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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1ο
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΙΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Τα αθλητικά παραπτώματα κάθε κατηγορίας και οι παραβάσεις των διατάξεων του
Καταστατικού, των Κανονισμών της ΕΟΚ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και των Προκηρύξεων που
σημειώνονται με αφορμή την διεξαγωγή αγώνων επισήμου ή φιλικού χαρακτήρα στους
οποίους συμμετέχουν οι ομάδες των Κ.Α.Ε Α1 Εθνικής Κατηγορίας (Πρωταθλήματος,
Κυπέλλου και της διοργάνωσης του SUPER CUP), προβλέπονται και τιμωρούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις, του παρόντος Eιδικού Πειθαρχικού Κανονισμού. Δεν αποκλείεται η
παράλληλη εφαρμογή διατάξεων οι οποίες προβλέπουν την επιβολή ποινών και
περιλαμβάνονται σε άλλους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα.
Αρμόδιο πρωτοβάθμιο όργανο για την επιβολή ποινών είναι το Μονομελές Δικαιοδοτικό
Όργανο που λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ν. 2725/99 όπως ισχύει και της αθλητικής εν
γένει νομοθεσίας. Το ανωτέρω όργανο είναι αρμόδιο και για την εκδίκαση των ενστάσεων
που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Κανονισμού Πρωταθλήματος.
Οι αποφάσεις του ΜΔΟ δια των οποίων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον παρόντα
κανονισμό ποινές σε ΚΑΕ, αθλητές, προπονητές, και παράγοντες πρέπει να εκδίδονται πριν
από την επόμενη αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος και οι επιβαλλόμενες ποινές
εκτελούνται άμεσα ήτοι εκτίονται στον επόμενο κατά σειρά αγώνα Πρωταθλήματος ή
Κυπέλλου με την επιφύλαξη του άρθρου 31 παρ. 5 του παρόντος, έστω κι αν έχουν
προσβληθεί ενώπιον των Δευτεροβάθμιων Οργάνων (άρθρο 120 παρ. 2 εδ. γ ν. 2725/1999
όπως ισχύει). Κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν χωρεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης των
ποινών που επιβάλλουν. Οι αποφάσεις του ΜΔΟ δια των οποίων επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό ποινές σε ΚΑΕ, αθλητές, προπονητές, και
παράγοντες για παραπτώματα που σημειώθηκαν στον τελευταίο αγώνα της Τελικής φάσης
του Πρωταθλήματος για τις θέσεις 1-2 και 3-4 αντίστοιχα, πρέπει να εκδίδονται εντός
προθεσμίας τριών (3) ημερών από την τέλεση του αγώνα.
Η επιβολή της προαναφερόμενης ποινής γνωστοποιείται στην Κ.Α.Ε με έγγραφο, ή
τηλεομοιοτυπία (fax), ή τηλεγράφημα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με
οποιονδήποτε έτερο προσήκοντα τρόπο άμεσα, ήτοι την ημέρα εκδόσεως της σχετικής
αποφάσεως και εκτελείται κατά τα άνω και ισχύει για αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου.
Τα χρηματικά ποσά τα οποία αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες από τον παρόντα
Κανονισμό χρηματικές ποινές (πρόστιμα) σε ΚΑΕ, Αθλητές, Προπονητές και Παράγοντες
που επιβάλλονται με απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου για παραπτώματα
που σημειώνονται με αφορμή τη διεξαγωγή αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας, καταβάλλονται
στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, εφαρμοζομένων αναλογικά των ειδικών
διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
Μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 127 παρ. 2 του
ν. 2725/199, όπως ισχύει, το Μ.Δ.Ο. συνεδριάζει στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, όπως λ.χ. στην περίπτωση πανδημίας ή άλλων έκτακτων γεγονότων το
Μ.Δ.Ο. μπορεί να συνεδριάζει κατά την εκδίκαση των υποθέσεων εξ αποστάσεως με τη
χρήση τεχνολογικών μέσων.
Yπότροπος/η θεωρείται αυτός/η που έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για την ίδια παράβαση
εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, εκτός εάν άλλως, ειδικότερα, ορίζεται στον
παρόντα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Άρθρο 2ο
ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΓΩΝΑ
Σε περίπτωση που αθλητής αποβληθεί από αγώνα με απόφαση των διαιτητών (περίπτωση
ντισκαλιφιέ) επειδή αγωνίζεται υπέρμετρα σκληρά και επικίνδυνα κατά την διάρκεια του
αγώνα του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 850,00 – 1.800,00€
κατά την κρίση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού οργάνου.
Άρθρο 3ο
ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
α. Σε αθλητή ο οποίος επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπο του διαιτητή,
κριτή ή άλλου παράγοντα του αγώνα, αθλητή της ομάδας του ή της αντιπάλου ή θεατή,
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 1.100,00 - 1.800,00 € κατά την
κρίση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου. Ανάρμοστη συμπεριφορά συνιστούν ιδίως
οι περιπτώσεις απειλής, ειρωνικών σχολίων σε βάρος των διαιτητών, επιδεικτικού
λακτίσματος της μπάλας και είναι γενικά ενέργειες που αποκλίνουν από την συνήθη
συμπεριφορά του μέσου καλόπιστου αθλητή και της υποχρέωσης τήρησης των κανόνων
του ευ αγωνίζεσθαι.
β. Σε περίπτωση υποτροπής το ανωτέρω χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται
γ. Σε περίπτωση κατά την οποία αθλητής απεβλήθη από τον αγώνα από τον διαιτητή
συνεπεία ανάρμοστης συμπεριφοράς προς το πρόσωπο του διαιτητή, κριτή ή άλλου
παράγοντα του αγώνα, αθλητή της ομάδας του ή της αντιπάλου ή θεατή, επιβάλλεται
ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο από 1.200,00 έως
1.900,00 €. Ανάρμοστη συμπεριφορά συνιστούν ιδίως οι περιπτώσεις απειλής, ειρωνικών
σχολίων σε βάρος των διαιτητών, επιδεικτικού λακτίσματος της μπάλας και είναι γενικά
ενέργειες που αποκλίνουν από την συνήθη συμπεριφορά του μέσου καλόπιστου αθλητή και
της υποχρέωσης τήρησης των κανόνων του ευ αγωνίζεσθαι.
δ. Η υπό γ αναφερόμενη ποινή επιβάλλεται και σε αθλητή ο οποίος εγκαταλείπει τον
αγωνιστικό χώρο, μετά την έναρξη του αγώνα, χωρίς την άδεια του διαιτητή.
ε. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού έως δύο (2) αγωνιστικών
ημερών και χρηματικό πρόστιμο από 1.300,00 έως 2.000,00€.
Άρθρο 4ο
Α. ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Σε αθλητή ο οποίος απεβλήθη από τον αγώνα από τον διαιτητή, συνεπεία της υβριστικής
του συμπεριφοράς προς αντίπαλο, συναθλητή του, θεατή ή άλλο παράγοντα του αγώνα
επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο από
1.400 έως 2.100€.
Υβριστική συμπεριφορά συνιστούν ιδίως περιπτώσεις άσεμνων και προσβλητικών
εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών, πτυσίματος κλπ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται
ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο από 1.500,00 έως
2.200,00€.
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Β. ΥΒΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Σε αθλητή ο οποίος απεβλήθη από τον αγώνα από τον διαιτητή, συνεπεία της υβριστικής
του συμπεριφοράς προς οιονδήποτε των διευθυνόντων τον αγώνα, θεωρουμένων ως
τέτοιων αποκλειστικά και περιοριστικά των αρμοδίως ορισθέντων διαιτητών, τεχνικών
παρατηρητών (κομισάριων) και κριτών, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δύο (2)
αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 1.500,00 –
3.000,00€ κατά την κρίση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού οργάνου. Σε περίπτωση
υποτροπής, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και το
διπλάσιο του χρηματικού προστίμου.
Άρθρο 5ο
Α. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑΣ
Σε αθλητή ο οποίος απεβλήθη από τον διαιτητή του αγώνα επειδή αποπειράθηκε να
βιαιοπραγήσει κατά των αναφερομένων στο άρθρο 4Α’ του παρόντος κανονισμού,
προσώπων επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού έως τριών (3) αγωνιστικών ημερών και
χρηματικό πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 2.000,00 – 4,000,00 € κατά την κρίση του
Μονομελούς Δικαιοδοτικού οργάνου. Ως απόπειρα βιαιοπραγίας, θεωρείται κάθε ενέργεια
που αποσκοπεί στην πρόκληση σωματικής βλάβης σε οποιοδήποτε από τα
προαναφερόμενα πρόσωπα. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διπλάσια ποινή
αποκλεισμού και το διπλάσιο του χρηματικού προστίμου.
Β. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Σε αθλητή ο οποίος απεβλήθη από τον αγώνα, επειδή αποπειράθηκε να βιαιοπραγήσει
κατά των διευθυνόντων τον αγώνα και ως τέτοιων λογιζομένων των προσώπων που
περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. Β’ επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού έως τεσσάρων (4)
αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 2.500,00 – 5.000,00
€ κατά την κρίση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού οργάνου. Σε περίπτωση υποτροπής
επιβάλλεται διπλάσια ποινή αποκλεισμού και το διπλάσιο του χρηματικού προστίμου.
Άρθρο 6ο
Α. ΒΑΝΑΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Σε αθλητή ο οποίος απεβλήθη από τον αγώνα συνεπεία βάναυσης συμπεριφοράς του κατά
των αναφερομένων στο άρθρο 4Α’ του παρόντος κανονισμού, προσώπων επιβάλλεται
ποινή αποκλεισμού έως πέντε (5) αγωνιστικών ημερών. Βάναυση συμπεριφορά υφίσταται
όταν σκόπιμη ενέργεια του αθλητή έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ελαφράς σωματικής
βλάβης σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων προσώπων. Επιβάλλεται επίσης χρηματικό
πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 3.500,00 - 7.000,00€ κατά την κρίση του Μονομελούς
Δικαιοδοτικού Οργάνου. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται διπλάσια ποινή
αποκλεισμού και το διπλάσιο του χρηματικού προστίμου .
Β. ΒΑΝΑΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Σε αθλητή ο οποίος απεβλήθη από τον αγώνα συνεπεία βάναυσης συμπεριφοράς του κατά
των αναφερομένων στο άρθρο 4 παρ. Β’ προσώπων επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού έως
έξι (6) αγωνιστικών ημερών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται
από 4.000,00 - 8.000,00 € κατά την κρίση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου. Σε
περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διπλάσια ποινή αποκλεισμού και το διπλάσιο του
χρηματικού προστίμου.
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Άρθρο 7ο
ΒΑΝΑΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
Α. Σε αθλητή, ο οποίος απεβλήθη από τον αγώνα, επειδή από την βάναυση συμπεριφορά
που επέδειξε σε έναν παράγοντα του αγώνα, προκλήθηκε σε αυτόν βαριά σωματική βλάβη
και εφ' όσον αυτή διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε από τον διαιτητή στο Φύλλο Αγώνα
επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού έως επτά (7) αγωνιστικών ημερών. Ο τραυματισμός αυτός
πρέπει να αποδεικνύεται από ιατρική βεβαίωση η οποία χορηγείται μόνον από
ιατροδικαστή ή ιατρό Κρατικού Νοσοκομείου και η οποία πρέπει να υποβληθεί στον
Ε.Σ.Α.Κ.Ε. μέσα σε 48 ώρες από τον τραυματισμό. Ως παράγοντες του αγώνα θεωρούνται οι
αθλητές, προπονητές, διοικητικοί κλπ. παράγοντες των ομάδων, θεατές. Επίσης του
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 5.000,00 – 10.000,00 € κατά την
κρίση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται
διπλάσια ποινή αποκλεισμού και το διπλάσιο του χρηματικού προστίμου.
Β.
Σε περίπτωση όπου η ως άνω βάναυση συμπεριφορά επεδείχθη κατά των
διευθυνόντων τον αγώνα προσώπων, ως τέτοιων λογιζομένων όσων αναφέρονται στο
άρθρο 4 παρ. Β’ του παρόντος κανονισμού προσώπων, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού
έως εννέα (9) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο 7.000,00 – 15.000,00 € κατά
την κρίση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται
διπλάσια ποινή αποκλεισμού και το διπλάσιο του χρηματικού προστίμου.

Άρθρο 8ο
ΑΡΝΗΣΙΣ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
(ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ)
α. Σε αθλητή ο οποίος αρνήθηκε αδικαιολόγητα να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις της Εθνικής
ομάδας επιβάλλονται οι ποινές οι οποίες προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της
ισχύουσας Νομοθεσίας.
β. Η συμμετοχή του αθλητή σε αγώνα επίδειξης ο οποίος διοργανώνεται ή συνδιοργανώνεται
από τον ΕΣΑΚΕ περιλαμβάνει:
1. την παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής του άνω αγώνα από την προηγούμενη ημέρα (σε
ώρα η οποία θα καθορισθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν από τον ΕΣΑΚΕ) και την συμμετοχή
του σε παράπλευρες εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από τον
ΕΣΑΚΕ και οι οποίες κατατείνουν στην διάδοση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης στον
τόπο διεξαγωγής του αγώνα επιδείξεως και γενικότερα στην προώθηση του αθλήματος
της καλαθοσφαίρισης, και
2. την αγωνιστική συμμετοχή του στο συγκεκριμένο αγώνα επιδείξεως
Σε αθλητή ο οποίος δεν προσήλθε αδικαιολόγητα δηλ. χωρίς σπουδαίο λόγο την
προηγούμενη ημέρα στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα και δεν συμμετείχε στις ανωτέρω
παράπλευρες εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ποσού από 2.500,00 έως 4.000,00€.
Σε αθλητή ο οποίος αρνήθηκε αδικαιολόγητα δηλ. χωρίς σπουδαίο λόγο την συμμετοχή
του σε αγώνα επιδείξεως ο οποίος διοργανώνεται ή συνδιοργανώνεται από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε
επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο
ποσού από 5.000 έως 8.000,00€. Σπουδαίος λόγος συντρέχει ιδίως όταν ο αθλητής που δεν
μετείχε στην άνω εκδήλωση, δεν αγωνίστηκε σε αγώνα της ομάδος του στα πλαίσια του
Πρωταθλήματος, Κυπέλλου ή Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων, ο οποίος προηγήθηκε ή
ακολούθησε εντός διαστήματος οκτώ (8) ημερών από την διεξαγωγή του αγώνα
επιδείξεως.
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Η Επιτροπή Πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ υποχρεούται να υποβάλλει στο Μ.Δ.Ο την επομένη
της διεξαγωγής του αγώνα επίδειξης ημέρα την τελική κατάσταση των επιλεγέντων
αθλητών, κατάσταση των αθλητών που δεν παρουσιάστηκαν στον τόπο διεξαγωγής του
αγώνα την προηγούμενη ημέρα και δεν συμμετείχαν στις παράπλευρες εκδηλώσεις καθώς
και τα Φύλλα Αγώνων για την επιβολή των άνω κυρώσεων.

Άρθρο 9ο
ΕΣΚΕΜΜΕΝΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
Σε αθλητή, ο οποίος προέβη σε εσκεμμένο σπάσιμο της μπασκέτας ή του ταμπλώ κατά την
διάρκεια της προθέρμανσης καρφώνοντας την μπάλα στο καλάθι, το οποίο πιστοποιείται
από τον διαιτητή του αγώνα, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας.
Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον από 6.000,00 έως 8.000,00€. Σε
περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διπλάσια ποινή αποκλεισμού και το διπλάσιο του
χρηματικού προστίμου.
Άρθρο 10ο
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
1.
Η ποινή του αποκλεισμού επιβάλλεται και ισχύει στον επόμενο κατά σειρά από την
έκδοση της απόφασης αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή
της ομάδας του αθλητή σε ανεπίσημα παιχνίδια ή τουρνουά, εξαιρούμενης της
διοργάνωσης του SUPER CUP δεν προσμετράται στην έκτιση της ποινής.
2.
Διευκρινίζεται επίσης ότι ποινή αποκλεισμού η οποία έχει επιβληθεί σε
καλαθοσφαιριστή και εφόσον δεν έχει εκτιθεί στο σύνολό της εντός της αγωνιστικής
περιόδου στην οποία επιβλήθηκε, εκτίεται κατά την επόμενη αγωνιστική περίοδο ακόμη
και σε περίπτωση μετακίνησης του σε άλλη ομάδα.
3.
Οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ή/και χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται κατά τις
διατάξεις του παρόντος, δεν υπόκειται σε παραγραφή σε περίπτωση μη εκτίσεως ή
καταβολής.
4.
Η έκτιση της ποινής ισχύει και σε περίπτωση που αθλητής μεταγραφεί σε ομάδα
του εξωτερικού και εκτίεται υποχρεωτικά, ολόκληρη ή το εναπομείναν μέρος της, μετά την
επιστροφή του αθλητή από το εξωτερικό και την ένταξή του σε ΚΑΕ-μέλος του ΕΣΑΚΕ που
μετέχει στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών
Άρθρο 11ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ
Οι αποφάσεις επιβολής ποινών πρέπει να λαμβάνονται πριν την επόμενη αγωνιστική
ημέρα του Πρωταθλήματος έστω και αν το παράπτωμα διεπράχθη μετά την λήξη του
αγώνα, στα αποδυτήρια ή στις άλλες εγκαταστάσεις του αγωνιστικού χώρου ή του
γηπέδου, σε κάθε όμως περίπτωση μέχρι την σύνταξη και υπογραφή του Φύλλου Αγώνος
και εφ' όσον βεβαιώθηκε από τον διαιτητή στην σχετική στήλη παρατηρήσεων του Φύλλου
Αγώνος, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων, που αφορούν παραπτώματα
που δεν έχουν γραφεί στο Φύλλο Αγώνος.
Άρθρο 12ο
ΠΟΙΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΑΓΩΝΟΣ
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Οι ποινές, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του παρόντος,
επιβάλλονται με βάση όσα αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα, στο οποίο πρέπει να
αναγράφονται περιληπτικά αλλά με σαφήνεια οι ενέργειες του παραβάτη, που
στοιχειοθετούν την συγκεκριμένη παράβαση. Οι διαιτητές και οι τεχνικοί παρατηρητές του
αγώνα υποχρεούνται όπως την επόμενη της διεξαγωγής του εργάσιμη ημέρα και έως τις
10:00 στους αγώνες της κανονικής περιόδου και την αμέσως επόμενη ημέρα και έως τις
10:00 στους αγώνες των play offs, υποβάλουν στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. έγγραφη έκθεση των
γεγονότων (καταγραφή πραγματικών περιστατικών), η οποία λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο
στο μέρος που περιέχει διευκρινιστικά στοιχεία του παραπτώματος, και δεν
διαφοροποιείται από όσα διαλαμβάνονται στο Φύλλο Αγώνα. Το αρμόδιο Δικαιοδοτικό
Όργανο έχει υποχρέωση να καλέσει σε απολογία τον παραβάτη αθλητή.
Άρθρο 13ο
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Για τα παραπτώματα αθλητών τα οποία δεν προσδιορίζονται με τρόπο σαφή στις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, το Δικαιοδοτικό Όργανο έχει το δικαίωμα να τα
εντάξει αναλογικά στις διατάξεις αυτού.
Άρθρο 14ο
ΣΥΡΡΟΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ
Σε αθλητές οι οποίοι υποπίπτουν σε περισσότερα από ένα από τα προβλεπόμενα στον
παρόντα κανονισμό παραπτώματα, επιβάλλεται μετά την επιμέτρησή τους συνολική ποινή,
η οποία αποτελείται από την βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές, επαυξημένη. Η
επαύξηση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) της βαρύτερης από τις
συντρέχουσες ποινές. Το ίδιο ισχύει και για τα χρηματικά πρόστιμα. Η συνολική ποινή
εκτίεται από της δημοσιεύσεως της πρώτης των συντρεχουσών. Από την έκτιση αφαιρείται
τυχόν ήδη διαδραμών χρόνος.
Άρθρο 15ο
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρξει παράβαση των διατάξεων του παρόντος
κανονισμού (πειθαρχικό παράπτωμα), που δεν έγινε αντιληπτή από τους διαιτητές ή παρ'
ότι υπέπεσε στην αντίληψή τους, δεν την ανέφεραν στο Φύλλο Αγώνα, κατά παράβαση
καθήκοντος, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου κατά το οποίο σημειώθηκε η παράβαση
αυτή (είτε πριν από την έναρξη του αγώνα, είτε κατά την διάρκεια του, ή των διακοπών,
είτε μετά την λήξη του), σε κάθε όμως περίπτωση πριν από την συμπλήρωση και
υπογραφή του Φύλλου Αγώνος (κλείσιμο), αλλά βεβαιώθηκε με έκθεση του Τεχνικού
Παρατηρητή του αγώνα, ή της Αστυνομικής αρχής ή της ΔΕΑΒ με κάθε νόμιμο αποδεικτικό
μέσο, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 2
επομ. του παρόντος κανονισμού.
2. Στις περιπτώσεις αυτές το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από ακρόαση ή
ανάγνωση έγγραφης κατάθεσης κάθε αρμόδιου κατά την κρίση του προσώπου, μεταξύ
των οποίων των διαιτητών, των τεχνικών παρατηρητών και κριτών του αγώνα και, εφ'
όσον κρίνει τούτο σκόπιμο, τη λήψη πληροφοριών από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή
από την ΔΕΑΒ, επιβάλλει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού
ποινή κατά του ή των υπευθύνων εφ' όσον κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
επιβολής της.
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3. Οι Κ.Α.Ε και οι αθλητές εις βάρος των οποίων έχουν διατυπωθεί οι καταγγελίες δικαιούνται
να παραστούν ή να υποβάλουν απολογητικό υπόμνημα κατά την συζήτηση της
υποθέσεως.
4. Αν το παράπτωμα στο οποίο υπέπεσαν δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού, είναι δε τόσο σοβαρό ώστε κατά την κρίση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού
Οργάνου στον υπαίτιο πρέπει να επιβληθεί ποινή αποκλεισμού ανώτερη των οκτώ (8)
αγωνιστικών ημερών, τότε το Δικαιοδοτικό Όργανο έχει δικαίωμα να επιβάλλει ποινή
αποκλεισμού έως δέκα οκτώ (18) αγωνιστικές ημέρες, κατ' ανώτατο όριο. Σε περίπτωση
δε υποτροπής των αυτών προσώπων σε ανάλογης βαρύτητας παράπτωμα δικαιούται να
επιβάλλει στον υπαίτιο την ποινή της οριστικής διαγραφής του από τα Μητρώα αθλητών
της Ε.Ο.Κ.
Άρθρο 16ο
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
Στις περιπτώσεις που οι προαναφερόμενες παραβάσεις σημειωθούν μετά την συμπλήρωση
και υπογραφή του Φύλλου Αγώνος (κλείσιμο), στο γήπεδο όπου διεξήχθη ο αγώνας, στους
υπαίτιους αθλητές, επιβάλλονται οι αντίστοιχες ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις
του παρόντος κανονισμού με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το προηγούμενο
άρθρο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή οιασδήποτε ποινής στην περίπτωση αυτή
είναι η βεβαίωση των παραβάσεων με έκθεση των διαιτητών και παρατηρητών των
αγώνων, ή της αρμόδιας Αστυνομικής δύναμης ή της ΔΕΑΒ, που πρέπει να υποβάλλεται
εντός 24 ωρών από την διεξαγωγή του αγώνα τόσο στην διάρκεια της κανονικής περιόδου
όσο και στην διάρκεια των play offs .
Άρθρο 17ο
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1.

