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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

& ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ   

(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ)   
Της  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.)  

_____________________________________________________________________________  

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, έχοντας υπ’ όψη της τη διάταξη του άρθρου 

27 ν.2725/99, τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της 

Ε.Ο.Κ. και των Κανονισμών Παιδιάς της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIΒΑ), εκδίδει τον 

παρακάτω ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ) της Ε.Ο.Κ.   

  

ΑΡΘΡΟ 1  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &   

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  

1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) έχει την αποκλειστική 

αρμοδιότητα για τη διοργάνωση όλων των επισήμων, φιλικών αγώνων και τουρνουά 

καθώς και των επισήμων φιλικών και τουρνουά 3x3 και προπονητικών camp 3x3 που 

διεξάγονται στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η ΕΟΚ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την 

οργάνωση και τη διεξαγωγή των παρακάτω επισήμων διοργανώσεων, στις οποίες 

συμμετέχουν τα σωματεία – μέλη της  και όλες οι αθλήτριες/αθλητές – μέλη της: (α) 

Εθνικά Πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών, (β) αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας, 

ανδρών και γυναικών, (γ) αγώνες που διεξάγονται στα πλαίσια των Εθνικών 

Πρωταθλημάτων όλων των Κατηγοριών, (δ) Πανελλήνια Πρωταθλήματα U20, U18, U16, 

ανδρών και γυναικών καθώς και οποιουδήποτε άλλου πανελλήνιου πρωταθλήματος 

οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας. Επίσης και τα τοπικά Πρωταθλήματα που 

διεξάγονται με την ευθύνη των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών, στα πλαίσια των 

Εθνικών Πρωταθλημάτων, (ε) Πρωταθλήματα που διεξάγονται, με την ευθύνη των 

Τοπικών Επιτροπών. 

2. Τα παραπάνω Πρωταθλήματα διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Καταστατικού της Ε.Ο.Κ. και των ισχυόντων Νόμων, των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., των 

Κανονισμών Παιδιάς του αθλήματος, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων καθώς 

και της Ειδικής Προκήρυξης κάθε Πρωταθλήματος, στο πλαίσιο που συμπληρώνουν τους 

παρόντες Κανονισμούς.  

3.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. προκηρύσσονται οι ετήσιες 

Διοργανώσεις, αρμοδιότητας της Ομοσπονδίας κατά Κατηγορία. Οι όροι διεξαγωγής 

τους προβλέπονται από τις σχετικές Γενικές και Ειδικές Προκηρύξεις, οι οποίες 

εκδίδονται με απόφαση της Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.  

4.  Για τη διεξαγωγή των ως άνω αναφερόμενων αγωνιστικών εκδηλώσεων από 

οιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του 
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Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. καθώς και η καταβολή παραβόλου, το ποσό του 

οποίου καθορίζεται με απόφαση της Ομοσπονδίας.  

5. Σε περίπτωση που πρέπει να διεξαχθούν αγώνες ή Διοργανώσεις, που δεν 

προβλέπονται από τους Κανονισμούς αυτούς, οι σχετικοί όροι διεξαγωγής τους 

ρυθμίζονται με ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ., οι οποίοι 

κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους, επτά (7) μέρες πριν από την διεξαγωγή τους  

6. Η Ε.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την συμπαράσταση Ενώσεων ή Τοπικών 

Επιτροπών για την αρτιότερη διοργάνωση των Διοργανώσεων αρμοδιότητάς της.  

7.   Το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών διεξάγεται με αποκλειστική 

ευθύνη του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιριών (ΕΣΑΚΕ), 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 2725/1999, στο Καταστατικό και τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του.  

8.   Τα τοπικά πρωταθλήματα ανήκουν στην αρμοδιότητα των Αθλητικών Ενώσεων 

και Τοπικών Επιτροπών, οι οποίες και τα διεξάγουν, τηρούσες το Καταστατικό, τους 

Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., όπως επίσης και τις Γενικές Προκηρύξεις της, σχετικές με 

ορισμένους περιορισμούς, δεσμεύσεις και όρους που αφορούν, κυρίως, πρωταθλήματα 

που διεξάγονται κατά φάσεις (λ.χ. πανελλήνια πρωταθλήματα, που η τελική τους φάση 

ανήκει στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας, αριθμός ανερχομένων και υποβιβαζόμενων 

σωματείων κ.λπ.).   

  
ΑΡΘΡΟ 2   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ   
(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ)  

1. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και διεξαγωγής των αγώνων των 

Πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου, οι οποίοι αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, 

ανήκει στην Ε.Ο.Κ. και ειδικότερα στην Επιτροπή Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων και 

Κυπέλλου), που προβλέπεται από το Καταστατικό και τους Κανονισμούς αυτούς.  

2.   Η Επιτροπή Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου) συγκροτείται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ., αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) 

μέλη, κατά προτίμηση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. ή των Ενώσεων. 

Τουλάχιστον δύο από τα μέλη της Επιτροπής είναι υποχρεωτικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΟΚ.  

3.   Οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες είναι, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά:  (α) Προετοιμασία, οργάνωση, προκήρυξη, και εποπτεία αγώνων Τοπικών, 

Περιφερειακών και Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου οποιασδήποτε 

κατηγορίας ως και φιλικών και άλλης φύσεως αγώνων (5on5 και 3x3), (β) Η δυνατότητα 

σύστασης άλλων Επιτροπών, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ., οι 

οποίες έχουν τις συνολικές ευθύνες διεξαγωγής αγώνων, ορισμού διαιτητών – εποπτών 

– σημειωτών, εκδίκασης κάθε ένστασης, πειθαρχικής εξουσία, επιβολής ποινών (Γενικού 

Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου) 

και Πειθαρχικού Κανονισμού)), οικονομικής διαχείρισης, έκδοσης αδειών τέλεσης, 

σύνταξης εκθέσεων προς την ΕΟΚ κ.λπ.  
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4.   Οι αποφάσεις της, όπως και όλων των λοιπών Επιτροπών της Ε.Ο.Κ. 

επικυρώνονται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  
(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ)   

1.   Η χρονική περίοδος, κατά την οποία πρέπει να διεξαχθούν οι διοργανώσεις της 

Ε.Ο.Κ., καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, έπειτα από σχετική 

εισήγηση της Επιτροπής Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου). Η απόφαση 

αυτή κοινοποιείται τόσο στα σωματεία της κάθε Κατηγορίας όσο και στις Τοπικές 

Ενώσεις και Επιτροπές.  

2.   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα να παρατείνει την 

ημερομηνία λήξης των Διοργανώσεων, εφόσον τη λήψη της απόφασης αυτής την 

επιβάλουν σοβαροί λόγοι καθώς και να αποφασίσει, ένεκα των λόγων αυτών, τη μη 

διεξαγωγή ορισμένων Διοργανώσεων.   

 
ΑΡΘΡΟ 4  

 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ   
(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ)   

1.    Στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου καταρτίζεται από την Ε.Ο.Κ. η Γενική 

Προκήρυξη διεξαγωγής των Διοργανώσεων, που ανήκουν στην αρμοδιότητά της.  

2.    Η Γενική Προκήρυξη κοινοποιείται από την Ε.Ο.Κ. σε όλα τα ενδιαφερόμενα 

σωματεία επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη της 

αγωνιστικής περιόδου.  

3.    Στην Γενική Προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνονται: (α) τα πρωταθλήματα όλων 

των Κατηγοριών που προκηρύσσονται (5on5 και 3x3), (β) οι τυχόν αναδιαρθρώσεις 

Κατηγοριών καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν, (γ) οι οικονομικοί 

όροι κάθε Διοργάνωσης, όπως λ.χ. τυχόν δικαιώματα της Ομοσπονδίας από την 

εκκαθάριση κάθε αγώνα ή από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων από τα 

τηλεοπτικά κανάλια, που μεταδίδουν αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 

2725/1999 ή από τις διαφημιστικές επιχειρήσεις, (δ) οι όροι και προϋποθέσεις 

διεξαγωγής των Διοργανώσεων που δεν προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό.  

  

 ΑΡΘΡΟ 5  
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ   

(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ)   

1.   Η Ειδική Προκήρυξη κάθε Διοργάνωσης καταρτίζεται: (α) για τις Διοργανώσεις 

αρμοδιότητας της Ε.Ο.Κ., από την Επιτροπή Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & 

Κυπέλλου) της Ομοσπονδίας και εκδίδεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και (β) για 

τα τοπικά πρωταθλήματα, από την κάθε Αθλητική Ένωση και Επιτροπή, έπειτα από 

έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ., στην οποία κοινοποιείται 

υποχρεωτικά, (γ) για τα ανεξάρτητα πρωταθλήματα, έπειτα από έγκριση και άδεια του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. 
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2.   Η παράλειψη της κοινοποίησης συνιστά λόγο ακυρότητάς της με όλες τις εκ 

τούτου συνέπειες.  

3.   Η Ειδική Προκήρυξη, κατόπιν εγκρίσεώς της από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ε.Ο.Κ., κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα σωματεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από την προβλεπόμενη έναρξη κάθε Διοργάνωσης.  

4.   Η Ειδική Προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει: (α) την Κατηγορία της 

συγκεκριμένης Διοργάνωσης, στην οποία αναφέρεται, (β) την Επιτροπή που έχει την 

ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής της, (γ) την ημερομηνία έναρξης της, (δ) την 

προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων, (ε) τον τόπο 

διεξαγωγής των αγώνων, (στ) τα σωματεία που δικαιούνται συμμετοχής στη 

Διοργάνωση, (ζ) το σύστημα διεξαγωγής της, (η) τις μέρες διεξαγωγής των αγώνων, (θ) 

τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν για τους αγώνες, (ι) τη δαπάνη που θα καταβληθεί 

από την Ομοσπονδία, για τη μετακίνηση κάθε σωματείου, (ια) τα οδοιπορικά έξοδα των 

διαιτητών, κριτών και γυμνασιαρχών, (ιβ) την τιμή των εισιτηρίων, (ιγ) τα παράβολα 

των ενστάσεων που υποβάλλονται, (ιδ) τον καθορισμό του αριθμού των ομάδων, που 

προβιβάζονται ή υποβιβάζονται, (ιε) πρόβλεψη, στη περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή 

περισσοτέρων ομάδων, (ιστ) προβλεπόμενα έπαθλα και βραβεία, (ιζ) περιπτώσεις 

αναδιαρθρώσεων Κατηγοριών, (ιη) τα παράβολα συμμετοχής των ομάδων στη 

Διοργάνωση, (ιθ) την ή τις Κατηγορίες που θα υποβιβασθεί ομάδα, που αποχώρησε από 

τη Διοργάνωση ή δεν προσήλθε να αγωνισθεί σε δύο αγώνες.  

  

ΑΡΘΡΟ 6  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  

(ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ)   
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

1.   Η Γενική και Ειδική Προκήρυξη πρέπει να ρυθμίζουν, με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, 

τη διεξαγωγή των διοργανώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των 

Κανονισμών αυτών.  

2.  Οι Προκηρύξεις της Επιτροπής Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου) της 

Ε.Ο.Κ. και των Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών υποβάλλονται, έγκαιρα, για έγκριση 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ.. Μετά, δε, τη σχετική εγκριτική απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας καθίστανται οριστικές και δεσμευτικές, τόσο 

για τις παραπάνω Επιτροπές όσο και για τα σωματεία της δύναμής τους.  

3. Εάν συντρέχει λόγος που αποκλείει την εφαρμογή άρθρων του παρόντος 

Κανονισμού, αυτός θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στη σχετική Προκήρυξη μαζί με τη 

σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ.  

4.Δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή Προκήρυξης μετά την έναρξη της οικείας 

Διοργάνωσης. Τυχόν τροποποίηση ή συμπλήρωση δύναται να γίνει πριν από την έναρξη 

της Διοργάνωσης. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση τροποποιήσεων, μετά την έναρξη της 

Διοργάνωσης, αυτές ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εκτός και αν 

αφορούν μεταβολές των προβιβαζομένων ή υποβιβαζομένων ομάδων, οπότε ισχύουν 

από την μεθεπόμενη περίοδο (άρθ. 131 παρ. 3 του Ν. 2725/1999). 
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5. Για κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται από τις Προκηρύξεις, αποφασίζει το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ.  

ΑΡΘΡΟ 7  
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ  

 & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ. δύναται, με απόφασή του, να εκχωρεί προς τις 

Αθλητικές Ενώσεις και Επιτροπές το δικαίωμα να διεκπεραιώνουν Διοργανώσεις, 

αρμοδιότητάς της.  

2. Το δικαίωμα αυτό δύναται να παρασχεθεί με ορισμένες προϋποθέσεις ή/και χωρίς 

κανένα περιορισμό και σε έκταση από τη σύνταξη των σχετικών Προκηρύξεων, μέχρι και 

την οριστική περάτωση της Διοργάνωσης.  Στην περίπτωση αυτή, οι Τοπικές Επιτροπές 

και οι Υποεπιτροπές που λειτουργούν υπό την αιγίδα τους πρέπει να συμμορφώνονται 

απόλυτα με τις διατάξεις των γενικών Προκηρύξεων και φυσικά, των Κανονισμών 

Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου), που σε κάθε 

περίπτωση αποτελούν έργο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. καθώς και με κάθε 

αφορώσα τις Διοργανώσεις απόφασή του, γενικής ή ειδικής φύσεως.    

3. Τα οικονομικά και εμπορικά  θέματα (ticketing, marketing, tv rights κλπ.), που 

αναφέρονται στις Διοργανώσεις ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 

Διοίκησης της Ε.Ο.Κ. και ως εκ τούτου δεν εκχωρούνται.    

ΑΡΘΡΟ 8  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1.   Στην Ελλάδα είναι δυνατόν να διοργανωθούν από την Ε.Ο.Κ., τις Τοπικές Ενώσεις 

και Επιτροπές της ή και από αθλητικά σωματεία κάθε Κατηγορίας, μετά από έγκριση της 

Ομοσπονδίας, διεθνείς ή εσωτερικοί αγώνες.  

2.   Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων ισχύουν οι επίσημοι Κανονισμοί 

της Ε.Ο.Κ. και αυτοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας.  

3.   Η χρονική διάρκεια των αγώνων κάθε Διοργάνωσης ρυθμίζεται, πάντα, από τις 

σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς.  

4.  Σε όλους τους αγώνες που διεξάγονται με την ευθύνη ή την έγκριση της Ε.Ο.Κ. των 

Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνον 

αθλήτριες/αθλητές οι οποίες/οι είναι γραμμένες/οι στα μητρώα αθλουμένων μελών της 

Ε.Ο.Κ. και έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας Καλαθοσφαιρίστριας/ 

Καλαθοσφαιριστή.  

