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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
1.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού
το προβλεπόµενο στην διάταξη 77Α παρ. 3 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
πιστοποιητικό συµµετοχής στο Πρωτάθληµα έως την προβλεπόµενη σχετική προθεσµία, σε
οποιαδήποτε ΚΑΕ, η οµάδα της οποίας µετά την επικύρωση του πίνακα τελικής
βαθµολογικής κατάταξης του Πρωταθλήµατος Α1 Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου
2011-2012 απέκτησε δικαίωµα συµµετοχής στο ίδιο Πρωτάθληµα της αγωνιστικής περιόδου
2012-2013 ή σε οποιαδήποτε ΚΑΕ ή Αθλητικό Σωµατείο, η οµάδα της οποίας, µετά την
επικύρωση του πίνακα τελικής βαθµολογικής κατάταξης του Πρωταθλήµατος Α2 Εθνικής
Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2011-2012 προβιβάσθηκε και απέκτησε δικαίωµα
συµµετοχής στο Πρωτάθληµα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 20122013 (σε εκτέλεση των σχετικών διατάξεων των Προκηρύξεων Πρωταθλήµατος Α1 και Α2
Εθνικής Κατηγορίας), ή και σε περίπτωση που η ανωτέρω οµάδα ή οι ανωτέρω οµάδες για
οποιονδήποτε λόγο δηλώσουν ότι δεν θα συµµετάσχουν στο άνω Πρωτάθληµα, οποιοδήποτε
εκ των δύο συµβεί νωρίτερα, η συµπλήρωση του αριθµού δύο (2) οµάδων που θα
συµµετάσχουν στο άνω Πρωτάθληµα θα γίνει µε την κατάληψη της θέσης ή των θέσεων της ή
των άνω οµάδων από την οµάδα ή τις οµάδες (ανάλογα µε τον αριθµό των κενών θέσεων) της
ΚΑΕ ή Αθλητικού Σωµατείου ή Αθλητικού Σωµατείου που διατηρεί ΤΑΚ που κατέλαβαν
κατά σειρά την τρίτη ή και την τέταρτη θέση µετά την επικύρωση του πίνακα τελικής
βαθµολογικής κατάταξης του Πρωταθλήµατος Α2 Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου
2011-2012, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των άρθρων 64 επ. του Κανονισµού
Πρωταθλήµατος και του Κεφαλαίου Β παρ. 3 του παρόντος.

2.