Τα χρηματικά ποσά τα οποία αντιστοιχούν στις χρηματικές ποινές (πρόστιμα) που
επιβάλλονται από το αρμόδιο Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο σε αθλητή, καταβάλλονται
στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. από τον ίδιο τον αθλητή, άλλως από την Κ.Α.Ε στην οποία αυτός παρέχει τις
υπηρεσίες του και υπέρ αυτού, εντός τριάντα (30) ημερών, από την έκδοση της τελεσιδίκου
αποφάσεως δυνάμει της οποίας επεβλήθησαν.

2.

Αθλητής στον οποίο έχει επιβληθεί χρηματική ποινή, δεν μπορεί να αγωνισθεί, ακόμη και
αν έληξε η πειθαρχική ποινή αποκλεισμού εάν δεν έχει καταβληθεί το χρηματικό πρόστιμο
το οποίο του επεβλήθη, άλλως η συμμετοχή του είναι αντικανονική με τις εντεύθεν
συνέπειες για την Κ.Α.Ε στην οποία ανήκει. Επιπλέον στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το
άρθρο 36 παρ. 3 του Κανονισμού Πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ.
Ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε υποχρεούται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε δεύτερου ημερολογιακού
μηνός να ενημερώνει εγγράφως την Γραμματεία του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου
σχετικά με τα χρηματικά ποσά των επιβληθέντων στους αθλητές προστίμων που έχουν
καταβληθεί είτε από τους ίδιους αθλητές ή από τις Κ.Α.Ε μέλη του κατά τους αμέσως
προηγούμενους δύο ημερολογιακούς μήνες ως και τις ημερομηνίες καταβολής τους,
προκειμένου το Μ.Δ.Ο να επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες
ποινές.
Ερασιτέχνες αθλητές δεν υπόκεινται σε χρηματικά πρόστιμα αλλά μόνο σε ποινές
αποκλεισμού από τους αγώνες της ομάδας τους

3.

Οι αθλητές οφείλουν να συμμετέχουν και να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι, να φορούν
γραβάτα, σακάκι, παντελόνι (όχι τζην) κατά τη διάρκεια κάθε εκδήλωσης που
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διοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ (κλήρωση πρωταθλήματος, συνεντεύξεις τύπου που
δίνονται πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, βραβεύσεις και λοιπές εκδηλώσεις).
α) Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση συμμετοχής στις ανωτέρω
εκδηλώσεις επιβάλλεται σε αυτούς μετά από την υποβολής σχετικής αναφοράς από
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο του ΕΣΑΚΕ χρηματικό πρόστιμο 3.200,00€.
β) Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση ευπρεπούς ενδυμασίας κατά
τη διάρκεια των ανωτέρω εκδηλώσεων επιβάλλεται σε αυτούς από αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο όργανο του ΕΣΑΚΕ χρηματικό πρόστιμο 1.600,00€.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Κ.Α.Ε
Άρθρο 18ο
ΠΟΙΝΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ
1. Το Δικαιοδοτικό Όργανο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αρμοδιότητα δύναται να
επιβάλει ποινές σε βάρος των Κ.Α.Ε. των οποίων μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
διοικητικοί παράγοντες, προπονητές, υπάλληλοι, συνεργάτες, ή πρόσωπα με οποιονδήποτε
τρόπο συνδεόμενα με τις ΚΑΕ, αθλητές ή φίλαθλοι, υπέπεσαν σε παραπτώματα από τα
προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό.
2. Οι ποινές οι οποίες επιβάλλονται, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος στο οποίο
υπέπεσαν τα προαναφερόμενα πρόσωπα διακρίνονται :
Α. Στις ποινές οι οποίες επιβάλλονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το παράπτωμα δεν
χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για
το άθλημα και είναι :
α. Έγγραφη σύσταση με παράλληλη ανακοίνωση στον Τύπο.
β. Χρηματικό Πρόστιμο μέχρι 10.000 €.
Οι άνω ποινές δεν επιβάλλονται σωρευτικά εκτός αν ειδικώς προβλέπεται άλλως.
Β. Στις ποινές οι οποίες επιβάλλονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το παράπτωμα
κρίνεται ότι είναι ιδιαίτερης βαρύτητας ή συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και είναι :
α. Μηδενισμός της ομάδας της Κ.Α.Ε στην περίπτωση κατά την οποία από υπαιτιότητά της
δεν διεξήχθη προγραμματισμένος αγώνας. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο
5.500,00 €.
β. Σε περίπτωση αποχώρησης ΚΑΕ από το Πρωτάθλημα με έγγραφη δήλωσή της ή σε
περίπτωση μη προσέλευσης ή μη συμμετοχής της σε έναν προγραμματισμένο αγώνα
Πρωταθλήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε περιστατικό ή γεγονός που συνιστά
ανωτέρα βία ή σε περίπτωση αποχώρησης ΚΑΕ από έναν αγώνα Πρωταθλήματος πριν από
τη λήξη του επιβάλλονται σωρευτικά οι κάτωθι ποινές :
Ι. Μηδενισμός στην περίπτωση αποχώρησης ΚΑΕ από το Πρωτάθλημα με έγγραφη
δήλωσή της ή μη προσέλευσης ή μη συμμετοχής της σε έναν προγραμματισμένο αγώνα
Πρωταθλήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε περιστατικό ή γεγονός που συνιστά
ανωτέρα βία ή σε περίπτωση αποχώρησης ΚΑΕ από έναν αγώνα Πρωταθλήματος πριν από
τη λήξη του
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ΙΙ. Αποβολή από το Πρωτάθλημα της οικείας αγωνιστικής περιόδου και υποβιβασμός στην
κατώτερη κατηγορία
ΙΙΙ. Χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ
ΙV Αφαίρεση έξι (6) βαθμών από το Πρωτάθλημα στο οποίο θα συμμετέχει την επόμενη
αγωνιστική περίοδο.
Σε περίπτωση που η μη προσέλευση ή η μη συμμετοχή ή η αποχώρηση από αγώνα συμβεί
κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος, ακυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των αγώνων στους οποίους συμμετείχε η ΚΑΕ και αποκλείεται από
την συνέχεια του Πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση που η μη προσέλευση ή η μη συμμετοχή ή η αποχώρηση από αγώνα συμβεί
κατά την διάρκεια της φάσης των PLAY OFF του Πρωταθλήματος, η ομάδα αποκλείεται
από τους υπόλοιπους αγώνες της φάσης των play off, δεν αντικαθίσταται και προκρίνεται
η αντίπαλη ομάδα ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των μεταξύ τους συναντήσεων μέχρι
εκείνη τη στιγμή.
Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση κατά την οποία παραταχθούν στο γήπεδο οι
αθλητές της ομάδος ακατάλληλα ή μη επαρκώς ενδεδυμένοι για την συμμετοχή τους στον
αγώνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς παιδιάς.
γ. Σε περίπτωση αποχώρησης ΚΑΕ από τη διοργάνωση του SUPER CUP με έγγραφη δήλωσή
της ή μη δήλωση συμμετοχής στην άνω διοργάνωση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας
ή μη προσέλευσης ή μη συμμετοχής σε έναν προγραμματισμένο αγώνα της άνω
διοργάνωσης για λόγους που δεν ανάγονται σε περιστατικό ή γεγονός που συνιστά
ανωτέρα βία ή σε περίπτωση αποχώρησης ΚΑΕ από έναν αγώνα της διοργάνωσης πριν
από τη λήξη του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ
δ. Αφαίρεση έως δύο (2) βαθμών σε περίπτωση κατά την οποία έγιναν τελεσίδικα δεκτές
από τα αρμόδια όργανα ενστάσεις για χρησιμοποίηση αθλητών άλλων από αυτούς οι
οποίοι δικαιούνται συμμετοχής (περίπτωση πλαστοπροσωπίας) και σε κάθε περίπτωση
αντικανονικής χρησιμοποίησης παικτών. Στην περίπτωση που αυτό συμβεί κατά την
διάρκεια αγώνων play - offs η ομάδα της αντιπάλου Κ.Α.Ε προκρίνεται στην επόμενη φάση,
ανεξάρτητα από τα μέχρι εκείνης της στιγμής αποτελέσματα και οι βαθμοί αφαιρούνται
από την βαθμολογία της επόμενης αγωνιστικής περιόδου Επίσης σε κάθε περίπτωση
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 16.500,00 €
Άρθρο 19ο
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Σε κάθε αγώνα ανεξάρτητα από τον επίσημο ή μη χαρακτήρα του οι Κ.Α.Ε, οι ομάδες των
οποίων αγωνίζονται, έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο (π.χ.
εκφώνηση από τις ηχητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου μηνυμάτων κατά της βίας,
αναγραφή στους ηλεκτρονικούς πίνακες του γηπέδου συνθημάτων κατά της βίας) για την
πρόληψη και καταστολή πράξεων που διενεργούνται από αθλητές, προπονητές,
διοικητικούς παράγοντες μέλη τους, θεατές και κάθε άλλο πρόσωπο, οι οποίες δυσφημούν
το άθλημα και εξάπτουν ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό. Η προσπάθεια λήψης μέτρων και
πρόληψης κρουσμάτων βίας και η εν γένει συμπεριφορά της Κ.Α.Ε και των μετόχων ή
μελών της διοίκησης αυτής για την πρόληψη και αποφυγή των άνω φαινομένων,
λαμβάνεται υπ’ όψιν από το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο για την επιβολή και
επιμέτρηση της ποινής.
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Άρθρο 20ο
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ
1. Στις περιπτώσεις δημιουργίας επεισοδίων (π.χ. συμπλοκές ομαδικές μεταξύ θεατών οπαδών, ρίψεις διαφόρων αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο) από τα αναφερόμενα
στο προηγούμενο άρθρο πρόσωπα, τα οποία στρέφονται εναντίον φιλάθλων, θεατών,
διαιτητών, τεχνικών παρατηρητών, κριτών, αθλητών και κάθε γενικά προσώπου, που
παρίσταται στον διεξαγόμενο αγώνα με οποιαδήποτε ιδιότητα και συνέπεια των οποίων
είναι η δυσφήμιση του αθλήματος και η προσβολή του φίλαθλου πνεύματος, επιβάλλονται
οι παρακάτω ποινές με απόφαση του Δικαιοδοτικού Οργάνου, σε όσες περιπτώσεις έχει
αρμοδιότητα, οι οποίες αναφέρονται στην στέρηση του δικαιώματος των υπαίτιων Κ.Α.Ε
παρουσίας θεατών στα γήπεδα έδρες τους (ποινή αποκλεισμού) και στην επιβολή
χρηματικού προστίμου.
2. Στην υπαίτια Κ.Α.Ε επιβάλλονται οι παρακάτω ειδικότερα προβλεπόμενες πειθαρχικές
ποινές και χρηματικά πρόστιμα.
Άρθρο 21ο
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
α) Σε περίπτωση επεισοδίων στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών
εγκαταστάσεων κατά την διενέργεια αθλητικής εκδήλωσης (κατά την διάρκεια του αγώνα
ή αμέσως πριν την έναρξη ή αμέσως μετά την λήξη αυτού) τα οποία έχουν σχέση με τις
αγωνιζόμενες Κ.Α.Ε επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 500,00 έως 1.100,00 €.
β) Σε περίπτωση επεισοδίων στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών
εγκαταστάσεων κατά τη διενέργεια αθλητικής εκδήλωσης (κατά τη διάρκεια του αγώνα ή
αμέσως πριν την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη αυτού), τα οποία έχουν σχέση με τις
αγωνιζόμενες Κ.Α.Ε που χαρακτηρίζονται δυσφημιστικά για το άθλημα, επιβάλλεται ποινή
αποκλεισμού μίας (1) έως δύο (2) αγωνιστικών ημερών από αγώνες Πρωταθλήματος ή
Κυπέλλου και χρηματικό πρόστιμο από 800,00 έως 2.200,00 €.