5. Σε περίπτωση που τα σωματεία επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν 

αθλήτριες/αθλητές, που δεν φέρουν τις ιδιότητες της προηγούμενης παραγράφου, 

οφείλουν πρώτα να αιτηθούν την έγκριση της Ε.Ο.Κ.   

ΑΡΘΡΟ 9  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Κ.  

1.   Κάθε σωματείο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιθυμεί να διοργανώσει αγώνες, 

οφείλει να υποβάλει στην Ε.Ο.Κ. έγγραφη αίτηση για την έγκρισή τους.   
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2.   Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται, υποχρεωτικά, λεπτομερής Προκήρυξη και 

Πρόγραμμα αγώνων, που θα περιέχει τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων 

και κάθε άλλη απαιτούμενη πληροφορία.   

3.   Υποβάλλεται, επίσης, από το σωματείο – διοργανωτή, έγκαιρα, στις αρμόδιες 

αρχές, αίτηση για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής των αγώνων.  

4.   Στην Προκήρυξη των αγώνων, που θα κυκλοφορήσει στα ενδιαφερόμενα 

σωματεία και πρόσωπα, πρέπει να μνημονεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η 

ημερομηνία του εγγράφου της Ε.Ο.Κ., στο οποίο αναφέρεται η εγκριτική απόφαση της 

Ομοσπονδίας.  

5.   Μετά το πέρας των αγώνων, υποβάλλεται από τα σωματεία – διοργανωτές 

λεπτομερής έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται, απαραίτητα, πέρα από τους 

πληροφορίες και αναφορές για την όλη διοργάνωση, ονομαστικός πίνακας των 

αθλητριών/αθλητών που αγωνίσθηκαν καθώς και τα αποτελέσματά  τους.   

ΑΡΘΡΟ 10   
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

1.   Η Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα κεντρικής διαχείρισης των εισιτηρίων των 

αγωνιζόμενων σωματείων στα Πρωταθλήματα και τις Διοργανώσεις. Σε περίπτωση μη 

εφαρμογής κεντρικής διαχείρισης όλα τα σωματεία, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

διοργανώνουν αγώνες, υποχρεούνται να καταβάλουν στην Ε.Ο.Κ. το υπέρ αυτής 

ποσοστό επί των εισπράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 40 του παρόντος Κανονισμού.  

2.   Σε περίπτωση που τα σωματεία, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διοργανώνουν 

αγώνες, παραλείψουν να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσοστό της Ε.Ο.Κ., υποπίπτουν σε 

πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει την ποινή επιβολής προστίμου το οποίο είναι 

δυνατόν να φθάσει μέχρι το τριπλάσιο του οφειλόμενου ποσού. Το παράπτωμα αίρεται 

με την καταβολή των οφειλομένων στην Ε.Ο.Κ. ποσών, πάντα με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.   

ΑΡΘΡΟ 11  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ  

ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  

1.   Κανένα σωματείο - μέλος της Ε.Ο.Κ. και κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν 

μπορεί να διοργανώσει ελεύθερα, χωρίς την απαιτούμενη άδεια της Ε.Ο.Κ., φιλικούς 

αγώνες, τουρνουά κ.λπ.. πριν την έναρξη της Διοργάνωσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στους νόμους και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.. Σε 

αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. 

χρηματικό πρόστιμο, ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στο διοργανωτή τουρνουά.  

2.   Σε περίπτωση διοργάνωσης τουρνουά, το οποίο ξεκινά ή διεξάγεται κατά τη 

διάρκεια Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, ο διοργανωτής υποχρεούται να απευθύνει στην 

Ε.Ο.Κ. έγγραφη αίτηση για την έγκρισή του και να τηρήσει τους νόμους και τους 

Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ., χρηματικό πρόστιμο ποσού χιλίων (1.000) ευρώ 

στον διοργανωτή του τουρνουά και στα σωματεία που θα συμμετάσχουν, ενώ οι 

διαιτητές παραπέμπονται στην Κ.Ε.Δ.  
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 ΑΡΘΡΟ 12  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ  

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ  

Απαγορεύεται ρητά η διοργάνωση ή διεξαγωγή οποιουδήποτε διεθνούς αγώνα στην 

Ελλάδα ή η συμμετοχή σε οποιονδήποτε αγώνα στο εξωτερικό σωματείου – μέλους της 

Ε.Ο.Κ., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου του Ν. 2725/99.    

ΑΡΘΡΟ 13  
ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

1.   Οι συμμετέχουσες σε αγώνα ομάδες, βαθμολογούνται με: (α) δύο βαθμούς (2), 

στη περίπτωση νίκης και (β) ένα βαθμό (1), στη περίπτωση ήττας.  

2.   Εξαιρουμένων των περιπτώσεων μηδενισμού μιας ομάδας, που προβλέπονται 

από άλλες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 

Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου), του Πειθαρχικού Κανονισμού ή άλλων 

Κανονισμών, ομάδα μηδενίζεται και στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) σε συμμετοχή σε 

αγώνα αθλητριών/αθλητών, που δεν δικαιούνται συμμετοχής (κακή συμμετοχή). Ως 

αντικανονική σύνθεση ομάδας λογίζεται αυτή που δεν απαρτίζεται από τις κατηγορίες 

των αθλητριών/αθλητών, των οποίων η δήλωσή τους στο Φύλλο Αγώνα προβλέπεται 

ως υποχρεωτική από τις Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων, (β) σε ματαίωση αγώνα 

συνεπεία ελλείψεως της σχετικής άδειας της κρατικής ή αστυνομικής αρχής, (γ) σε μη 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος, οι οποίες προβλέπουν την 

αλλαγή της φανέλας όταν η/ο διαιτητής θεωρήσει αδύνατη την διεξαγωγή του αγώνα, 

(δ) όταν οι αθλήτριες/αθλητές δεν φέρουν τους διακριτικούς αριθμούς, που προβλέπει 

το άρθρο 29 του παρόντος και η/ο διαιτητής θεωρήσει αδύνατη τη διεξαγωγή του 

αγώνα, (ε) όταν ομάδα, που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου σωματείου, δεν διαθέτει 

το γήπεδό της έτοιμο για την έναρξη του αγώνα, την ώρα που έχει προγραμματισθεί, 

(στ) όταν το γήπεδο είναι αντικανονικό. Η αντικανονικότητα κρίνεται από τους 

διαιτητές του αγώνα, με απόφασή τους που λαμβάνεται πριν από την έναρξη αυτού, (ζ) 

σε περίπτωση μη διεξαγωγής αγώνα, συνεπεία της έλλειψης αθλητικών δελτίων ή όταν 

δεν υπάρχει στα δελτία η απαιτούμενη από το Νόμο ιατρική θεώρηση, (η) όταν μια 

ομάδα δεν προσέρχεται στον αγώνα, (θ) όταν, κατά τη διάρκεια αγώνα, διαγωνιζόμενη 

ομάδα αποχωρήσει για οποιαδήποτε λόγο, (ι)  όταν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, 

επιχειρηθεί από παράγοντες και αθλήτριες/αθλητές διαγωνιζόμενης ομάδας, η 

δυσφήμηση και ο χλευασμός των αρχόντων του αγώνα, με πράξεις που τείνουν, επίσης, 

στην δυσφήμηση του αθλήματος.  

3.   Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισμού και του 

Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Ο.Κ.   
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ΑΡΘΡΟ 14  
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   

1.   Πρωταθλήτρια ομάδα κάθε Διοργάνωσης ανακηρύσσεται η ομάδα που 

συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.   

2.   Κατά τη λήξη κάθε Διοργάνωσης ή/και φάσεων αυτής και σε περιπτώσεις 

ισοβαθμίας ομάδων, για όλες τις θέσεις, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σε κάθε 

Προκήρυξη, με την οποία ρυθμίζεται το σύστημα που θα εφαρμοστεί σε κάθε 

Διοργάνωση, όπως λχ. αγώνες κατάταξης, αποτελέσματα των μεταξύ των ομάδων που 

ισοβαθμούν αγώνων κ.λπ.  

3.   Εφόσον στις Προκηρύξεις προβλέπονται αγώνες κατάταξης, αυτοί θα διεξαχθούν 

σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της Διοργάνωσης, χωρίς όμως η προθεσμία 

αυτή να είναι αποκλειστική.  

4.   Όταν οι ομάδες έχουν έδρα την ίδια πόλη ή περιφέρεια τότε: (α) αν οι ομάδες 

είναι δύο, ο αγώνας κατάταξης θα διεξαχθεί σε γήπεδο ουδέτερο, της αυτής πόλης ή 

περιφέρειας που θα ορισθεί από την Ομοσπονδία, (β) αν οι ομάδες είναι περισσότερες 

από δύο, σε απλούς αγώνες και στα γήπεδα της προηγούμενης περίπτωσης, (γ) όταν οι 

ομάδες έχουν έδρα διαφορετική πόλη ή περιφέρεια, τότε διεξάγεται αγώνας ή αγώνες σε 

ουδέτερη πόλη και σε γήπεδο που ορίζεται από την Ε.Ο.Κ.    

ΑΡΘΡΟ 15  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

1.   Η συμμετοχή των σωματείων στις Διοργανώσεις της Ε.Ο.Κ., των Αθλητικών 

Ενώσεων και Επιτροπών, είναι υποχρεωτική. Στις άλλες αγωνιστικές εκδηλώσεις είναι 

υποχρεωτική, μόνο εφόσον αυτό ορίζεται ρητά στις Προκηρύξεις των εκδηλώσεων 

αυτών.  

2.   Στα σωματεία, που, αν και υποχρεώνονται, σύμφωνα με τη προηγούμενη 

παράγραφο, να συμμετάσχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις, εν τέλει δεν συμμετέχουν 

ή αποσύρονται των υπολοίπων αγώνων από οποιαδήποτε διοργάνωση, επιβάλλονται οι 

ποινές που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και από 

τις Προκηρύξεις των Διοργανώσεων.  

3.   Απαγορεύεται η διεξαγωγή δύο αγώνων της αυτής ομάδας, μέσα σε διάστημα 

σαράντα οκτώ (48) ωρών, εφόσον για τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών απαιτηθεί η 

μετακίνηση της μιας ή και των δύο ομάδων σε απόσταση πέρα των 250 χιλιομέτρων.  

 ΑΡΘΡΟ 16  
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1.   Κάθε σωματείο υποχρεούται, μέσα στην προβλεπόμενη από την Ειδική 

Προκήρυξη προθεσμία, να υποβάλει δήλωση συμμετοχής στη Διοργάνωση που 

προκηρύσσεται και δικαιούται συμμετοχής. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια 

Οργανωτική Επιτροπή, Ομοσπονδία ή Τοπικές Ενώσεις και Επιτροπές.  

2.   Το σωματείο έχει δικαίωμα, εντός της προθεσμίας υποβολής, να δηλώσει 

συμμετοχή στην Κατηγορία πρωταθλήματος που δικαιούται συμμετοχής ή σε 

χαμηλότερη κατηγορία.  
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3.   Αποχώρηση από τη Κατηγορία που δικαιούται συμμετοχής, μετά την προθεσμία 

υποβολής της σχετικής Δήλωσης, επιφέρει τον υποβιβασμό της ομάδας κατά δύο (2) 

κατηγορίες για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ειδικά η αποχώρηση σωματείου κατά 

τις τελευταίες είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος που 

πρόκειται να συμμετάσχει επιφέρει τον υποβιβασμό κατά τέσσερις (4) κατηγορίες. 

Εξαίρεση αποτελούν σωματεία που αποτελούν Κ.Α.Ε. και δεν λαμβάνουν αδειοδότησης 

από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μέχρι τη λήξη των ως άνω προθεσμιών.  

4.   Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να είναι έγγραφη, να υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου και να φέρει την σφραγίδα του 

σωματείου.  

5.   Στη δήλωση αυτή πρέπει να αναφέρονται: (α) τα χρώματα εμφάνισης της 

ομάδας, σε δύο (2) τύπους και (β)  το γήπεδο το οποίο θέλει να χρησιμοποιεί σαν έδρα 

του.  Σε περίπτωση που το σωματείο δεν διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο θα πρέπει, μαζί με 

τη δήλωση συμμετοχής, να υποβάλει στην Οργανωτική Επιτροπή επίσημο έγγραφο, με 

το οποίο θα βεβαιώνεται η παραχώρηση της χρήσης του δηλωμένου ως έδρας γηπέδου. 

Μόνο με την υποβολή του εγγράφου αυτού αναγνωρίζεται σαν έδρα το γήπεδο της 

δήλωσης.  

 ΑΡΘΡΟ 17  
ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  

1.   Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής στη Διοργάνωση που προκηρύσσεται, κάθε 

σωματείο οφείλει να γνωστοποιήσει στην Οργανωτική Επιτροπή τα χρώματα των 

αθλητικών του στολών σε δύο τύπους.  

2.   Σε περίπτωση που οι δύο ομάδες του αγώνα έχουν το ίδιο ή και παραπλήσιο 

χρώμα φανέλας, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της από το σωματείο που: (α) έχει την 

ιδιότητα του γηπεδούχου ή (β) αυτό που θα κληρωθεί πρώτο, με τη διαδικασία της 

κλήρωσης, στην περίπτωση που κανένα από τα σωματεία δεν έχει την ιδιότητα του 

γηπεδούχου.  

3.   Στην περίπτωση που μια/ένας αθλήτρια/αθλητής φορά αθλητική περιβολή 

διαφορετικού χρώματος από αυτό της ομάδας του, είναι δυνατόν να μη του επιτραπεί 

από το διαιτητή η συμμετοχή του στον αγώνα, μέχρις ότου συμμορφωθεί με τα όσα 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού.   

ΑΡΘΡΟ 18  
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ. εκδίδει αναγνωριστικά δελτία ταυτότητας των 

μελών της Διοίκησης και των Επιτροπών της, των διαιτητών, των κριτών και άλλων 

ιθυνόντων των αγώνων καθώς και εκείνων που έχουν διατελέσει ή είναι διεθνείς 

αθλήτριες/αθλητές.  
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ΑΡΘΡΟ 19  
ΓΗΠΕΔΑ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1. Με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής του προηγούμενου άρθρου, καθορίζονται και 

τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν σαν έδρες των σωματείων κάθε Κατηγορίας, τα 

οποία γνωστοποιούνται με το κοινοποιούμενο πρόγραμμα αγώνων.  

2. Τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να χαρακτηρισθούν κατάλληλα 

και σύμφωνα με το Νόμο και να τους έχει χορηγηθεί απαραίτητα η σχετική άδεια 

λειτουργίας.  

3. Για να χαρακτηρισθεί ένα γήπεδο κατάλληλο για την τέλεση αγώνων 

Διοργάνωσης θα πρέπει να συγκεντρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις: (α) ο κύριος 

αγωνιστικός χώρος αλλά και ο χώρος που τον περιβάλλει θα πρέπει να είναι επίπεδος, 

χωρίς εδαφικές ανωμαλίες, σκληρός και απαλλαγμένος από κάθε εμπόδιο και οιοδήποτε 

αντικείμενο σταθερό ή μετακινούμενο που είναι δυνατόν να προκαλέσει τραυματισμό 

στους συμμετέχοντες στους αγώνες, (β) η κατασκευή και οι διαστάσεις των πινάκων, το 

ύψος και το πάχος της στεφάνης καθώς και τα δίκτυα πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα 

ορίζονται από τους Κανονισμούς Παιδιάς, (γ) τα στηρίγματα των πινάκων να είναι 

τοποθετημένα με τρόπο που να αποκλείεται ο τραυματισμός των αθλουμένων, (δ) τα 

στηρίγματα των πινάκων να είναι στερεά τοποθετημένα έτσι ώστε να αποφεύγονται οι 

κινήσεις των πινάκων με τα κτυπήματα της μπάλας, (ε) να διαθέτει αποδυτήρια για τα 

μέλη δύο τουλάχιστον ομάδων καθώς και ένα για τους διαιτητές, (στ) να διαθέτει δίκτυο 

ύδρευσης και αποχωρητήρια, (ζ) να διαθέτει επαρκή ηλεκτροφωτισμό, για τη διεξαγωγή 

νυκτερινών και μη αγώνων, (η) να διαθέτει, επίσης, πίνακα αποτελεσμάτων, (θ) να 

διαθέτει πλήρες φαρμακείο, για την προσφορά πρώτων βοηθειών, (ι) οι διαστάσεις του 

αγωνιστικού χώρου να είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζουν οι Κανονισμοί Παιδιάς, (ια) η 

απόσταση των θεατών από τις γραμμές των ορίων του αγωνιστικού χώρου να είναι 

τουλάχιστον δυο (2) μέτρα, (ιβ) Κατ’ εξαίρεση, τα τοπικά πρωταθλήματα αρμοδιότητας 

Αθλητικών Ενώσεων και Επιτροπών επιτρέπεται να διεξαχθούν και σε γήπεδα που δεν 

πληρούν τους όρους των παραγράφων ε και στ με απόφαση της Ε.Ο.Κ. μετά από 

εισήγηση της αρμόδιας Οργανωτικής Επιτροπής.  

4. Πριν από την έναρξη των Διοργανώσεων, η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να 

επιθεωρήσει τα γήπεδα που έχουν γνωστοποιηθεί με τις δηλώσεις συμμετοχής των 

σωματείων, στα οποία υποδεικνύει με έγγραφο τις τυχόν ατέλειες που διαπιστώνονται.  

5. Τα σωματεία υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της Επιτροπής 

και να γνωστοποιήσουν την αποκατάσταση των ατελειών, πέντε (5) ημέρες πριν από 

την έναρξη του πρωταθλήματος.  

6. Σωματείο που δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις, αποβάλει την ιδιότητα του 

γηπεδούχου, για το διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση των ατελειών που 

έχουν διαπιστωθεί, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Οργανωτικής Επιτροπής.  

7. Εάν, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του αγωνιστικού θεσμού, διαπιστωθούν 

ατέλειες στο γήπεδο σωματείου, αυτό οφείλει να συμμορφωθεί αμέσως με τις έγγραφες 

υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται η κύρωση της 

προηγούμενης παραγράφου.  
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8. Κάθε μεταβολή ή τροποποίηση, που πραγματοποιείται στα δηλωθέντα γήπεδα 

θα πρέπει να γνωστοποιείται στην Οργανωτική Επιτροπή και μέσω αυτής στην Ε.Ο.Κ.  

9. Κάθε Οργανωτική Επιτροπή υποχρεούται, πριν από την έναρξη της κάθε 

Διοργάνωσης, να υποβάλει στην Ε.Ο.Κ. πίνακα των εγκριθέντων από αυτή γηπέδων.  

10.  Η Ε.Ο.Κ. εγκρίνει ή απορρίπτει τα προτεινόμενα γήπεδα. Μέχρι την πράξη αυτή 

της Ομοσπονδίας το γήπεδο που εγκρίνεται σαν κατάλληλο από μια Οργανωτική 

Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιηθεί για τα πρωταθλήματά της.  

11. Όλα τα σωματεία που διαθέτουν ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο αναγνωρισμένο 

από την Οργανωτική Επιτροπή ή την Ε.Ο.Κ. ως κατάλληλο υποχρεούνται να διαθέτουν 

αυτό για τη διεξαγωγή των αγωνιστικών θεσμών αρμοδιότητας Ε.Ο.Κ. ή Οργανωτικών 

Τοπικών Επιτροπών.   

ΑΡΘΡΟ 20  
ΓΗΠΕΔΑ  

ΓΗΠΕΔΟΥΧΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  

1. Γηπεδούχα σωματεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. είναι: 

(α) τα σωματεία που αγωνίζονται σε γήπεδα ιδιοκτησίας τους ή (β) τα σωματεία που 

έχουν εξασφαλίσει για τους αγώνες τους, την έγγραφη άδεια χρήσης γηπέδου άλλου 

σωματείου ή δημόσιου φορέα. Η έννοια, όμως, του γηπεδούχου σωματείου, όσον αφορά 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις σχετικές 

διατάξεις των Νόμων και Κανονισμών, αποκτάται ευθύς ως τούτο κληρωθεί πρώτο από 

τη διαδικασία των κληρώσεων, γεγονός που αποτυπώνεται στο μετά ταύτα 

καταρτιζόμενο πρόγραμμα.  

2. Στις περιπτώσεις  που το σωματείο στερείται την ιδιότητα  του γηπεδούχου για 

οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Νόμου, του 

Καταστατικού  και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης & Διεξαγωγής Διοργανώσεων 

της Ε.Ο.Κ. (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου), οι αγώνες που θα έδινε στην έδρα του, θα 

διεξάγονται σε γήπεδο που θα καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ο.Κ. ή της αρμόδιας 

Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται στις οικείες 

διατάξεις των Κανονισμών αυτών. Ειδικότερα, όταν το γηπεδούχο σωματείο χάνει την 

έδρα του λόγω ποινής, διατηρεί την ιδιότητα του γηπεδούχου όσον αφορά όλες τις 

υπόλοιπες, προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., υποχρεώσεις του. 

3. Στα προγράμματα των αγώνων αναγράφεται πρώτα το σωματείο που έχει την 

ιδιότητα του γηπεδούχου.  

4. Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται: (α) να μεριμνά για την ενημέρωση της 

αστυνομικής αρχής για τη διεξαγωγή του αγώνα, (β) να τοποθετεί τραπέζι για τη 

γραμματεία του αγώνα, στο οποίο θα βρίσκονται το Φύλλο Αγώνα, τα χρονόμετρα και 

γενικά όσα προβλέπουν οι Κανονισμοί Παιδιάς. Τονίζεται, ιδιαίτερα, ότι τα χρονόμετρα 

πρέπει να είναι τα ειδικά για τους αγώνες καλαθοσφαίρισης και όχι τα για ιδιωτική 

χρήση προοριζόμενα. Η χρήση των τελευταίων επιτρέπεται μόνο σε ιδιαίτερα 

εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από σύμφωνη γνώμη των διαιτητών του αγώνα, (γ) 

να έχει πρόσωπο εκπαιδευμένο σε πρώτες βοήθειες, κατά τη διάρκεια των αγώνων στην 

έδρα του, εκτός εάν ο νόμος ορίζει την ύπαρξη ιατρού υποχρεωτικά. Σε περίπτωση 
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καθυστέρησης άφιξης των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, η καθυστέρηση 

έναρξης του αγώνα δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των 30 λεπτών. Σε περίπτωση 

απουσίας των προσώπων του πρώτου εδαφίου , ο αγώνας διεξάγεται με αποκλειστική 

ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο  χιλίων (1.000) 

ευρώ.  

ΑΡΘΡΟ 21  
ΓΗΠΕΔΑ  

ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ  

1. Γήπεδο αγώνα μπορεί να χαρακτηρισθεί αντικανονικό μόνο πριν από την έναρξή 

του και σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: (α) όταν οι κύριες γραμμές του 

αγωνιστικού χώρου, η διαχωριστική γραμμή και ο χώρος ελεύθερης βολής, δεν έχουν 

καθόλου χαραχθεί, (β) όταν οι κύριες γραμμές έχουν μεν χαραχθεί, αλλά κατά τρόπο 

αντικανονικό και πλημμελή και για το λόγο αυτό δεν εξασφαλίζουν την κανονική 

διεξαγωγή του αγώνα, (γ) όταν το ύψος της στεφάνης ή του πίνακα από το έδαφος δεν 

είναι το προβλεπόμενο από τους Κανονισμούς Παιδιάς, (δ) όταν το στεφάνι δεν έχει 

"δίχτυ" ή η κατάσταση του υπάρχοντος είναι τέτοια ώστε να μην γίνεται με ευχέρεια 

αντιληπτή η διέλευση της μπάλας στο καλάθι, (ε) όταν ο φωτισμός είναι, καταφανώς, 

ελαττωματικός, (στ) όταν, στον αγωνιστικό χώρο, υπάρχουν πάσης φύσεως εμπόδια  

2. Για τη δυνατότητα διεξαγωγής ή μη του αγώνα λόγω αντικανονικότητας του 

γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο Α΄ διαιτητής, των αγωνιζομένων ομάδων 

υποχρεούμενων να συμμορφωθούν με τη σχετική απόφασή του.  

3. Οι διαιτητές πρέπει να αξιώνουν και τα σωματεία υποχρεούνται, πριν από την 

έναρξη του αγώνα, να μεριμνούν για την αποκατάσταση της κανονικότητας του 

γηπέδου.  

4. Οι διαιτητές υποχρεούνται, με έκθεσή τους προς την Οργανωτική Επιτροπή, να 

αναφέρουν κάθε αντικανονικότητα γηπέδου που θα διαπιστώσουν. Σε περίπτωση δε 

υποβολής ένστασης, τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης περί 

διεξαγωγής του αγώνα.   

5. Η ματαίωση αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, βαρύνει το σωματείο 

που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, με συνέπεια την απώλεια του αγώνα και το 

μηδενισμό της ομάδας του. 

ΑΡΘΡΟ 22  
ΓΗΠΕΔΑ  

ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  

1. Ένα γήπεδο χαρακτηρίζεται ως ακατάλληλο, πριν ή/και μετά την έναρξη του 

αγώνα: (α) Όταν εξαιτίας βροχής, το έδαφος του γηπέδου καθίσταται ολισθηρό, σε 

σημείο που να αποτελεί κίνδυνο για τις/τους αθλήτριες/αθλητές, (β) Όταν εξαιτίας 

βροχής, το έδαφος του γηπέδου, έστω και διάφορα μέρη αυτού, έχει καλυφθεί με νερά ή 

λάσπες, σε σημείο που η αναπήδηση της μπάλας στο έδαφος να μην είναι η ενδεδειγμένη, 

(γ) Όταν, έπειτα από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή ολικής ή μερικής βλάβης της 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η διεξαγωγή του αγώνα καθίσταται αδύνατη.  
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2. Αρμόδιος να αποφασίσει για τη δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα ή συνέχισής 

του, μετά τη διακοπή, είναι ο Α΄ διαιτητής. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες υποχρεούνται να 

συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του διαιτητή.  

3. Σε περίπτωση συνέχισης ή μη του αγώνα μετά από διακοπή για τους λόγους της 

πρώτης παραγράφους, ο διαιτητής οφείλει να ειδοποιήσει για την απόφασή του τους 

αρχηγούς των δύο ομάδων.  

4. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με την απόφαση 

του διαιτητή να απομακρυνθούν υπάρχοντα νερά ή λάσπες, για να γίνει δυνατή η 

διεξαγωγή ή συνέχιση του αγώνα.  

5. Αγώνας που διακόπηκε από τον διαιτητή, για έναν από τους αναφερόμενους στις 

προηγούμενες παραγράφους λόγους, για να συνεχισθεί θα πρέπει να μην περάσουν 30 

λεπτά από τη διακοπή του.  

6. Ειδικά, για την περίπτωση της παραγράφου 1γ του άρθρου αυτού, το γηπεδούχο 

σωματείο σε εύλογο χρόνο, που καθορίζεται από τον διαιτητή, χωρίς κατάφορη 

παραβίαση της αμέσως, προηγούμενης παραγράφου, οφείλει να επισκευάσει την 

ηλεκτρολογική βλάβη.  

7. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, υπάρξει καταστροφή 

του υαλοπίνακα ή της στεφάνης και αυτή δεν δύναται να αντικατασταθεί εντός 45 

λεπτών, ο αγώνας αναβάλλεται και διεξάγεται σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής 

πρωταθλήματος. Σε περίπτωση που το άνω γεγονός γίνεται εσκεμμένα από 

αθλήτρια/αθλητή και αφού έχει προηγηθεί επίσημη παρατήρηση από τον Α’ διαιτητή 

η/ο αθλήτρια/αθλητής αποβάλλεται και τιμωρείται με 1 αγωνιστική και το σωματείο 

που ανήκει ο αθλητής με μια (1) αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, κατά τα 

οριζόμενα στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Κ.    

8. Για περιπτώσεις ανωτέρας βίας και σε περίπτωση εκτεταμένων επεισοδίων ο Α’ 

διαιτητής, κατά την κρίση του, μπορεί να παρατείνει πέρα των τριάντα (30) λεπτών την 

επανέναρξη του αγώνα έχοντας υπόψιν την ασφαλή διεξαγωγή του.  

