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Α. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΝΚΑΓΩΛ/ΞΑΗΘΡΩΛ - ΞΟΝΘΔΠΚΗΔΠ/ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη νκάδεο, ησλ νπνίσλ νη παίθηεο ηνπο είλαη εξγαδόκελνη ζηνλ ίδην 

εξγαζηαθό ρώξν (εηαηξεία, βηνκεραλία, ππεξεζία, θνξέα θ.ιπ.) θαζώο θαη νη ζεξαπεπηηθέο θνηλόηεηεο. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ επίζεο κεηθηέο νκάδεο ή νκάδεο από ζπγρσλεύζεηο, πνπ ελώ δελ πιεξνύλ 

ηα παξαπάλσ, ζα γίλνπλ δεθηνί από ηελ Νινκέιεηα, ε δε απνδνρή ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ζπκκεηνρήο 

ελαπόθεηηαη ζηελ αλέιεγθηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο.  

2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα έρνπλ νη εξγαδόκελνη πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 

i. Δξγαδόκελνη πνπ δελ  είλαη ελ ελεξγεία (δειηίν ελ ηζρύ) ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

ζε όιεο ηηο εζληθέο θαη ηνπηθέο θαηεγνξίεο θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο αγσληζηηθήο 

ρξνληάο 2019-2020.  

ii. Δξγαδόκελνη νη νπνίνη έρνπλ αγσληζηεί ζην παξειζόλ ζε εζληθέο θαηεγνξίεο, αιιά έρνπλ 

ζπκπιεξώζεη ην 40ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (γελλεκέλνη ην 1979 θαη λσξίηεξα). 

iii. Δξγαδόκελνη νη νπνίνη έρνπλ αγσληζηεί ζην παξειζόλ ζε εζληθέο θαηεγνξίεο, δελ έρνπλ 

ζπκπιεξώζεη ην 40ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (γελλεκέλνη ην 1980 θαη κεηαγελέζηεξα), αιιά δε 

ζπκκεηείραλ ζε αγώλα εζληθήο θαηεγνξίαο ηελ ηειεπηαία αγσληζηηθή ρξνληά (από 01.09.2018 έσο 

31.08.2019), απείραλ δειαδή ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο από νπνηαδήπνηε αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα 

ζε εζληθή θαηεγνξία. 

iv. Θάζε νκάδα δηθαηνύηαη λα έρεη ζην δπλακηθό ηεο κέρξη (2) δύν παίθηεο νη νπνίνη ζα έρνπλ 

αγσληζηεί ζηελ Α1 Δζληθή Δπαγγεικαηηθή θαηεγνξία θαη δελ ζα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 45ν έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπο ( γελλεκέλνη ην 1975 θαη κεηαγελέζηεξα). 

v. Δηδηθά γηα ηηο ακηγείο νκάδεο θαη κόλν γηα απηέο, πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζην 

πξσηάζιεκα εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη είλαη ελ ελεξγεία αζιεηέο ζε ηνπηθέο θαηεγνξίεο. Ν αξηζκόο 

ησλ ελεξγώλ αζιεηώλ ζε ηνπηθέο θαηεγνξίεο γηα ηηο ακηγείο νκάδεο, δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηνλ 

αξηζκό ησλ (2) δύν γηα ηελ Α1 θαη (1) γηα ηελ Α2 γηα όιε ηελ αγσληζηηθή ρξνληά. Απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, είλαη ε νκάδα λα δειώζεη γξαπηώο πξνο ηελ επηηξνπή όηη 

είλαη ακηγήο θαη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ή απνθόκκαηα κηζζνδνζίαο (ρσξίο λα αλαγξάθνληαη 

πνζά), κε ηα νπνία λα απνδεηθλύεηαη όηη όινη νη αζιεηέο ηεο νκάδαο είλαη εξγαδόκελνη κε ζρέζε 

πιήξνπο απαζρόιεζεο ζηελ εηαηξεία ή ζε ζπγαηξηθή ηεο. 

vi. Γηα λα έρεη θάπνηνο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα play offs ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη 

ηνπιάρηζηνλ 8 ζπκκεηνρέο ζηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ. Γηα πεξηπηώζεηο αζιεηώλ πνπ 

επαλέξρνληαη από ηξαπκαηηζκό ή άιιε ζνβαξή αηηία ηόηε γίλεηαη αίηεκα πξνο ηελ επηηξνπή ε 

νπνία απνθαζίδεη.  