Ειδικότερα εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση στον ΕΣΑΚΕ και στην
ΕΟΚ από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού της απόφασης ή του διατακτικού της
απόφασης για την απόρριψη αιτήµατος για χορήγηση πιστοποιητικού συµµετοχής στο
Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας σε οποιαδήποτε εκ των άνω υπό 1 αναφερόµενων
οµάδων, συνεδριάζει η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στο κεφάλαιο Β του παρόντος,
προκειµένου και καλεί την ΚΑΕ ή το Αθλητικό Σωµατείο που κατέλαβε την 3η θέση του άνω
πίνακα προκειµένου να της αποδείξει την συνδροµή των αναφερόµενων στα άρθρα 64 επ. του
Κανονισµού Πρωταθλήµατος προϋποθέσεων και στο Κεφάλαιο Β παρ. 3 του παρόντος εντός
δέκα υποβάλλοντας τα σχετικά έγγραφα εντός επτά εργάσιµων ηµερών από την κλήση της.
Εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εκπνοή της στην προηγούµενη παράγραφο
προθεσµίας για την υποβολή των άνω δικαιολογητικών, η προβλεπόµενη κεφάλαιο Γ του
παρόντος Ειδική Επιτροπή συνέρχεται, συνεδριάζει, κατά τις διατάξεις που την διέπουν,
εξετάζει τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και αποφασίζει αν η ανωτέρω
ΚΑΕ ή το Αθλητικό Σωµατείο πληροί τα άνω κριτήρια και κατά συνέπεια µπορεί να
συµµετάσχει στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2012-2013 και
να υποβάλει την αιτιολογηµένη έκθεσή της στα ∆.Σ. των Ε.Ο.Κ και Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
Στην διακριτική ευχέρεια της επιτροπής ανήκει η υποβολή γραπτού αιτήµατος για χορήγηση
επιπλέον στοιχείων από τις υποψήφιες Κ.Α.Ε ή Τ.Α.Κ ή Σωµατεία, η διασταύρωση των
στοιχείων αυτών καθώς και η παροχή προθεσµίας έως τριών ηµερών στις Κ.Α.Ε, Τ.Α.Κ ή
Σωµατεία για παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων στοιχείων, εντός προθεσµίας δύο (2)
ηµερών από την υποβολή του άνω έγγραφου στις υποψήφιες Κ.Α.Ε ή Τ.Α.Κ ή Σωµατεία
Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε την άνω έκθεση της επιτροπής, η υποψήφια για συµµετοχή
στο άνω Πρωτάθληµα Κ.Α.Ε, Τ.Α.Κ ή Σωµατείο: (α) δεν υποβάλλει ή δεν υποβάλλει
εµπρόθεσµα τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή (β) σύµφωνα µε την ανωτέρω έκθεση της
επιτροπής, δεν πληροί τις άνω προϋποθέσεις δεν θα συµµετέχει στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής
Κατηγορίας, κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ του ΕΣΑΚΕ.
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Στην περίπτωση αυτή η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στο κεφάλαιο Γ του παρόντος,
συνεδριάζει εντός δύο ηµερών και καλεί την ΚΑΕ ή το Αθλητικό Σωµατείο που κατέλαβε την
4η θέση του άνω πίνακα προκειµένου να της αποδείξει την συνδροµή των αναφερόµενων στα
άρθρα 64 επ. του Κανονισµού Πρωταθλήµατος προϋποθέσεων και των αναφερόµενων στο
Κεφάλαιο Β παρ. 3 του παρόντος εντός δέκα υποβάλλοντας τα σχετικά έγγραφα εντός επτά
εργάσιµων ηµερών από την κλήση της, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των ανωτέρω
διατάξεων.
Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε την άνω έκθεση της επιτροπής, η άνω υποψήφια για
συµµετοχή στο άνω Πρωτάθληµα Κ.Α.Ε, Τ.Α.Κ ή Σωµατείο: (α) δεν υποβάλλει ή δεν
υποβάλλει εµπρόθεσµα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (β) σύµφωνα µε την ανωτέρω έκθεση της
επιτροπής, δεν πληροί τις άνω προϋποθέσεις, ή (γ) αρνηθεί την συµµετοχή της στο
Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας, δεν θα συµµετέχει στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής
Κατηγορίας, κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ του ΕΣΑΚΕ και εφαρµόζεται η κατωτέρω
διαδικασία.
3.

Σε περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου και σε περίπτωση που ο αριθµός των
προβλεπόµενων στην προηγούµενη παράγραφο οµάδων που δεν έλαβαν το αναφερόµενο σε
αυτήν πιστοποιητικό ή και αυτών εκ των ανωτέρω οµάδων που για οποιονδήποτε λόγο
δηλώσουν ότι δεν θα συµµετάσχουν στο άνω Πρωτάθληµα (οποιοδήποτε εκ των δύο συµβεί
νωρίτερα), είναι µεγαλύτερος από δύο, η συµπλήρωση του κενού που θα δηµιουργηθεί στον
αριθµό των οµάδων που θα συµµετάσχουν στο άνω Πρωτάθληµα θα γίνει µε την κατάληψη
της θέσης ή των θέσεων της ή των άνω οµάδων από την οµάδα ή τις οµάδες (ανάλογα µε τον
αριθµό των κενών θέσεων) της ΚΑΕ ή Αθλητικού Σωµατείου ή Αθλητικού Σωµατείου που
διατηρεί ΤΑΚ στις οποίες θα χορηγηθεί “ειδική αδειοδότηση συµµετοχής” µε την τήρηση της
εξής διαδικασίας.

4.

Σε κάθε περίπτωση που παραστεί ανάγκη πλήρωσης θέσης στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής
Κατηγορίας από οµάδα µετά την 4η θέση του πίνακα της τελικής βαθµολογικής κατάταξης της
Α2 Εθνικής Κατηγορίας, αυτή θα γίνεται µε την διαδικασία χορήγησης «ειδικής
αδειοδότησης συµµετοχής» µε την κατωτέρω διαδικασία

5.

Εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση στον ΕΣΑΚΕ και στην ΕΟΚ από την
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού της απόφασης ή του διατακτικού της απόφασης για
την απόρριψη αιτήµατος για χορήγηση πιστοποιητικού συµµετοχής στο Πρωτάθληµα Α1
Εθνικής Κατηγορίας σε οποιαδήποτε ΚΑΕ, η οµάδα της οποίας µετά την επικύρωση του
πίνακα τελικής βαθµολογικής κατάταξης του Πρωταθλήµατος Α1 Εθνικής Κατηγορίας
αγωνιστικής περιόδου 2011-2012 απέκτησε δικαίωµα συµµετοχής στο ίδιο Πρωτάθληµα της
αγωνιστικής περιόδου 2012-2013 ή σε οιαδήποτε ΚΑΕ ή Αθλητικό Σωµατείο ή Αθλητικό
Σωµατείο που διατηρεί ΤΑΚ, η οµάδα της οποίας/ του οποίου, µετά την επικύρωση του
πίνακα τελικής βαθµολογικής κατάταξης του Πρωταθλήµατος Α2 Εθνικής Κατηγορίας
αγωνιστικής περιόδου 2011-2012 προβιβάσθηκε και απέκτησε δικαίωµα συµµετοχής στο
Πρωτάθληµα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2012-2013 (σε εκτέλεση
των σχετικών διατάξεων των Προκηρύξεων Πρωταθλήµατος Α1 και Α2 Εθνικής Κατηγορίας)
(πλέον των δύο πρώτων, για τις οποίες η συµπλήρωση του κενού αριθµού γίνεται σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα υπό 1 και 2 του παρόντος), συνεδριάζει η Ειδική Επιτροπή που
προβλέπεται στο κεφάλαιο Β του παρόντος, προκειµένου µε σχετική απόφασή της να επιλέξει
οσεσδήποτε οµάδες Σωµατείου, ή ΚΑΕ ή Σωµατείου που διατηρεί ΤΑΚ συµµετείχαν στο
Πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ή και της Β Εθνικής κατηγορίας της αγωνιστικής
περιόδου, που µόλις έληξε, κρίνει και να τις καλέσει εγγράφως να υποβάλουν εντός επτά
εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτά της άνω προσκλήσεως τα κατωτέρω υπό
κεφάλαιο Β του παρόντος αναφερόµενα δικαιολογητικά έγγραφα για την συµµετοχή τους στο
Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2012-2013.

6.

Εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εκπνοή της στην παράγραφο 5 προθεσµίας για
την υποβολή των αναφερόµενων στο κεφάλαιο Β του παρόντος δικαιολογητικών, η
προβλεπόµενη κεφάλαιο Γ του παρόντος Ειδική Επιτροπή συνέρχεται, συνεδριάζει, κατά τις
διατάξεις που την διέπουν, εξετάζει τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και
αποφασίζει ποιο ή ποια (ανάλογα µε τον κενό αριθµό των οµάδων) εκ των άνω Αθλητικών
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Σωµατείων ή Αθλητικών Σωµατείων που διατηρούν ΤΑΚ ή ΚΑΕ που κατέθεσαν τα
δικαιολογητικά, πληρούν τα κριτήρια του παρόντος και κατά συνέπεια µπορεί να χορηγηθεί
σε αυτά ειδική αδειοδότηση / δικαίωµα συµµετοχής (wild card) κατά την συγκεκριµένη
αγωνιστική περίοδο, στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 20122013 και να υποβάλει την αιτιολογηµένη έκθεσή της στα ∆.Σ. των Ε.Ο.Κ και Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

7.

Στην διακριτική ευχέρεια της επιτροπής ανήκει η υποβολή γραπτού αιτήµατος για χορήγηση
επιπλέον στοιχείων από τις υποψήφιες Κ.Α.Ε ή Τ.Α.Κ ή Σωµατεία, η διασταύρωση των
στοιχείων αυτών καθώς και η παροχή προθεσµίας έως τριών ηµερών στις Κ.Α.Ε, Τ.Α.Κ ή
Σωµατεία για παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων στοιχείων, εντός προθεσµίας δύο (2)
ηµερών από την υποβολή του άνω έγγραφου στις υποψήφιες Κ.Α.Ε ή Τ.Α.Κ ή Σωµατεία .

8.