Άρθρο 22ο
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
α) Σε περίπτωση επεισοδίων μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο
(κερκίδες, αποδυτήρια κλπ.) κατά την διάρκεια του αγώνα ή αμέσως πριν από την έναρξή
του (με το άνοιγμα των θυρών του γηπέδου) ,ή αμέσως μετά την λήξη του και έως το
χρονικό σημείο της αναχώρησης της φιλοξενούμενης ομάδας από το γήπεδο, επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο από 1.000,00 έως 2.400,00€
β) Σε περίπτωση επεισοδίων μέσα στο γήπεδο (κερκίδες, αποδυτήρια κλπ.) αλλά έξω από
τον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα ή αμέσως πριν από την έναρξή του
(με το άνοιγμα των θυρών του γηπέδου), ή αμέσως μετά την λήξη του και έως το χρονικό
σημείο της αναχώρησης της φιλοξενούμενης ομάδας από το γήπεδο, που χαρακτηρίζονται
δυσφημιστικά για το άθλημα, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μίας (1) έως δύο (2)
αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο από 2.000,00 έως 4.400,00 €.
γ) Σε περίπτωση σοβαρών επεισοδίων μέσα στο γήπεδο (κερκίδες, αποδυτήρια κλπ.) αλλά
έξω από τον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα ή αμέσως πριν από την
έναρξή του (με το άνοιγμα των θυρών του γηπέδου) ή αμέσως μετά την λήξη του και έως
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το χρονικό σημείο της αναχώρησης της φιλοξενούμενης ομάδας από το γήπεδο, που
χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δυσφημιστικά για το άθλημα, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού
τριών (3) έως τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο από 3.000,00
έως 8.800,00 €
Σε περίπτωση που τα επεισόδια ή οι αναγραφόμενες στο Φύλλο αγώνα πράξεις υπάγονται
σε άλλη διάταξη του παρόντος Κανονισμού που προβλέπει την επιβολή βαρύτερης ποινής
σε βάρος της υπαίτιας ΚΑΕ, αυτή επιβάλλεται από το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο
Άρθρο 23ο
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Ως αγωνιστικός χώρος, στον παρόντα κανονισμό, θεωρούνται οι ακόλουθοι χώροι :
α) ο χώρος στον οποίο διεξάγεται ο αγώνας, ο οποίος οριοθετείται μεταξύ τελικών και
πλαγίων γραμμών του γηπέδου όπως ορίζεται στους Κανονισμούς της FIBA,
περιλαμβανομένων των γραμμών που τον ορίζουν,
β) ο χώρος δύο μέτρων περιμετρικά από τις ανωτέρω αναφερόμενες γραμμές που
οριοθετούν τον χώρο, όπου διεξάγεται ο αγώνας κατά τα ανωτέρω υπό α΄, όπως ορίζεται
στους Κανονισμούς της FIBA και επιπλέον
γ) η περιοχή των πάγκων των αγωνιζόμενων ομάδων και το τραπέζι της γραμματείας του
αγώνα όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς της FIBA.
23 Α
ΡΙΨΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Παρ. 1) Σε περίπτωση επεισοδίων μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ειδικότερα ρίψης
ομάδας αντικειμένων όμοιων κατά το είδος τους εντός του αγωνιστικού χώρου (π.χ.
κερμάτων, αναπτήρων, πλαστικών μπουκαλιών), επιβάλλεται, ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε άλλη επιβληθείσα ποινή για ρίψη αντικειμένων, ειδικό χρηματικό πρόστιμο
1.000,00 – 2.000 €. Ως ομάδα θεωρούνται αντικείμενα περισσότερα του ενός.
Παρ. 2) Σε περίπτωση που τα ανωτέρω αντικείμενα χτυπήσουν μετά τη ρίψη τους
οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται εντός του αγωνιστικού χώρου (αθλητή, διαιτητή,
προπονητή, παράγοντα ΚΑΕ, κλπ) επιβάλλεται στην ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο από 1.500,00
-5.000,00 €, ανάλογα με τη φύση και το είδος του προκληθέντος τραυματισμού. Σε κάθε
περίπτωση υποτροπής, το εν λόγω χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται. Η ανωτέρω
χρηματική ποινή επιβάλλεται σωρευτικά με τις ποινές που προβλέπονται στις οικείες
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού σε περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων μέσα στον
αγωνιστικό χώρο που έχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή οριστική διακοπή του
αγώνα.
Άρθρο 24ο
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
α) Σε περίπτωση επεισοδίων μέσα στον αγωνιστικό χώρο εάν ο αγώνας δεν διακοπεί
οριστικά λόγω των επεισοδίων αυτών, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μίας (1) έως δύο (2)
αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο από 1.500,00 έως 3.300,00 €.
β) Σε περίπτωση επεισοδίων μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που χαρακτηρίζονται
δυσφημιστικά για το άθλημα εάν ο αγώνας δεν διακοπεί οριστικά λόγω των επεισοδίων
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αυτών, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού) δύο (2) έως τριών (3) αγωνιστικών ημερών και
χρηματικό πρόστιμο από 3.500,00 έως 7.000,00 €.
γ) Σε περίπτωση ρίψης αντικειμένων που είναι αντικειμενικά επικίνδυνα για τη σωματική
ακεραιότητα παικτών, διαιτητών, παραγόντων κλπ. (ιδίως κροτίδων που παράγουν ήχο ή
φως) εντός των αγωνιστικών χώρων αμέσως πριν από την έναρξη του αγώνα, κατά τη
διάρκεια του αγώνα ή αμέσως μετά τη λήξη του, όπως και κατά την προσωρινή διακοπή
του αγώνα επιβάλλεται στην υπαίτια Κ.Α.Ε ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών
ημερών και χρηματικό πρόστιμο από 7.000,00 έως 10.000,00 €. Σε κάθε περίπτωση
υποτροπής η ανωτέρω επιβαλλόμενη ποινή και το χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζονται. Σε
περίπτωση ρίψης καπνογόνων εντός των αγωνιστικών χώρων αμέσως πριν από την
έναρξη του αγώνα, κατά την διάρκεια του αγώνα ή ή αμέσως μετά την λήξη του, όπως και
κατά την προσωρινή διακοπή του αγώνα, επιβάλλεται στην υπαίτια Κ.Α.Ε ποινή
αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο από 3.000,00 έως
5.000,00 €. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής η ανωτέρω επιβαλλόμενη ποινή και το
χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζονται.
Σε περίπτωση που τα επεισόδια ή οι αναγραφόμενες στο Φύλλο αγώνα πράξεις υπάγονται
σε άλλη διάταξη του παρόντος Κανονισμού που προβλέπει την επιβολή βαρύτερης ποινής
σε βάρος της υπαίτιας ΚΑΕ, αυτή επιβάλλεται από το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο.
Άρθρο 24A
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΘΕΑΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ
Σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων από τους θεατές των αναφερόμενων στα άρθρα
13.1 ε του Κανονισμού Πρωταθλήματος θέσεων, επιβάλλεται μετά από σχετική έκθεση του
Τεχνικού Παρατηρητή ή του Διαιτητή ή της Αστυνομίας, ποινή αποκλεισμού μίας (1) έως
δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο από 3,000 έως 5.000,00 €.
Σε περίπτωση που τα επεισόδια ή οι αναγραφόμενες στο Φύλλο αγώνα πράξεις υπάγονται
σε άλλη διάταξη του παρόντος Κανονισμού που προβλέπει την επιβολή βαρύτερης ποινής
σε βάρος της υπαίτιας ΚΑΕ, αυτή επιβάλλεται από το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο.
Άρθρο 25ο
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών, επιβάλλεται στην περίπτωση
επεισοδίων μέσα στον αγωνιστικό χώρο εάν ο αγώνας διεκόπη οριστικά λόγω των
επεισοδίων αυτών. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 8.800,00 € έως 15.000,00.
Στις περιπτώσεις αυτές εκτός από τον μηδενισμό της υπαίτιας ομάδος ή ομάδων
επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του οικείου
Πρωταθλήματος που αγωνίζεται η υπαίτια ομάδα έστω και αν η οριστική διακοπή
συνετελέσθη σε αγώνα Κυπέλλου.
Αν τα επεισόδια γίνουν σε αγώνες της φάσης play offs, η ομάδα της υπαίτιας Κ.Α.Ε
αποκλείεται αυτόματα από τους αγώνες της φάσης αυτής και προκρίνεται η αντίπαλος
ομάδα ανεξάρτητα από τα μέχρι εκείνη τη στιγμή μεταξύ τους αποτελέσματα. Η αφαίρεση
βαθμών γίνεται από τη βαθμολογία της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Επίσης
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 15.000,00 €. έως 20.000,00€.
Άρθρο 26ο
ΥΠΟΤΡΟΠΗ
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Σε περίπτωση κατά την οποία η ίδια Κ.Α.Ε κατά την διάρκεια της αυτής αγωνιστικής
περιόδου υποπέσει σε ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα (υποτροπή) από τα προβλεπόμενα στον
παρόντα κανονισμό, για το οποίο έχει τιμωρηθεί με αμετάκλητη απόφαση, της επιβάλλεται
ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω, επαυξημένη κατά μία (1) αγωνιστική καθώς
και το προβλεπόμενο χρηματικό πρόστιμο προσαυξημένο κατά 50%.
Άρθρο 27ο
ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ή ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
1. Σε περίπτωση, που οι οπαδοί αγωνιζόμενης ομάδας ή ομάδων (Κ.Α.Ε), εκτραπούν
ομαδικά σε υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης εντάσεως με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή
προσβολή των εθνικών συμβόλων, οι διαιτητές προειδοποιούν τους υπευθύνους των
ομάδων, των οποίων οι φίλαθλοι ασχημονούν, ότι σε περίπτωση τεσσάρων (4) ακόμη
επαναλήψεων θα εκκενωθεί το γήπεδο ή θα διακοπεί ο αγώνας κατά τις διακρίσεις της
παρ. 5. Η προειδοποίηση αυτή πρέπει να σημειωθεί στο Φύλλο Αγώνα από τους διαιτητές
(Α’ προειδοποίηση). Στην πρώτη αυτή προειδοποίηση και αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος, η
προειδοποιηθείσα ΚΑΕ υποχρεούται μετά από σχετική ενημέρωσή της από τον Τεχνικό
Παρατηρητή (Κομισάριο), για την οποία γίνεται ρητή μνεία στο Φύλλο Αγώνος, να
ενημερώσει τους φιλάθλους της για την προειδοποίηση και τις συνέπειές της για την
υπαίτια ΚΑΕ.
2. Σε περίπτωση, που οι οπαδοί αγωνιζόμενης ομάδας ή ομάδων (Κ.Α.Ε), εκτραπούν για 2 η
φορά ομαδικά σε υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης εντάσεως με αποδέκτες φυσικά
πρόσωπα ή προσβολή των εθνικών συμβόλων, οι διαιτητές προειδοποιούν τους
υπευθύνους των ομάδων, των οποίων οι φίλαθλοι ασχημονούν, ότι σε περίπτωση τριών
(3) ακόμη επαναλήψεων θα εκκενωθεί το γήπεδο ή θα διακοπεί ο αγώνας κατά τις
διακρίσεις της παρ. 5. Η προειδοποίηση αυτή πρέπει σημειωθεί στο Φύλλο Αγώνα από τους
διαιτητές (Β’ προειδοποίηση). Στην δεύτερη αυτή προειδοποίηση και σημείωση στο Φύλλο
Αγώνος, η προειδοποιηθείσα ΚΑΕ υποχρεούται μετά από σχετική ενημέρωσή της από τον
Τεχνικό Παρατηρητή (Κομισάριο), για την οποία γίνεται ρητή μνεία στο Φύλλο Αγώνος, να
ενημερώσει τους φιλάθλους της για την προειδοποίηση και τις συνέπειές της για την
υπαίτια ΚΑΕ.
3. Σε περίπτωση, που οι οπαδοί αγωνιζόμενης ομάδας ή ομάδων (Κ.Α.Ε), εκτραπούν για 3 η
φορά ομαδικά σε υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης εντάσεως με αποδέκτες φυσικά
πρόσωπα ή προσβολή των εθνικών συμβόλων, οι διαιτητές προειδοποιούν τους
υπευθύνους των ομάδων, των οποίων οι φίλαθλοι ασχημονούν, ότι σε περίπτωση δύο (2)
ακόμη επαναλήψεων θα εκκενωθεί το γήπεδο ή θα διακοπεί ο αγώνας κατά τις διακρίσεις
της παρ. 5. Η προειδοποίηση αυτή πρέπει να σημειωθεί στο Φύλλο Αγώνα από τους
διαιτητές (Γ’ προειδοποίηση). Στην τρίτη αυτή προειδοποίηση και σημείωση στο Φύλλο
Αγώνος η προειδοποιηθείσα ΚΑΕ υποχρεούται μετά από σχετική ενημέρωσή της από τον
Τεχνικό Παρατηρητή (Κομισάριο), για την οποία γίνεται ρητή μνεία στο Φύλλο Αγώνος, να
ενημερώσει τους φιλάθλους της για την προειδοποίηση και τις συνέπειές της για την
υπαίτια ΚΑΕ.
4. Σε περίπτωση, που οι οπαδοί αγωνιζόμενης ομάδας ή ομάδων (Κ.Α.Ε), εκτραπούν για 4 η
φορά ομαδικά σε υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης εντάσεως με αποδέκτες φυσικά
πρόσωπα ή προσβολή των εθνικών συμβόλων, οι διαιτητές προειδοποιούν τους
υπευθύνους των ομάδων, των οποίων οι φίλαθλοι ασχημονούν, ότι σε περίπτωση μίας (1)
ακόμη επανάληψης θα εκκενωθεί το γήπεδο ή θα διακοπεί ο αγώνας κατά τις διακρίσεις
της παρ. 5. Η προειδοποίηση αυτή πρέπει να σημειωθεί στο Φύλλο Αγώνα από τους
διαιτητές (Δ’ προειδοποίηση). Στην τέταρτη αυτή προειδοποίηση και σημείωση στο Φύλλο
Αγώνος, η προειδοποιηθείσα ΚΑΕ υποχρεούται μετά από σχετική ενημέρωσή της από τον
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Τεχνικό Παρατηρητή (Κομισάριο), για την οποία γίνεται ρητή μνεία στο Φύλλο Αγώνος, να
ενημερώσει τους φιλάθλους της για την προειδοποίηση και τις συνέπειές της για την
υπαίτια ΚΑΕ.
5. Σε περίπτωση επανάληψης του ιδίου φαινομένου για 5η φορά, οι διαιτητές
υποχρεούνται να προβούν σε εκκένωση του γηπέδου από τους φιλάθλους της Κ.Α.Ε που
ασχημονούν με ενέργειες και ευθύνη της τελευταίας, θέτοντας εύλογη προς τούτο
προθεσμία η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30’. Αν η εκκένωση
του γηπέδου από τους φιλάθλους που ασχημονούν κατ΄ επανάληψη δεν καταστεί εφικτή,
οι διαιτητές υποχρεούνται να τον διακόψουν οριστικά σε βάρος της ομάδας της οποίας οι
φίλαθλοι ασχημονούν κατά τα ανωτέρω. Για την διακοπή του αγώνα είναι απαραίτητη η
συμφωνία των δύο διαιτητών, που εφ' όσον το κρίνουν αναγκαίο, συμβουλεύονται τον
τεχνικό παρατηρητή του αγώνα.
6. Σε περίπτωση, που τα επεισόδια ή οι αναγραφόμενες στο Φύλλο Αγώνα πράξεις και
ανάρμοστη συμπεριφορά, επιτάσσουν την επιβολή βαρύτερης ποινής σε βάρος της
υπαίτιας ΚΑΕ, αυτή επιβάλλεται από το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο.
7. Για κάθε προειδοποίηση από τις ανωτέρω, εκτός της πρώτης κατά χρονική σειρά,
επιβάλλεται στην υπαίτια Κ.Α.Ε από το Δικαιοδοτικό όργανο η ποινή της επίπληξης καθώς
και χρηματικό πρόστιμο 1.400,00 €. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του αγώνα, η ποινή
που επιβάλλεται είναι ο μηδενισμός της υπαίτιας ομάδας (Κ.Α.Ε) καθώς και χρηματικό
πρόστιμο 2.000,00€, ο αγώνας δε κατακυρώνεται με σκορ 20-0 υπέρ της αντιπάλου
ομάδας.
Άρθρο 28ο
ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΗ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ
ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Σε περίπτωση, που οι οπαδοί αγωνιζόμενης ομάδας ή ομάδων (Κ.Α.Ε), εκτραπούν ομαδικά
σε υβριστικά συνθήματα τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δεν συνιστούν
προσβολή των εθνικών συμβόλων (απρεπή συνθήματα), οι διαιτητές το καταγράφουν στο
ΦΑ. Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 500,00 έως 3.000,00 €.
Άρθρο 29ο
XΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ LASER
1. Σε περίπτωση, που οι οπαδοί αγωνιζόμενης ομάδας ή ομάδων (Κ.Α.Ε), χρησιμοποιούν
δείκτες λέιζερ με στόχευση καλαθοσφαιριστές ή διαιτητές ή αξιωματούχους του αγώνα, οι
διαιτητές προειδοποιούν τους υπευθύνους των ομάδων, των οποίων οι φίλαθλοι
χρησιμοποιούν δείκτες laser, ότι σε περίπτωση τεσσάρων (4) ακόμη επαναλήψεων η ομάδα
τους θα τιμωρηθεί με επίπληξη (laser). Η προειδοποίηση αυτή πρέπει να αναγραφεί στο
Φύλλο Αγώνα από τους διαιτητές (Α’ προειδοποίηση). Στην πρώτη αυτή προειδοποίηση και
αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος, η προειδοποιηθείσα ΚΑΕ υποχρεούται μετά από σχετική
ενημέρωσή της από τον Τεχνικό Παρατηρητή (Κομισάριο), για την οποία γίνεται ρητή μνεία
στο Φύλλο Αγώνος, να ενημερώσει τους φιλάθλους της για την προειδοποίηση και τις
συνέπειές της για την υπαίτια ΚΑΕ.
2. Σε περίπτωση, που οι οπαδοί αγωνιζόμενης ομάδας ή ομάδων (Κ.Α.Ε), χρησιμοποιούν
δείκτες λέιζερ με στόχευση καλαθοσφαιριστές ή διαιτητές ή αξιωματούχους του αγώνα, οι
διαιτητές προειδοποιούν τους υπευθύνους των ομάδων, των οποίων οι φίλαθλοι
χρησιμοποιούν δείκτες laser, ότι σε περίπτωση τριών (3) ακόμη επαναλήψεως η ομάδα
τους θα τιμωρηθεί με επίπληξη (laser). Η προειδοποίηση αυτή πρέπει να αναγραφεί στο
Φύλλο Αγώνα από τους διαιτητές (Β’ προειδοποίηση). Στην δεύτερη αυτή προειδοποίηση
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και αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος, η προειδοποιηθείσα ΚΑΕ υποχρεούται μετά από σχετική
ενημέρωσή της από τον Τεχνικό Παρατηρητή (Κομισάριο), για την οποία γίνεται ρητή μνεία
στο Φύλλο Αγώνος, να ενημερώσει τους φιλάθλους της για την προειδοποίηση και τις
συνέπειές της για την υπαίτια ΚΑΕ.
3. Σε περίπτωση, που οι οπαδοί αγωνιζόμενης ομάδας ή ομάδων (Κ.Α.Ε), χρησιμοποιούν
δείκτες λέιζερ με στόχευση καλαθοσφαιριστές ή διαιτητές ή αξιωματούχους του αγώνα, οι
διαιτητές προειδοποιούν τους υπευθύνους των ομάδων, των οποίων οι φίλαθλοι
χρησιμοποιούν δείκτες laser, ότι σε περίπτωση δύο (2) ακόμη επαναλήψεων η ομάδα τους
θα τιμωρηθεί με επίπληξη. Η προειδοποίηση αυτή πρέπει να αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνα
από τους διαιτητές (Γ’ προειδοποίηση). Στην τρίτη αυτή προειδοποίηση και αναγραφή στο
Φύλλο Αγώνος, η προειδοποιηθείσα ΚΑΕ υποχρεούται μετά από σχετική ενημέρωσή της
από τον Τεχνικό Παρατηρητή (Κομισάριο), για την οποία γίνεται ρητή μνεία στο Φύλλο
Αγώνος, να ενημερώσει τους φιλάθλους της για την προειδοποίηση και τις συνέπειές της
για την υπαίτια ΚΑΕ.
4. Σε περίπτωση, που οι οπαδοί αγωνιζόμενης ομάδας ή ομάδων (Κ.Α.Ε), χρησιμοποιούν
δείκτες λέιζερ με στόχευση καλαθοσφαιριστές ή διαιτητές ή αξιωματούχους του αγώνα, οι
διαιτητές προειδοποιούν τους υπευθύνους των ομάδων, των οποίων οι φίλαθλοι
χρησιμοποιούν δείκτες laser, ότι σε περίπτωση μίας (1) ακόμη επανάληψης η ομάδα τους
θα τιμωρηθεί με επίπληξη. Η προειδοποίηση αυτή πρέπει να αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνα
από τους διαιτητές (Δ’ προειδοποίηση). Στην τέταρτη αυτή προειδοποίηση και αναγραφή
στο Φύλλο Αγώνος, η προειδοποιηθείσα ΚΑΕ υποχρεούται μετά από σχετική ενημέρωσή
της από τον Τεχνικό Παρατηρητή (Κομισάριο), για την οποία γίνεται ρητή μνεία στο Φύλλο
Αγώνος, να ενημερώσει τους φιλάθλους της για την προειδοποίηση και τις συνέπειές της
για την υπαίτια ΚΑΕ.
5. Σε περίπτωση, που τα επεισόδια ή οι αναγραφόμενες στο Φύλλο Αγώνα πράξεις
επιτάσσουν την επιβολή βαρύτερης ποινής σε βάρος της υπαίτιας ΚΑΕ, αυτή επιβάλλεται
από το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο.
6. Για κάθε συμπλήρωση πέντε προειδοποιήσεων από τις ανωτέρω επιβάλλεται στην
υπαίτια Κ.Α.Ε από το Δικαιοδοτικό όργανο η ποινή της επίπληξης (laser) καθώς και
χρηματικό πρόστιμο 600,00 €.
Άρθρο 30ο
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΠΛΗΞΕΩΝ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
1. Σε ΚΑΕ η οποία συμπληρώνει κατά την διάρκεια της αυτής αγωνιστικής περιόδου επτά
(7) επιπλήξεις, που της επιβλήθηκαν με απόφαση του Δικαιοδοτικού Οργάνου για
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 27 του παρόντος κανονισμού, επιβάλλεται με
απόφαση του ιδίου οργάνου η οποία λαμβάνεται αυτεπάγγελτα, η ποινή αποκλεισμού μίας
(1) αγωνιστικής ημέρας, ήτοι της διεξαγωγής του πρώτου κατά σειρά εντός έδρας αγώνα
της χωρίς την παρουσία θεατών και χρηματικό πρόστιμο 4.000,00€. Σε περίπτωση
υποτροπής - συμπλήρωσης εκ νέου του αριθμού των επτά (7) επιπλήξεων, επιβάλλεται η
ίδια ποινή αποκλεισμού ενώ το χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται.
2. Σε ΚΑΕ η οποία συμπληρώνει κατά την διάρκεια της αυτής αγωνιστικής περιόδου πέντε
(5) επιπλήξεις laser, που της επιβλήθηκαν με απόφαση του Δικαιοδοτικού Οργάνου για
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 29 του παρόντος κανονισμού, επιβάλλεται με
απόφαση του ιδίου οργάνου η οποία λαμβάνεται αυτεπάγγελτα, η ποινή αποκλεισμού μίας
(1) αγωνιστικής ημέρας, ήτοι της διεξαγωγής του πρώτου κατά σειρά εντός έδρας αγώνα
της χωρίς την παρουσία θεατών και χρηματικό πρόστιμο 3.000,00 €. Σε περίπτωση
υποτροπής - συμπλήρωσης εκ νέου του αριθμού των πέντε (5) επιπλήξεων, επιβάλλεται η
ίδια ποινή αποκλεισμού ενώ το χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται.
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Άρθρο 31ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΕΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΘΕΑΤΩΝ
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Σε περίπτωση που επιβληθούν σε ΚΑΕ οι προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό
ποινές διεξαγωγής αγώνα ή αγώνων της, κεκλεισμένων των θυρών, ήτοι χωρίς την
παρουσία θεατών – φιλάθλων, αλλά και σε κάθε περίπτωση που ΚΑΕ υποχρεούται να
διεξαγάγει αγώνες κατά τον άνω τρόπο, δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο έχουν τα άτομα
που απαρτίζουν την αποστολή της κάθε αγωνιζόμενης Κ.Α.Ε και οι δικαιούμενοι εισόδου
στον αγωνιστικό χώρο με διαπίστευση (άρθρο 35 Κανονισμού Πρωταθλήματος) κλπ. τα
στοιχεία των οποίων αναγράφονται σε ειδική κατάσταση, η οποία αποστέλλεται στον
ΕΣΑΚΕ. Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο έχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που είναι
κάτοχοι των ειδικών δελτίων ελευθέρας εισόδου του ΠΣΑΤ καθώς και οι κάτοχοι δελτίων
ελεύθερης εισόδου των Ενώσεων Συντακτών, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί από την
ΠΟΕΣΥ, οι διαπιστευμένοι από τον ΕΣΑΚΕ δημοσιογράφοι καθώς και οι
φωτορεπόρτερ/φωτοειδησεογράφοι με την επίδειξη των δελτίων αναγνώρισης
επαγγελματικής ταυτότητας των μελών της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας που φέρουν
ειδικό γιλέκο που χορηγήθηκε από ΕΣΑΚΕ.
Δικαίωμα εισόδου επίσης έχουν:
Το Δ.Σ της φιλοξενούμενης και της γηπεδούχου ΚΑΕ.
Το Προεδρείο της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ.
Ο εκκαθαριστής του αγώνα.
Οι διαιτητές και οι κομισάριοι του αγώνα.
Οι κριτές του εν λόγω αγώνα.
Τα άτομα της επίσημης Στατιστικής Υπηρεσίας του ΕΣΑΚΕ .
Το προσωπικό του γηπέδου το οποίο είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή του αγώνα.
Το προσωπικό της ΚΑΕ το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για τη διεξαγωγή του αγώνα.
Το προσωπικό ασφαλείας που είναι αναγκαίο για τη διεξαγωγή του αγώνα.
Ο Υπεύθυνος ασφαλείας της ΚΑΕ.
Ο Υπεύθυνος Τύπου της κάθε ΚΑΕ
Τα άτομα του συνεργείου του εκάστοτε τηλεοπτικού σταθμού/καναλιού, για την
τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα ή τη λήψη στιγμιοτύπων.
Τα άτομα του συνεργείου της εταιρείας για την βιντεοσκόπηση του αγώνα.
Τα άτομα των συνεργείων (π.χ ηλεκτρονικές πινακίδες, ηχητικά κλπ. Group ψυχαγωγίας).
Οι εκπρόσωποι της ΕΣΚΑΝ για την διενέργεια doping control (εφ’ όσον πραγματοποιηθεί).
Οι παρατηρητές της ΔΕΑΒ.
Ο παρατηρητής διαιτησίας.
Δύο εκπρόσωποι του ΕΣΑΚΕ με ειδικό ορισμό.

2.

Η γηπεδούχος Κ.Α.Ε υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να εξασφαλίσει
την διεξαγωγή του αγώνα χωρίς την παρουσία θεατών («κεκλεισμένων των θυρών») κατά
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του Κανονισμού Πρωταθλημάτων Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα παράβαση της ανωτέρω
υποχρεώσεώς της η οποία πιστοποιείται με σχετική έκθεσή τους, παρέχουν στην
γηπεδούχο Κ.Α.Ε προθεσμία συμμορφώσεως η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 min.
Σε περίπτωση κατά την οποία η γηπεδούχος Κ.Α.Ε παραλείψει να τηρήσει την υποχρέωσή
της αυτή σύμφωνα με την έκθεση του/των αρμοδίων οργάνων, η οποία καταρτίζεται
αμέσως μετά την λήξη του συγκεκριμένου αγώνα, επιβάλλεται κατά της Κ.Α.Ε με απόφαση
του Δικαιοδοτικού Οργάνου η ποινή του μηδενισμού για τον συγκεκριμένο αγώνα και
χρηματικό πρόστιμο 5.000,00€.

3.

Σε περίπτωση υποτροπής της υπαίτιας Κ.Α.Ε, η ανωτέρω πειθαρχική ποινή και το
χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζονται.
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4.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω πειθαρχική ποινή δεν μπορεί να εκτιθεί για
οποιονδήποτε λόγο κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου στην οποία επιβάλλεται,
αυτή μεταφέρεται και εκτίεται στον πρώτο κατά σειρά εντός έδρας αγώνα
(πρωταθλήματος ή κυπέλλου) της υπαίτιας Κ.Α.Ε της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

5.

Οι αποφάσεις που αφορούν διεξαγωγή του αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των
θυρών) εκτελούνται την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία η
Κ.Α.Ε. είναι γηπεδούχος, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του
αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, οπότε η απόφαση
εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική. Για τον υπολογισμό των πέντε (5) ημερών δεν
υπολογίζεται η ημέρα έκδοσης της απόφασης και η ημέρα τέλεσης του αγώνα.

6.