3. Θάζε νκάδα έρεη δηθαίσκα λα απνθηά ζην δπλακηθό ηεο, έλαλ παίθηε πνπ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2ii θαη 2iii, θάζε δύν ρξόληα θαη αθνύ ππνβάιιεη ζρεηηθό αίηεκα πξνο 

ηελ Δπηηξνπή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο. 

4. Όιεο νη κεηαγξαθέο ησλ 3 πξώησλ νκάδσλ ηεο Α1 ησλ θαζεκεξηλώλ θαη ηνπ Παββαηνθύξηαθνπ ηεο 

πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ ζα πεξλάλε από ηεο έγθξηζε ηεο επηηξνπήο γηα ιόγνπο ηζνξνπίαο ηεο 

δπλακηθόηεηαο ησλ νκάδσλ ώζηε λα κελ μεθεύγνπκε από ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ΔΘΑ όπνπ ζθνπόο είλαη 

ε άζιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη όρη ν πξσηαζιεηηζκόο  
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5. Ζ επηηξνπή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο ,εηζαθνύνληαο ηνλ πξνβιεκαηηζκό ησλ νκάδσλ γηα κεγαιύηεξα 

roster, απνθάζηζε λα δώζεη ηελ δπλαηόηεηα ζηηο νκάδεο ηνπ ελόο πξσηαζιήκαηνο ηνπ ΔΘΑ 

Κπάζθεη (ΘΘ ή ΠΘ) λα κπνξνύλ λα πάξνπλ κέρξη (2) έλαλ παίθηε από ην άιιν (ΘΘ ή ΠΘ). 

Ππκπεξαζκαηηθά έλαο παίθηεο ν νπνίνο αγσλίδεηαη γηα π.ρ. ζην Ξξσηάζιεκα ησλ  Θαζεκεξηλώλ 

κπνξεί λα αγσλίδεηαη κε θάπνηα άιιε νκάδα ζην Ξξσηάζιεκα ηνπ Παββαηνθύξηαθνπ θαη θπζηθά 

κπνξεί λα ηζρύζεη θαη ην αλάπνδν. Ν ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκόο ηζρύεη κόλν γηα ηνπο παίθηεο νη 

νπνίνη έρνπλ αγσληζηεί ηελ πεξαζκέλε αγσληζηηθή πεξίνδν ζην πξσηάζιεκα καο! Πε πεξίπησζε 

ηηκσξίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παίθηε (π.ρ 5 αγσληζηηθώλ), απηέο πξνζκεηξνύληαη ζαλ αγσληζηηθέο 

εβδνκάδεο έηζη ώζηε ν παίθηεο λα κελ αγσληζηεί θαη ζην άιιν Ξξσηάζιεκα ηνπ ΔΘΑ Κπάζθεη. 

Δπίζεο ζηελ πηζαλόηεηα νη δύν νκάδεο νη νπνίεο έρνπλ ζην roster ηνπο ηνλ θνηλό παίθηε αγσληζηνύλ 

κεηαμύ ηνπο ζην Θύπειιν, ηόηε ν παίθηεο ζα αγσληζηεί κε ηελ πξσηεύνπζα νκάδα (νκάδα ζηελ 

νπνία είρε αγσληζηεί πξώηα εθηόο αλ δεισζεί από ηελ αξρή δηαθνξεηηθά).  Πε θάζε πεξίπησζε ε 

επηηξνπή εγθξίλεη απηέο ηηο κεηαθηλήζεηο θαη θξίλεη ηελ ζθνπηκόηεηα (νηθνλνκηθνί ιόγνη, 

πεξηνξηζκέλν ξόζηεξ) θαη κπνξεί λα απνξξίςεη ή αθόκε θαη λα απμήζεη ηνλ αξηζκό.  