Η Επιτροπή υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την ανωτέρω (πρώτη) φάση του έργου της
εντός 5 (πέντε) εργασίµων ηµερών από την κατ’ άρθρον 6 του παρόντος υποβολή των
δικαιολογητικών και να υποβάλει την αιτιολογηµένη έκθεσή της στα ∆.Σ. των Ε.Ο.Κ και
Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

9.

Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε την άνω έκθεση της επιτροπής, η υποψήφια για συµµετοχή
στο άνω Πρωτάθληµα Κ.Α.Ε, Τ.Α.Κ ή Σωµατείο: (α) δεν υποβάλλει ή δεν υποβάλλει
εµπρόθεσµα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (β) σύµφωνα µε την ανωτέρω υπό παρ. 8 του
παρόντος έκθεση της επιτροπής, δεν πληροί τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Β του παρόντος,
ή (γ) αρνηθεί την συµµετοχή της στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας, δεν θα
συµµετέχει στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας, κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ του
ΕΣΑΚΕ.

10. Ακολούθως, και για την συµπλήρωση του αριθµού των οµάδων που θα αγωνίζονται στο
Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας, η άνω Επιτροπή δύναται να συνεδριάσει εκ νέου για
να καλέσει άλλη ή άλλες οµάδες Σωµατείου, ή ΚΑΕ ή το Σωµατείου που διατηρούν ΤΑΚ που
συµµετείχε είτε στο Πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ή της Β Εθνικής κατηγορίας
της αγωνιστικής περιόδου, που µόλις έληξε, προκειµένου εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών
να υποβάλλει στην Επιτροπή τα προβλεπόµενα στο παρόν δικαιολογητικά και στοιχεία.
11. Η επιτροπή υποχρεούται εντός τριών (3) ηµερών από την εκπνοή της κατά της παρ. 10 του
παρόντος προθεσµίας να συνεδριάσει και να εξετάσει τα δικαιολογητικά που της
υποβλήθηκαν (εφαρµοζόµενης της διατάξεως 7 του παρόντος αν παραστεί ανάγκη) και να
υποβάλει εν συνεχεία την αιτιολογηµένη έκθεσή της στα ∆.Σ. των Ε.Ο.Κ και Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
Ολες οι οµάδες, οι οποίες θα συµπληρώσουν τον αριθµό των οµάδων που θα συµµετάσχουν
στο Πρωτάθληµα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2012-2013 σύµφωνα τις
διατάξεις του παρόντος υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να λάβουν το προβλεπόµενο στην
διάταξη του άρθρου 77α ν. 2725/1999 όπως ισχύει πιστοποιητικό για την συµµετοχή τους στο
άνω Πρωτάθληµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής κατηγορίας έχει Κ.Α.Ε. η οποία έχει συσταθεί
νοµότυπα, δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της, δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν έχει τεθεί
σε εκκαθάριση και πληροί όλες τις λοιπές προϋποθέσεις του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε µε τον
ν. 3057/2002 και ισχύει έκτοτε καθώς και αυτές του παρόντος Κανονισµού και της εκάστοτε
ισχύουσας Προκηρύξεως. Για τον έλεγχο της συνδροµής των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή των
προβλεπόµενων από τις οικείες διατάξεις και νόµιµα εκδιδόµενων από τις αρµόδιες ∆ικαστικές ή
∆ιοικητικές αρχές κάτωθι πιστοποιητικών:
α. Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής αρχής (Πρωτοδικείο / Τµήµα Ειδικών ∆ιαδικασιών και
Πινάκια Πτωχεύσεων) ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση
πτώχευσης.
β. Πιστοποιητικό της αρµόδιας ∆ΟΥ περί φορολογικής ενηµερότητας της ΚΑΕ.
γ. Πιστοποιητικό του αρµόδιου υποκαταστήµατος ΙΚΑ περί ασφαλιστικής ενηµερότητας της ΚΑΕ.
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δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής αρχής (Πρωτοδικείο / Τµήµα Πτωχεύσεων) ότι δεν έχει
εκδοθεί δικαστική απόφαση που να κηρύσσει την εταιρεία σε πτώχευση.
ε. Ένορκη βεβαίωση ενώπιον συµβολαιογράφου του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, σύµφωνα µε
το χορηγούµενο υπόδειγµα
Περαιτέρω οι Κ.Α.Ε υποχρεούνται στην υποβολή κωδικοποιηµένου από την αρµόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Ανάπτυξης καταστατικού, του Φ.Ε.Κ που περιέχει την ισχύουσα εκπροσώπησή τους και
στην επικαιροποίηση των στοιχείων νοµιµοποίησής τους στις προθεσµίες που αναφέρονται στο παρόν.