ΑΡΘΡΟ 23  
ΔΕΛΤΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ  

Στους αγώνες Καλαθοσφαίρισης, δικαίωμα ελεύθερης εισόδου έχουν: (α) όσοι 

κατέχουν δελτία ελεύθερης εισόδου που εκδίδονται από την Γ.Γ.Α. και την Ε.Ο.Κ., (β) τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. και των Τοπικών Ενώσεων και Επιτροπών 

της Ε.Ο.Κ., (γ) οι διαιτητές, οι κριτές, ο γυμνασίαρχος και οι παρατηρητές των αγώνων 

καθώς και οριζόμενο από τον έχοντα υποχρέωση πρόσωπο εκπαιδευμένο σε πρώτες 

βοήθειες ή ιατρός του αγώνα, όπου απαιτείται, (δ) τα μέλη των ομάδων, που 

αγωνίζονται και συγκεκριμένα για κάθε ομάδα, οι αθλήτριες/αθλητές που θα 

συμμετάσχουν στον αγώνα, ένας έφορος, ένας φυσιοθεραπευτής, ο προπονητής με τον 

βοηθό του και ο διερμηνέας που τυχόν απαιτείται σε περίπτωση αλλοδαπού προπονητή.   
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ΑΡΘΡΟ 24  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ   

ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

1. Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων Διοργανώσεων, που ενδεικτικά αναφέρεται 

στον αριθμό των αγώνων και των αγωνιστικών ημερών, στο σχηματισμό ομίλων και 

υποομίλων κ.λπ., καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. και 

αναλύεται με σαφήνεια στις σχετικές Προκηρύξεις.  

2. Οι συναντήσεις των Διοργανώσεων καθορίζονται με κλήρωση από την Επιτροπή 

Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου), με την παρουσία των εκπροσώπων των 

σωματείων που δεν θεωρείται όμως υποχρεωτική.  

3. Μετά την κλήρωση, καταρτίζονται από την Ομοσπονδία τα σχετικά 

Προγράμματα των αγώνων, στα οποία πρέπει να αναφέρονται: (α) η ημερομηνία και η 

ώρα έναρξης των αγώνων και (β) τα γηπεδούχα σωματεία και η έδρα τους.  

4. Τα προγράμματα αγώνων κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα σωματεία, 

τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την έναρξη εκάστου Διοργάνωσης. 

5. Η Ε.Ο.Κ. έχει το δικαίωμα της τροποποίησης του αρχικού προγράμματος και μετά 

την έναρξη της Διοργάνωσης μόνο για δικαιολογημένη αιτία, τηρουμένης κατά το 

δυνατόν της σειράς των αγώνων του αρχικού προγραμματισμού. 

6. Η τροποποίηση του προγράμματος θα πρέπει να κοινοποιείται στα 

ενδιαφερόμενα σωματεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από τον 

προγραμματισθέντα αγώνα.  

7. Ειδικά, για τους αγώνες ΜΙΝΙ, θα πρέπει το σύστημα διεξαγωγής τους να 

αποφεύγει την έντονη ανταγωνιστικότητα της βαθμολογίας, τονίζοντας ιδιαίτερα την 

σημασία και αξία της συμμετοχής των μικρών αθλητριών/αθλητών στους αγώνες 

αυτούς.  

8. Στα πρωταθλήματα κάθε Κατηγορίας και εφόσον το σύστημα προβλέπει διπλές 

συναντήσεις, το κάθε σωματείο δικαιούται να χρησιμοποιεί ως έδρα του το γήπεδο της 

επιλογής του, σύμφωνα πάντα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 19 έως 22 του 

παρόντος.  

9. Οι αγώνες αυτοί θα διεξάγονται εναλλάξ στα γήπεδα - έδρες των σωματείων, της 

σειράς καθοριζόμενης με τη διαδικασία της κλήρωσης, ή εφόσον αυτό επιβάλλεται, και 

με ορισμό από την Ομοσπονδία.  

10. Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο - έδρα, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του 

παρόντος, χρησιμοποιεί το γήπεδο που καθορίζει με απόφασή της η Οργανωτική 

Επιτροπή.  

11. Στην περίπτωση που το σύστημα διεξαγωγής πρωταθλήματος προβλέπει ότι οι 

συναντήσεις θα είναι απλές θα διεξάγονται σε γήπεδα ουδέτερα, που θα καθορίζονται με 

απόφαση της Επιτροπής Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου).   

12. Σε περίπτωση επαναληπτικού αγώνα, αυτός θα διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο 

που καθορίζεται από την Ε.Ο.Κ.  

13. Οι αγώνες όλων των Εθνικών Κατηγοριών διεξάγονται, απαραίτητα, σε κλειστά 

γήπεδα.  
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14. Οι αγώνες πρωταθλημάτων όλων των Κατηγοριών, ειδικών τουρνουά και 

Πανελληνίων πρωταθλημάτων, είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε ένα ή περισσότερα 

γήπεδα εκλογής της Ε.Ο.Κ., εφόσον είναι κλειστά.  

15. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ε.Ο.Κ. πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος και η αναφορά της στις 

σχετικές Προκηρύξεις.  

16. Οι περιπτώσεις αλλαγής αγωνιστικής έδρας ενός σωματείου υπάγονται στις 

διατάξεις του νόμου 2725/1999 περί συγχώνευσης σωματείων και δεν επιτρέπεται να 

πραγματοποιηθεί εκτός των ορίων της περιφέρειας στην οποία αυτό ανήκει.  

 ΑΡΘΡΟ 25  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

1. Οι ομάδες των σωματείων που αγωνίζονται, πρέπει να προσέρχονται στο γήπεδο 

του αγώνα, ανεξαρτήτως της πιθανής δυσχερούς κατάστασης, που επικρατεί αναφορικά 

με την μετακίνησή τους προς το γήπεδο.  

2. Και τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία είναι υποχρεωμένα: (α) να δίνουν στη 

γραμματεία την «Αγωνιστική Λίστα», τα δελτία υγείας αθλητή και τους αριθμούς των 

συμμετεχόντων αθλητριών/αθλητών τους καθώς την Κάρτα Προπονητή ΣΕΠΚ της/του 

προπονήτριας/προπονητή, της/του βοηθού προπονήτριας/προπονητή και των λοιπών 

δικαιούμενων να κάθονται στον πάγκο συνοδών της κάθε ομάδας, δέκα (10΄), το 

αργότερο, λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα. Η Ε.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα, με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικής πρόβλεψης στην Ειδική Προκήρυξη, 

διαφορετικού τρόπου πιστοποίησης των συμμετεχόντων στον αγώνα 

(αθλητριών/αθλητών, προπονητών κλπ.), (β) να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον 

αθλήτριες/αθλητές έτοιμες/ους να αγωνιστούν στην προγραμματισμένη ώρα έναρξης 

του αγώνα.  

3. Σε περίπτωση που κάποιο διαγωνιζόμενο σωματείο αδυνατεί να ανταποκριθεί με 

τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, τότε, έχει το δικαίωμα, να ζητήσει 

δεκαπεντάλεπτη (15΄) καθυστέρηση έναρξης του αγώνα. Μετά την παρέλευση του 

ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα δελτία δεν 

φέρουν νόμιμη θεώρηση (ιατρική βεβαίωση κλπ.) ή οι συμμετέχοντες δεν έχουν την 

προβλεπόμενη, βάσει κανονισμών, παρουσία (αθλητική περιβολή, ικανότητα να 

αγωνίζονται κ.λπ.), τότε η ομάδα θεωρείται ότι δεν έχει προσέλθει νομότυπα στον αγώνα 

και μηδενίζεται.  

4. Διευκρινίζεται ότι ώρα προσέλευσης των ομάδων είναι η αναγραφόμενη στο 

πρόγραμμα των αγώνων, το δε σφύριγμα του διαιτητή συνιστά την κλήση τους για την 

έναρξη του αγώνα. Η διαπίστωση της έγκαιρης και κανονικής προσέλευσης των ομάδων, 

που διαγωνίζονται, γίνεται λίγο πριν ο διαιτητής αποφασίσει για την καταλληλόλητα 

του γηπέδου.  

5. Και τα δύο σωματεία οφείλουν να έχουν στη διάθεση της/του διαιτητή από την 

έναρξη μέχρι το τέλος του αγώνα, τουλάχιστον από μία μπάλα οποιασδήποτε εταιρίας, 

σε καλή κατάσταση, διεθνών προδιαγραφών, όπως ορίζουν οι Διεθνείς Κανονισμοί 

Παιδιάς και ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να διαλέξει ποιες από αυτές θα χρησιμοποιήσει. 
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Οι συμβάσεις που συνάπτουν Τοπικές Ενώσεις με αθλητικές Εταιρείες για την προμήθεια 

μπαλών δεν δεσμεύουν τα σωματεία, για την υποχρεωτική χρησιμοποίησή τους στους 

αγώνες.  

6. Αν για λόγους ανωτέρας βίας καθυστερήσει το εκπαιδευμένο σε πρώτες βοήθειες 

πρόσωπο ή ο ιατρός ο του αγώνα ή καθυστερήσουν οι ορισθέντες διαιτητές και δεν είναι 

δυνατή η έναρξη του αγώνα, ο χρόνος ενάρξεως μετατίθεται κατά τριάντα (30’), το πολύ, 

λεπτά.  

7. Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος εντός γηπέδου, 

απρόβλεπτης ζημίας κλπ.) η έναρξη του αγώνα καθυστερήσει, ο χρόνος της έναρξης 

μετατίθεται μέχρι ενενήντα (90) λεπτά. Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής του αγώνα 

για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος εντός γηπέδου, 

απρόβλεπτης ζημίας κλπ.), ο μέγιστος χρόνος αναμονής για να συνεχιστεί ο αγώνας 

ορίζεται σε ενενήντα (90) λεπτά που υπολογίζονται αθροιστικά από τυχόν επιμέρους 

διακοπές. Αν μετά το χρόνο αυτό, δεν έχουν αποκατασταθεί οι κανονικές συνθήκες 

διεξαγωγής του αγώνα, τότε ο αγώνας διακόπτεται οριστικά και επαναλαμβάνεται 

ξεκινώντας από το σημείο εκείνο στο οποίο σημειώθηκε η διακοπή. Στην περίπτωση 

αυτή τα έως εκείνη τη στιγμή αποτελέσματα κατοχυρώνονται. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες 

μπορούν να επιλέξουν και να δηλώσουν στο Φύλλο Αγώνος αθλήτριες/αθλητές από 

αυτές/αυτούς που είχαν στη δύναμη τους και είχαν δικαίωμα συμμετοχής κατά τον 

χρόνο τέλεσης του αγώνα που επαναλαμβάνεται.  

 ΑΡΘΡΟ 26  
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ/ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1. Στους αγωνιστικούς θεσμούς του αθλήματος (πρωταθλήματα, κύπελλο) 

δικαιούνται συμμετοχής αθλήτριες/αθλητές που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, είναι 

γραμμένοι στο μητρώο αθλητών της Ε.Ο.Κ. και κατέχουν αθλητικό δελτίο, που έχει 

εκδώσει η Ομοσπονδία για την διανυόμενη αγωνιστική περίοδο και φέρει δελτίο υγείας 

καλαθοσφαιριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.   

2. Αθλήτριες/αθλητές που έχουν ξένη ιθαγένεια, δικαιούνται συμμετοχής στους 

αγωνιστικούς αυτούς θεσμούς με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζουν οι 

διατάξεις Νόμων και των εγκυκλίων περί εγγραφής αθλητριών/αθλητών.  

3. Δικαιούνται επίσης συμμετοχής και οι αθλήτριες/αθλητές, των οποίων η 

μεταγραφή έχει εγκριθεί με απόφαση της Ε.Ο.Κ. όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό 

Εγγραφών- Μεταγραφών της ΕΟΚ.  

4. Αθλήτρια/Αθλητής, που αποκτά το δικαίωμα να συμμετέχει στα Ελληνικά 

Πρωταθλήματα ως Έλληνας ή Ελληνίδα, ύστερα από την απόκτηση της ελληνικής 

ιθαγένειας με οποιοδήποτε τρόπο, στερείται αυτοδίκαια του δικαιώματος αυτού στην 

περίπτωση που αγωνισθεί μεταγενέστερα με Εθνική Ομάδα άλλης χώρας. Η απαγόρευση 

αυτή είναι γενική και ισχύει και για τους επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές ομάδων 

Τ.Α.Κ. και Κ.Α.Ε.  

5. Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλήτρια/αθλητής που έχει τιμωρηθεί από την Ε.Ο.Κ.  

6. Καλαθοσφαιρίστρια /τής δεν έχει δικαίωμα να αγωνισθεί την αυτή αγωνιστική 

περίοδο σε δύο (2) Ελληνικά σωματεία. Στην απαγόρευση αυτή περιλαμβάνεται και 
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καλαθοσφαιρίστρια/τής που αγωνίσθηκε την αυτή αγωνιστική περίοδο σε σωματείο 

του εξωτερικού και μετά την λήξη της συνεργασίας τους επιστρέψει στην Ελλάδα. Η 

ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ομάδες της Α1 Εθν. Κατηγορίας Ανδρών και Α1 Εθν. 

Κατηγορίας Γυναικών οι οποίες έχουν δικαίωμα να εντάξουν στην δύναμη τους 

καλαθοσφαιρίστριες/τές που αγωνίσθηκαν σε ομάδες του εξωτερικού , εκτός όμως και 

εάν ο καλαθοσφαιρίστρια/τής μεταγράφηκε την αυτή αγωνιστική περίοδο από 

Ελληνικό σωματείο σε αλλοδαπό.  Στην περίπτωση της Α1 Εθν. Κατηγορίας Ανδρών η 

ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι 24 ώρες πριν την έναρξη των play offs ενώ για την Α1 Εθν. 

Κατηγορία Γυναικών η ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους.  

7. Αθλήτρια/Αθλητής δεν δικαιούται να αγωνισθεί σε περισσότερους από ένα 

αγώνα την ίδια ημερομηνία. Κατ΄ εξαίρεση τούτο είναι δυνατό σε Πανελλήνια 

Πρωταθλήματα και τουρνουά Ενώσεων κ.λπ.. και εφόσον τούτο υπαγορεύεται από την 

ανάγκη έγκαιρης περαίωσής τους.  

8. Η Ε.Ο.Κ. και οι Αθλητικές Ενώσεις έχουν δικαίωμα να ρυθμίζουν με διατάξεις του 

Εσωτερικού Κανονισμού και των Ειδικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων  τους όρους  

και  τις  προϋποθέσεις ένταξης των καλαθοσφαιριστών/τριών σε ελληνικά σωματεία και 

της αγωνιστικής τους συμμετοχής, στους οποίους ενδεικτικά περιλαμβάνονται και οι 

περιορισμοί που αφορούν το όριο ηλικίας τους που επιτρέπει ή απαγορεύει την 

μεταγραφή και την αγωνιστική τους συμμετοχή στους επίσημους αγωνιστικούς 

θεσμούς.  