6. Ν ζεζκόο ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο μεθηλά ηελ δεύηεξε εβδνκάδα ηνπ Νθησβξίνπ. Ζ θαηαιεθηηθή 

πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη έθδνζεο δειηίσλ είλαη ε 30ε 

Πεπηεκβξίνπ 2019, κε παξάιιειε θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο γηα θάζε νκάδα, νπόηε θαη ζα 

επηθπξώλεηαη από ηελ Δπηηξνπή ε ιίζηα ησλ ζπκκεηερνπζώλ νκάδσλ θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 

θιήξσζε ησλ αγώλσλ. 

7.  Ν ζεζκόο ηνπ Θππέιινπ μεθηλά ηελ πξώηε εβδνκάδα ηνπ Νθησβξίνπ. Ζ θιήξσζε ησλ αγώλσλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Ρειεηή Έλαξμεο ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ πνπ ζα 

πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο.  

8.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νκάδεο θαη παίθηεο πνπ ελώ δελ πιεξνύλ ηα παξαπάλσ, γίλνληαη δεθηνί 

από ηελ ηειεπηαία Νινκέιεηα πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο (ελ πξνθεηκέλσ Νινκέιεηα ηεο 

30/9/2019) ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα πξνο ηελ επηηξνπή. 

9.  πνρξέσζε ησλ γεπεδνύρσλ νκάδσλ είλαη λα δηαζέηνπλ γήπεδν (κε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη 

ζηαζεξή θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ώξα δηεμαγσγήο), ρξνλόκεηξν, ζεκαηάθηα θαη θύιιν αγώλα. Ζ 

έιιεηςε ελόο εθ ησλ παξαπάλσ απνηειεί αηηία κεδεληζκνύ. 

10.  πνρξέσζε ησλ ππεπζύλσλ ησλ νκάδσλ είλαη : 

(α) Λα πξνζθνκίδνπλ ην πξσηόηππν (ιεπθό) ηνπ Φύιινπ Αγώλα ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο. Πε 

πεξίπησζε πνπ ην πξσηόηππν θύιιν αγώλα ρξεζηκνπνηείηαη σο πξσηόηππν παξαζηαηηθό δαπάλεο, 

νθείινπλ λα ην απνζηείινπλ ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε info@ekabasket.gr. Οεηώο 

επηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε ζεκείσζε παξάγνληα ηνπ αγώλα επί ηνπ 

θύιινπ αγώλα, αθνξνύζα ηελ νκάδα ηνπο ή έλζηαζε ηνπ αληηπάινπ, ην θύιιν αγώλα πξέπεη λα 

παξαδίδεηαη ζηελ επηηξνπή ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηελ 1ε Γεπηέξα κεηά ην ζπκβάλ κεηαμύ 5 & 7 κκ. Ζ κε 

πξνζθόκηζε ηνπ ιεπθνύ ΦΑ κέζα ζε 15 εκέξεο, επηζύξεη πνηλή αθαίξεζεο ελόο βαζκνύ. 

(β) Λα ελεκεξώλνπλ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο γηα ηε κε πξνζέιεπζε δηαηηεηώλ, θξηηώλ, ηαηξώλ 

άκεζα κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε έλαξμε ηνπ Αγώλα (πεύζπλνο Γηαηηεηώλ-Θξηηώλ-Ηαηξώλ: Οίδνο 

Αλαζηάζηνο). 
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(γ) Λα επηβεβαηώλνπλ νη νκάδεο κέζσ ηνπ sportstats.gr γηα ην γήπεδν θαη ηελ αθξηβή ώξα ηεο ηέιεζεο ηνπ 

αγώλα (ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε από ηα ζηαζεξά ζηνηρεία δηεμαγσγήο ηεο 

νκάδαο), ην αξγόηεξν ηελ Ξέκπηε πξσί γηα ηνπο αγώλεο ηεο επόκελεο εβδνκάδνο πνπ γίλνληαη ζε εξγάζηκε 

εκέξα θαη κέρξη ηελ Ρξίηε πξσί γηα ηνπο αγώλεο ηνπ Παββαηνθύξηαθνπ (θαη πάλησο ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο 

πξν ηεο δηεμαγσγήο).  