Σε περίπτωση κατά την οποία αγώνας ΚΑΕ διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών χωρίς
να έχει προηγηθεί η επιβολή σχετικής ποινής ή να υφίσταται σχετική υποχρέωση της ΚΑΕ
για οποιονδήποτε άλλο λόγο, επιβάλλεται στην ΚΑΕ ποινή αποκλεισμού μιας (1)
αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο 15.000,00 €, μετά από σχετική αναφορά στην
Έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή
Άρθρο 32ο
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ Ή ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ, ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΟΜΑΔΑΣ –ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΟΣ
(1) ΒΑΘΜΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
1. Σε ΚΑΕ η οποία χρησιμοποιεί προπονητή, ο οποίος έχει τιμωρηθεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης ενός (1)
βαθμού από το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει, εάν ο αγώνας διεξάγεται στα πλαίσια
της κανονικής περιόδου. Εάν διεξάγεται σε φάση play offs η αφαίρεση βαθμού γίνεται από
την βαθμολογία της νέας αγωνιστικής περιόδου. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο
6.600,00 €.
2. Σε ΚΑΕ η οποία χρησιμοποιεί προπονητή, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στον
πάγκο της ομάδας κατά την διάρκεια επίσημων αγώνων και να ασκεί τα καθήκοντά του
(διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κ.λ.π) λόγω μη καταβολής στον ΕΣΑΚΕ επιβληθέντος
σε αυτόν από το Μ.Δ.Ο. προστίμου επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 5.000,00 €.
Άρθρο 33ο
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΟΒΑΡΑΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΥΟ (2) ΒΑΘΜΩΝ

1. Στις περιπτώσεις σοβαρών επεισοδίων, δυσφημιστικών για το άθλημα τα οποία λόγω της
έκτασης και της σοβαρότητάς τους καθιστούν αδύνατη, κατά την κρίση τόσο των
διαιτητών όσο και του τεχνικού παρατηρητή (κομισσαρίου) του αγώνα, την ομαλή και
ακίνδυνη διεξαγωγή του ή όταν συνεπεία αντιαθλητικών αδίκων πράξεων προξενήθηκε
τραυματισμός διαιτητών, κριτών, αθλητών και λοιπών προσώπων, συνεπεία του οποίου
καθίσταται καθ' οιονδήποτε τρόπο αδύνατη η συνέχιση του αγώνα, οι διαιτητές
υποχρεούνται να διακόψουν οριστικά τον αγώνα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Στις περιπτώσεις ρίψης οιωνδήποτε επικίνδυνων για την σωματική ακεραιότητα παικτών,
διαιτητών παραγόντων κ.λ.π αντικειμένων, συνεπεία των οποίων καθίσταται καθ'
οιονδήποτε τρόπο αδύνατη η συνέχιση του αγώνα, οι διαιτητές υποχρεούνται να
διακόψουν οριστικά τον αγώνα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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2. Στις περιπτώσεις αυτές εκτός από τον μηδενισμό της υπαίτιας ομάδος ή ομάδων
επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του οικείου
Πρωταθλήματος που αγωνίζεται η υπαίτια ομάδα έστω και αν η οριστική διακοπή
συνετελέσθη σε αγώνα Κυπέλλου. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 20.000 έως
30.000€.
3. Αν τα επεισόδια γίνουν σε αγώνες της φάσης play offs, η ομάδα της υπαίτιας Κ.Α.Ε
αποκλείεται αυτόματα από τους αγώνες της φάσης αυτής και προκρίνεται η αντίπαλος
ομάδα ανεξάρτητα από τα μέχρι εκείνη τη στιγμή μεταξύ τους αποτελέσματα. Η αφαίρεση
των δύο (2) βαθμών γίνεται από τη βαθμολογία της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από €35.000 έως 45.000.
4. Στη περίπτωση, κατά την οποία από τα επεισόδια, που δημιουργήθηκαν, προκλήθηκαν
σωματικές βλάβες, που αποδεικνύονται με ιατρική βεβαίωση χορηγούμενη από
ιατροδικαστή ή ιατρό κρατικού νοσοκομείου ή τον ιατρό του αγώνα και η οποία πρέπει να
υποβάλλεται στον ΕΣΑΚΕ εντός 48 ωρών μετά τον τραυματισμό, σε βάρος διαιτητών,
κριτών, παρατηρητών, δημοσιογράφων ή μελών του Δ.Σ. της ΕΟΚ ή του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ή
Επιτροπών τους, κατ' αντιπάλων αθλητών, θεατών και παραγόντων, το Δικαιοδοτικό
Όργανο έχει το δικαίωμα να διαγράψει την υπαίτια ΚΑΕ από τη δύναμη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. μέχρι
τρία (3) χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής του, μετά την επανεγγραφή της, να αρνηθεί
τη συμμετοχή στα πρωταθλήματά του. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από
45.000 έως 100.000 €.
5. Το δικαίωμα κατάταξης σε κατηγορία, της ομάδος που διαγράφεται προσωρινά ή
οριστικά από τη δύναμη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, ανήκει στην ΕΟΚ.
Άρθρο 34ο
ΧΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
1. Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων ή η μετάδοση μουσικής ως και πάσης φύσεως
ηχητικών ή ηλεκτρονικών και μουσικών σημάτων, κατά την διάρκεια του αγώνα, πλην των
φυσικών διακοπών του (ημίχρονο, time out, διακοπή από τους διαιτητές). Η Κ.Α.Ε που
υποπίπτει στο παράπτωμα αυτό κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου, τιμωρείται με
χρηματικό πρόστιμο από 1.250,00 έως 1.650,00 € διπλασιαζόμενο σε κάθε περίπτωση
επανάληψης και κατά την διάρκεια των play offs τιμωρείται με πρόστιμο από 6.500 έως
9.900,00 € διπλασιαζόμενο σε κάθε περίπτωση επανάληψης.
2. Σε κάθε περίπτωση κατάφωρης παράβασης της διατάξεως αυτής και ανεξάρτητα από το
χρηματικό πρόστιμο που επιβάλλεται, οι διαιτητές υποχρεούνται να διακόψουν προσωρινά
τον αγώνα και να προειδοποιήσουν την Κ.Α.Ε, ότι σε περίπτωση επανάληψης θα
διακόψουν οριστικά τον αγώνα. Αν παρ’ όλα αυτά η Κ.Α.Ε δεν συμμορφωθεί προς τις
υποδείξεις τους οι διαιτητές διακόπτουν οριστικά τον αγώνα εις βάρος της υπαίτιας Κ.Α.Ε.
Άρθρο 35ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΣΑΚΕ ΕΠ’ ΑΥΤΩΝ Η
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ KΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ,
114021/19.3.2021 ΚΥΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΣΑΚΕ
1.
Σε Κ.Α.Ε η οποία κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού
πρωταθλημάτων αρμοδιότητος ΕΣΑΚΕ:
α) δεν προβαίνει για οποιονδήποτε λόγο εμπρόθεσμα στην κατάθεση στον ΕΣΑΚΕ ακριβούς
κεκυρωμένου αντιγράφου της σύμβασης ή ιδιωτικού συμφωνητικού για την κατάρτιση
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συμφωνίας εκχώρησης, παραχώρησης ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης των
δικαιωμάτων τηλεοπτικής ή/και ραδιοφωνικής μετάδοσης των αγώνων της στα πλαίσια
του πρωταθλήματος αρμοδιότητος του ΕΣΑΚΕ.
β) δεν προβαίνει για οποιονδήποτε λόγο στην κατάθεση έγγραφης δήλωσης του νομίμου
εκπροσώπου της για την γνωστοποίηση των οικονομικών όρων της συμφωνίας της με
ραδιοφωνικό ή/και τηλεοπτικό σταθμό για την παραχώρηση των άνω δικαιωμάτων, σε
περίπτωση που δεν έχει τηρήσει τον έγγραφο τύπο για την κατάρτιση της σχετικής
συμφωνίας ή δεσμεύεται από την συμφωνία της με τον αντισυμβαλλόμενό της φορέα για
την μη κοινοποίηση του περιεχομένου της,
επιβάλλεται από το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από σχετική καταγγελίααναφορά του Δ.Σ του Συνδέσμου ή νόμιμα εντεταλμένου Οργάνου του, για όσο χρονικό
διάστημα παραλείπει την καταβολή των ανωτέρω και ανεξάρτητα από τον λόγο στον
οποίο αυτή οφείλεται, η ποινή της αφαίρεσης ενός (1) βαθμού από την βαθμολογία ανά
παράβαση. Εάν ο αγώνας διεξάγεται στα πλαίσια της κανονικής περιόδου η αφαίρεση του
βαθμού θα γίνει από τον πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης των ομάδων μετά το
πέρας της κανονικής περιόδου ενώ εάν ο αγώνας διεξάγεται στα πλαίσια των Play - offs η
ομάδα της υπαίτιας Κ.Α.Ε αποκλείεται αυτόματα από τους αγώνες της φάσης αυτής και
προκρίνεται η αντίπαλος ομάδα ανεξάρτητα από τα μέχρι εκείνη τη στιγμή μεταξύ τους
αποτελέσματα. Η αφαίρεση βαθμών γίνεται από τη βαθμολογία της επόμενης αγωνιστικής
περιόδου. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ ,
2.
Σε Κ.Α.Ε η οποία κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού
πρωταθλημάτων αρμοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε δεν αποδίδει στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε το προβλεπόμενο
από τις οικείες διατάξεις ποσοστό 8% επί του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος το
οποίο εισπράττει από την ρευστοποίηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής
μετάδοσης και εκμετάλλευσης των αγώνων τους στα πλαίσια της συμμετοχής τους στο
πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας, επιβάλλεται από το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο
μετά από σχετική καταγγελία-αναφορά του Δ.Σ του Συνδέσμου ή νόμιμα εντεταλμένου
Οργάνου του, η ποινή της αφαίρεσης ενός (1) βαθμού από την βαθμολογία για όσο
παραλείπει την απόδοση του ανωτέρω ποσοστού. Εάν ο αγώνας διεξάγεται στα πλαίσια
της κανονικής περιόδου η αφαίρεση του βαθμού θα γίνει από τον πίνακα της τελικής
βαθμολογικής κατάταξης των ομάδων μετά το πέρας της κανονικής περιόδου ενώ εάν ο
αγώνας διεξάγεται στα πλαίσια των Play - offs η ομάδα της υπαίτιας Κ.Α.Ε αποκλείεται
αυτόματα από τους αγώνες της φάσης αυτής και προκρίνεται η αντίπαλος ομάδα
ανεξάρτητα από τα μέχρι εκείνη τη στιγμή μεταξύ τους αποτελέσματα. Η αφαίρεση
βαθμών γίνεται από τη βαθμολογία της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Σε περίπτωση
υποτροπής επιβάλλεται και χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ.
3.
Η αυτή ποινή επιβάλλεται από το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από
σχετική καταγγελία-αναφορά του Δ.Σ του Συνδέσμου ή νόμιμα εντεταλμένου Οργάνου του,
στις Κ.Α.Ε που γνωστοποιούν εικονικά, αναληθή, ανακριβή ή αόριστα στοιχεία σε σχέση με
τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας τους για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
παραχώρηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής ή/και ραδιοφωνικής μετάδοσης και
εκμετάλλευσης των αγώνων τους στα πλαίσια της συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα Α1
Εθνικής Κατηγορίας.
4.
Πέντε μέρες πριν από την παραπομπή των ανωτέρω υπό 1,2 και 3 παραβάσεων
από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ στο ΜΔΟ για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών, πρέπει να
έχει προηγηθεί η έγγραφη ειδοποίηση της ΚΑΕ και η μη συμμόρφωσή της εντός του αυτού
χρονικού διαστήματος στις ανωτέρω προβλεπόμενες υποχρεώσεις της.
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5.
α. Σε Κ.Α.Ε, η οποία κατά παράβαση του άρθρου 5 παρ. 7 της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού με αριθ.
114021/19.3.2021 (Φ.Ε.Κ. 1075/Β/19.3.2021) και του άρθρου 46 παρ. 4 του Κανονισμού
Πρωταθλήματος, δεν αποδίδει στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε το προβλεπόμενο στην ανωτέρω διάταξη της
ΚΥΑ ποσοστό 7% που δικαιούται, επιβάλλεται από το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο,
μετά από σχετική καταγγελία-αναφορά του Δ.Σ του Συνδέσμου ή νόμιμα εντεταλμένου
Οργάνου του, ποινή αφαίρεσης των βαθμών μιας (1) νίκης, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία της εισήγησης – παραπομπής σε αυτό υπό του Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ.
β. Σε περίπτωση κατά την οποία έως και την ημέρα της εκδίκασης της υπόθεσης από το
ΜΔΟ, η ΚΑΕ καταβάλει το αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο οφειλόμενο στον
ΕΣΑΚΕ ποσό, αίρεται η παράβαση και το ΜΔΟ, μετά την κοινοποίηση εγγράφου από τον
ΕΣΑΚΕ για την καταβολή που πραγματοποιήθηκε, απαλλάσσει την ΚΑΕ με την έκδοση
απόφασης την ίδια ημέρα.,
γ. Σε περίπτωση που εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από
την κοινοποίηση της απόφασης για την αφαίρεση των βαθμών μιας (1) νίκης προς την ΚΑΕ,
η τελευταία καταβάλει το προαναφερθέν οφειλόμενο στον ΕΣΑΚΕ ποσό, ο βαθμός που
αφαιρέθηκε, της επιστρέφεται με απόφαση του Μ.Δ.Ο. που εκδίδεται πριν από τη
διεξαγωγή της επόμενης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος και κατόπιν κοινοποίησης από
τον ΕΣΑΚΕ εγγράφου για την καταβολή που πραγματοποιήθηκε.
δ. Σε περίπτωση που η είσπραξη του ποσού από την ΚΑΕ γίνει μετά την επικύρωση από το
ΔΣ του ΕΣΑΚΕ του πίνακα τελικής κατάταξης της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος,
καΙ αυτή δεν καταβάλει το προβλεπόμενο στην προηγούμενη παράγραφο ποσό εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται από το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο μετά
από σχετική καταγγελία-αναφορά του Δ.Σ του Συνδέσμου ή νόμιμα εντεταλμένου Οργάνου
του, ποινή αφαίρεσης ενός (1) βαθμού από το Πρωτάθλημα στο οποίο θα συμμετέχει η ΚΑΕ
την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β
και γ σχετικά με την καταβολή .

Άρθρο 36ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
(ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ, ΚΡΙΤΩΝ κλπ.)

ΣΤΟΝ

ΕΣΑΚΕ

ΕΞΟΔΩΝ

ΑΓΩΝΩΝ

1.
Σε περίπτωση κατά την οποία Κ.Α.Ε κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του
Κανονισμού πρωταθλημάτων αρμοδιότητος Ε.Σ.Α.Κ.Ε ή της οικείας Προκηρύξεως αγώνων,
δεν καταβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα τα χρηματικά ποσά που αφορούν τα έξοδα
διοργάνωσης και διεξαγωγής εντός έδρα αγώνα της (αμοιβές και έξοδα διαιτητών,
κριτών/σημειωτών, τεχνικών παρατηρητών, παρατηρητών διαιτησίας, εκκαθαριστών,
θυρωρών κλπ.), επιβάλλεται από το Δικαιοδοτικό Όργανο, μετά από σχετική έκθεση
αναφορά του Τεχνικού Παρατηρητή του αγώνα ή μετά από διαβίβαση από τον ΕΣΑΚΕ στο
ΜΔΟ έγγραφης αναφοράς των οικείων Συνδέσμων Διαιτητών/Κριτών σχετικά με την μη
καταβολή των άνω αμοιβών και εξόδων , ποινή στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται
παρουσία των φιλάθλων της για μία (1) αγωνιστική ημέρα και χρηματικό πρόστιμο
1.000,00€.
2.
Σε κάθε περίπτωση επανάληψης / υποτροπής στην υπαίτια Κ.Α.Ε, οι ανωτέρω
πειθαρχική ποινή και το χρηματικό πρόστιμο, διπλασιάζονται.
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Άρθρο 37ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ/ ΤΟΥ ΕΣΑΚΕ
Σε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν διασφαλίσει υπέρ του Ε.Σ.Α.Κ.Ε ή δεν παραχωρήσει σε αυτόν τα
δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,57 και 58 του
Κανονισμού πρωταθλημάτων αρμοδιότητος ΕΣΑΚΕ και στα άρθρα της Ειδικής Προκήρυξης
Πρωταθλήματος σχετικά με τις παροχές προς τους Χορηγούς του Πρωταθλήματος / του
ΕΣΑΚΕ, ή δεν τηρήσει οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στα ανωτέρω άρθρα
υποχρεώσεις του, το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από σχετική έκθεση
εντεταλμένων υπαλλήλων ή Οργάνου ή Επιτροπής του ΕΣΑΚΕ επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ
χρηματικό πρόστιμο από 10.000,00 έως 50.000,00€ κατά την κρίση του. Στην πρώτη
περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής και χρηματικό
πρόστιμο 10.000,00 έως 50.000,00€. Σε κάθε επόμενη περίπτωση υποτροπής η
αναφερόμενη στο προηγούμενο εδάφιο επιβαλλόμενη ποινή και το χρηματικό πρόστιμο
διπλασιάζονται.
Άρθρο 38ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
Σε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47, 48 και 49
του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας και των άρθρων της Ειδικής
Προκήρυξης Πρωταθλήματος σχετικά με τις αγωνιστικές εμφανίσεις των αθλητών (φανέλα
και σορτς) (και το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από σχετική έκθεση του Τεχνικού
Παρατηρητή ή νόμιμα εντεταλμένου Οργάνου του ΕΣΑΚΕ επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ ποινή
αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής και χρηματικό πρόστιμο από 2.000,00 έως 20.000,00 €
ανά αγώνα στον οποίο σημειώνεται η παράβαση. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής η
ανωτέρω επιβαλλόμενη ποινή και το χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζονται.
Σε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47, 48 και 49
του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας και των άρθρων της Ειδικής
Προκήρυξης Πρωταθλήματος σχετικά με τις εμφανίσεις των αθλητών, το Μονομελές
Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από σχετική έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή ή νόμιμα
εντεταλμένου Οργάνου του ΕΣΑΚΕ επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ ποινή χρηματικό πρόστιμο
από 2.000,00 έως 20.000,00 € ανά αγώνα στον οποίο σημειώνεται η παράβαση. Σε κάθε
περίπτωση υποτροπής η ανωτέρω επιβαλλόμενη ποινή και το χρηματικό πρόστιμο
διπλασιάζονται
Άρθρο 39
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
Σε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 έως 52 του
Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας και των άρθρων της Ειδικής
Προκήρυξης Πρωταθλήματος σχετικά με την διαφημιστική προβολή στις εμφανίσεις των
αθλητών και την διαφημιστική προβολή στα γήπεδα, το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο
μετά από σχετική έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή ή νόμιμα εντεταλμένου Οργάνου του
ΕΣΑΚΕ επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 10.000,00 . Στην
πρώτη περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας
και χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 10.000,00 € ανά αγώνα στον οποίο σημειώνεται η
παράβαση. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής η ανωτέρω επιβαλλόμενη ποινή και το
χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζονται.
Άρθρο 40
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
Σε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 Β παρ. 10
του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας σχετικά με την απαγόρευση
εισόδου στα αποδυτήρια των διαιτητών μη δικαιούμενων προσώπων, το Μονομελές
Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από σχετική έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή ή του Διαιτητή
επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 10.000,00 € ανά αγώνα στον οποίο
σημειώνεται η παράβαση. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής το ανωτέρω το χρηματικό
πρόστιμο διπλασιάζονται.
Άρθρο 41
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΑΚΕ
Σε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του
Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας σχετικά με την υποχρέωση των σε
αυτό αναφερόμενων προσώπων να φέρουν τις ειδικές διαπιστεύσεις που χορηγούνται από
τον ΕΣΑΚΕ, το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από σχετική έκθεση του Τεχνικού
Παρατηρητή του επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο 1.100,00 € για κάθε
άτομο που δεν φέρει την χορηγούμενη διαπίστευση. Σε περίπτωση υποτροπής, το άνω
πρόστιμο διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και παραμονής στον πάγκο ή / και
παράπλευρα του πάγκου κάθε αγωνιζόμενης ομάδας, μεγαλύτερου αριθμού προσώπων
από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 35 του Κανονισμού Πρωταθλήματος, παρά την
προηγηθείσα σύσταση του Τεχνικού Παρατηρητή για την παράβαση αυτή, το Μονομελές
Δικαιοδοτικό Όργανο, μετά από σχετική έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή, επιβάλλει στην
υπαίτια ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο 20.000,00€.
Άρθρο 42
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Σε περίπτωση εισόδου και παραμονής στον αγωνιστικό χώρο μη δικαιούμενων προσώπων
από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 27 παρ. Β εδ. 24 του Κανονισμού Πρωταθλήματος, παρά
την προηγηθείσα σύσταση του Τεχνικού Παρατηρητή για την παράβαση αυτή και την
ανακοίνωση από τα μεγάφωνα, το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο, μετά από σχετική
έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή ή του Διαιτητή, επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ χρηματικό
πρόστιμο από 10.000,00 έως 30,000,00€.
Άρθρο 43ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PRECISION TIME
Σε κάθε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13. 14
εδ. γ. του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας σχετικά με την υποχρέωση
εγκατάστασης στο γήπεδο του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία του
συστήματος ακριβούς χρόνου (precision time) και χρήσης αυτού κατά την διάρκεια των
αγώνων, το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από σχετική έκθεση του Τεχνικού
Παρατηρητή επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο από 3.500 έως 5.500,00 €. Σε
περίπτωση υποτροπής, το άνω πρόστιμο διπλασιάζεται.
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Άρθρο 44
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗ
ΥΠΑΡΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Σε κάθε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13. 16
του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας σχετικά την μη ύπαρξη πηγής
εξωτερικού φωτός κατά την διάρκεια των αγώνων, το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο
μετά από σχετική παραπομπή από τον ΕΣΑΚΕ κατόπιν έγγραφης αναφοράς του
τηλεοπτικού σταθμού που μεταδίδει τους εντός έδρας αγώνες της κατά την διάρκεια του
Πρωταθλήματος. επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο 2.000 €. Σε περίπτωση
υποτροπής, το άνω πρόστιμο διπλασιάζεται
Άρθρο 45
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗ
ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Σε κάθε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13. 19
του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας σχετικά με την ύπαρξης της
προβλεπόμενης θερμοκρασίας εντός του γηπέδου κατά την διάρκεια των αγώνων, το
Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από σχετική έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή,
επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο 2.000,00 €. Σε περίπτωση υποτροπής, το
άνω πρόστιμο διπλασιάζεται.
Άρθρο 46
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
Σε κάθε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13. 23.14
του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας σχετικά με την διατήρηση
ελεύθερων των κλιμάκων ασφαλείας του γηπέδου καθ΄όλη την διάρκεια του αγώνα, το
Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από σχετική έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή ή
του διαιτητή ή της αστυνομίας ή της ΔΕΑΒ, επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ χρηματικό
πρόστιμο 15.000,00 €. Σε περίπτωση υποτροπής, το άνω πρόστιμο διπλασιάζεται.
Άρθρο 47
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΝΩ, ΣΥΜΒΟΛΩΝ, ΕΜΒΛΗΜΑΤΩΝ Η ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΑΜΕΣΑ Η ΕΜΜΕΣΑ ΥΠΟΚΙΝΟΥΝ ΒΙΑ Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Η ΦΥΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
Σε κάθε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν συμμορφώνεται με υπαιτιότητά της με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 15 εδαφ. 3 του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας σχετικά με
την απαγόρευση χρήσης πανώ, σημαιών, συμβόλων, εμβλημάτων ή κειμένων, τα οποία
άμεσα ή έμμεσα υποκινούν βία ή προσβάλλουν εθνικά σύμβολα ή φυσικά πρόσωπα, το
Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από σχετική έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή
επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο από 1.000,00 έως 3.000,00 €. Σε
περίπτωση υποτροπής, το άνω πρόστιμο διπλασιάζεται.
Άρθρο 48
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ THN EΓΚΡΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΑΚΕ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
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Σε κάθε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23.2
του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας σχετικά με την διαδικασία
έγκρισης από τον ΕΣΑΚΕ βραβεύσεων και λοιπών ενεργειών, το Μονομελές Δικαιοδοτικό
Όργανο μετά από σχετική έκθεση του ΕΣΑΚΕ επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ χρηματικό
πρόστιμο 500,00 €. Σε περίπτωση υποτροπής, το άνω πρόστιμο διπλασιάζεται.
Άρθρο 49ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΑΚΕ
Σε κάθε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13. 25
του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας σχετικά με την πλήρωση των
προϋποθέσεων και την εξασφάλιση των παροχών που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο,
προς τους εκπροσώπους της Επίσημης Στατιστικής Υπηρεσίας του ΕΣΑΚΕ εντός της
αθλητικής εγκατάστασης, πριν, κατά την διάρκεια των αγώνων και μετά από αυτούς, το
Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από σχετική έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή
επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο 13.000,00 €. Σε περίπτωση υποτροπής, το
άνω πρόστιμο διπλασιάζεται.
Άρθρο 50ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Σε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 παρ. 1 εδ. γ
και δ του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας σχετικά με την υποχρέωση
προσκόμισης/υποβολής στο Μ.Δ.Ο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη διεξαγωγή του
αγώνα των προβλεπόμενων στα άνω άρθρα βεβαιώσεων, με απόφαση του Μονομελούς
Δικαιοδοτικού Οργάνου το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος αγώνα ακυρώνεται και αυτός
κατακυρώνεται με σκορ 20-0 υπέρ της αντιπάλου ομάδας και η υπαίτια ΚΑΕ μηδενίζεται,
μη αποκλειόμενης και της συνδρομής των διατάξεων για την δυσφήμιση του αθλήματος.
Άρθρο 51ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΣΤΗ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ ΚΑΕ
Σε περίπτωση διάθεσης εισιτηρίων από τη γηπεδούχο ΚΑΕ στη φιλοξενούμενη επιβάλλεται
στην υπαίτια ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο 5.000,00€. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής το
ανωτέρω επιβαλλόμενο χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται.
Άρθρο 52ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
Σε περίπτωση που ΚΑΕ δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 του
Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας , και προβαίνει σε μείωση του
αριθμού των αλλοδαπών αθλητών της κατά παράβαση των άνω διατάξεων, το Μονομελές
Δικαιοδοτικό Όργανο αυτεπαγγέλτως άλλως μετά από καταγγελία οιοδήποτε τρίτου
επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο 20.000,00€. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής
το ανωτέρω επιβαλλόμενο χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται.
Άρθρο 53ο
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
Σε περίπτωση που καλαθοσφαιριστής ΚΑΕ κατά την διάρκεια αγώνος του πρωταθλήματος
δεν φέρει το χορηγούμενο από τον ΕΣΑΚΕ ειδικό σήμα ή σύνθετο λογότυπο του
Πρωταθλήματος του στο εμπρός μέρος της αθλητικής του εμφανίσεως (στη φανέλα και
στο σορτσάκι), δεν αναγράφεται το επώνυμό του στο πίσω μέρος αυτής ή δεν
αναγράφεται σωστά ο αριθμός στο εμπρόσθιο και πίσω μέρος αυτής, το Μονομελές
Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από σχετική αναφορά στην έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή
επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ χρηματικό πρόστιμο ίσο προς ποσόν 1.650,00 €
διπλασιαζόμενο σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Σε περίπτωση που περισσότεροι αθλητές
της ιδίας Κ.Α.Ε δεν φέρουν το ειδικό σήμα ή το επώνυμό τους ή τον αριθμό κατά τα
ανωτέρω, το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο επιβάλλει στην υπαίτια ΚΑΕ το ως άνω
χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται σωρευτικά στη Κ.Α.Ε για κάθε αθλητή της. Το ως άνω
επιβαλλόμενο πρόστιμο ή πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.
Άρθρο 54ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Η ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Σε περίπτωση που με υπαιτιότητα της ΚΑΕ δεν πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου μετά το
τέλος του αγώνα, επιβάλλεται στην ΚΑΕ μετά από παραπομπή από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ ή
νόμιμα εξουσιοδοτημένου οργάνου του χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00)
ευρώ
Σε περίπτωση που, ο πρώτος προπονητής της ΚΑΕ που συμμετείχε στον Αγώνα δεν
παραστεί λόγω υπαιτιότητάς του στην συνέντευξη τύπου μετά την λήξη του, επιβάλλεται
στην ΚΑΕ μετά από παραπομπή από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου Οργάνου
του ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο 1.000,00€. Το
ως άνω επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής
Άρθρο 55ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΠΛΩ, ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ
Σε περίπτωση που ΚΑΕ δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13.2 εδ. γ και
13.4.ε του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας, ήτοι δεν αντικαταστήσει
τα ταμπλώ, τα στεφάνια ή τις μπασκέτες σε περίπτωση θραύσης τους εντός τριάντα
λεπτών από την αυτήν με τα προβλεπόμενα εφεδρικά αντίστοιχα είδη, ο αγώνας
διακόπτεται οριστικά, η παράβαση αυτή καταγράφεται και πιστοποιείται στην έκθεση του
Τεχνικού Παρατηρητή και επιβάλλεται στην άνω ΚΑΕ με απόφαση του Δικαιοδοτικού
Οργάνου η ποινή του μηδενισμού για τον συγκεκριμένο αγώνα και χρηματικό πρόστιμο
10.000,00€. Το ως άνω επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής
Άρθρο 56ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΨΕΥΔΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η
ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 67 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Σε περίπτωση που αποδειχθεί με οιοδήποτε τρόπο ότι οιοιοδήποτε εκ των υποβληθέντων
από ΚΑΕ σε εκτέλεση του άρθρου 67 Κανονισμού Πρωταθλήματος δικαιολογητικών έχει
ψευδές περιεχόμενο ή είναι πλαστό, η ομάδα της ΚΑΕ αποβάλλεται αυτοδίκαια από το
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Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου με απόφαση του Μ.Δ.Ο. μετά από σχετική
εισήγηση – παραπομπή υπό του Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ
Άρθρο 57ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΜΗ

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Σε κάθε περίπτωση που ΚΑΕ, δεν καταβάλει εμπρόθεσμα κατά το άρθρο 68 του παρόντος
τα χρηματικά πρόστιμα που της έχουν επιβληθεί με τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς
Δικαιοδοτικού Οργάνου, ή δεν προβεί εμπρόθεσμα κατά το άρθρο 68 του παρόντος σε
διακανονισμό των οφειλών των άνω προστίμων επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μίας (1)
αγωνιστικής ημέρας και, χρηματικό πρόστιμο 5.000,00€.
Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, θεωρούμενης ως τέτοιας και της καθυστέρησης καταβολής
οποιασδήποτε εκ των δόσεων του διακανονισμού, η ΚΑΕ δεν δικαιούται συμμετοχής σε
οποιονδήποτε αγώνα, εφαρμοζόμενων των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού
Πρωταθλήματος.
Άρθρο 58ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΕ

ΑΠΟ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Σε κάθε περίπτωση κατάπτωσης οποιασδήποτε ρήτρας κατά του ΕΣΑΚΕ, η οποία
προβλέπεται στις συμβάσεις τις οποίες είτε για την παραχώρηση των δικαιωμάτων
τηλεοπτικής μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων των ΚΑΕ στα πλαίσια του
Πρωταθλήματος μετά την χορήγηση της άδειας των άρθρων 84 του ν. 2725/1999 είτε για
την παραχώρηση δικαιωμάτων προβολής φυσικών ή νομικών προσώπων στα πλαίσια των
άνω αγώνων στα γήπεδα των ΚΑΕ και μέσω των εν γένει των δραστηριοτήτων τους και
οποιασδήποτε ρήτρας προβλέπεται σε αντίστοιχες συμβάσεις τις οποίες έχουν
προσυπογράψει οι ΚΑΕ, υπέρ των αντισυμβαλλομένων φορέων λόγω παράβασης των
συμβατικών υποχρεώσεών τους, πλέον της παρακράτησης του ισόποσου της ρήτρας από
τον ΕΣΑΚΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και της Προκήρυξης Πρωταθλήματος,
επιβάλλεται στην υπαίτια ΚΑΕ μετά από παραπομπή υπό του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ χρηματικό
πρόστιμο 5.000,00 €.
2. Σε περίπτωση υποτροπής, το άνω πρόστιμο διπλασιάζεται.
3. Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις συμβατικές υποχρεώσεις από ΚΑΕ, οι
οποίες προκύπτουν από τις υπό α αναφερόμενες συμβάσεις, συνεπεία της οποίας ο
αντισυμβαλλόμενος του ΕΣΑΚΕ ή και των ΚΑΕ φορέας προβεί σε καταγγελία οποιασδήποτε
των ανωτέρω συμβάσεων, η ΚΑΕ αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα με απόφαση του ΜΔΟ,
μετά από παραπομπή από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ
Άρθρο 59ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ E-MAIL ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Σε περίπτωση που ΚΑΕ δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 και 55 του
Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας σχετικά με την υποχρέωση
δημιουργίας και λειτουργίας e-mail και επίσημου Ιστότοπου, στον οποίο θα υπάρχει
σύνδεσμος (link) με τον επίσημο ιστότοπο του ΕΣΑΚΕ και τα Social Media του Συνδέσμου και
προβολή των χορηγών του ΕΣΑΚΕ, με απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου
μετά από σχετική παραπομπή από τον ΕΣΑΚΕ επιβάλλεται σε αυτήν χρηματικό πρόστιμο
πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.
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Άρθρο 60ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σε περίπτωση που ΚΑΕ δεν συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 62 του
Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας σχετικά με την υποχρέωση
εφαρμογής και επιβολής στους κανονισμούς Γηπέδων, στους όρους εισιτηρίων των
αγώνων Πρωταθλήματος και στους όρους διαπίστευσης εκπροσώπων ΜΜΕ όρων που θα
απαγορεύουν τη μη εξουσιοδοτημένη συλλογή και διάδοση ανεπίσημων δεδομένων από
τρίτους. ή μη παροχής εύλογης συνδρομής προς την εταιρεία προς την οποία έχει
παραχωρήσει ο ΕΣΑΚΕ το δικαίωμα εκμετάλλευσης στατιστικών υπό τους συμφωνηθέντες
μεταξύ τους όρους, ώστε να μπορέσει να αναλάβει δραστηριότητες που αποσκοπούν στη
διακοπή της συλλογής ή / και της προμήθειας ανεπίσημων δεδομένων από τρίτους,
επιβάλλεται με απόφαση του Μ.Δ.Ο. μετά από σχετική παραπομπή από τον ΕΣΑΚΕ
χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής το ανωτέρω
χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση που ΚΑΕ δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο
άρθρο 62 του Κανονισμού Πρωταθλήματος υποχρεώσεις προς την Εταιρεία, στην οποία ο
ΕΣΑΚΕ έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης των στατιστικών στοιχείων και
δεδομένων του Πρωταθλήματος, με απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου
μετά από σχετική παραπομπή από τον ΕΣΑΚΕ χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ ανά
παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής το ανωτέρω χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται.
Άρθρο 61ο
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ
1. Σε όλους τους αγώνες πρωταθλήματος μπορεί να διενεργείται έλεγχος ντόπινγκ με
εντολή του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) (ή του Εθνικού
Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) που θα τον υποκαταστήσει
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 128Ε του
ν. 2725/1999, την ΥΑ19514/2005 και τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης (FΙΒΑ) καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε όσες διατάξεις του ν.
4373/2016, δεν έχουν καταργηθεί από το ν. 4791/2021, και σε όλες τις διατάξεις του ν.
4791/2021 (ΦΕΚ Α 51/3.4.2021) «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του
Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ.» και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία.
2. Απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι θεωρούνται κάθε φορά αυτές που
συμπεριλαμβάνονται στην ισχύουσα ΥΑ του άρθρου 128Γ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει,
στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων της FIBA και στον Κατάλογο
Απαγορευμένων Κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), όπως
δημοσιεύεται και αναθεωρείται κάθε φορά από τον WADA και περιγράφεται στο άρθρο
4.1. του Κώδικα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος., όπως τα ανωτέρω
ορίζονται στον ν. 4791/2021 και την εν γένει εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία
3. Ο ΕΣΑΚΕ, οι ΚΑΕ μέλη του, οι αθλητές, προπονητές, συμμορφώνονται με τον Κώδικα, τα
διεθνή πρότυπα και τους κανόνες αντιντόπινγκ του 4791/2021, οι οποίοι θεωρούνται
ενσωματωμένοι στον παρόντα Κανονισμό με αναφορά και παραπομπή προκειμένου ο
Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ να μπορεί να επιβάλλει την εφαρμογή τους ευθέως
έναντι των αθλητών και άλλων προσώπων, που υπάγονται στη δικαιοδοσία της εθνικής
ομοσπονδίας και η εθνική ομοσπονδία να μπορεί να τους εφαρμόσει η ίδια απευθείας
στους αθλητές και άλλα πρόσωπα που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητά της για ζητήματα
αντιντόπινγκ.
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Περαιτέρω τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να αναγνωρίζουν, να τηρούν και να
εφαρμόζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς,
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που επιβάλλουν κυρώσεις σε πρόσωπα επί των
οποίων έχουν αρμοδιότητα.
Αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα και η ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ για
την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ σε όλα τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα της δικαιοδοσίας τους.
Περαιτέρω τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να αναγνωρίζουν, μα αποδέχονται και
εφαρμόζουν τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών από την αρμόδια
πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και το Ανώτατο
Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.).
Τους κανόνες για το αντιντόπινγκ οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα φυσικά
πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, είτε είναι Έλληνες υπήκοοι είτε αλλοδαποί
είτε κάτοικοι ή διαμένοντες μόνιμα ή προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια:
(i) όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που είναι μέλη ή κάτοχοι
δελτίων/αδειών οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, ή οποιουδήποτε μέλους
σωματείου ή θυγατρικού οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα,
συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των ενώσεων ή των συνδέσμων,
(ii) όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών, που συμμετέχουν με
οποιαδήποτε ιδιότητα σε διοργανώσεις, αγώνες και άλλες αθλητικές δραστηριότητες που
διοργανώνονται, συγκαλούνται, υποστηρίζονται ή αναγνωρίζονται από οποιαδήποτε
εθνική ομοσπονδία στην Ελλάδα ή από οποιοδήποτε μέλος ή συνδεδεμένο οργανισμό
οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων,
των ομάδων, των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.), των Τμημάτων Αμειβόμενων
Αθλητών (Τ.Α.Α.), των ενώσεων ή συνδέσμων,
(iii) κάθε αθλητής ή πρόσωπο υποστήριξης αθλητή ή πρόσωπο το οποίο, δυνάμει
διαπίστευσης, άδειας ή άλλης συμβατικής σχέσης, υπάγεται στη δικαιοδοσία οποιασδήποτε
εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, ή οποιουδήποτε μέλους ή συνδεδεμένου οργανισμού
οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων,
των ομάδων, των Α.Α.Ε., των Τ.Α.Α., των ενώσεων ή συνδέσμων για τους σκοπούς του
αντιντόπινγκ,
(iv) όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης αθλητή οι οποίοι συμμετέχουν με
οποιαδήποτε ιδιότητα, σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα που διοργανώνεται,
διεξάγεται, συγκαλείται ή υποστηρίζεται από τον διοργανωτή μιας εθνικής διοργάνωσης ή
ενός εθνικού πρωταθλήματος που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία,
(v) οι αθλούμενοι,
(vi) κάθε άλλο Πρόσωπο, επί του οποίου ο WADA παρέχει δικαιοδοσία στον Εθνικό
Οργανισμό Αντιντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένων όλων των αθλητών που είναι υπήκοοι ή
κάτοικοι της Ελλάδας, καθώς και όλων των αθλητών, προπονητών και βοηθητικού
προσωπικού που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να αγωνιστούν ή να
προπονηθούν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Καθένα από τα ως άνω πρόσωπα τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ή συμφωνεί να υπόκειται
σε αυτούς τους κανόνες αντιντόπινγκ, συνομολογεί την αρμοδιότητα του Εθνικού
Οργανισμού Αντιντόπινγκ για την εφαρμογή τους, καθώς και τη δικαιοδοσία των
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πειθαρχικών επιτροπών που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 13, του ν. 4791/2021 να
εξετάζουν και να αποφασίζουν για τις υποθέσεις και τις εφέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ή την εμπλοκή του στον αθλητισμό
στην Ελλάδα.
Ενσωμάτωση του Καταλόγου Απαγορευμένων:
Ο κατάλογος των απαγορευμένων, όπως δημοσιεύεται και αναθεωρείται κάθε φορά από
τον WADA και περιγράφεται στο άρθρο 4.1. του Κώδικα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος.
Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον κατάλογο απαγορευμένων ή σε αναθεώρησή του, ο
κατάλογος απαγορευμένων και οι αναθεωρήσεις του τίθενται σε ισχύ στο πλαίσιο των
παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση από τον WADA,
χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ.
Όλοι οι αθλητές και τα τρίτα πρόσωπα δεσμεύονται από τον κατάλογο απαγορευμένων
και οποιαδήποτε αναθεώρησή του, από την ημερομηνία που θα τεθούν σε ισχύ, χωρίς
καμία περαιτέρω τυπική διαδικασία. Εναπόκειται στην ευθύνη όλων των αθλητών και των
τρίτων προσώπων να εξοικειώνονται με την επικαιροποιημένη έκδοση του καταλόγου
απαγορευμένων και με όλες τις αναθεωρήσεις του..
4. Σε περίπτωση που αθλητής πρέπει να χρησιμοποιήσει απαγορευμένη ουσία για
θεραπευτικούς σκοπούς, υποχρεούται να εφαρμόσει τη διαδικασία που προβλέπεται στην
εν γένει εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία
5. Η εκάστοτε ισχύουσα ΥΑ περί διαδικασιών ελέγχου ντόπινγκ του άρθρου 128Ε του ν.
2725/1999, όπως ισχύει, οι διατάξεις του ν. 2725/1999, οι διατάξεις του ν. 4373/2016 (Α` 49),
οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί από το ν. 4791/2021, ο ν. 4791/2021 (ΦΕΚ Α 51/3.4.2021)
«Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο,
με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ.»
και ο εκάστοτε ισχύων κανονισμός της FIBA αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
κανονισμού.
Για τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ αρμόδια είναι η Πρωτοβάθμια πειθαρχική
Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του
Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/1-4-2016). οι
οποίες δεν έχουν καταργηθεί από το ν. 4791/2021, και όλες τις διατάξεις του ν. 4791/2021
(ΦΕΚ Α 51/3.4.2021) «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με
τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου
Οργανισμού Αντιντόπινγκ
Οι ΚΑΕ οφείλουν να ενημερώσουν τους αθλητές και προπονητές τους για την υποχρέωσή
τους να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες εκάστοτε
κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. σχετικά με τη φαρμακοδιέγερση.
Για τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα
επιβάλλουν τις εκάστοτε, ανά περίπτωση, προβλεπόμενες ποινές σύμφωνα με την
ισχύουσα αθλητική και ποινική νομοθεσία (ενδεικτικά αναφέρονται η εκάστοτε ισχύουσα
ΥΑ περί διαδικασιών ελέγχου ντόπινγκ του άρθρου 128Ε του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, οι
διατάξεις του ν. 2725/1999 , οι διατάξεις του ν. 4373/2016 (Α` 49), οι οποίες δεν έχουν
καταργηθεί από το ν. 4791/2021, ο ι διατάξεις του ν. 4791/2021 (ΦΕΚ Α 51/3.4.2021),στην
οποία ρητά με την Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος όλες οι ΚΑΕ – μέλη του ΕΣΑΚΕ και οι
αθλητές-προπονητές τους προσχωρούν.
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Άρθρο 62
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΕ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 67 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022
Α. Υφίσταται υποχρέωση των ΚΑΕ να προσκομίζουν στον ΕΣΑΚΕ υπ’ όψιν της Επιτροπής
Αξιολόγησής του δύο φορές το χρόνο, ήτοι 5/12 και 5/3 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου τους με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ
ή Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση εκδοθείσα μέσω Gov.gr, με την οποία θα δηλώνει ότι
τηρούνται οι διακανονισμοί τυχόν οφειλών τους, προς τους Καλαθοσφαιριστές και
Προπονητές τους, οι οποίοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους προς αυτές κατά την διάρκεια της
προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, με αναφορά στους διακανονισμούς των οποίων
αντίγραφα είχαν υποβληθεί προς την ως άνω Επιτροπή με την κατάθεση της αίτησης και
του φακέλου δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία απόκτησης δικαιώματος συμμετοχής
στο Πρωτάθλημα αγωνιστικής 2021-2022, σε εκτέλεση του Κανονισμού του άρθρου 105
παρ. 4 ν. 2725/1999, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. ΑΔΑ Ψ5ΤΓ4653Π4-ΧΟ9 ΥΠΠΟΑ
02/04/2021 Α.Π. 138576 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού.
Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου πρέπει να συνοδεύεται και από
αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις των ανωτέρω αναφερόμενων αθλητών και προπονητών
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή από
Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση εκδοθείσα μέσω Gov.gr, ότι τηρούνται οι ως άνω
διακανονισμοί κατά τα ανωτέρω. Αρκεί η υποβολή επικυρωμένου κατά το νόμο
αντιγράφου αποσταλέντος από τους αθλητές ή προπονητές ηλεκτρονικού μηνύματος με
το ανωτέρω περιεχόμενο.
Σε διαφορετική περίπτωση η υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου της ΚΑΕ, πρέπει
να συνοδεύεται από κάθε άλλο νόμιμο παραστατικό που αποδεικνύει την τήρηση των
διακανονισμών των αθλητών ή/και προπονητών κατά τα ανωτέρω έως την ημερομηνία
υποβολής της (ήτοι 5/12 και 5/3).
Ο σχετικός έλεγχος θα πραγματοποιείται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης
του ΕΣΑΚΕ την 16/12 και 16/3.
Β. Κατά τις ίδιες ως άνω ημερομηνίες ( ήτοι 16/12 και 16/3) θα πραγματοποιείται επίσης
έλεγχος από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την υποχρέωση της ΚΑΕ
περί κάλυψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του άρθρου 105 παρ. 4 ν.
2725/1999, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. ΑΔΑ Ψ5ΤΓ4653Π4-ΧΟ9 ΥΠΠΟΑ
02/04/2021 Α.Π. 138576 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού, ποσοστού πενήντα (50%)
των εσόδων του ήδη κατατεθέντος (κατά την ως άνω αναφερόμενη διαδικασία απόκτησης
δικαιώματος συμμετοχής στο Πρωτάθλημα στον προαναφερθέντα Κανονισμό)
προϋπολογισμού της, κατά το τμήμα του υποχρεωτικού, κατά περίπτωση, κατώτατου
ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 8 κεφάλαιο (Ι) εδάφιο Γ και κεφάλαιο (ΙΙ) παράγραφος 9
του προαναφερόμενου Κανονισμού, από τις αμοιβές αθλητών, προπονητών και βοηθών
προπονητών, με βάση τις συμβάσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών των ΚΑΕ που θα
κατατίθενται στον ΕΣΑΚΕ μέχρι την 15/12 ή 15/3 αντιστοίχως των ημερομηνιών
πραγματοποίησης ελέγχου των ως άνω από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης, και
τις συμβάσεις των προπονητών και των βοηθών προπονητών των ΚΑΕ, τις οποίες οι ΚΑΕ
οφείλουν να καταθέτουν στον ΕΣΑΚΕ μέχρι την 15/12
ή 15/3 αντιστοίχως των
ημερομηνιών πραγματοποίησης ελέγχου των ως άνω από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή
Αξιολόγησης .
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη κατάθεσης στον ΕΣΑΚΕ των ως άνω συμβάσεων
προπονητών και των βοηθών προπονητών των ΚΑΕ, θα πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από
διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση εκδοθείσα μέσω Gov.gr, στην
οποία να αναφέρονται τα στοιχεία των προπονητών και των βοηθών προπονητών που
απασχολεί από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 καθώς και το συνολικό
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ποσό που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών για την παροχή των αντίστοιχων
υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που ΚΑΕ, δεν τηρήσει τους όρους οποιουδήποτε εκ των κατατεθέντων
σύμφωνα με τα ανωτέρω (υπό Α) , ή/και δεν καλύψει, όπως υποχρεούται, ποσοστό
πενήντα (50%) των εσόδων του κατατεθέντος προϋπολογισμού της, κατά το τμήμα του
υποχρεωτικού, κατά περίπτωση, κατώτατου ορίου από τις αμοιβές αθλητών, προπονητών
και βοηθών προπονητών (υπό Β), επιβάλλεται με απόφαση του Μ.Δ.Ο. μετά από σχετική
εισήγηση - παραπομπή υπό του Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ, κατόπιν εισηγητικής εκθέσεως της
προβλεπόμενης στον ως άνω Κανονισμό Επιτροπής Αξιολόγησης, η ποινή της αφαίρεσης
ενός (1) βαθμού για κάθε παράβαση αντίστοιχα ως κατωτέρω :
ι. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων εμπρόθεσμης υποβολής
οποιουδήποτε εκ των αναφερόμενων στις διατάξεις της παραγράφων Α και Β του
παρόντος δικαιολογητικών ή σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν παραβάσεις
των ανά περίπτωση υποχρεώσεων των ΚΑΕ κατά τον διενεργηθέντα από την
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης έλεγχο, δίδεται στην Κ.Α.Ε από την τελευταία,
προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μη υπολογιζόμενης της ημέρας κοινοποίησης, για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και προσκόμιση στην ανωτέρω Επιτροπή των
σχετικών αποδεικτικών για αυτήν.
ιι. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΚΑΕ εντός της ως άνω προθεσμίας των 5 εργασίμων
ημερών και ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων ποινών που προβλέπονται στις ισχύουσες
διατάξεις, η ΚΑΕ θα παραπέμπεται υποχρεωτικά από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, κατόπιν εισήγησης
της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα κατά
την οποία θα εκπνεύσει η ως άνω προθεσμία των 5 εργασίμων ημερών στο ΜΔΟ για την
επιβολή των κατωτέρω αναφερόμενων ποινών :
α. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων εμπρόθεσμης υποβολής
οποιουδήποτε εκ των αναφερόμενων στις διατάξεις της παραγράφου Α του παρόντος
δικαιολογητικών ή διαπίστωσης καθ΄οιονδήποτε τρόπο από την ανωτέρω Επιτροπή του
ΕΣΑΚΕ παραβάσεων των υποχρεώσεων των ΚΑΕ που διαλαμβάνονται στους
αναφερόμενους διακανονισμούς (μη τήρηση διακανονισμών) επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης
των βαθμών μιας (1) νίκης.
β. Σε περίπτωση διαπίστωσης από την ανωτέρω Επιτροπή του ΕΣΑΚΕ παραβάσεως της
υποχρεώσεως της ΚΑΕ της κάλυψης ποσοστό πενήντα (50%) των εσόδων του ήδη
κατατεθέντος κατά τα ως άνω υπό Β αναφερόμενα, από τις αμοιβές αθλητών,
προπονητών και βοηθών προπονητών, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης των βαθμών μιας (1)
νίκης.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία έως και την ημέρα της εκδίκασης της υπόθεσης από το
ΜΔΟ , η ΚΑΕ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και έχει προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά
στο ως άνω αρμόδιο όργανο, αίρεται η παράβαση και το τελευταίο την απαλλάσσει με την
έκδοση σχετικής απόφασης.
Το ΜΔΟ υποχρεούται στην έκδοση της ως άνω απόφασης επιβολής ποινής αφαίρεσης των
βαθμών μίας (1) νίκης εντός διαστήματος 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της
εισήγησης – παραπομπής σε αυτό υπό του Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ :
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης και σε περίπτωση που εντός χρονικού
διαστήματος 15 εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση και κοινοποίηση της ως άνω
απόφασης του ΜΔΟ προς της ΚΑΕ, η τελευταία εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και
προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά προς την ως άνω Πρωτοβάθμια Επιτροπή
Αδειοδότησης, το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, κατόπιν εισηγητικής εκθέσεως της ως άνω Επιτροπής,
διαβιβάζει τα ως άνω σχετικά αποδεικτικά στο ΜΔΟ και το τελευταίο προβαίνει στην
έκδοση σχετικής απόφασης με την οποία απαλλάσσει την ΚΑΕ και ορίζει την άμεση και πριν
την διενέργεια της αμέσως επόμενης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος επιστροφή του
βαθμού ή/και των βαθμών που της είχε επιβληθεί, λόγω άρσης της διαπραχθείσας και
ορισθείσας στην προηγούμενη απόφασή του παράβασης.
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Τα ίδια ως άνω αναφερόμενα και ως προς τη διαδικασία, αλλά και ως προς την επιβολή
ποινής/ποινών, ισχύουν και στην περίπτωση που η σχετική εισήγηση - παραπομπή υπό
του Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ, κατόπιν εισηγητικής εκθέσεως της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής
Αξιολόγησης προς το ΜΔΟ, πραγματοποιηθεί, κατόπιν καταγγελίας από αθλητή ή
προπονητή για μη τήρηση διακανονισμού, σε διάστημα εκτός των ως άνω αναφερόμενων
ημερομηνιών πραγματοποίησης σχετικού ελέγχου από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή
Αξιολόγησης και έως τον τελευταίο έλεγχο αυτής (ήτοι 16.3.2021).
Σε περίπτωση που η καταγγελία αθλητή ή προπονητή για τη μη τήρηση διακανονισμών,
πραγματοποιηθεί σε διάστημα μετά την διενέργεια του τελευταίου ελέγχου της Επιτροπής
Αξιολόγησης και έως τη λήξη του Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 ,
ακολουθείται ακριβώς η τήρηση της ως άνω διαδικασίας, αλλά η αφαίρεση βαθμού/
βαθμών 1 νίκης γίνεται από τη βαθμολογία του Πρωταθλήματος της επόμενης
αγωνιστικής περιόδου, στο οποίο θα συμμετέχει η ΚΑΕ, ενώ σε περίπτωση που σύμφωνα με
την ως άνω αναλυτικώς περιγραφόμενη διαδικασία, η ΚΑΕ εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της και προσκομίσει στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης τα σχετικά αποδεικτικά
εντός διαστήματος 15 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης του ΜΔΟ, το ΔΣ
του ΕΣΑΚΕ, κατόπιν εισηγητικής εκθέσεως της ως άνω Επιτροπής, διαβιβάζει τα ως άνω
αποδεικτικά στο τελευταίο, το οποίο προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης περί
απαλλαγής της ΚΑΕ και άμεσης επιστροφής του βαθμού ή/και των βαθμών που της είχε/αν
επιβληθεί, λόγω άρσης της διαπραχθείσας και ορισθείσας στην προηγούμενη απόφασή του
παράβασης.
ΑΡΘΡΟ 63 - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