2. Σε περίπτωση που δικαίωµα συµµετοχής στο Πρωτάθληµα έχει οµάδα Τ.Α.Κ. ή Σωµατείου (που
προβιβάζεται από την Α2 Εθνική Κατηγορία κατά τις οικείες διατάξεις), τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
α. Επικυρωµένο (από το αρµόδιο Πρωτοδικείο) αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν
τροποποιήσεων αυτού
β. Πιστοποιητικό µεταβολών από το αρµόδιο Πρωτοδικείο (εκδόσεως τελευταίο διµήνου)
γ. Επικυρωµένο αντίγραφο της κατ’ άρθρον 8 του ν. 2725/99 ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της
Γ.Γ.Α.
δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας ∆ΟΥ περί φορολογικής ενηµερότητας του Σωµατείου
ε. Πιστοποιητικό του αρµόδιου υποκαστήµατος ΙΚΑ περί ασφαλιστικής ενηµερότητας του Σωµατείου
στ. Ένορκη βεβαίωση ενώπιον συµβολαιογράφου του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, σύµφωνα
µε το χορηγούµενο υπόδειγµα

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής κατηγορίας έχει Κ.Α.Ε, Τ.Α.Κ ή Αθλητικό
Σωµατείο ή Αθλητικό Σωµατείο που διατηρεί ΤΑΚ που δεν έχει ληξιπρόθεσµες και απαιτητές οφειλές
α. σε καλαθοσφαιριστές και προπονητές που έχουν επιδικασθεί µε τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων
ή Επιτροπών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ή διεθνών διαιτητικών οργάνων/ δικαστηρίων (FIBA/
BAT -πρώην FAT- ).
β. στο διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό που έχει απασχολήσει
γ. στις φορολογικές αρχές και φορείς κοινωνικής ασφάλισης
Για τον έλεγχο της συνδροµής των ανωτέρω απαιτείται η υποβολή α) ένορκης βεβαίωσης του νοµίµου
εκπροσώπου (της Κ.Α.Ε.) ή του Προέδρου του ∆.Σ του σωµατείου (για οµάδα Τ.Α.Κ ή Σωµατείου)
ενώπιον συµβολαιογράφου ή δικαστικής αρχής, σχετικά µε την έλλειψη τέτοιων οφειλών β) βεβαίωση
από την Γραµµατέα της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονοµικών ∆ιαφορών του άρθρου 95
του ν. 2725/1999, όπως ισχύει από την FIBA/ BAT (ή από την Ε.Ο.Κ.) αντίστοιχα περί µη έκδοσης
σχετικών αποφάσεων κατά των ανωτέρω. Για τον έλεγχο της συνδροµής του ανωτέρω υπό γ) η
υποβολή των αναφερόµενων στις προηγούµενες παραγράφους πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Για τον έλεγχο της συνδροµής των ανωτέρω η Επιτροπή δικαιούται επίσης να ζητήσει κατά την κρίση
της την υποβολή αντιγράφου οποιουδήποτε εγγράφου, βιβλίου ή στοιχείου που τηρεί η υποψήφια
ΚΑΕ/ Σωµατείο / Σωµατείο που διατηρεί ΤΑΚ για να διασταυρώσει τα ανωτέρω στοιχεία ή να
διασταυρώσει την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ή και να
ζητήσει οποιοδήποτε συµπληρωµατικό δικαιολογητικό.
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής κατηγορίας έχει ΚΑΕ/ Σωµατείο / Σωµατείο
που διατηρεί ΤΑΚ., η οποία/ το οποίο διαθέτει ισοσκελισµένο προϋπολογισµό εσόδων – εξόδων µε
κατώτατο όριο 500.000,00 €, ο οποίος να καλύπτεται (κατά το σκέλος των εξόδων) από συµβάσεις µε
βεβαιωµένα έσοδα και το τυχόν υπόλοιπο µε εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή άλλη νόµιµη εγγύηση.
Αντίγραφο του άνω προϋπολογισµού υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους της Κ.Α.Ε.,