9. Η Ε.Ο.Κ. έχει δικαίωμα να παραχωρεί στις Αθλητικές Ενώσεις και τις Τοπικές 

Επιτροπές την άδεια της έκδοσης και ανανέωσης των δελτίων αθλητικής ιδιότητας των 

καλαθοσφαιριστριών/τών των αθλητικών σωματείων που ανήκουν στη δύναμή τους 

είτε αυτά αφορούν νεοεγραφόμενες/ους καλαθοσφαιρίστριες/τές, είτε τις/τους 

μετακινούμενες/νους με τη διαδικασία κάθε είδους μεταγραφών.  

10. Παραχωρείται στις Αθλητικές Ενώσεις και τις Τοπικές Επιτροπές το δικαίωμα της 

λήψης απόφασης για καταβολή από τα αθλητικά σωματεία χρηματικού παραβόλου για 

κάθε δελτίο αθλητικής ιδιότητας που εκδίδεται ή ανανεώνεται, σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.  

11. Στην Ειδική προκήρυξη κάθε Πρωταθλήματος επιτρέπεται να τεθεί διάταξη περί 

απαγόρευσης ή περιορισμού του αριθμού αλλοδαπών καλαθοσφαιριστριών/των και 

γενικά όσων δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας που θα 

έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει σε αγώνα κάθε συμμετέχουσα ομάδα. Η τήρηση της 

διάταξης αυτής αποτελεί απόλυτα δεσμευτική υποχρέωση των ομάδων που δηλώνουν 

συμμετοχή στα πρωταθλήματα και λόγω της σημασίας της δεν επιτρέπεται η προσβολή 

της ενώπιον του Α.Σ.ΕΑ.Δ. Η παράβαση της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια την επιβολή 

της ποινής αφαίρεσης 3 βαθμών από την υπαίτια ομάδα.   

ΑΡΘΡΟ 27  
ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ/ΑΘΛΗΤΩΝ  

1. Οι ομάδες που συμμετέχουν σε αγώνα οφείλουν να προσκομίζουν τα εκδοθέντα 

από την Ε.Ο.Κ. αθλητικά δελτία των αθλητών τους που  πρόκειται να αγωνιστούν. Επίσης 

οφείλουν να προσκομίζουν και τα δελτία υγείας καλαθοσφαιριστή, όπως ο νόμος ορίζει.  
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2. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητριών/αθλητών σε αγώνες, όταν στερούνται 

δελτίου της Ε.Ο.Κ. αλλά και δελτίου υγείας αθλήτριας/αθλητή.  

3. Ο έλεγχος των δελτίων θα γίνεται από τον Α΄ διαιτητή, πριν από την έναρξη του 

αγώνα.  

4. Τον έλεγχό τους δικαιούνται να ζητήσουν και οι αρχηγοί ή οι εκπρόσωποι των 

ομάδων.  

5. Τα δελτία επιστρέφονται στις ομάδες, μετά τη λήξη του αγώνα, εκτός των 

περιπτώσεων: (α) υποβολής ένστασης για τη ταυτότητα ή την κανονική συμμετοχή 

αθλήτριας/αθλητή και (β) αναγραφής αθλήτριας/αθλητή, για οποιαδήποτε αιτία, από 

τους διαιτητές στο Φύλλο Αγώνα.  

6. Εάν το σωματείο δεν προσκομίσει σε αγώνα τα δελτία της παρ.1 του άρθρου 

αυτού, ο διαιτητής υποχρεούται να μη προχωρήσει στη διεξαγωγή του. Υπαίτιο για τη 

μη διεξαγωγή θεωρείται το σωματείο που δεν προσκομίζει τα δελτία.  

7. Στην περίπτωση που αθλήτρια/αθλητής, αν και δεν δικαιούται συμμετοχής για 

οποιαδήποτε αιτία, κατέχει το δελτίο της Ε.Ο.Κ., η συμμετοχή του σε αγώνα είναι 

αντικανονική, το δε αντίπαλο σωματείο δικαιούται να υποβάλει ένσταση κακής 

συμμετοχής της/του αθλήτριας/αθλητή. Κατά τα λοιπά τυγχάνουν εφαρμογής οι 

διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.   

ΑΡΘΡΟ 28 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ/ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΙΣ ΦΑΝΕΛΕΣ  

1. Οι αθλήτριες/αθλητές κάθε ομάδας θα πρέπει να φέρουν στις φανέλες τους 

αριθμούς  από 0-99 που θα πρέπει να είναι ευδιάκριτοι και σε αντίθετο με της στολής 

χρώμα.  

2. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του ίδιου αριθμού από αθλήτριες/αθλητές της 

αυτής ομάδας.  

3. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλήτριας/αθλητή σε αγώνα, ο οποίος δεν θα έχει 

στην φανέλα του αριθμό.  

ΑΡΘΡΟ 29 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΕΣ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  

1. Σε όλες τις κατηγορίες ή ηλικιακές Διοργανώσεις, τα συμμετέχοντα σωματεία 

είναι υποχρεωμένα, σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τον Ν. 3057/2002 και με τον Κανονισμό Προπονητών (ΥΑ 36123/2.8.2006, 

ΦΕΚ/Β/1223/5.9.2006), να καταθέτουν το Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή, καθώς και 

το Δελτίο Ταυτότητας Βοηθού Προπονητή (όπου από τον Κανονισμό προβλέπεται η 

ύπαρξή του), στον Α’ διαιτητή του αγώνα.  

2. Το Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή καθώς και το δελτίο ταυτότητας βοηθού 

προπονητή εκδίδονται από τον ΣΕΠΚ και θεωρούνται υποχρεωτικά από την ΕΟΚ.  

3. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ανωτέρω δεν αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνος, δεν 

μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους στον συγκεκριμένο αγώνα και είναι 

υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο.  
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4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. και αφού ληφθούν υπόψη οι 

επιμέρους ανάγκες της κάθε ηλικιακής Διοργάνωσης ή της κάθε γεωγραφικής περιοχής 

μπορεί να αναστέλλεται η εφαρμογή του παρόντος για ορισμένο χρονικό διάστημα.  

5. Για θέματα που αφορούν προπονήτριες/προπονητές και δεν αναφέρονται στον 

Κανονισμό αυτόν εφαρμόζεται ο εγκεκριμένος από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό 

Υφυπουργό Κανονισμός Προπονητών του ΣΕΠΚ, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η 

νομοθεσία.  

6. Σε περίπτωση κωλύματος προπονήτριας/προπονητή (ασθένεια, τραυματισμός 

κ.λπ.), για τα σωματεία που υποχρεούνται να έχουν τέτοιο, επιτρέπεται να καθοδηγεί 

την ομάδα η/ο συνεργάτης αυτής/αυτού ή οποιαδήποτε/οποιοσδήποτε άλλη/άλλος 

προπονήτρια/προπονητής που κατέχει Κάρτα Προπονητή έστω και μικρότερης 

κατηγορίας για τέσσερις (4) αγωνιστικές ημέρες συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

Διοργάνωσης.  

7. Ως εναρκτήριο χρονικό σημείο για το διάστημα των τεσσάρων (4) αγωνιστικών 

ορίζεται η ημερομηνία τέλεσης του πρώτου αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί χωρίς την 

παρουσία της/του αρχικά δηλωθείσας/δηλωθέντος προπονήτριας/προπονητή.  

8. Δεν επιτρέπεται να ασκεί χρέη προπονήτριας/προπονητή όποιος δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις του Νόμου, των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και του Κανονισμού του ΣΕΠΚ. Η 

παράβαση των ανωτέρω θα έχει τις ίδιες συνέπειες που προβλέπονται από τον παρόντα 

Κανονισμό για την αντικανονική συμμετοχή καλαθοσφαιριστή. Η απαγόρευση αυτή δεν 

ισχύει για αθλήτριες/αθλητές που είναι κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Προπονητή και 

είναι προπονήτριες/προπονητές στα τμήματα υποδομής του σωματείου που 

αγωνίζονται.  

ΑΡΘΡΟ 30 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Η διαιτησία όλων των διοργανώσεων Ανδρών – Γυναικών της Ε.Ο.Κ. και των 

Ενώσεων/Τ.Ε. γίνεται με επίσημους διαιτητές της Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισμού.  

2. Οι διαιτητές των αγώνων Πρωταθλήματος Α1 Γυναικών, Α2 Εθνικής Κατηγορίας 

Ανδρών και Γυναικών, Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (για τις φάσεις που 

διοργανώνονται από την Ε.Ο.Κ.), Ειδικών Τουρνουά Ανόδου Κατηγοριών και των 

αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος, αρμοδιότητας της ΕΟΚ, ορίζονται από την Κεντρική 

Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της Ε.Ο.Κ. ενώ οι Γυμνασίαρχοι, από την Επιτροπή 

Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου).  

3. Οι διαιτητές και γυμνασίαρχοι των Τοπικών Πρωταθλημάτων και των 

πρωταθλημάτων η διοργάνωση των οποίων εκχωρείται στις Ενώσεις, ορίζονται από τις 

αντίστοιχες Επιτροπές των αρμοδίων Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών.  

4. Τους αγώνες διαιτητεύουν δύο ή τρεις διαιτητές, που χαρακτηρίζονται σε πρώτο 

και δεύτερο και τρίτο.   

5. Ο πρώτος διαιτητής έχει ιδιαίτερες αρμοδιότητες να: (α) ελέγχει τα δελτία των 

αθλητών, (β) ελέγχει την κανονικότητα της Γραμματείας, (γ) ορίζει τον Κομισάριο του 

αγώνα, στην περίπτωση μη προσέλευσης εκείνου που όρισε η Ομοσπονδία όταν δεν 
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παρίσταται μέλος της Κ.Ε.Δ. ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ., (δ) εκλέγει τη 

μπάλα του αγώνα, (ε) αποφασίζει για τον καταλογισμό ή όχι του καλαθιού, (στ) 

αποφασίζει για την αντικανονικότητα του γηπέδου, (ζ) αποφασίζει για τη συνέχιση ή 

όχι του αγώνα που έχει διακοπεί για ακαταλληλότητα του γηπέδου ή για άλλη αιτία, (η) 

κατακυρώνει τον   αγώνα υπέρ μιας των ομάδων και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι για 

την απόφαση αυτή, (θ) λαμβάνει αποφάσεις για περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να 

προβλέψει ο Κανονισμός αυτός.  

6. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι δύο διαιτητές έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες.  

7. Η διεξαγωγή αγώνα με ένα διαιτητή είναι έγκυρη.  

8. Στις περιπτώσεις που δεν προσέλθει ένας από τους διαιτητές και δεν έχει 

αντικατασταθεί έγκαιρα με απόφαση της Κ.Ε.Δ., ο κομισάριος, αφού ακούσει τη γνώμη 

των αρχηγών των διαγωνιζομένων ομάδων, ορίζει αντικαταστάτη του μη προσελθόντος 

από τους υπάρχοντες στο γήπεδο επίσημους διαιτητές, εφόσον κρίνει ότι οι συνθήκες 

και η σπουδαιότητα του αγώνα το επιτρέπουν.  

9. Όταν όμως οι διαγωνιζόμενες ομάδες ή η μία από αυτές έχει μετακινηθεί από άλλη 

περιφέρεια, ο ορισμός είναι υποχρεωτικός και δεσμεύει τα σωματεία και τον 

προσελθόντα διαιτητή να συμμορφωθούν με την απόφαση αυτή.  

10. Ένας αγώνας μπορεί να αρχίσει και με ένα διαιτητή, όταν αυτός αναλαμβάνει τη 

διεύθυνσή του. Κατά το πρώτο 10λεπτο του αγώνα, δύναται να συμμετάσχει στη 

διεύθυνσή του και ό άλλος διαιτητής που έχει οριστεί.  

11. Ο διαιτητής που ανέλαβε την διεύθυνση του αγώνα από την έναρξή του, 

εξακολουθεί να θεωρείται μέχρι το τέλος του πρώτος διαιτητής, έστω και αν αρχικά είχε 

οριστεί σαν δεύτερος.  

12. Ο ορισμός, σύμφωνα με τα παραπάνω, διαιτητή απαγορεύεται σε όσους διαιτητές 

είναι τιμωρημένοι.  

13. Ο Κομισάριος οφείλει να καταγγείλει αμέσως στην Κ.Ε.Δ. τους διαιτητές που 

αρνούνται να αναλάβουν στην περίπτωση της παρ. 7, καθήκοντα διαιτησίας αγώνα.  

14. Οι διαιτητές, σε περιπτώσεις ανωμαλίας, επεισοδίων ή αποβολής αθλητών, 

οφείλουν να αναγράψουν στο Φύλλο Αγώνα την ακριβή αιτία τους καθώς και την 

περίπτωση κατακύρωσης του αγώνα υπέρ της μιας των ομάδων. Οφείλουν επίσης να 

υποβάλουν, εντός δύο εργασίμων ημερών, στην Οργανωτική Επιτροπή πλήρη και 

λεπτομερή έκθεση των όσων έγιναν. Η προθεσμία παρατείνεται για δύο ακόμη 

εργάσιμες ημέρες στις περιπτώσεις που ο αγώνας έγινε σε πόλη διαφορετική της 

διαμονής των διαιτητών, η οποία και σε κάθε περίπτωση δεν είναι αποκλειστική.  