1.

2.

3.

4.

Α. Γενική Διάταξη
Ολα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από το καταστατικό και τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ
πρέπει να απέχουν από οποιαδηότε συμπεριφορά, η οποία βλάπτεί ή θα μπορούσε να
βλάψει την ακεραιτότητα των αγώνων και της διοργανώσεως του Πρωταθλήματος, πρέπει
δε πάντα να συνεργάζονται πλήρως με τον ΕΣΑΚΕ στις προσπάθειές του να καταπολεμήσει
τέτοιες συμπέριφορές
Μια παραβίαση των αρχών αυτών διαπράττεται, μεταξύ άλλων, απόοποιονδήποτε :
Α. ο οποίος ενεργεί με τρόπο που είναι πιθανό να εξασκήσει επιρροή στην προεία και /ή
στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης με σκοπό να αποκομίσει κάποιο
πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιον τρίτο
Β. ο οποίος χρησιμοποιεί ή παρέχει προς άλλους πληροφορίες, οι οποίες δεν αποτελούν
κοινή γνώση, αποκτήθηκαν μέσω της θέσης του στην καλαθοσφάιριση και βλάπτουν ή θα
μπορούσαν να βλάψουν την ακρεαιότητα ενός αγώνα ή της διοργάνωσης
Γ. ο οποίος δεν ενημερώσει άμεσα και αυτοβούλως τον ΕΣΑΚΕ σχετικά με οποιαδήποτε
συμπεριφορά περιέρχετια σε γνώση του η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος άρθρου
Εάν η έρευνα (κατόπιν υποβολής καταγγελίας ή αυτεπαγγέλτως) αναφορικά με
προσυνεννοημένους αγώνες γίνει μετά τη λήξη της διοργάνωσης, αυτή δεν μπορεί να έχει
καμία συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα της διοργάνωσης ή του αγώνα, Ενας αγώνας
που κρίθηκε ως προσυνεννοημένος ποτέ δεν επαναδιεξάγεται αλλά ή υπαίτια ή οι υπαίτιες
ομάδες τιμωρούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Αν η καταγγελία
αφορά τον τελευταίο αγώνα του Πρωταθλήματος, η τιμωρία ή οι αγωνιστικές συνέπειες σε
μία ομάδα, που θα κριθεί υπαίτια, εφόσον η υπόθεση δεν έχει κριθεί μέχρι την επικύρωση
του βαθμολογικού πίνακα της διοργάνωσης, θα επιβάλλονται από την επόμενη αγωνιστική
περίοδο
Πέραν των φυσικών προσώπων και οι ομάδες θεωρούνται υπεύθυνες και τιμωρούνται
στην περίπτωση που πρόσωπα έχοντα εξουσία να λειτουργούν εξ ονόματος αυτών,
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συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μορφή συμπεριφοράς η οποία βλάπτει ή θα μπορούσε να
βλάψει την ακεραιότητα των αγώνων και της διοργανώσεως
5. Τα πειθαρχικά αδικήματα της χειραγώγησης αγώνα, απόπειρας χειραγώγησης αγώνα ή
όποιας άλλης δραστηριότητας σχετίζεται με τη χειραγώγηση αγώνα είναι απαράγραπτα
6. Οι υποθέσεις αυτές θα ερευνώνται και θα δικάζονται χωρίς καθυστέρηση και χωρίς να
απαιτείται να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη ποινική διαδικασία. Οι υποθέσεις (διώξεις κατά
συγκεκριμένων φυσικών ή νομικών προσώπων) δεν θα τίθενται στο αρχείο επειδή τα
εμπλεκόμενα πρόσωπα μπορεί να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και να μη βρίσκονται υπό
τη δικαιοδοσία του ΕΣΑΚΕ). Προκειμένου να υπάρξει απόφαση καταδίκης για τα αδικήματα
χειραγώγησης ή απόπειρας χειράγωγησης αγώνα, ο βαθμός απόδειξης που απαιτείται είναι
αυτός του comfortable satisfaction (όπως η έννοια αυτού έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τη
νομολογία του CAS), δηλαδή μεγαλύτερος από την απλή πιθανολόγηση και μικρότερος από
την απόδειξη πέραν αμφιβολίας.
7. Αν το αρμόδιο δικαστικό όργανο έχει την άποψη ότι τα στοιχεία που παρείχε ο υπαίτιος
ήταν αποφασιστικής σημασίας στην αποκάλυψη ή απόδειξη της παραβίασης των ως άνω
διατάξεων, μπορεί να ασκήσει τις διακριτικές του εξουσίες για να μειώσει ή ακόμη και να
απαλείψει την κύρωση
8. Ο ΕΣΑΚΕ αναγωνρίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και
τεχνογνωσίας με τις κρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και των
δικαστικών αρχών
9. Ο ΕΣΑΚΕ θα καθιερώσει και θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα κυρίως για
καλαθοσφαιριστές που θα συντελέσουν στην ενημέρωση αυτών για τους κινδύνους που
ενέχει η συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνων και θα εξασφαλίσουν ποως όλοι όσοι
εμπλέκονται σε αγώνες καλαθοσφαίρισης γνωρίζουν και σέβονται τους σχετικούς κανόνες
10. Κάθε φορά που ο ΕΣΑΚΕ θα παραλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τη χειραγώγηση αγώνα από
οποιαδήποτε πηγή θα τα αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση στον ΕΠΑΘΛΑ και στον αρμόδιο
αθλητικό εισαγγελέα
Β. Προκαθορισμός Αποτελέσματος Αγώνα για στοιχηματικούς λόγους
1. Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κανονισμό που συμμετέχουν ή
αποπειρώνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει ή θα μπορούσε να
βλάψει την ακεραιότητα των αγώνων και της διοργανώσεως, για να προσπορίσουν στον
εαυτό τους ή σε τρίτους περιουσιακά οφέλη, μέσω χρηματικών αποδόσεων από
στοιχηματισμό, τυχερά παιχνίδια, λοτταρίες και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες ή
συναλλαγές, τιμωρούνται με τις ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο Δ του
παρόντος άρθρου.
Οι ως άνω ποινές δύνανται να επιβληθούν σωρευτικά.
2. Εάν υπήρξε πράγματι επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι ανωτέρω ποινές με
τριπλασιασμό των χρηματικών ποινών
3. Αν υπαίτια της προσπάθειας ή και της επίτευξης των ανωτέρω είναι ομάδα ή
αξιωματούχος της, οι χρηματικές ποινές δεκαπλασιάζονται, η δε ομάδα (ή ομάδες)
τιμωρείται με υποβιβασμό
4. Σε περίπτωση μη εμπλοκής αξιωματούχου της, υπαίτια θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, η
ομάδα (ή ομάδες) όταν εμπλέκονται στο αδίκημα περισσότεροι του ενός καλαθοσφαιριστές
της.
5. Αν μια ομάδα κριθεί υπαίτια χειραγώγησης ενός αγώνα, πέραν των λοιπών συνεπειών,
χάνει τον αγώνα και αυτός κατακυρώνεται στην αντίπαλό της με σκορ 20-0. Αν και οι δύο
ομάδες κριθούν υπαίτιες χειραγώγησης και οι δύο, πέραν των λοιπών συνεπειών, χάνουν
τους βαθμούς του συγκεκριμένου αγώνα.
Γ – Απαγόρευση στοιχηματισμού
1. Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κανονισμό απαγορεύεται να
στοιχηματίζουν σε οποιονδήποτε αγώνα ή διοργάνωση που διοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ
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. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευση να εκτελούν οποιαδήποτε
δραστηριότητα σχετίζεται με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον για δύο (2) έτη.
2. Σε περίπτωση επαναλήψεως της ανωτέρω συμπεριφοράς επιβάλλεται ποινή ισόβιου
αποκλεισμού ενασχόλησης με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης
Δ – Επηρεασμός για χειραγώγηση αγώνα
1. Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κανονισμό που συμμετέχουν ή
αποπειρώνται να συμμετάσχουν σε προσπάθεια επηρεασμού της πορείας ή του
αποτελέσματος αγώνα ή διοργάνωσης με αντιαθλητικό, ανήθικο ή διεφθαρμένο τρόπο
τιμωρούνται :
Α Με χρηματική ποινή 20.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ,
Β. Με δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση ενασχόλησης με οποιαδήποτε δραστηριότητα
σχετίζεται με την καλαθοσφαίρισης και
Γ. Με δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση εισόδου τους στους αγωνιστικούς χώρους
Άρθρο 64ο
ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Οι ποινές οι οποίες αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα, επιβάλλονται μετά από
προηγούμενη κλήση σε απολογία των Κ.Α.Ε, οι οποίες θεωρούνται υπαίτιες των άδικων
πράξεων. Οι Κ.Α.Ε εις βάρος των οποίων έχουν διατυπωθεί οι καταγγελίες δικαιούνται να
παραστούν ή να υποβάλουν απολογητικό υπόμνημα κατά την συζήτηση της υποθέσεως.
Άρθρο 65ο
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Στην περίπτωση που, συνεπεία της επιβολής ποινών αφαίρεσης βαθμών, κατά την λήξη του
πρωταθλήματος και μετά την επικύρωση του πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης
η τιμωρημένη ομάδα παρουσιάσει αρνητική βαθμολογία, αυτή θα λαμβάνεται σαν βάση για
την βαθμολογία της ομάδας αυτής κατά την έναρξη του νέου πρωταθλήματος., στο οποίο
αυτή θα συμμετάσχει.
Άρθρο 66ο
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
α. Τα κάθε είδους χρηματικά πρόστιμα καταβάλλονται εντός εξήντα (60) ημερών, από την
έκδοση της τελεσιδίκου αποφάσεως δυνάμει της οποίας επεβλήθησαν άλλως
διακανονίζονται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της τελεσιδίκου αποφάσεως
δυνάμει της οποίας επεβλήθησαν, εκτός των περιπτώσεων που σε εκτέλεση του άρθρου 36
παρ. 3 του Κανονισμού Πρωταθλήματος, αυτά παρακρατούνται από τον ΕΣΑΚΕ, άλλως
επιβάλλονται στην ΚΑΕ οι προβλεπόμενες στο άρθρο 59 του παρόντος Κανονισμού ποινές
μετά την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται κατωτέρω υπό β. Στην περίπτωση της
παρακράτησης των επιβληθέντων προστίμων σε εκτέλεση του άρθρου 36 παρ. 3 του
Κανονισμού Πρωταθλήματος, αν για οιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η άνω
παρακράτηση εντός τριάντα (30) ημερών από την τελεσιδικία της αποφάσεως δυνάμει της
οποίας επεβλήθησαν , οι ΚΑΕ υποχρεούνται να προβούν σε διακανονισμό των άνω
προστίμων εντός τριάντα (30) ημερών από την τελεσιδικία της αποφάσεως άλλως
επιβάλλονται στην ΚΑΕ οι προβλεπόμενες στο άρθρο 59 του παρόντος Κανονισμού ποινές
μετά την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται κατωτέρω υπό β. Κάθε πρόστιμο
μπορεί να διακανονιστεί μία (1) μόνο φορά.
β. Η οικονομική Επιτροπή του Ε.Σ.Α.Κ.Ε υποχρεούται εντός των τριών πρώτων (3) ημερών
από την παρέλευση των άνω υπό α αναφερόμενων ημερομηνιών να ενημερώνει εγγράφως
την Γραμματεία του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου σχετικά με τα μη καταβληθέντα
ή μη διακανονισθέντα από τις Κ.Α.Ε μέλη του κατά τις ανωτέρω διακρίσεις χρηματικά
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πρόστιμα προκειμένου αυτό να επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα και να επιβάλλει τις
προβλεπόμενες ποινές.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής από ΚΑΕ οποιασδήποτε προβλεπόμενης στον
διακανονισμό των χρηματικών προστίμων δόσης, η Οικονομική Επιτροπή του ΕΣΑΚΕ
υποχρεούται εντός τριών (3) ημερών να ενημερώσει την Γραμματεία του Μονομελούς
Δικαιοδοτικού Οργάνου προκειμένου το τελευταίο να επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα και να
επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές. Η παραπάνω επιστολή της οικονομική Επιτροπής του
Ε.Σ.Α.Κ.Ε. προς τη Γραμματεία του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου κοινοποιείται
ταυτόχρονα και σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Άρθρο 67ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προπονητές των ομάδων υποπίπτουν σε αθλητικά
παραπτώματα κάθε είδους ανάλογα με εκείνα τα οποία προβλέπονται για τους αθλητές και
άλλους παράγοντες, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα επιβάλλονται με
απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. οι παρακάτω ποινές :
α. Έγγραφη αυστηρή επίπληξη με παράλληλη ανακοίνωσή της στον Τύπο και χρηματικό
πρόστιμο τουλάχιστον 2,000 €.
β. Προσωρινή, μέχρι ένα χρόνο, αφαίρεση του δικαιώματος παρουσίας στον πάγκο της
ομάδος τους κατά την διάρκεια των επίσημων αγώνων της και άσκησης των καθηκόντων
τους (διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κλπ.) - (αποκλεισμός) ανάλογα με την
βαρύτητα του παραπτώματος στο οποίο υπέπεσαν, ο χαρακτηρισμός του οποίου ανήκει
στην αποκλειστική κρίση του Δικαιοδοτικού Οργάνου. Επίσης επιβάλλεται χρηματικό
πρόστιμο τουλάχιστον 3.000€.
γ. Οριστική στέρηση του προαναφερόμενου δικαιώματος σε περιπτώσεις κατά τις οποίες,
λόγω της βαρύτητας του παραπτώματος δεν δύναται να επιβληθεί επιεικέστερη ποινή, ή
στην περίπτωση υποτροπής εντός της αυτής αγωνιστικής περιόδου. Επίσης επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 4.000 €.
2. Η συμμετοχή του προπονητή σε αγώνα επίδειξης ο οποίος διοργανώνεται ή
συνδιοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ περιλαμβάνει:
α) την αγωνιστική συμμετοχή του στο συγκεκριμένο αγώνα επιδείξεως και
β) την παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής του άνω αγώνα από την προηγούμενη ημέρα
(σε ώρα η οποία θα καθορισθεί και κοινοποιηθεί από τον ΕΣΑΚΕ) και τη συμμετοχή του σε
παράπλευρες εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από τον ΕΣΑΚΕ
και οι οποίες κατατείνουν στην διάδοση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης στον τόπο
διεξαγωγής του αγώνα επιδείξεως και γενικότερα στην προώθηση του αθλήματος της
καλαθοσφαίρισης.
Σε προπονητή ο οποίος δεν προσήλθε αδικαιολόγητα δηλ. χωρίς σπουδαίο λόγο την
προηγούμενη ημέρα στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα και δεν συμμετείχε στις ανωτέρω
παράπλευρες εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ποσού 5.000,00 €.
Σε προπονητή ο οποίος αρνήθηκε αδικαιολόγητα την συμμετοχή του σε αγώνα επιδείξεως
ο οποίος διοργανώνεται ή συνδιοργανώνεται από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε, επιβάλλεται ποινή
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αφαίρεσης του δικαιώματος παρουσίας στον πάγκο της ομάδος τους κατά την διάρκεια
των επίσημων αγώνων της και άσκησης των καθηκόντων τους (διεύθυνση ομάδας,
αλλαγές αθλητών κλπ.) - (αποκλεισμού) δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό
πρόστιμο ποσού 10.000,00€.
Η Επιτροπή Πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ υποχρεούται να υποβάλλει στο Μ.Δ.Ο την επομένη
της διεξαγωγής του αγώνα ημέρα την τελική κατάσταση των επιλεγέντων προπονητών,
κατάσταση των προπονητών που δεν παρουσιάστηκαν στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα
την προηγούμενη ημέρα και δεν συμμετείχαν στις παράπλευρες εκδηλώσεις καθώς και το
Φύλλο Αγώνος για την επιβολή των άνω κυρώσεων.
Άρθρο 68ο
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ως προπονητές θεωρούνται
τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διεύθυνση της ομάδας κατά την διάρκεια του
αγώνος και ασκούν το έργο αυτό, καθώς και ο ή οι βοηθοί τους τα στοιχεία των οποίων
έχουν αναγραφεί στο Φ.Α. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Πρωταθλήματος
αρμοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε και την οικεία νομοθεσία.
Άρθρο 69o
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
1. Οι ανωτέρω προβλεπόμενες ποινές επιβάλλονται από το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο
μετά από προηγούμενη προφορική ή έγγραφη απολογία των ανωτέρω προσώπων καθώς
και σε περίπτωση κατά την οποία αρνήθηκαν να απολογηθούν, καίτοι εκλήθησαν.
2. Η ποινή του αποκλεισμού επιβάλλεται και ισχύει στον επόμενο κατά σειρά από την
έκδοση της απόφασης αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή
της ομάδας του προπονητή σε ανεπίσημα παιχνίδια ή τουρνουά, δεν προσμετράτε στην
έκτιση της ποινής.
3. Διευκρινίζεται επίσης ότι ποινή αποκλεισμού η οποία έχει επιβληθεί σε προπονητή και
εφόσον δεν έχει εκτιθεί στο σύνολό της εντός της αγωνιστικής περιόδου στην οποία
επιβλήθηκε, εκτίεται την επόμενη αγωνιστική περίοδο ακόμη και σε περίπτωση
μετακίνησης του σε άλλη ομάδα.
4. Οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ή/και χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται κατά τις
διατάξεις του παρόντος, δεν υπόκειται σε παραγραφή σε περίπτωση μη εκτίσεώς της ή
καταβολής του.
5. Τα χρηματικά ποσά τα οποία αντιστοιχούν στις χρηματικές ποινές (πρόστιμα) που
επιβάλλονται από το αρμόδιο Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο σε προπονητή,
καταβάλλονται στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και υπέρ αυτού από την Κ.Α.Ε στην δύναμη της οποίας
ανήκει ο προπονητής και εν συνεχεία παρακρατούνται από τις αποδοχές του.
6.
Προπονητής ομάδας στον οποίο επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού παρουσίας του
στον αγωνιστικό χώρο στερείται του δικαιώματος να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο
επικαλούμενος την οποιαδήποτε άλλη ιδιότητά του. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω
διάταξης επιβάλλεται στον παραβάτη προπονητή ποινή στέρησης του δικαιώματος
άσκησης των καθηκόντων του προπονητή για διάστημα εξήντα (60) ημερών.
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Άρθρο 70ο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ
1. Η άρνηση του πρώτου προπονητή των αγωνιζομένων ομάδων να προβεί σε δηλώσεις
προς τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. ή να παραστεί στις συνεντεύξεις τύπου που
διοργανώνονται από τον ΕΣΑΚΕ α) πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος β) μετά το
τέλος κάθε αγώνα και γ) πριν από την έναρξη της τελικής φάσης των play - offs συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα και δη δυσφήμιση του αθλήματος. Επιβάλλεται δε χρηματικό
πρόστιμο 2.200,00 – 3.300,00 € και σε περίπτωση υποτροπής επαυξάνεται στο διπλάσιο.
2. Οι προπονητές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οφείλουν να είναι ευπρεπώς
ενδεδυμένοι και να φορούν γραβάτα, σακάκι, παντελόνι (όχι τζιν). Σε περίπτωση που δεν
συμμορφώνονται τους επιβάλλεται πρόστιμο 1.650,00 € και σε περίπτωση υποτροπής αυτό
διπλασιάζεται.
Εκτός από τους προπονητές ευπρεπώς ενδεδυμένοι φορώντας γραβάτα, σακάκι, παντελόνι
(όχι τζην) πρέπει να είναι και οι βοηθοί προπονητή, ο team manager, ο διερμηνέας, ο
στατιστικογράφος, ο συνοδός και ο ιατρός της ΚΑΕ. Οι λοιποί παραπλεύρως του πάγκου
μπορούν να φέρουν ομοιόμορφη αθλητική περιβολή.
Σε περίπτωση που οι ως άνω δεν συμμορφώνονται τους επιβάλλεται πρόστιμο 1.650,00 €
και σε περίπτωση υποτροπής αυτό διπλασιάζεται.
3. Σε Προπονητή ο οποίος αρνήθηκε αδικαιολόγητα δηλ. χωρίς σπουδαίο λόγο την
συμμετοχή του σε ενέργειες του ΕΣΑΚΕ με στόχο την προώθηση του Πρωταθλήματος
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ποσού 5.500,00 €.
Άρθρο 71
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Τα ποσά τα οποία αντιστοιχούν στα χρηματικά πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται στους
προπονητές καταβάλλονται στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και υπέρ αυτού από την Κ.Α.Ε στην οποία αυτοί
παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της τελεσιδίκου
αποφάσεως δυνάμει της οποίας επεβλήθησαν άλλως οι άνω προπονητές δεν έχουν το
δικαίωμα να συμμετέχουν με οποιαδήποτε ΚΑΕ σε οποιονδήποτε επίσημο αγώνα δηλαδή
δεν μπορούν να βρίσκονται στον πάγκο της ομάδος και να ασκούν τα καθήκοντά τους
(διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κλπ.). Επιπλέον στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται
το άρθρο 36 παρ. 3 του Κανονισμού Πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ.
Ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε υποχρεούται εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός να
ενημερώνει εγγράφως την Γραμματεία του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου σχετικά
με τα χρηματικά ποσά των επιβληθέντων σε προπονητές προστίμων που έχουν
καταβληθεί από τις Κ.Α.Ε μέλη του κατά τον αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό μήνα ως
και τις ημερομηνίες καταβολής τους, προκειμένου να επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα και να
επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Άρθρο 72ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ
1.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνονται παραβάσεις των διατάξεων του
παρόντος Κανονισμού συνεπεία ενεργειών, πράξεων ή παραλείψεων των διοικητικών
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παραγόντων των Κ.Α.Ε (π.χ. μελών του Δ.Σ., εφόρων και συνοδών των ομάδων και άλλων
προσώπων, που έχουν οποιαδήποτε σχέση ή εξάρτηση με τις Κ.Α.Ε, οι ομάδες των οποίων
συμμετέχουν στον αγώνα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο αυτού πριν κατά την διάρκεια,
την ανάπαυλα ή μετά την λήξη του) και οι οποίες αναφέρονται στο Φύλλο Αγώνα ή
βεβαιώνονται από τους διαιτητές, ή παρατηρητές του αγώνα, ή από εκθέσεις των
αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών, το Δικαιοδοτικό Όργανο επιβάλλει στους υπαίτιους,
αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος, τις κάτωθι ποινές:
α. Έγγραφη αυστηρή επίπληξη με παράλληλη ανακοίνωση της στο Τύπο και χρηματικό
πρόστιμο από 2.000 έως 15.000 €.
β Ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα που αγωνίζεται η ομάδα της Κ.Α.Ε τους,
διάρκειας από ένα (1) μέχρι έξι (6) μήνες, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος, ο
χαρακτηρισμός του οποίου ανήκει στην ανέλεγκτη κρίση του Δικαιοδοτικού Οργάνου και
χρηματικό πρόστιμο 15.000 έως 30.000€.
2. Το Δικαιοδοτικό Όργανο στην περίπτωση καταλογισμού της ποινής του εδαφίου β της
παρ. 1 του παρόντος, επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στη Κ.Α.Ε που ανήκει ο παράγων,
τουλάχιστον ποσού 15.000 €.
3. Η ποινή της απαγόρευσης εισόδου επιβάλλεται και ισχύει στον επόμενο κατά σειρά από
την έκδοση της απόφασης αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου και εφόσον δεν έχει εκτιθεί
στο σύνολό της εντός της αγωνιστικής περιόδου στην οποία εκδόθηκε η απόφαση, εκτίεται
την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Άρθρο 73ο
ΥΠΟΤΡΟΠΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ
Σε περίπτωση κατά την οποία ο αθλητικός παράγων στον οποίο επεβλήθη ποινή κατά τα
ανωτέρω υποπέσει, εντός διετίας από την επιβολή της σε νέα παράβαση από τις
προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό, το Δικαιοδοτικό Όργανο του επιβάλλει ποινή
απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες του αθλήματος της
καλαθοσφαίρισης, διάρκειας μέχρι δύο (2) ετών. Στη ΚΑΕ του επιβάλλεται χρηματικό
πρόστιμο ποσού 44.000,00 € τουλάχιστον.
Άρθρο 74ο
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

