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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 

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, και μετά την ολοκλήρωση 

της προβλεπόμενης στο ίδιο άρθρο διαδικασίας, σε οποιαδήποτε ΚΑΕ, η ομάδα της 

οποίας μετά την επικύρωση του πίνακα τελικής βαθμολογικής κατάταξης του 

Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου 

δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής 

περιόδου ή σε οποιαδήποτε ΚΑΕ ή Τ.Α.Κ. ή Αθλητικό Σωματείο, η ομάδα των 

οποίων, μετά την επικύρωση του πίνακα τελικής βαθμολογικής κατάταξης του 

Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής Κατηγορίας της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου 

προβιβάσθηκε και απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής 

Κατηγορίας της επόμενης αγωνιστικής περιόδου (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 προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά του 

άρθρου 32 παρ. 5 και 10 Κανονισμού Πρωταθλήματος . 

 

 

2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των προβλεπόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο ομάδων που δεν έλαβαν το αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο 

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 στις οποίες θα χορηγηθεί “ειδική αδειοδότηση συμμετοχής” με 

την τήρηση της αναφερόμενης κατωτέρω διαδικασίας. 

 

3. 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 σύμφωνα με 

την αναφερόμενη κατωτέρω. διαδικασία χορήγησης «ειδικής αδειοδότησης 

συμμετοχής» με την κατωτέρω διαδικασία. 
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4.  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 ή 

Σωματείου, η ομάδα της οποίας/ του οποίου απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής στο 

Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας της επόμενης αγωνιστικής περιόδου (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 του παρόντος), ή εντός 

τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση στον ΕΣΑΚΕ και στην ΕΟΚ 

έγγραφης δήλωσης ΚΑΕ ή ΤΑΚ ή  Σωματείου, η ομάδα των οποίων απέκτησε 

δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας της επόμενης 

αγωνιστικής περιόδου (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), περί αποποίησης του δικαιώματος συμμετοχής στο ανωτέρω 

Πρωτάθλημα,  αλλά και εντός τριών εργάσιμων ημερών από τότε που η ΕΟΚ και ο 

ΕΣΑΚΕ λάβει γνώση ότι συντρέχει λόγος πλήρωσης θέσης από ομάδα μετά την 4η 

θέση του πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας,  

συνεδριάζει η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στο κεφάλαιο Γ του παρόντος, 

προκειμένου με σχετική απόφασή της να επιλέξει οσεσδήποτε ομάδες Σωματείου, ή 

ΤΑΚ ή ΚΑΕ 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 επόμενης αγωνιστικής περιόδου. 

 

5. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την εκπνοή της προβλεπόμενης στην 

προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας για την υποβολή των αναφερόμενων στο 

κεφάλαιο Β του παρόντος δικαιολογητικών, η Ειδική Επιτροπή του παρόντος 

Κανονισμού 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 Σωματείων ή 

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 και να υποβάλει την 

αιτιολογημένη έκθεσή της στα Δ.Σ. των Ε.Ο.Κ και Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

6. 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, 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 Σωματεία . 

 

7. Η Επιτροπή υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την ανωτέρω (πρώτη) φάση 

του έργου της εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών από την κατ’ άρθρον 6 του 
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παρόντος υποβολή των δικαιολογητικών και να υποβάλει την αιτιολογημένη έκθεσή 

της στα Δ.Σ. των Ε.Ο.Κ και Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

8.  Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την άνω έκθεση της επιτροπής, η υποψήφια 

για συμμετοχή στο άνω Πρωτάθλημα Κ.Α.Ε, ή ΤΑΚ Ή Σωματείο: (α) δεν υποβάλλει 

ή δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (β) σύμφωνα με την 

ανωτέρω υπό παρ. 7 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 Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ.  

 

9. 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 ΤΑΚ ή ΚΑΕ 

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.   

 

10. Η επιτροπή υποχρεούται εντός τριών (3) ημερών από την εκπνοή της κατά της 

παρ. 9 του παρόντος προθεσμίας να συνεδριάσει και να εξετάσει τα δικαιολογητικά 

που της υποβλήθηκαν (εφαρμοζόμενης της διατάξεως 6 του παρόντος αν παραστεί 

ανάγκη) και να υποβάλει εν συνεχεία την αιτιολογημένη έκθεσή της στα Δ.Σ. των 

Ε.Ο.Κ και Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται έως τη πλήρωση των θέσεων κατά την κρίση της 

Επιτροπής και έως την προθεσμία που θα ορισθεί από το ΔΣ της ΕΟΚ και του 

ΕΣΑΚΕ 

 

Όλες οι ομάδες, οι οποίες θα συμπληρώσουν τον αριθμό των ομάδων που θα 

συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας κάθε αγωνιστικής 

περιόδου 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. Δικαίωμα 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 Δικαστικές ή Διοικητικές αρχές κάτωθι πιστοποιητικών:  

 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής αρχής (Πρωτοδικείο / Τμήμα Ειδικών 

Διαδικασιών και Πινάκια Πτωχεύσεων) ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την κήρυξη 

της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ περί φορολογικής  ενημερότητας της ΚΑΕ. 
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γ. Πιστοποιητικό του αρμόδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ περί ασφαλιστικής 

ενημερότητας της ΚΑΕ. 

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 

Σωματείου ή ΤΑΚ (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 ΔΟΥ περί φορολογικής  ενημερότητας του 

Σωματείου 

ε. Πιστοποιητικό του αρμόδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ περί ασφαλιστικής 

ενημερότητας του Σωματείου 

στ. Ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου του νομίμου εκπροσώπου της 

εταιρείας, σύμφωνα με το χορηγούμενο  υπόδειγμα 

 

   3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής κατηγορίας έχει Κ.Α.Ε, 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 Δ.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 

Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών 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.  
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 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 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. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής κατηγορίας έχει ΚΑΕ/ η 

οποία/ το οποίο θα διαθέτει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων με 

κατώτατο όριο 400.000,00 €, 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,  πρέπει να υποβληθεί κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν.  

Ειδικότερα:  

 

(Α) τα βεβαιωμένα έσοδα, προκύπτουν από συμβάσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν 

κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ και τα στοιχεία των οποίων πρέπει να συμπεριληφθούν 

στον άνω προϋπολογισμό.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι συμβάσεις : 

α) Τηλεοπτικών δικαιωμάτων 

β) Χορηγών και τεχνικών υποστηρικτών 

γ) Διαφημίσεων 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 σωματείων/ΤΑΚ, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και 

στοιχεία, θα πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου (Προέδρου του Δ.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. 
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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. Επίσης 

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 τους όσο και στην έδρα του γηπέδου που θα 

χρησιμοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες τους 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/ΤΑΚ 

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 ή η ΚΑΕ  

β. Η εγγύηση του οικείου Δήμου 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 Δήμου 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 ΔΟΥ. 

δ. η μη ύπαρξη εις βάρος της υποψήφιας ομάδας αποφάσεων του ΒΑΤ  / FIBA που 

επιβάλουν ποινή απαγόρευσης μεταγραφών  

 

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 - ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Για τον, έλεγχο, επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων που οι Κ.Α.Ε, ΤΑΚ 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 Δ.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 Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ως Πρόεδρο.  

β) Από ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ως Αντιπρόεδρο  
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γ) Από ένα (1) μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ ως Μέλος 

δ) Από ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε ως Μέλος 

ε) Από ένα (1) μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ ως Μέλος 

 

Ο διορισμός των μελών της επιτροπής, γίνεται με απόφαση των Δ.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. 

 