15. Ο Α΄ διαιτητής, σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων σε αγώνες των 

Πρωταθλημάτων που διεξάγονται με ευθύνη της ΕΟΚ, των Ενώσεων και Τοπικών 

Επιτροπών, σε σχέση με την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα που κύρια οφείλονται σε 

συμπεριφορά φιλάθλων – θεατών, είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στις παρακάτω, 

ανά περίπτωση, ενέργειες: (α) Σε περίπτωση που ακουστούν για 1η φορά ομαδικά 

υβριστικά συνθήματα  ή αναρτηθούν πανό με ανάλογο περιεχόμενο με στόχο 

διαγωνιζόμενα Σωματεία, μέλη αυτών (αθλητές, προπονητές, προσωπικό,), ή το Σώμα 

των Διαιτητών, ο Α’ Διαιτητής ζητά από τον Παρατηρητή του Αγώνα να αναγραφούν στο 

Φύλλο Αγώνα και να γίνει σχετική σύσταση από την μικροφωνική εγκατάσταση (1η 
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προειδοποίηση), (β) Όταν τα ομαδικά υβριστικά συνθήματα ακουστούν για 2η φορά, ή 

το πανό δεν αποσυρθεί, ακολουθείται η ίδια διαδικασία (2η προειδοποίηση), (γ) Όταν 

τα ομαδικά υβριστικά συνθήματα συνεχίζουν να ακούγονται για 3η φορά ή το πανό δεν 

αποσυρθεί παρά τις προηγούμενες δύο παρατηρήσεις κατά την διάρκεια του ιδίου 

αγώνα, τότε ο Α΄ διαιτητής έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τον αγώνα, (δ) Σε 

περίπτωση που κατά τον ίδιο αγώνα τα υβριστικά συνθήματα και παρά τις γενόμενες 

παρατηρήσεις επαναλαμβάνονται με συνεχή τρόπο δημιουργώντας έντονα 

δυσφημιστική εικόνα για το άθλημα ή το πανό δεν αποσύρεται παρά τις προηγηθείσες 

τρεις παρατηρήσεις, τότε ο Α΄ διαιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μερική ή ολική 

εκκένωση του γηπέδου ή τη διακοπή του αγώνα., (ε) Οι ίδιες πειθαρχικές ποινές 

προβλέπονται και για την περίπτωση χρησιμοποίησης δείκτη λέιζερ κατά αθλητή, 

παράγοντα, διαιτητή ή άλλου συντελεστή του αγώνα, καθώς και για την περίπτωση που 

θεατές φτύνουν μέλη των ομάδων ή του σώματος των διαιτητών ή ρίχνουν στον 

αγωνιστικό χώρο νερό ή άλλα υγρά παρακωλύοντας την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, 

(στ) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του αγώνα ακουστούν συνθήματα με 

αντεθνικό περιεχόμενο ή που σχετίζονται με την καταγωγή αθλητών («ρατσιστικά 

συνθήματα»), ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία, (ζ) Σε περίπτωση που για 

οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκκένωση του γηπέδου, μέσα σε χρόνο 60΄, τότε 

ο Α΄ διαιτητής μπορεί να διακόψει οριστικά τον αγώνα, κάνοντας λεπτομερή έκθεση για 

τα γεγονότα που προκάλεσαν την κατά τα ανωτέρω διακοπή, (η) Σε περίπτωση που 

φίλαθλοι ανάψουν πυρσούς ή καπνογόνα ή ανοίξουν πυροσβεστήρες που έχει σαν 

συνέπεια την προσωρινή διακοπή του αγώνα, λόγω καπνών και αναθυμιάσεων, τότε ο 

Α’ Διαιτητής του αγώνα είναι υποχρεωμένος να ζητήσει την ολική εκκένωση του 

γηπέδου. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκκένωση του 

γηπέδου εντός 45’, τότε ο Α’ Διαιτητής είναι υποχρεωμένος να διακόψει οριστικά τον 

αγώνα, κάνοντας λεπτομερή έκθεση για τα γεγονότα που προκάλεσαν την διακοπή, (θ) 

Σε περίπτωση ρίψης αντικειμένων εντός του αγωνιστικού χώρου και ιδίως κροτίδων, 

πυρσών, βεγγαλικών κλπ., ή συμπλοκής φιλάθλων ή αθλητών ή εισόδου φιλάθλων στον 

ευρύτερο αγωνιστικό χώρο κατά τρόπο που από τα παραπάνω να διακυβεύεται το 

κύρος και η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, τότε ο Α΄ Διαιτητής είναι υποχρεωμένος να 

διακόψει προσωρινά τον αγώνα ζητώντας να γίνουν συστάσεις και κλήσεις μέσω των 

μεγαφώνων προκειμένου να σταματήσουν τα παραπάνω με παράλληλη επισήμανση των 

συνεπειών που μπορεί να επιφέρουν στην ομάδα τους. Σε περίπτωση επανάληψης 

ρίψεως αντικειμένων ή συμπλοκής φιλάθλων ή αθλητών ή νέας εισόδου τους στον 

αγωνιστικό χώρο και εφόσον εξ’ αυτών μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, τότε ο Α 

διαιτητής έχει το δικαίωμα είτε να ζητήσει την ολική εκκένωση του γηπέδου είτε να 

διατάξει την οριστική διακοπή του αγώνα, αν δεν επιτευχθεί η εκκένωση. Σε περίπτωση 

που ζητηθεί ολική εκκένωση του γηπέδου ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση ζ 

του παρόντος άρθρου, (ι) Εάν από τις παραπάνω πράξεις προκληθεί διαπιστωμένος 

τραυματισμός αθλητή ή προπονητή ή άλλου μέλους μιας ομάδας ή μέρους του σώματος 

των διαιτητών ή παρατηρητή, η διακοπή του αγώνα είναι υποχρεωτική.  

16. Σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις όπως και σε περίπτωση 

πειθαρχικών παραπτωμάτων αθλητών, παραγόντων, προπονητών κλπ, οι διαιτητές 
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είναι υποχρεωμένοι να αναγράψουν στο Φ.Α. τα σχετικά επεισόδια με κάθε λεπτομέρεια 

και εντός 24 ωρών να υποβάλουν στην, κατά περίπτωση, διοργανώτρια αρχή έκθεση για 

τα συμβάντα.  

17. Ο Α’ διαιτητής πρέπει να αναφέρει στις «Παρατηρήσεις» του Φύλλου Αγώνα το 

λόγο για τον οποίο τιμώρησε κάποιον αθλητή ή άλλο μέλος της ομάδας με απευθείας 

αποκλεισμό (από τον αγώνα). Σε περίπτωση αναγραφής στο Φύλλο Αγώνα 

οποιουδήποτε πειθαρχικού παραπτώματος, ο Α’ διαιτητής ή o γυμνασίαρχος εφόσον 

υπάρχει, είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αυτό στη διοργανώτρια, την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του αγώνα.  

18. Οι διαιτητές δεν κρατούν το δελτίο του αθλητή που θα αποκλεισθεί με την σκάλα 

των ποινών.  

19. Ο διαιτητής δεν αιτιολογεί στις παρατηρήσεις του φύλλου αγώνα την περίπτωση 

αποβολής αθλητή ή άλλου μέλους της ομάδας.. Αν η αποβολή αυτή έχει ως συνέπεια την 

διακοπή  αγώνα λόγω ελλιπούς ομάδας, ο διαιτητής κάνει σχετική αναφορά στο ΦΑ 

χωρίς και πάλι να αναφέρει τους λόγους της σχετικής αποβολής.  

20. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων από τις ομάδες για κακή εφαρμογή των 

Κανονισμών από τους διαιτητές ή κριτές του αγώνα, υποχρεούνται, τόσο οι διαιτητές 

όσο και οι κριτές και ο κομισάριος, να υποβάλουν, στο χρονικό διάστημα που ορίζεται 

στην προηγούμενη παράγραφο, έκθεση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται και η 

προσωπική τους άποψη.  

ΑΡΘΡΟ 31 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

1. Οι διαιτητές υποχρεούνται να δέχονται την αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα κάθε 

ένστασης που υποβάλλεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες 

παραγράφους του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε ένστασης σχετικής με τον αγώνα, που 

διεξήχθη ή αναβλήθηκε, ματαιώθηκε ή διακόπηκε, για οποιοδήποτε λόγο.  

2. Αν, αποδεδειγμένα, οι διαιτητές αρνηθούν την καταχώρηση στο Φύλλο Αγώνα 

οποιασδήποτε ένστασης, το θιγόμενο σωματείο έχει δικαίωμα να υποβάλει και 

υποστηρίξει την ένσταση, που δεν του επετράπη να υποβάλει λόγω της άρνησης των 

διαιτητών, με το κατά την άνω παράγραφο 4 υπόμνημά τους, εντός 48 ωρών από τη 

τέλεση του αγώνα.  

3. Μη συμμόρφωση των διαιτητών με το εδάφιο 1 της προηγούμενης παραγράφου 

(εδ. 1) θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον 

Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Κ. 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Ο κομισάριος κάθε αγώνα ορίζεται από   την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και 

πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: (α) να μην έχει  οποιοδήποτε  συμφέρον       

από το  αποτέλεσμα του διεξαγόμενου αγώνα, (β) να μην έχει την ιδιότητα του μέλους ή 

οποιαδήποτε άλλη σχέση και εξάρτηση με ένα από τα σωματεία του αγώνα και 

παράγοντές του, (γ) η όλη του εμφάνιση και συμπεριφορά θα πρέπει να είναι ανάλογη 

της ευθύνης που χαρακτηρίζει το έργο του.  
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2. Καθήκοντα του Κομισάριου είναι: (α) να προσέρχεται στον αγώνα μισή ώρα πριν 

από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, (β) να μεριμνά, μέσω του 

υπεύθυνου του γηπεδούχου σωματείου, για την έγκαιρη τοποθέτηση στο τραπέζι της 

Γραμματείας των απαραίτητων οργάνων (Φύλλο Αγώνα, χρονόμετρα κ.λπ..), για την 

έναρξη του αγώνα στην προγραμματισμένη ώρα, (γ) σε περίπτωση μη προσέλευσης των 

κριτών, να ορίζει αντικαταστάτες τους, (δ) κατά τη διάρκεια του αγώνα, να 

παρακολουθεί, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα επέμβασης, τους κριτές για τη σωστή 

άσκηση των καθηκόντων τους, (ε) σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της Αστυνομικής 

δύναμης, να μεριμνά για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων τήρησης της τάξης, για την 

απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα, (στ) μετά τη λήξη του αγώνα, να υπογράφει το 

Φύλλο Αγώνα, το πρότυπο του οποίου λαμβάνει και υποβάλει στην Οργανωτική 

Επιτροπή την επόμενη ημέρα της διεξαγωγής του, (ζ) να επιστρέφει τα δελτία των 

αθλητών στα δύο σωματεία, εκτός εκείνων που ανήκουν σε αθλητές που αναφέρθηκαν 

από τους διαιτητές στο Φύλλο Αγώνα ή εκείνων κατά των οποίων υποβλήθηκε ένσταση 

αντικανονικής συμμετοχής.  

3. Ο Κομισάριος θα πρέπει, απαραίτητα, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή 

του εξαταξίου παλαιού Γυμνασίου και να μην υπερβαίνει το 60ο έτος της ηλικίας του.  

4. Τον Κομισάριο, που αν και έχει ορισθεί δεν προσήλθε σε αγώνα, αναπληρώνει 

πρόσωπο που έχει τις ιδιότητες των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, που 

ορίζεται από παριστάμενο μέλος της Κ.Ε.Δ. και σε περίπτωση απουσίας αυτών, από τον 

Α΄ διαιτητή του αγώνα κατά την απόλυτη κρίση του μεταξύ προσώπων που προτείνουν 

οι αρχηγοί των διαγωνιζόμενων ομάδων.  

ΑΡΘΡΟ 33 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ) 

1. Παρατηρητής αγώνα είναι ο αξιωματούχος τον οποίο ορίζει η διοργανώτρια 

σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες, για να εποπτεύει την σωστή οργάνωση ενός 

αγώνα και για την διασφάλιση της τήρησης των Γενικών Κανονισμών και οδηγιών.  

2. Η Κ.Ε.Δ. έχει δικαίωμα να ορίσει παρατηρητή σε κάθε αγώνα είτε από τα μέλη της 

είτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. ή των Τοπικών Ενώσεων και 

Επιτροπών αλλά και από τα μέλη ειδικού σώματος Παρατηρητών.  

3. Η Επιτροπή Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου) έχει δικαίωμα να 

ορίσει στους αγώνες Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Ελλάδας Παρατηρητή αγώνων είτε 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ. ή των Αθλητικών Ενώσεων και Τοπικών 

Επιτροπών είτε από τα μέλη της είτε από τα μέλη ειδικού σώματος Παρατηρητών οι 

οποίοι θα εκθέτουν με έγγραφη έκθεσή τους προς την Επιτροπή γεγονότα που 

συνέβησαν στον αγώνα που είχαν οριστεί και τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν από 

τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.  

4. Ο Παρατηρητής δεν έχει δικαίωμα να κάθεται εντός του αγωνιστικού χώρου και 

να επεμβαίνει στις αποφάσεις των άλλων παραγόντων του αγώνα.  

5. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Παρατηρητή είναι τα ίδια με εκείνα του 

Κομισάριου  



24 
 

6. Ο Παρατηρητής ενεργεί παράλληλα με τον ορισμένο Κομισάριο του αγώνα, αλλά 

δεν τον καλύπτει και δεν τον αναπληρώνει, εκτός μόνο στη περίπτωση της αποχώρησής 

του για οποιαδήποτε αιτία από τον αγώνα.  

7. Η αρμοδιότητα του Παρατηρητή διαιτησίας περιορίζεται στην υποχρέωση 

σύνταξης έκθεσης για το έργο των διαιτητών του αγώνα, η οποία λαμβάνεται υπόψη 

κατά την εκδίκαση των ενστάσεων, σε πειθαρχική σε βάρος τους δίκη καθώς και από 

την Ε.Π. αν περιέχει στοιχεία που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν εισηγήσεις αυτής 

όπως π.χ. για παραπομπή των διαιτητών στην Κ.Ε.Δ. για καταλογισμό ευθυνών.  

ΑΡΘΡΟ 34 

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 

1. Η Ε.Ο.Κ. στις διοργανώσεις της εφαρμόζει ηλεκτρονικό Φύλλο Αγώνα. Μέχρι την 

ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού, τα Φύλλα Αγώνος εκδίδονται και 

βιβλιοδετούνται από την Ε.Ο.Κ., από την οποία και τα προμηθεύονται οι Ενώσεις, οι 

Τοπικές Επιτροπές και τα σωματεία. Η ΕΟΚ διατηρεί το δικαίωμα παραχώρησης της 

έκδοσης των Φύλλων Αγώνος στις Ενώσεις.  

2. Το γηπεδούχο σωματείο έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στη Γραμματεία το 

Φύλλο Αγώνα. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί Φύλλο Αγώνα και το γεγονός αυτό 

καταστεί αιτία μη διεξαγωγής του αγώνα, το γηπεδούχο σωματείο μηδενίζεται. Με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, μπορεί σε συγκεκριμένα πρωταθλήματα 

να χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα.  

3. Το Φύλλο Αγώνα συντάσσεται σε ηλεκτρονική μορφή  και αποστέλλεται άμεσα 

στην αρμόδια Οργανωτική Αρχή και στις συμμετέχουσες ομάδες. Σε περίπτωση μη 

ύπαρξης ηλεκτρονικού Φύλλου Αγώνα, το φύλλο αγώνα συντάσσεται σε έγχαρτη μορφή 

και εις τετραπλούν. Το πρώτο, που θεωρείται και το πρωτότυπο, παραδίδεται στον 

Γυμνασίαρχο ή σε ένα από τους διαιτητές, το δεύτερο αντίγραφο στην νικήτρια ομάδα, 

το τρίτο στην ηττημένη ομάδα και το τελευταίο (τέταρτο) παραμένει ως στο στέλεχος 

στο βιβλίο.  