-

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

1. Τυχόν προσφυγή σε δευτεροβάθμιο Δικαιοδοτικό Όργανο δεν αναστέλλει την έκτιση της
ποινής.
2. Για την καταβολή των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στους διοικητικούς
παράγοντες των ομάδων, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθρου 73 του παρόντος
κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 75o
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
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1. Οι Κ.Α.Ε - μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, οι μέτοχοι αυτών τα μέλη των διοικήσεων τους, οι
καλαθοσφαιριστές τους, οι διαιτητές, οι παρατηρητές και κριτές, οι προπονητές και οι
βοηθοί τους, που μετέχουν στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, έχουν την
υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται
στις διατάξεις των νόμων και των κανονισμών. Τα άνω πρόσωπα απαγορεύεται να
ενεργούν με τρόπο που δυσφημεί το άθλημα καθώς και να προβαίνουν σε δημόσιες με
λόγο ή με έργο δηλώσεις, οι οποίες α) παραβιάζουν το φίλαθλο πνεύμα, ή /και β) έχουν
ρατσιστικό, εθνικιστικό, δυσφημιστικό ή εξυβριστικό περιεχόμενο ή και γ) παρακινούν ή
μπορούν να παρακινήσουν υποθάλπουν ή μπορούν να υποθάλψουν ή επιδοκιμάζουν ή
μπορούν να επιδοκιμάσουν την άσκηση βίας.
2. Δυσφήμιση του αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη που δυσφημεί το
άθλημα της καλαθόσφαιρας στην συνείδηση του φίλαθλου κόσμου λόγω της
προβολής/δημοσιότητας που έλαβε το συγκεκριμένο περιστατικό ή προβλέπεται ειδικά
στους σχετικούς Κανονισμούς του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Ως δυσφήμιση του αθλήματος της
καλαθόσφαιρας θεωρούνται και οι με οποιοδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε, δημόσιες
δυσμενείς, προσβλητικές ή/και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των Αθλητικών αρχών, της
ΕΟΚ, του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. των μελών του Δ.Σ. αυτών, των θεσμοθετημένων αθλητικών
Δικαιοδοτικών Οργάνων και επιτροπών, των μελών του
ΑΣΕΑΔ, των οργάνων της
διαιτησίας, των διαιτητών καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των ανωτέρω
οργάνων αλλά και σε βάρος άλλης Κ.Α.Ε, των αθλητών ή παραγόντων αυτής, καθώς και η
μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου.
3. Στα προαναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές κατά
κατηγορία ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.
Α. Στις ΚΑΕ επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές :
α. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 10.000€.
β. Αφαίρεση από (2) έως έξι (6) βαθμών ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και
χρηματική ποινή από 10.000 έως 100.000,00€.
Για παράπτωμα που σημειώνεται κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου του
Πρωταθλήματος, οι βαθμοί αφαιρούνται από την συνολική βαθμολογία την οποία θα
συγκεντρώσει η ομάδα της Κ.Α.Ε μετά την ολοκλήρωσή της φάσης αυτής. Για παράπτωμα
που σημειώνεται μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου και έως τη λήξη του
Πρωταθλήματος, η ομάδα της ΚΑΕ, που έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στα playoff ή συμμετέχει σε αυτά, αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες της φάσης play offs, η
ομάδα του αντιπάλου της Κ.Α.Ε προκρίνεται αυτόματα στην επόμενη φάση των αγώνων
αυτών, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των μεταξύ τους συναντήσεων μέχρι εκείνη την
στιγμή και οι βαθμοί αφαιρούνται από την βαθμολογία της επόμενης αγωνιστικής
περιόδου του Πρωταθλήματος στο οποίο θα συμμετέχει .
Για παράπτωμα που σημειώνεται μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου και έως τη λήξη
του Πρωταθλήματος από ομάδα της ΚΑΕ, που δεν έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής
στα play- off, οι βαθμοί αφαιρούνται από την βαθμολογία της επόμενης αγωνιστικής
περιόδου του Πρωταθλήματος στο οποίο θα συμμετέχει
Σε περίπτωση υποτροπής της υπαίτιας Κ.Α.Ε, οι ανωτέρω πειθαρχικές ποινές και
χρηματικά πρόστιμα, διπλασιάζονται.
Β. Στους προπονητές επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές :
α. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 3.000 €.
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β. Αφαίρεση του δικαιώματος παρουσίας στον πάγκο της ομάδος τους κατά την διάρκεια
των επίσημων αγώνων της και άσκησης των καθηκόντων τους (διεύθυνση ομάδας,
αλλαγές αθλητών κλπ.) - (αποκλεισμού) από (1) έως πέντε (5) αγωνιστικές και χρηματικό
πρόστιμο τουλάχιστον 5.000€.
γ. Προσωρινή και μέχρι ένα (1) έτος αφαίρεση του δικαιώματος παρουσίας στον πάγκο της
ομάδος τους κατά την διάρκεια των επίσημων αγώνων της και άσκησης των καθηκόντων
τους (διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κλπ.) - (αποκλεισμός) και χρηματικό πρόστιμο
τουλάχιστον 10.000€.
δ. Οριστική αφαίρεση του δικαιώματος παρουσίας στον πάγκο και άσκησης των
καθηκόντων τους (διεύθυνση ομάδας, αλλαγές αθλητών κλπ.) κατά την διάρκεια των
επίσημων αγώνων ομάδος, η οποία μετέχει σε πρωτάθλημα αρμοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
και χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 15.000€.
Γ. Στα μέλη του Δ.Σ. των ΚΑΕ, στους μετόχους των ΚΑΕ, στους διευθυντές αυτών, στα μέλη
των επιτροπών του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., στα μέλη των ιδρυτικών των ΚΑΕ Σωματείων, επιβάλλονται
οι ακόλουθες ποινές :
α. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 10.000 ευρώ και
έγγραφη ενώπιον του Μ.Δ.Ο. ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών δηλώσεων εκ μέρους του
προσώπου που προέβη σε αυτές εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την
επίδοση σε αυτό της σχετικής πειθαρχικής απόφασης. Η ανάκληση των εν λόγω
δυσφημιστικών δηλώσεων θα δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., στα ΜΜΕ
και στους επίσημους ιστότοπους των KAE μετά την τελεσιδικία της απόφασης του Μ.Δ.Ο.
β. Απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά και μέχρι ένα (1) έτος και χρηματικό
πρόστιμο από 20.000 έως 50.000 €.
γ. Εφόσον η ανωτέρω υπό β' αναφερόμενη ποινή επιβάλλεται στα αναφερόμενα στην
περίπτωση Γ του παρόντος άρθρου πρόσωπα, επιβάλλεται σε βάρος της αντίστοιχης ΚΑΕ
χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Στην περίπτωση που έχουν επιβληθεί κατά
της ΚΑΕ περισσότερες της μιας χρηματικές ποινές (πρόστιμα) εκ της αιτίας αυτής
(καταλογισμός προστίμου της περιπτώσεως γ' του εδαφίου Γ της παραγράφου 3 του
παρόντος), η ΚΑΕ αυτή δικαιούται να υποβάλει αίτηση για τον καθορισμό συνολικής
χρηματικής ποινής, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 14 του παρόντος Πειθαρχικού
Κανονισμού
δ. Εφόσον το πρόσωπο, στο οποίο έχει επιβληθεί, τελεσίδικα κατά την ως άνω υπό β’
περίπτωση, η ποινή της απαγόρευσης της εισόδου σε όλα τα γήπεδα, είναι μέλος του Δ.Σ.
ΚΑΕ ή μέτοχος ΚΑΕ ή διευθυντής ΚΑΕ και δεν συμμορφώνεται με την εν λόγω απόφαση,
αλλά εισέρχεται εντός των γηπέδων, επιβάλλεται στην αντίστοιχη ΚΑΕ για κάθε παράνομη
είσοδο αυτού εντός των γηπέδων, εκτός της πρώτης κατά χρονική σειρά, η ποινή του
αποκλεισμού μίας αγωνιστικής ημέρας, ανεξάρτητα από τυχόν άλλη ευθύνη αυτής.
ε. Εφόσον το πρόσωπο, στο οποίο έχει επιβληθεί, τελεσίδικα οποιαδήποτε από τις
προβλεπόμενες στην παρούσα παράγραφο Γ ποινές, κατέχει θέση στο προεδρείο του ΕΣΑΚΕ
εκπίπτει του αξιώματός του, μετά από απόφαση Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ.
Δ. Στους αθλητές επιβάλλονται οι ποινές :
α. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με πρόσκληση για την ανάκληση τυχόν δηλώσεων που
δημοσιεύθηκαν και χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον 3.000 ευρώ.
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β. Αποκλεισμός συμμετοχή σε αγώνες από μία (1) έως πέντε (5) αγωνιστικές ημέρες
ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και χρηματικό πρόστιμο τουλάχιστον
3.000,00€.
4. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον του Μ.Δ.Ο. για δυσφημιστικές για το άθλημα
της καλαθόσφαιρας συμπεριφορές έχουν μόνο :
α) ΚΑΕ που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας ή φυσικά πρόσωπα που
συνδέονται με τις ανωτέρω ΚΑΕ
β) ομάδες που συμμετέχουν στην διοργάνωση του Κυπέλου Καλαθοσφαίρισης και
αποδεικνύουν επί ποινή απαραδέκτου το έννομο συμφέρον τους,
Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να καταθέτουν επί ποινή απαράδεκτου εντός πέντε
(5) εργασίμων ημερών από την εκδήλωση της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς εγγράφως
την καταγγελία τους και παράβολο υπέρ του ΕΣΑΚΕ ύψους 1.000,00 ευρώ. Στις περιπτώσεις
αυτές οι αποφάσεις του ΜΔΟ πρέπει να εκδίδονται εντός δέκα (10) ημερών από την
υποβολή της καταγγελίας.
Η προθεσμία για καταγγελία συμπεριφοράς που σημειώθηκε μετά την 24η αγωνιστική της
κανονικής περίοδου του Πρωταθλήματος ορίζεται σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από την
εκδήλωση αυτής και οι αποφάσεις επί αυτών πρέπει να εκδίδονται πριν από την επόμενη
αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος και ειδικά επί καταγγελίας συμπεριφοράς που
σημειώθηκε κατά τον τελευταίο αγώνα της Τελικής φάσης του Πρωταθλήματος για τις
θέσεις 1-2 και 3-4 αντίστοιχα, οι αποφάσεις πρέπει να εκδίδονται εντός δύο (2) ημερών
από την υποβολή της καταγγελίας.
Συμπεριφορά που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και έλαβε χώρα σε προηγούμενη
αγωνιστική περίοδο δεν διώκεται πειθαρχικά, εξαιρουμένης της μη συμμόρφωσης προς τις
αποφάσεις του Μ.Δ.Ο.
5. Οι ποινές για τους ως άνω οι οποίες δεν έχουν εκτιθεί μεταφέρονται και στην επόμενη
αγωνιστική περίοδο.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία, συνεπεία δημοσίων με λόγο ή με έργο δηλώσεων
νομίμων εκπροσώπων, μελών Δ.Σ., διευθυνόντων συμβούλων, γενικών διευθυντών,
διαχειριστών, μετόχων ΚΑΕ - μελών του ΕΣΑΚΕ καθώς και των λεσχών φιλάθλων ΚΑΕ μελών του ΕΣΑΚΕ, επιβληθεί από την Ε.Ε.Α στον ΕΣΑΚΕ ως αντικειμενικά υπεύθυνο για τις
δηλώσεις των προσώπων αυτών οποιοδήποτε πρόστιμο κατά τα άρθρα 20 και 22 παρ. 3
του ν. 4603/2019, οι αντίστοιχες ΚΑΕ υποχρεούνται να προβούν στην καταβολή προς τον
ΕΣΑΚΕ του ισόποσου του επιβληθέντος χρηματικού προστίμου εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την έκδοση της σχετική απόφασης της ΕΕΑ.
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΣΑΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει, άμεσα και αυτοδίκαια
από την αναλογία τους σε οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΣΑΚΕ εκ των συμβάσεων για
την παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων ή εκ των συμβάσεων χορηγιών αλλά και από
οποιαδήποτε άλλη αιτία, χρηματικό ποσό που ισούται με το ύψος του προστίμου που
επιβλήθηκε στον ΕΣΑΚΕ, αν το ύψος των ανωτέρω απαιτήσεων των ΚΑΕ επαρκεί μετά την
εκπλήρωση κάθε είδους προγενέστερων υποχρεώσεων των ΚΑΕ, που προβλέπονται στις
ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας ή Κανονισμών.
Αν το ύψος των ανωτέρω απαιτήσεων των ΚΑΕ κατά του ΕΣΑΚΕ δεν καλύπτει το σύνολο
του επιβληθέντος από την ΕΕΑ προστίμου ή καλύπτει μέρος του, οι ΚΑΕ οφείλουν να
προβούν στη καταβολή προς τον ΕΣΑΚΕ είτε του ισόποσου του επιβληθέντος χρηματικού
προστίμου είτε της διαφοράς από αυτό εντός της άνω αναφερόμενης προθεσμίας.
Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού ο ΕΣΑΚΕ θα ενημερώσει τις ΚΑΕ την επόμενη της
έκδοσης της απόφασης της ΕΕΑ, άλλως θα ισχύσει η υποχρέωση καταβολής του ισόποσου
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του χρηματικού προστίμου είτε της διαφοράς από αυτό εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την έκδοση της απόφασης της ΕΕΑ.
Τo ποσό που θα καταβληθεί στον ΕΣΑΚΕ θα παραμείνει εις χείρας του έως την ολοκλήρωση
των προβλεπόμενων στις ισχύουσες διατάξεις διαδικασιών αμφισβήτησης του εκτελεστού
τίτλου, που αποτελεί η σχετική απόφαση της ΕΕΑ.
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το ανωτέρω ποσό από την αντίστοιχη ΚΑΕ εντός της
ανωτέρω προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης πέντε
(5) βαθμών μετά από παραπομπή από τον ΕΣΑΚΕ. Στην περίπτωση που αυτό συμβεί κατά
την διάρκεια αγώνων play – offs, η ανωτέρω ΚΑΕ αποκλείεται από τους υπόλοιπους
αγώνες της φάσης play offs η ομάδα της αντιπάλου Κ.Α.Ε προκρίνεται στην επόμενη φάση,
ανεξάρτητα από τα μέχρι εκείνης της στιγμής αποτελέσματα και οι βαθμοί αφαιρούνται
από την βαθμολογία της επόμενης αγωνιστικής περιόδου