κατ’ άρθρον 42α § 5 Κ.Ν. 2190/20 ή του Σωµατείου, πρέπει να υποβληθεί κατά τα ειδικότερα
αναφερόµενα στο παρόν.
Ειδικότερα:
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(Α) τα βεβαιωµένα έσοδα, προκύπτουν από συµβάσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν κατατεθεί στην
αρµόδια ∆ΟΥ και τα στοιχεία των οποίων πρέπει να συµπεριληφθούν στον άνω προϋπολογισµό.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι συµβάσεις :
α) Τηλεοπτικών δικαιωµάτων
β) Χορηγών και τεχνικών υποστηρικτών
γ) ∆ιαφηµίσεων γηπέδου
δ) Εισιτηρίων διαρκείας (εάν υπάρχουν)
(Β)Τα βεβαιωµένα έξοδα αφορούν ενδεικτικά:
α) Συµβόλαια αθλητών – προπονητών
β) Συµβάσεις γυµναστών – φυσιοθεραπευτών – ιατρών
γ) Μισθοδοσία και έξοδα διοικητικού προσωπικού
δ) Έξοδα µετακίνησης, διαµονής οµάδας
ε) Έξοδα αγώνων
ζ) Λειτουργικά έξοδα της Κ.Α.Ε.
Η τυχόν διαφορά µεταξύ βεβαιωµένων εσόδων και εξόδων καλύπτεται από εγγυητική επιστολή
αναγνωρισµένης Τράπεζας, η οποία θα κατατίθεται στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. µε το σύνολο των στο παρόν
αναφερόµενων δικαιολογητικών.
Ειδικά για οµάδες ΤΑΚ ή σωµατείων, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, θα πρέπει,
µε ποινή απαραδέκτου, να υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου (Προέδρου
του ∆.Σ) συνοδευόµενη από εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τραπέζης ύψους 50.000,00 €,
σύµφωνα µε την οποία, σε περίπτωση αξιολόγησής της για συµµετοχή στο Πρωτάθληµα της Α1
Εθνικής κατηγορίας, θα έχει ολοκληρώσει την διαδικασία ίδρυσης Κ.Α.Ε. εντός των κατά νόµον
προβλεπόµενων προθεσµιών, άλλως δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στο άνω πρωτάθληµα και η
εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
5. Προϋπόθεση για την συµµετοχή στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας, είναι η εξασφάλιση της
απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής ιδία δε της χρήσης αθλητικής εγκατάστασης χωρητικότητας και
λοιπών προδιαγραφών σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό του οικείου Πρωταθλήµατος. Για τον
έλεγχο της συνδροµής του ανωτέρω κριτηρίου απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση (του ν.
1599/1986) του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας/ σωµατείου / ΤΑΚ συνοδευόµενη από τα
απαιτούµενα στον κανονισµό πρωταθλήµατος Α1 Εθνικής Κατηγορίας δικαιολογητικά. Eπίσης
απαιτείται :
α. η ύπαρξη Νοσοκοµείου εντός της πόλης που βρίσκεται το γήπεδο που θα χρησιµοποιεί ως έδρα της
η υποψήφια Οµάδα
β. να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης µέσω εθνικού οδικού δικτύου ή αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς
τόσο στην έδρα της ΚΑΕ όσο και στην έδρα του γηπέδου που θα χρησιµοποιεί για τους εντός έδρας
αγώνες της η υποψήφια οµάδα
γ. να υπάρχει κατάλληλη ξενοδοχειακή υποδοµή ήτοι τουλάχιστον δύο ξενοδοχεία 4 αστέρων εντός
της πόλεως όπου βρίσκεται το γήπεδο που θα χρησιµοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες της η
υποψήφια οµάδα