4. Η κυκλοφορία του Φύλλου Αγώνα στα χέρια τρίτων απαγορεύεται.  

5. Το Φύλλο Αγώνος συντάσσεται από την/τον σημειώτρια/σημειωτή του αγώνα, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Ο.Κ. Το Φύλλο Αγώνα συμπληρώνεται 10 

λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα και πρέπει να αναγράφει με 

κεφαλαία γράμματα: (α) την Οργανωτική Επιτροπή, (β) την Κατηγορία και την 

αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήματος που ανήκει ο αγώνας, (γ) τις ομάδες που 

αγωνίζονται, το γήπεδο και την ώρα έναρξης του αγώνα, (δ) Το ονοματεπώνυμο των 

διαιτητών, κατά σειρά ορισμού τους, του κομισάριου και των κριτών του αγώνα, (ε) το 

ονοματεπώνυμο αθλητών και των προπονητών, που έχουν την ευθύνη της καθοδήγησης 

των πρώτων στον συγκεκριμένο αγώνα.  

6. Μετά το τέλος του αγώνα ακολουθεί η διαδικασία για το κλείσιμο του Φύλλου 

Αγώνα. Μετά τη λήξη αναγράφονται: (α) Το αποτέλεσμα σε κάθε ημίχρονο (των 

δεκαλέπτων και της τυχόν παράτασης) στην συνέχεια δε το τελικό αποτέλεσμα και η 

νικήτρια ομάδα, (β) παρατηρήσεις των διαιτητών και σε περίπτωση αποβολής, (γ)  το 

ονοματεπώνυμο και ο αριθμός του αποβληθέντος, η ομάδα στην οποία ανήκει, η τυχόν 
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ιδιότητά του ως αρχηγού της ομάδας του τη στιγμή της αποβολής του και η αιτία της 

αποβολής και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή (λχ. εξύβριση κ.λπ.), (δ) η διακοπή 

του αγώνα σε βάρος της μίας ή και των δύο ομάδων και η κατακύρωσή του υπέρ της μίας 

ομάδας, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι για τη λήψη αυτής της απόφασης, (ε) τυχόν  

ενστάσεις που θα υποβληθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό αυτόν.  

7. Το Φύλλο Αγώνα υπογράφεται από τον Κομισάριο, τους Κριτές και τους 

Διαιτητές και σε περίπτωση ένστασης και από τον αρχηγό της ομάδας που ενίσταται. 

Παράλειψη υπογραφής του Φύλλου Αγώνα δεν αποτελεί ισχυρό λόγο ακυρότητάς του, 

αποτελεί όμως πειθαρχικό παράπτωμα εκείνων που δεν τηρούν αυτή την υποχρέωσή 

τους.  

8. Μετά την υπογραφή του Φύλλου Αγώνα από τους δύο ή τρεις διαιτητές (Α’, Β’ 

ή/και Γ') απαγορεύεται η αναγραφή σε αυτό οποιασδήποτε παρατήρησης ή σημείωσης 

ή συμπλήρωσης ή διόρθωσης καθώς και η αναγραφή ένστασης.  Κάθε γεγονός που 

συμβαίνει ύστερα από τον αγώνα θα γίνεται γνωστό στην διοργανώτρια αρχή με έκθεση, 

η οποία θα πρέπει να αποσταλεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον αγώνα. 

Αυτονόητο είναι ότι έκθεση υποβάλλουν και οι δύο διαιτητές ξεχωριστά.  

9. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επιτρέπεται η διόρθωση του Φ.Α. μόνο με την 

έγκριση του Α΄ διαιτητή και μετά από ενημέρωση των αρχηγών των ομάδων. Κάθε 

διόρθωση πρέπει να γίνεται ευθύς αμέσως διαπιστωθεί το λάθος ή κατά τη διάρκεια της 

πρώτης φυσικής διακοπής του αγώνα και απαραίτητα να μονογράφεται από τους 

διαιτητές.  

10. Η αρμόδια οργανωτική αρχή έχει δικαίωμα, σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών 

στις αναγραφές του Φ.Α. που αλλοιώνουν το αποτέλεσμα του αγώνα, να ενεργήσει όσα 

απαιτούνται (κλήση διαιτητών– κριτών – κομισάριου – ομάδων), για την διόρθωση των 

λανθασμένων αναγραφών και την επικύρωση του ορθού αποτελέσματος.  

11. Το δικαίωμα της οργανώτριας αρχής της προηγούμενης παραγράφου ασκείται 

μετά την διαπίστωσή του είτε μετά από γνωστοποίηση των λανθασμένων αναγραφών 

από τα ενδιαφερόμενα φυσικά (διαιτητές, κριτές, κομισάριος) η νομικά (ομάδες) 

πρόσωπα, μέχρι την λήξη του πρωταθλήματος ή φάσης αυτού.  

 
ΑΡΘΡΟ 35  

ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ   

1. Σωματείο έχει δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή 

αναβολή αγώνα του, εφόσον συντρέχουν απόλυτα δικαιολογημένοι λόγοι και 

συγκεκριμένα: (α) αν η ομάδα του, την ημέρα του αγώνα, αγωνίζεται για τα Κύπελλα 

Ευρώπης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, (β) αν η ομάδα του την ημέρα του αγώνα 

αναχωρεί ή επιστρέφει από το εξωτερικό όπου αγωνίσθηκε για τα Κύπελλα Ευρώπης, 

(γ) αν η ομάδα του έχει διαθέσει αθλήτρια/αθλητή της στις Εθνικές Ομάδες και κατά την 

ημέρα του αγώνα της είναι απασχολημένος με τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων. 

Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και ο προπονητής της ομάδας εφόσον κριθεί ότι 

η συμμετοχή του τόσο στην ομάδα του σωματείου όσο και στην Εθνική Ομάδα είναι 

απαραίτητη, (δ) αν η ομάδα του έχει διαθέσει αθλήτρια/αθλητή της σε 

αντιπροσωπευτική σχολική ομάδα Εθνικού επιπέδου και την ημέρα του αγώνα της είναι 
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απασχολημένος σε επίσημες διεθνείς εκδηλώσεις της αντιπροσωπευτικής ομάδας, (ε) 

εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα στην έγκαιρη και ομαλή διεξαγωγή των 

αγωνιστικών θεσμών, αναβολή χορηγείται στην περίπτωση που αθλήτρια/αθλητής 

ομάδας συμμετέχει στην Εθνική Ομάδα Ενόπλων Δυνάμεων σε επίσημο αγώνα ή σε 

διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.  

2. Η αρμοδιότητα για τη λήψη της απόφασης για την αναβολή του αγώνα ανήκει 

στην Οργανωτική Επιτροπή του Πρωταθλήματος.  

3. Η απόφαση για την αναβολή γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα σωματεία 24 

τουλάχιστον ώρες πριν από την ημέρα που είχε καθορισθεί για την διεξαγωγή του 

αγώνα.  

4. Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε, για οποιαδήποτε αιτία και κρίνεται ότι 

πρέπει να επαναληφθεί, διεξάγεται αν αυτό είναι εφικτό σε διάστημα 8 ημερών από την 

ημέρα που αρχικά είχε προγραμματισθεί η διεξαγωγή του, εκτός εάν η Επιτροπή 

Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου) αποφασίσει διαφορετικά.   

5. Η απόφαση για την επανάληψη του αγώνα γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα 

σωματεία 48 τουλάχιστον ώρες πριν από τη διεξαγωγή του.  

6. Η Επιτροπή Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου), μετά από έγκριση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. έχει δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για 

απόλυτα δικαιολογημένους λόγους, να αναβάλει ή μεταθέσει αγώνες, όχι όμως πέρα από 

την ημερομηνία λήξης του Πρωταθλήματος που έχει καθορισθεί με την οικεία Προκήρυξη 

Πρωταθλήματος.  

7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος, σε περιπτώσεις που είναι αδύνατη 

η συνεδρίαση της Επιτροπής, έχει δικαίωμα να ενεργεί και να αποφασίζει σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στη προηγούμενη παράγραφο.  

8. Απαγορεύεται απόλυτα η χορήγηση αναβολής αγώνα με το αιτιολογικό ότι οι 

ξένες/οι αθλήτριες/τες, που αγωνίζονται στη χώρα μας, καλούνται στην Εθνική ομάδα 

της πατρίδας τους για να συμμετάσχουν σε επίσημους αγώνες FIBA. Οι αλλοδαπές/οί 

αθλήτριες/αθλητές θα παραχωρούνται στις Εθνικές τους ομάδες, σύμφωνα με τα 

ισχύοντα στους Κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης   (FIΒA). 

Ουδεμία αναβολή αγώνος/αγώνων θα χορηγείται στο σωματείο κατά τη διάρκεια της 

απουσίας των προαναφερόμενων αθλητών, αθλητριών, προπονητών, προπονητριών. Οι 

αγώνες των πρωταθλημάτων – Κυπέλλων κ.λπ.. θα διεξάγονται κανονικά χωρίς η ΕΟΚ  

να αναβάλλει οποιονδήποτε αγώνα. Η Ε.Ο.Κ. μπορεί με απόφασή του που θα 

συμπεριληφθεί στην Ειδική Προκήρυξη να καθορίζει διαφορετικά τα ζητήματα που 

προκύπτουν από την παρούσα διάταξη.  

9. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου λόγω έντονων καιρικών ή άλλων φυσικών 

φαινομένων ή απεργιών καθίσταται δυσχερής και αμφίβολη η μετακίνηση ομάδας προς 

τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα, η Επιτροπή Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων  & 

Κυπέλλου) έχει το δικαίωμα με απόφασή της να μεταθέσει έως 5 ημέρες την διεξαγωγή 

του συγκεκριμένου αγώνα.  

10. Ο αγώνας που αναβάλλεται ορίζεται να διεξαχθεί μέχρι τη διεξαγωγή της 

επόμενης αγωνιστικής, εκτός των περιπτώσεων που την αναβολή αιτηθεί το γηπεδούχο 

σωματείο και το αντίπαλο σωματείο χρειαστεί να μετακινηθεί άνω των εκατό 
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χιλιομέτρων ή η διοργανώτρια με αιτιολογημένη απόφασή της κρίνει ότι αυτός δεν 

μπορεί να διεξαχθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας. Σε περίπτωση που ο αγώνας που 

αναβάλλεται γίνεται στο πλαίσιο μίας εκ των τεσσάρων τελευταίων αγωνιστικών 

ημερών του πρωταθλήματος, δεν μπορεί να διεξαχθεί μετά την επόμενη αγωνιστική 

ημέρα.  

ΑΡΘΡΟ 36 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ  

1. Αγώνας που διακόπηκε, συνεπεία της ακαταλληλότητας του γηπέδου, ή άλλων 

λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπής ηλεκτροφωτισμού, τραυματισμού διαιτητή κ.λπ..) 

επαναλαμβάνεται, με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος, από του χρονικού 

σημείου που συντελέσθηκε η διακοπή, διατηρουμένων όλων των στοιχείων, που 

αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα (π.χ. σκορ, φάουλ, ταϊμ - άουτ, αποβολές 

αθλητριών/αθλητών, μη επιτρεπόμενης της αναπλήρωσής τους κ.λπ..). Ο αγώνας αυτός 

θα πρέπει να επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, στο ίδιο γήπεδο. Αν αυτό δεν είναι 

δυνατόν, η ημέρα διεξαγωγής του ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, το ταχύτερο 

δυνατόν.  

2. Αν αγώνας διακοπεί, συνεπεία επεισοδίων που δημιουργήθηκαν από τις/τους 

αθλήτριες/αθλητές, παράγοντες ή οπαδούς της μιας ή και των δύο ομάδων, υπεύθυνο 

για την διακοπή θεωρείται το ή και τα δύο υπαίτια σωματεία.  

3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, ο διαιτητής υποχρεούται: (α) 

να αναγράψει στο Φύλλο Αγώνα την υπαίτια της διακοπής ομάδας, (β) να κατακυρώσει 

τον αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας με αποτέλεσμα της στιγμής της διακοπής αν αυτό 

ήταν υπέρ της ομάδας υπέρ της οποίας κατακυρώνεται ο αγώνας, (γ) να κατακυρώσει 

τον αγώνα, με σκορ 20 - 0 υπέρ της αντίπαλης ομάδας, εφόσον το αποτέλεσμα ήταν υπέρ 

της υπαίτιας της διακοπής ομάδας, η οποία και μηδενίζεται.  

4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας της ομάδας, υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε 

αγώνας, με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3β του άρθρου αυτού, το 

αποτέλεσμα του διακοπέντος αγώνα δεν θα υπολογίζεται αλλά θα διεξάγεται με 

απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος, αγώνας ή αγώνες κατάταξης με την ή τις 

ομάδες που ισοβάθμησαν μαζί της, εξαιρουμένης της περίπτωσης, κατά την οποία 

ισοβαθμούν οι ομάδες του διακοπέντος ή μη τελεσθέντος αγώνα.  

5. Αν υπαίτιες της διακοπής θεωρηθούν και οι δύο ομάδες, δεν κατακυρώνεται υπέρ 

μιας αλλά μηδενίζονται και οι δύο ομάδες.  

6. Στη περίπτωση μη προσέλευσης ή αποχώρησης ομάδας, για οποιοδήποτε λόγο, 

πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας 

με το αποτέλεσμα και τις συνέπειες της παρ. 3β.  

7. Η κατακύρωση του αγώνα, για όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις, πρέπει να 

γίνει από τον Α΄ διαιτητή στο Φύλλο Αγώνα. Αν ο διαιτητής δεν αναγράψει στο Φύλλο 

Αγώνα, όπως οφείλει, υπέρ ποιας ομάδας κατακυρώνεται ο αγώνας και σε βάρος ποιας 

το διέκοψε, υποχρεούται να αναφέρει στην σχετική έκθεσή του τους λόγους για τους 

οποίους έλαβε αυτή την απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, την απόφαση της 

κατακύρωσης του αγώνα λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.  
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ΑΡΘΡΟ 37 
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΟΜΑΔΩΝ  

1. Ο αριθμός των ομάδων, που υποβιβάζονται αγωνιστικά από κάθε Κατηγορία 

στην αμέσως κατώτερη καθώς και ο αριθμός των ομάδων που ανέρχονται στην αμέσως 

ανώτερη, καθορίζεται από τις οικείες Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων.  