Άρθρο 76ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Για οποιαδήποτε παράβαση η οποία προβλέπεται και τιμωρείται από τον παρόντα
κανονισμό και η οποία χωρίς να αναγράφεται από τον διαιτητή στο Φύλλο Αγώνος,
περιέρχεται σε γνώση του αρμόδιου για την επιβολή ποινής οργάνου με οποιονδήποτε
τρόπο, επιβάλλεται η αντίστοιχη ποινή που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.
2. Το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο δύναται να καλεί ενώπιόν του ελευθέρως τους κατά την
κρίση του υπευθύνους καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την παροχή κρίσιμων
πληροφοριών ή διευκρινήσεων.
3. Οι πάσης φύσεως διαφορές οι οποίες ανακύπτουν από την εφαρμογή και ερμηνεία του
παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Πρωταθλήματος και των Παραρτημάτων του, της
Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος και των παραρτημάτων της και της Νομοθεσίας, η
οποία ισχύει για την καλαθοσφαίριση και αφορούν τις ΚΑΕ που μετέχουν στα
πρωταθλήματα αρμοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο
συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα με αυτά, επιλύονται από αρμόδια
θεσμοθετημένα υπό των διατάξεων αυτών Δικαιοδοτικά Όργανα απαγορευμένης σε κάθε
περίπτωση της προσφυγής τους στα Πολιτικά Δικαστήρια. Σε περίπτωση κατά την οποία
κατά παράβαση της παρούσης διατάξεως φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τα ανωτέρω
προσφύγει σε Πολιτικό Δικαστήριο επιβάλλονται σε βάρος του οι ακόλουθες κυρώσεις από
το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο:
α) Σε ΚΑΕ η οποία προσφεύγει στα Πολιτικά ή Διοικητικά Δικαστήρια κατά παράβαση των
ανωτέρω, επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από τον οικείο βαθμολογικό
πίνακα σε περίπτωση κατά την οποία η παράβαση γίνει κατά την διάρκεια της Κανονικής
Περιόδου του Πρωταθλήματος, άλλως από την βαθμολογία της επόμενης αγωνιστικής
περιόδου εάν η παράβαση γίνει κατά την διάρκεια των play offs.
β) Σε φυσικό πρόσωπο (μέλη Δ.Σ., συνεργάτες, κλπ. προστηθέντες προπονητές, αθλητές)
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 77 του παρόντος
Κανονισμού, κυρώσεις.
4. α) Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 120 παρ. 2β του ν. 2725/1999 όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3262/2004, ως «μαγνητοσκόπηση» (video) του αγώνα
θεωρείται ο υλικός φορέας (DVD) στον οποίο αποτυπώνεται ο αγώνας όπως προβάλλεται
από τον τηλεοπτικό σταθμό/κανάλι που έχει τα σχετικά δικαιώματα και ο υλικός φορέας
(DVD) στον οποίο αποτυπώνεται ο αγώνας από τον ή τους φορείς που ο ΕΣΑΚΕ θα
αναθέσει την μαγνητοσκόπηση των λοιπών αγώνων. Σε περίπτωση που ο αγώνας ως
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«μαγνητοσκόπηση» (video), θεωρείται ο υλικός φορέας (DVD) στον οποίο αποτυπώνεται ο
αγώνας από τον ή τους φορείς που ο ΕΣΑΚΕ θα αναθέσει την μαγνητοσκόπηση των λοιπών
αγώνων.
Μαγνητοσκοπήσεις «video»
λαμβάνονται υπ’ όψιν.

που

δεν

πληρούν

τις

ανωτέρω

προδιαγραφές,

δεν

β) Σε περίπτωση κατά την οποία ΚΑΕ - μέλος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. (εκπρόσωποι, προστηθέντες της
κλπ.) δεν επιτρέψουν την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο εκπροσώπων του φορέα, στον
οποίο ο ΕΣΑΚΕ θα αναθέσει την μαγνητοσκόπηση των λοιπών αγώνων (που δεν
προβάλλονται τηλεοπτικά) ή παρεμποδίσουν με οποιονδήποτε τρόπο την
μαγνητοσκόπηση, επιβάλλεται στην άνω ΚΑΕ με απόφαση του Δικαιοδοτικού Οργάνου η
ποινή του μηδενισμού για τον συγκεκριμένο αγώνα και χρηματικό πρόστιμο 5.000,00€.
γ) Το DVD, στο οποίο αποτυπώνεται ο αγώνας και οι διακοπές αυτού σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο, θα είναι στην διάθεση του ΜΔΟ, σε περίπτωση που επιθυμεί την
χρήση του. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος από την φιλοξενούμενη ομάδα για
διαβίβαση του άνω DVD στο ΜΔΟ, ο ΕΣΑΚΕ υποχρεούται να τον διαβιβάσει σε αυτό.
Άρθρο 77o
ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ – ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΑ
1.

Όποιος αθλητής, προπονητής, διαιτητής, παράγων ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συμμετέχων
στους αγώνες του Πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ απαιτεί ή δέχεται δώρα ή άλλα ωφελήματα
ή οποιαδήποτε άλλη παροχή ή υπόσχεση αυτών, με σκοπό να αλλοιωθεί υπέρ ή κατά
Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας, το αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα του
Πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ, που διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί, τιμωρείται με
χρηματικό πρόστιμο από 100.000,00 έως 300.000,00 €, και δεκαετή αποκλεισμό από την
συμμετοχή του στους αγώνες ή απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους
αντίστοιχα, πλέον των προβλεπομένων από την διάταξη του άρθρου 132 του ν. 2725/99,
λοιπών κυρώσεων.

2.

Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος κατά την παρ. 1 προσφέρει, δίνει ή υπόσχεται σε
αθλητή, διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με
οποιονδήποτε τρίτο με τον αθλητή, τον διαιτητή, την Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία
δώρα, ωφελήματα, ή άλλες οποιεσδήποτε παροχές με σκοπό να αλλοιωθεί υπέρ ή κατά
ΚΑΕ το αποτέλεσμα αγώνα πλέον των προβλεπομένων από την διάταξη του άρθρου 132
του ν. 2725/99 ως ισχύει, λοιπών κυρώσεων..

3.

Σε περίπτωση που υπαίτια για τις ανωτέρω υπό 1 ή 2 πράξεις είναι ΚΑΕ και η δωροδοκία
σχετίζεται με αποτέλεσμα αγώνα η υπαίτια ΚΑΕ (ή οι υπαίτιες ΚΑΕ) θα τιμωρείται/ούνται
με υποβιβασμό και χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ
Άρθρο 78o
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

1.

Σε περίπτωση κατά την οποία ΚΑΕ - μέλος του ΕΣΑΚΕ, διοικητικός της παράγοντας,
αθλητής της ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με ΚΑΕ-μέλος του ΕΣΑΚΕ
εμπλακεί, σε διαδικασία παράνομου στοιχηματισμού για αγώνες, στους οποίους συμμετέχει
η ΚΑΕ ή και άλλους, τυχόν, αγώνες καλαθοσφαίρισης αρμοδιότητας του ΕΣΑΚΕ,
παραπέμπεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ ή του επιληφθέντος δικαιοδοτικού οργάνου,
στην τακτική δικαιοσύνη, σύμφωνα, με τα κατά τα λοιπά, ειδικά προβλεπόμενα.
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2.

Σε περίπτωση κατά την οποία σε βάρος οποιουδήποτε εκ των ΚΑΕ μελών του ΕΣΑΚΕ ή /και
φυσικού προσώπου που συνδέεται με την ΚΑΕ (μέλους Δ.Σ., αξιωματούχου,
καλαθοσφαιριστή, μέλους της προπονητικής ομάδας), απαγγελθεί κατηγορία από αρμόδιο
πειθαρχικό όργανο ή από την τακτική δικαιοσύνη σε σχέση με θέματα διαφάνειας στη
διαμόρφωση αποτελεσμάτων σε αγώνες (προσυνεννοημένους αγώνες) που αφορούν το
Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας, ή οποαδήποτε άλλη διοργάνωση, στην οποία
συμμετέχει η ΚΑΕ μέλος του ΕΣΑΚΕ, ο τελευταίος θα αναστέλλει την πληρωμή ποσοστού
10% επί του συνολικού καταβλητέου ποσού εκ της αναλογίας της από οποιαδήποτε
απαίτησή της κατά του ΕΣΑΚΕ, μέχρις εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως εκ μέρους των
εκάστοτε αρμοδίων πειθαρχικών ή δικαστικών αρχών. Σε περίπτωση οριστικής απαλλαγής
από τις σχετικές κατηγορίες, τα παρακρατηθέντα ποσά θα καταβάλλονται από τον ΕΣΑΚΕ
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα που ο ΕΣΑΚΕ θα λαμβάνει επίσημη
έγγραφη ενημέρωση περί της απαλλακτικής αμετάκλητης απόφασης.
3.
Περαιτέρω σε περίπτωση κατά την οποία ΚΑΕ - μέλος του ΕΣΑΚΕ, διοικητικός
της παράγοντας, αθλητής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με ΚΑΕ - μέλος του
ΕΣΑΚΕ καταδικασθεί τελεσίδικα, για παράνομο στοιχηματισμό για αγώνες στους οποίους
συμμετέχει η ΚΑΕ ή και άλλους, τυχόν, αγώνες καλαθοσφαίρισης αρμοδιότητας του ΕΣΑΚΕ,
ταυτόχρονα, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον παρόντα Κανονισμό (άρθρο 76)
πειθαρχικές ποινές για δωροδοκία, χωρίς να αποκλείεται επιβολή οιασδήποτε βαρύτερης ,
προβλεπόμενης σε ειδικό νόμο, ποινής.
Ο ΕΣΑΚΕ και στις δύο περιπτώσεις διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει αναγωγικά κατά
των τελεσιδίκως κριθέντων ως υπαιτίων (είτε από την αθλητική είτε από την τακτική
δικαιοσύνη) για την συγκεκριμένη παράβαση, φυσικών προσώπων, αξιώνοντας την
καταβολή κάθε ποσού που τυχόν θα καταβάλει ως ποινική ρήτρα χορηγού ή χορηγών του
συνεπεία των ανωτέρω πράξεών τους.
Άρθρο 78 Α Εναρμόνιση με τον Κώδικα του Ολυμπιακού Κινήματος για την
Πρόληψη της Χειραγώγησης των Αγώνων
Ο Κώδικας του Ολυμπιακού Κινήματος για την Πρόληψη Χειραγώγησης Αθλητικών
Αγώνων. αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κώδικα Δεοντολογίας της Δ.Ο.Ε. και η
υποχρεωτικότητα της εφαρμογής του προβλέπεται στον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη
(Κεφ. 5, Ενότητα ΙΙ, ΄Αρθρο 43) .
Ως εκ τούτου ο Κανονισμός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, για την
εναρμόνιση με τον Ολυμπιακό Κώδικα για την πρόληψη των χειραγωγημένων αγώνων

και τον πειθαρχικό χειρισμό περιπτώσεων παραβίασης του ανωτέρω Κώδικα, ισχύει
κατά παραπομπή για το Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας και σε περίπτωση διάστασης
,μεταξύ των διατάξεων των άρθρων 65, 79 και 80 του παρόντος Κανονισμού και του
ανωτέρω Κανονισμού της Ομοσπονδίας, υπερισχύουν οι τελευταίες
Σε περίπτωση μη κατάρτισης από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
Κανονισμού για την εναρμόνιση με τον Ολυμπιακό Κώδικα για την πρόληψη των
χειραγωγημένων αγώνων και τον πειθαρχικό χειρισμό περιπτώσεων παραβίασης του
Κώδικα, ισχύουν, κατά παραπομπή, οι διατάξεις του Κώδικα του Ολυμπιακού Κινήματος
για την Πρόληψη της Χειραγώγησης των Αθλητικών Αγώνων, και σε περίπτωση
διάστασης ,μεταξύ των διατάξεων των άρθρων 65, 79 και 80 του παρόντος Κανονισμού και
του ανωτέρω Κώδικα, υπερισχύουν οι τελευταίες
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Άρθρο 79ο
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Για όσα θέματα τα οποία αφορούν τους προπονητές και τους διοικητικούς παράγοντες,
όπως αυτοί ορίζονται στις οικείες διατάξεις, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στον παρόντα
κανονισμό, θα ισχύουν αναλογικά εφαρμοζόμενες οι σχετικές διατάξεις περί αθλητών.
Άρθρο 81ο
ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ
1. Οιαδήποτε ΚΑΕ που η ομάδα του μετέχει στο Πρωτάθλημα του ΕΣΑΚΕ, δικαιούται να
λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων που περιέχονται στις δικογραφίες των υποθέσεων
των οποίων επιλαμβάνεται το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο του ΕΣΑΚΕ, εφ’ όσον η
σχετική απόφαση καταστεί τελεσίδικη πλην των ίδιων των αποφάσεων του Μονομελούς
Δικαιοδοτικού Οργάνου του ΕΣΑΚΕ, των οποίων αντίγραφα δύνανται να λαμβάνουν
αμέσως μετά την έκδοσή τους και ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον
του Α.Σ.Ε.Α.Δ.
2. Η χορήγηση των άνω αντιγράφων θα πραγματοποιείται από την Γραμματεία του Μ.Δ.Ο
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις (εκτός των διαδίκων που παρέστησαν κατά τη συζήτηση
της υπόθεσης για τους οποίους δεν ισχύουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις),:
α. Η ενδιαφερόμενη ΚΑΕ θα υποβάλλει σχετική αίτηση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο
εκπρόσωπό της.
β. Κάθε αίτηση θα αφορά την χορήγηση αντιγράφων μιας και μόνον υποθέσεως.
γ. Η αίτηση θα συνοδεύεται από παράβολο του ΕΣΑΚΕ εκ ποσού 300,00 € το οποίο αφορά
την λήψη αντιγράφων εκ της δικογραφίας μιας και μόνο υποθέσεως.
δ. Τα αιτηθέντα αντίγραφα τα παραλαμβάνει μόνον ο αιτών ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος του (με ειδικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση που φέρει θεώρηση γνησίου
υπογραφής από Δημόσια Αρχή).
3. Για την λήψη αντιγράφου αποφάσεως του Δικαιοδοτικού Οργάνου από τις ΚΑΕ, το
παράβολο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε ορίζεται σε 50,00€, τηρούμενης κατά τα λοιπά της ανωτέρω υπό 2
του παρόντος διαδικασίας, εκτός των διαδίκων που παρέστησαν κατά τη συζήτηση της
υπόθεσης, επί της οποίας εκδόθηκε η συγκεκριμένη απόφαση,
Άρθρο 81ο
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 Ζ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ
ΙΣΧΥΕΙ ΕΚΤΟΤΕ
1. Σε περίπτωση που αναγνωρισμένος κατά την κείμενη νομοθεσία σύνδεσμος φιλάθλων
παραβεί τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους, με απόφαση του
Δικαιοδοτικού Οργάνου απαγορεύεται στην οικεία Κ.Α.Ε. να προμηθεύει με εισιτήρια τον
υπαίτιο σύνδεσμο φιλάθλων για χρονικό διάστημα τριών μηνών έως δύο ετών. Η
υποκίνηση, η ενθάρρυνση, η ανοχή ή η διευκόλυνση από Κ.Α.Ε. ή από τα αναφερόμενα
στην παρ. 2 περιπτώσεις α’ και β’ του παρόντος άρθρου πρόσωπα αυτών των
παραβάσεων του συνδέσμου φιλάθλων ή μεμονωμένων φιλάθλων συνιστά λόγο επιβολής
των κυρώσεων της επόμενης παραγράφου και μάλιστα ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.
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2. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του ν. 2725/99 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβάλλεται:
α) στους αθλητές και προπονητές, η απαγόρευση συμμετοχής στις επίσημες αθλητικές
συναντήσεις της ομάδας τους για τουλάχιστον δύο αγώνες και πρόστιμο 10.000,00€
τουλάχιστον. Σε περίπτωση δε υποτροπής οι ανωτέρω ποινές διπλασιάζονται.
β) στα μέλη της διοίκησης, τους εκπροσώπους και όσους συνδέονται με την Κ.Α.Ε με
επαγγελματική σχέση η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια
επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή ιδιότητά τους
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και πρόστιμο τουλάχιστον 20.000,00€. Οι
παραπάνω ποινές εκτίονται μόνο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Σε
περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται, οι δε παραβάτες δεν μπορούν να
ορισθούν, εκλεγούν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε οποιονδήποτε
αθλητικό φορέα, σωματείο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.
γ) στην υπαίτια Κ.Α.Ε. η διεξαγωγή χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) μίας ή
περισσοτέρων αγωνιστικών συναντήσεων με γηπεδούχο την υπαίτια ΚΑΕ, και πρόστιμο
ειδικά για Κ.Α.Ε. που αγωνίζονται στην Α1 Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης τουλάχιστον
πενήντα χιλιάδες (50.000,00) €.
Ειδικά για την περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων από φιλάθλους ΚΑΕ επιβάλλεται η ποινή
της διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) για μια ή περισσότερες
αγωνιστικές συναντήσεις με γηπεδούχο την υπαίτια ΚΑΕ και πρόστιμο ως εξής:
i) Για κάθε συμπεριφορά βίας και ιδίως για περιορισμένης εκτάσεως επεισόδια (ρίψη
αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, χρήση βεγγαλικών, φωτοβολίδων, κροτίδων και
λοιπών πυροτεχνημάτων στις εξέδρες, υβριστικά συνθήματα, που απευθύνονται εναντίον
των διαγωνιζόμενων ομάδων και των συντελεστών των αγώνων), επιβάλλεται ποινή
διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για μία (1)
αγωνιστική ή πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000,00) € έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00)
€.
ii) Για συμπλοκές μεταξύ οπαδών αντιπάλων ομάδων, μεταξύ των οπαδών και
παραγόντων των ομάδων ή μεταξύ παραγόντων των ομάδων είτε εντός του γηπέδου
(κερκίδες αποδυτήρια κ.λπ.) είτε στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, που
συνδέεται με αυτόν, χωρίς να επηρεάζουν τη διεξαγωγή του αγώνα και χωρίς να
προκαλείται τραυματισμός ή προσωρινή διακοπή του αγώνα, επιβάλλεται ποινή
διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για μία (1)
αγωνιστική και πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) € έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) €.
iii) Για εκτεταμένες συμπεριφορές βίας ή επεισοδίων που έχουν ως αποτέλεσμα τον
τραυματισμό αθλητών ή παραγόντων των ομάδων ή συντελεστών των αγώνων ή την
προσωρινή διακοπή του αγώνα, καθώς και όταν απευθύνονται από τους οπαδούς
εκφράσεις ή συνθήματα αντεθνικού ή ρατσιστικού περιεχομένου, επιβάλλεται ποινή
διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον για δύο (2)
αγωνιστικές και πρόστιμο τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000,00) €.
ίν) Για εκτεταμένες συμπεριφορές βίας ή επεισοδίων που προκαλούν την οριστική διακοπή
αγώνα ή τη μη έναρξη αυτού, επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές
(κεκλεισμένων των θυρών) τουλάχιστον πέντε (5) αγωνιστικών και πρόστιμο τουλάχιστον
εξήντα χιλιάδες (60.000,00) €.
Σε περίπτωση υποτροπής για τις ανωτέρω (ί), (ii), (iii), (iν) περιπτώσεις οι ανωτέρω ποινές
διπλασιάζονται και επιβάλλεται η απαγόρευση της τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων
τους, ως γηπεδούχων, των υπαίτιων ΚΑΕ.
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Για τις μεταξύ του έχοντος τα δικαιώματα μετάδοσης τηλεοπτικού σταθμού και της
τιμωρηθείσας ΚΑΕ σχέσεις, η κατά τα προαναφερόμενα μη μετάδοση του αγώνα, θεωρείται
ως υπαίτια μερική αδυναμία παροχής.
Σε κάθε περίπτωση νέας υποτροπής, μετά την πρώτη, επιβάλλονται οι ποινές της πρώτης
υποτροπής προσαυξανόμενες με την ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές (κεκλεισμένων
των θυρών) κατά μία (1) αγωνιστική ημέρα.
δ) στον επαγγελματικό σύνδεσμο, πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000,00) €, το
οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται τουλάχιστον.
3. Σε περίπτωση τιμωρίας των φυσικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου,
τιμωρείται πάντοτε και η οικεία Κ.Α.Ε. με πρόστιμο 50.000,00 € και σε επιβαρυντικές
περιπτώσεις με ποινή διεξαγωγής των αγώνων χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών).
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί υποτροπής του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται
υπόψη το χρονικό διάστημα δύο ετών από τη διάπραξη της πρώτης παράβασης. Κ.Α.Ε
τιμωρείται ως υπότροπη και εάν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα φυσικά πρόσωπα
των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου παραβούν τις
διατάξεις των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με τις
κυρώσεις της υποτροπής τιμωρείται Κ.Α.Ε. και σε περίπτωση που το ίδιο το νομικό
πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, αν και τιμωρήθηκαν, δεν
υποβάλλονται στην πλήρη εκτέλεση της κύρωσης.
5. Η άρνηση συνεργασίας με τη Δ.Ε.Α.Β. ή η ανυπακοή στις υποδείξεις ή τις αποφάσεις της
αστυνομικής αρχής συνιστά επιβαρυντική περίσταση.
6. Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου
επιβάλλονται με απόφαση του Δικαιοδοτικού Οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται
αυτεπαγγέλτως ή μετά από αναφορά της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, της Δ.Ε.Α.Β., της
οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου. Η απόφαση είναι άμεσα
εκτελεστή και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αρμόδιου δευτεροβάθμιου πειθαρχικού
οργάνου κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
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