6. Λόγους προτίµησης του συγκεκριµένου υποψήφιου Σωµατείου /ΚΑΕ αποτελούν :
α. Η µη ύπαρξη άλλης οµάδας ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας µε έδρα εντός της τέως διοικητικής
διαίρεσης Νοµού, στην οποία έχει έδρα το υποψήφιο Αθλητικό Σωµατείο / το Αθλητικό Σωµατείο που
διατηρεί ΤΑΚ ή η ΚΑΕ
β. Η εγγύηση του οικείου ∆ήµου για την δυνατότητα χρήσης από την υποψήφια οµάδα γηπέδου
σύµφωνο µε τις προδιαγραφές του Κανονισµού Πρωταθλήµατος ( αν δεν διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο)
γ. η ύπαρξη µελέτης του οικείου ∆ήµου για το τοπικό ενδιαφέρον προς το άθληµα της
καλαθοσφαίρισης και την δυνατότητα προσέλκυσης φιλάθλων
γ. η ύπαρξη και η χρονική διάρκειας χορηγικής συµφωνίας που έχει κατατεθεί στην οικεία ∆ΟΥ.
δ. η µη ύπαρξη εις βάρος της υποψήφιας οµάδας αποφάσεων του ΒΑΤ / FIBA που επιβάλουν ποινή
απαγόρευσης µεταγραφών
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Ο έλεγχος των άνω στοιχείων θα πραγµατοποιείται από την Επιτροπή του κεφαλαίου Γ του παρόντος,
η οποία συγκροτείται και λειτουργεί κατά τα ειδικώς αναφερόµενα σε αυτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Για τον, έλεγχο, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων που οι Κ.Α.Ε, Τ.Α.Κ και Σωµατεία θα
υποβάλλουν για την χορήγηση σε αυτά «ειδικής αδειοδότησης» για την συµµετοχή των οµάδων τους
στο Πρωτάθληµα Α1 Εθνικής Κατηγορίας, θα συσταθεί Ειδική Επιτροπή η οποία συγκροτείται και
λειτουργεί κατά τα οριζόµενα στο παρόν και η οποία θα υποβάλλει τις εκθέσεις της στο ∆.Σ. των
Ε.Ο.Κ και Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
Συγκρότηση Επιτροπής
1. Η άνω επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε (5) µέλη, συγκροτείται ως εξής:
α) Από ένα (1) µέλος του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. ως Πρόεδρο.
β) Από ένα (1) µέλος του ∆.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ως Αντιπρόεδρο
γ) Από ένα (1) µέλος του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ ως Μέλος
δ) Από ένα (1) µέλος του ∆.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε ως Μέλος
ε) Από ένα (1) µέλος του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ ως Μέλος
Ο διορισµός των µελών της επιτροπής, γίνεται µε απόφαση των ∆.Σ των Ε.Ο.Κ και Ε.Σ.Α.Κ.Ε
αντίστοιχα.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης και αδυναµίας συµµετοχής, για οποιοδήποτε λόγο, µέλους
της Επιτροπής, αυτό αντικαθίσταται από έτερο που υποδεικνύεται µε απόφαση του φορέα από τον
οποίο προέρχεται.
3. Η Θητεία των µελών της άνω επιτροπής ορίζεται διετής, επιτρεπόµενου του επαναδιορισµού των
µελών της απεριορίστως.
4. Στην επιτροπή δύναται να µετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου µε γνωµοδοτική και συµβουλευτική
µόνο αρµοδιότητα ειδικοί, επιστηµονικοί και τεχνικοί σύµβουλοι (οικονοµολόγοι, δικηγόροι κλπ), οι
οποίοι επιλέγονται και αντικαθίστανται ελευθέρως από την επιτροπή, κατά τις διατάξεις που την
διέπουν.
Λειτουργία – Συνεδριάσεις – Τρόπος λήψης αποφάσεων
1. Μετά τον διορισµό των µελών της επιτροπής, µε πρωτοβουλία του Προέδρου της αυτή συγκροτείται
σε σώµα και αναλαµβάνει τα καθήκοντά της
2. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία µε την παρουσία τριών (3) µελών της, ανεξάρτητα από την
ιδιότητά τους και οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών της. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρόεδρος και, σε περίπτωση
απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος.
3. Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, η οποία συνεδριάζει στα γραφεία της Ε.Ο.Κ. τηρούνται
πρακτικά, των οποίων επιµελείται υπάλληλος της Γραµµατείας της Ε.Ο.Κ. που ορίζεται µε την
απόφαση της Επιτροπής, στα οποία καταχωρούνται και οι σχετικές αποφάσεις. Τα πρακτικά
υπογράφονται από τα παρόντα σε κάθε συνεδρίαση µέλη της Επιτροπής.
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