2. Ρητά αναφέρεται ότι, ανεξάρτητα από τις τυχόν προβλεπόμενες αναδιαρθρώσεις 

Κατηγοριών, οι ομάδες, που από τις σχετικές Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων 

προβλέπονται ότι θα υποβιβασθούν, οπωσδήποτε αυτές υποβιβάζονται και 

καταλαμβάνουν τη τελευταία βαθμολογική θέση της κατώτερης Κατηγορίας.   

3. Ομάδα που αποχωρεί από το Πρωτάθλημα Κατηγορίας στην οποία συμμετέχει ή 

δεν δηλώσει ως οφείλει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα υποβιβάζεται μια κατηγορία,,  οι δε 

αθλήτριες/αθλητές της, λαμβανομένου υπόψη της διάταξης του άρθρου 26 του 

παρόντος Κανονισμού, δεν έχουν δικαίωμα να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της εν 

εξελίξει αγωνιστικής περιόδου σε άλλη ομάδα οποιασδήποτε κατηγορίας, εκτός εάν 

τούτο επιτρέπεται στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Στην ρύθμιση της παραγράφου 

αυτής περιλαμβάνονται και οι ομάδες που δεν δηλώνουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα.  

4. Στις περιπτώσεις υποβιβασμού ομάδων για μη αγωνιστικούς λόγους (μη δήλωση 

συμμετοχής, διάλυση ή αναστολή δραστηριότητας σωματείου ή του τμήματος 

καλαθοσφαίρισης κ.λπ..) η θέση ή οι θέσεις που μένουν κενές τις καταλαμβάνουν ομάδα 

ή ομάδες που έχουν το βαθμολογικό προβάδισμα στην αμέσως κατώτερη κατηγορία από 

αυτήν που θα συμμετείχε η ομάδα ή οι ομάδες που υποβιβάζονται με τους ως άνω 

αναφερόμενους λόγους.  

5. Όταν η ομάδα ή οι ομάδες υποβιβάζονται με τους ως άνω τρόπους από την Γ΄ 

Εθνική Κατηγορία οι θέσεις τους παραμένουν κενές, εκτός και αν για ιδιαίτερα σοβαρούς 

λόγους αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 

καθορίζοντας με την αυτή απόφαση τη διαδικασία συμπλήρωσης των θέσεων που 

κενώνονται.   

ΑΡΘΡΟ 38  
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  

Οι αναδιαρθρώσεις των Κατηγοριών είναι έγκυρες, μόνο εφόσον προβλέπονται, ρητά, 

στις Προκηρύξεις των σχετικών πρωταθλημάτων και ισχύουν από την επόμενη 

αγωνιστική περίοδο πλην ειδικών περιπτώσεων, που προβλέπουν αναδιάρθρωση 

Κατηγορίας κατά φάσεις.  

ΑΡΘΡΟ 39  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των σωματείων και Ενώσεων απέναντι στην Ε.Ο.Κ. 

καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 1 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.  

2. Ειδικότερα οικονομικά θέματα, που αναφέρονται σε προσφερόμενες υπηρεσίες 

της Ε.Ο.Κ.: (α) τα δικαιώματα της Ε.Ο.Κ. από τους κάθε είδους αγώνες, που 

διοργανώνονται στην Ελλάδα, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% των 

καθαρών εισπράξεων και καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, 
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(β) οι αιτήσεις εγγραφής των αθλητριών/αθλητών στη δύναμη της Ε.Ο.Κ. που 

διατίθενται από την Ομοσπονδία, (γ) οι αιτήσεις μεταγραφής αθλήτριας/αθλητή, που 

διατίθενται από την Ε.Ο.Κ., (δ) το τέλος ανανέωσης των δελτίων εγγραφής των 

αθλητριών/αθλητών, (ε)το ειδικό τέλος μεταγραφής, για κάθε αίτηση μεταγραφής, (στ) 

Τα δικαιώματα της Ε.Ο.Κ. από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων των διαφόρων 

πρωταθλημάτων  

3. Τα ποσά, για κάθε περίπτωση καθορίζονται, εκάστοτε με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ.  

4. Όλες οι δαπάνες της Ε.Ο.Κ. αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της, 

σύμφωνα και μέσα στα όρια που καθορίζονται στα σχετικά Κεφάλαια και Άρθρα του 

Προϋπολογισμού της.  

5. Επιτρέπεται, σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένη 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η μεταφορά κονδυλίων, μέχρι ποσοστού 10%, για 

τα ποσά που χορηγούνται από το Δημόσιο ή τον Ο.Π.Α.Π., για μεγαλύτερο δε ποσοστό 

μόνο με έγκριση της Γ.Γ.Α.  

6. Οι δαπάνες για τις μετακινήσεις των σωματείων για όλα τα πρωταθλήματα που 

συμμετέχουν καθώς επίσης για τους αγώνες των Κυπέλλων Ελλάδας Ανδρών και 

Γυναικών βαρύνουν το σωματείο. Οι λοιποί οικονομικοί όροι, με τους οποίους θα 

διεξάγονται τα διάφορα Πρωταθλήματα, καθορίζονται σύμφωνα με τις Ειδικές 

Προκηρύξεις του κάθε Πρωταθλήματος.  

7. Η κάλυψη των εξόδων των διαιτητών και των παρατηρητών από τα σωματεία  

θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και όπως ορίζουν οι 

Κανονισμοί και οι Προκηρύξεις της Ε.Ο.Κ.  

8. Ομάδα η οποία, δεν προσέλθει σε προγραμματισμένο αγώνα, δεν συμμετάσχει σε 

αυτόν ή αποχωρήσει από αυτόν πριν την κανονική του λήξη, πλέον των προβλεπόμενων 

από τις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου και του παρόντος Κανονισμού της ΕΟΚ 

κυρώσεων, δεν δικαιούται κανενός απολύτως μεριδίου από τα έσοδα του αγώνα 

(χρηματικό ποσό από εισπράξεις, αποζημιώσεις μετακινήσεων κ.λπ..)  

9. Το γηπεδούχο σωματείο οφείλει, μέσα σε τρείς ημέρες από την διεξαγωγή του 

αγώνα, να αποστείλει στην Οργανωτική Επιτροπή τη σχετική εκκαθάριση, με το 

ποσοστό που της αναλογεί καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα διαιτητών, κριτών και 

γυμνασίαρχου, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σχετική Προκήρυξη.  

10.  Στις Προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων είναι δυνατή η διαφορετική ρύθμιση του 

θέματος αυτού.  

11.  Με τις ίδιες (Ειδικές) προκηρύξεις, θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και 

οι οικονομικοί όροι τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής μεταδόσεως αγώνων ανά κατηγορία 

Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 

84 ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3057/02.  

12.  Η Ε.Ο.Κ. δικαιούται ποσοστού 3% επί του συνολικού ποσού, από οποιαδήποτε 

σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ Ε.Σ.Α.Κ.Ε ή Καλαθοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών 

μελών της και οιουδήποτε τρίτου, για την παραχώρηση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών 

δικαιωμάτων μετάδοσης αγώνων του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας, όπως 

ορίζεται και στο άρθ. 84 παρ. 8 του Αθλητικού Νόμου.  
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13.  Σε περίπτωση κατά την οποία οι Κ.Α.Ε.. αρνούνται να αποδώσουν στην Ε.Ο.Κ. το 

παραπάνω αναφερόμενο ποσοστό 3%, η Ε.Ο.Κ. δεν εκδίδει δελτία αθλητικής ιδιότητας 

όλων εν γένει των αθλητριών/αθλητών που οι Εταιρείες αυτές ζητούν να εντάξουν στο 

δυναμικό της καλαθοσφαιρικής τους ομάδας, μέχρι άρσης της παράβασης. Το ποσό αυτό 

υποχρεούται να παρακρατά ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. είτε συμβάλλεται ο ίδιος για λογαριασμό τους 

είτε οι Κ.Α.Ε. αυτοτελώς και να το αποδίδει στην Ε.Ο.Κ. και αυτό θα διατίθεται για τη 

κάλυψη των εξόδων του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ε.Ο.Κ.  

14.  Απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητας, η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας στις 

Κ.Α.Ε. που δεν έχουν τακτοποιήσει εμπρόθεσμα τις πάσης φύσεως οφειλές τους προς την 

Ε.Ο.Κ. και την FIBA (οφειλές στη FIBA σε βάρος Κ.Α.Ε. ή αθλητικού σωματείου που 

μετέχει στις διοργανώσεις της, μη καταβολή χρηματικών ποσών συμμετοχής τους σε 

αυτές, μη καταβολή προστίμων στη FIBA από απαγόρευση μεταγραφών κλπ.) καθώς και 

άλλες τυχόν εκκρεμότητες προς τρίτα πρόσωπα.  

ΑΡΘΡΟ 40 

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ – ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Η ΕΟΚ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, χωρίς περιορισμό και άνευ καταβολής 

οποιουδήποτε ανταλλάγματος, το λογότυπο, το σήμα, το σύμβολο και το όνομα των 

σωματείων μελών της για κάθε προωθητική ενέργεια των διοργανώσεων αρμοδιότητάς 

της, μετά από σχετική ενημέρωση των σωματείων για έγκριση σωστής χρήσης του 

λογοτύπου και του ονόματος.  

ΑΡΘΡΟ 41 

ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ 

Όλα τα εμπλεκόμενα ή συμμετέχοντα σε διοργανώσεις αρμοδιόοτητας της ΕΟΚ 

πρόσωπα, παραχωρούν στην ΕΟΚ, άνευ καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος, την 

μη αποκλειστική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων  που απορρέουν από την εικόνα τους 

και το όνομά τους, για λόγους προώθησης των ως άνω διοργανώσεων και προβολής της 

ΕΟΚ, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για εμπορικές δραστηριότητες και χορηγικές 

συμφωνίες.  

ΑΡΘΡΟ 42 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ Η ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ 

Α. Όλα τα εμπλεκόμενα ή συμμετέχοντα σε διοργανώσεις αρμοδιότητας της ΕΟΚ 

πρόσωπα, παραχωρούν στην ΕΟΚ και συναινούν στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία 

των απλών προσωπικών τους δεδομένων από την ΕΟΚ ως υπευθύνου επεξεργασίας, (πχ 

όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημ. γέννησης,  διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και εν γένει με το ισχύον εθνικό και ευρωπαικό 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

Β. Η ΕΟΚ αποθηκεύει και επεξεργάζεται  τα ως άνω στοιχεία προσωπικών  δεδομένων 

σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας.  

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα  ίσο με τη 

διάρκεια της συμμετοχής ή της συνεργασίας των ως άνω προσώπων στις ως άνω 

διοργανώσεις  αρμοδιότητας της ΕΟΚ.  

Γ. Μετά το πέρας του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, τα ως άνω δεδομένα 

διαγράφονται.  

Δ.  η ΕΟΚ αναλαμβάνει την υποχρέωση για τα ως άνω προσωπικά  δεδομένα να μην 

διαβιβαστούν  ποτέ και σε καμία περίπτωση σε τρίτους οι οποίοι δεν έχουν καμία 

σύμβαση εργασίας και δεν συνεργάζονται με αυτήν. 

 
ΑΡΘΡΟ 43  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς αυτούς και δεν 

ρυθμίζεται από την Γενική και Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων, καθώς επίσης για 

την αποσαφήνιση και συμπλήρωση ασαφειών και κενών που τυχόν  εμφανισθούν κατά 

την εφαρμογή των διατάξεών τους, η αρμοδιότητα ρύθμισής τους ανήκει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ., είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής 

Πρωταθλήματος.  

2. Οι αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. θεωρούνται ότι έχουν 

την αυτή νομική ισχύ με τις διατάξεις που διασαφηνίζουν ή συμπληρώνουν και είναι 

άμεσα εφαρμόσιμες.  

3. Η εφαρμογή των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. είναι υποχρεωτική για όλα τα 

πρωταθλήματα που διεξάγονται στην Ελλάδα, Εθνικά και Τοπικά καθώς και στο 

Κύπελλο Ελλάδας, χωρίς καμία εξαίρεση.  

4. Σε περίπτωση εφαρμογής διατάξεων που δεν έχουν εγκριθεί από την Γενική 

Συνέλευση των εκπροσώπων των σωματείων - μελών της Ε.Ο.Κ., θα έχει σαν έννομη 

συνέπεια ακόμη και την ακύρωση αγώνων του Πρωταθλήματος στο οποίο 

εφαρμόσθηκαν.  

5. Κανονισμοί, αποφάσεις, προκηρύξεις και εγκύκλιοι, που έρχονται σε αντίθεση με 

την διάταξη της προηγούμενης παραγράφου καθώς και με το σύνολο των Κανονισμών 

της Ε.Ο.Κ., δεν έχουν καμία ισχύ και εφαρμογή.  

6. Διατάξεις τις οποίες ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. θα θεωρήσει ότι θα συμβάλουν στην ομαλή 

διεξαγωγή του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, του οποίου έχει την ευθύνη 

της διοργάνωσης, συμπεριλαμβάνονται στην Προκήρυξη αυτού, υπό την προϋπόθεση να 

μην έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα και το γράμμα των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και 
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ταυτόχρονα να έχουν τύχει της πλήρους αποδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.  

7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αναφέρεται η λέξη «Ένωση» 

εννοείται η «Αθλητική Ένωση» κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 10 του ν. 

2725/1999.  

ΑΡΘΡΟ 44 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  

Τα σωματεία υποχρεούνται να σέβονται και να τηρούν όλα όσα ορίζονται στις διατάξεις 

των Νόμων, των Εγκυκλίων, του Καταστατικού, των Κανονισμών και των Γενικών και 

Ειδικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου Ελλάδας. Η παράβαση των 

όσων ορίζει η προηγούμενη παράγραφος συνεπάγεται για το υπαίτιο σωματείο την 

επιβολή των ποινών που προβλέπονται στις σχετικές επιμέρους διατάξεις που 

παραβιάζονται.  

   

Ο παρών Κανονισμός αποτελεί τον, εναρμονισμένο στο ν. 2725/99, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  Γενικό Κανονισμό Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ 

(Οργάνωση και Διεξαγωγή), των αθλητικών Ενώσεων και των Αγωνοδίκων Επιτροπών της 

και υποβάλλεται αρμοδίως προς έγκριση. 

 

 