(δ) Πε θάζε πεξίπησζε, ν πξνο δηεμαγσγή αγώλαο ζα πξέπεη λα είλαη επηβεβαησκέλνο από ακθόηεξεο ηηο 

νκάδεο ζην sportstats ην αξγόηεξν κέρξη  

- ηελ Ρεηάξηε 12:00 γηα ηνπο αγώλεο πξνζερνύο Παββαηνθύξηαθνπ,  

- ηελ Ξέκπηε 12:00 γηα ηνπο αγώλεο Θαζεκεξηλώλ επόκελεο αγσληζηηθήο εβδνκάδαο. 

Ξαξάιεηςε επηβεβαίσζεο νδεγεί ζε κε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, νπόηε επηιακβάλεηαη ε Δπηηξνπή γηα ην 

κεδεληζκό ηεο ππαίηηαο νκάδαο θαη πεξαηηέξσ ζπλέπεηεο. 

Πε θάζε πεξίπησζε, ν ππεύζπλνο ηεο νκάδαο (γεπεδνύρνπ θαη θηινμελνύκελεο) νθείιεη λα ειέγρεη ηα 

ζηνηρεία δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα από ην επίζεκν site ηεο Γηνξγάλσζεο ηελ εκέξα δηεμαγσγήο, αθνύ εθεί 

απνηππώλεηαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ δηεμαγσγήο. 

Ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξόπν επηβεβαίσζεο ησλ αγώλσλ ζα δνζνύλ αλαιπηηθά κέζσ ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο, αιιά θαη ζηελ ηειεηή έλαξμεο ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο, ζηελ νπνία ε ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

ππεπζύλσλ νκάδσλ είλαη επηβεβιεκέλε.   

(ε) Λα ζπκκεηέρνπλ όηαλ θαινύληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο θαη ππνρξεσηηθά 

ζηηο θύξηεο εθδειώζεηο ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ είλαη ε Θνπή Ξίηαο, ε Ρειεηή Έλαξμεο θαη Ιήμεο θαζώο θαη 

ε Δλεκεξσηηθή Δλαξθηήξηα Ζκεξίδα. Ζ κε παξνπζία ζηηο ππνρξεσηηθέο εθδειώζεηο ζα επηζύξεη ηηκσξία 2 

βαζκώλ από ην ηξέρνλ ή ην επόκελν πξσηάζιεκα. 

 

Β. ΓΔΙΡΗΑ ΑΘΙΖΡΩΛ – ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ –ΚΔΡΑΓΟΑΦΗΘΔΠ ΞΔΟΗΝΓΝΗ 

1. Θάζε λέα νκάδα κπνξεί λα εθδώζεη κέρξη ηξηάληα (30) δειηία, ηα νπνία ζα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ ΔΘΑ θαη ηε ζεώξεζε γηα ην έηνο 2019–2020. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή 

παιαηάο νκάδαο απνηειεί ε αλαλέσζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ελεξγώλ δειηίσλ. 

2. Γηα ηελ έθδνζε λέσλ δειηίσλ απαηηείηαη ε ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ αθόινπζσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζε 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ ζα ππνδείμεη εγθαίξσο ε επηηξνπή Ξξσηαζιήκαηνο: 

 Φσηνηππία ηαπηόηεηαο θαη από ηηο δύν (2) όςεηο. 

 Ηαηξηθή βεβαίσζε πνπ λα δειώλεη όηη ν εξγαδόκελνο κπνξεί λα αζιεζεί θαη ε νπνία δε ζα είλαη 

παιαηόηεξε ησλ 3 κελώλ. 

 Φσηνγξαθία ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκε, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ 

αζιεηή 
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 πεύζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε, ππόδεηγκα ηεο νπνίαο ζα απνζηαιεί εγθαίξσο πξνο όινπο ηνπο 

ππεπζύλνπο ησλ νκάδσλ, κε ηελ νπνία ζα δειώλνπλ, όηη έιαβαλ γλώζε ηνπ θαλνληζκνύ θαη ηνλ 

απνδέρνληαη, όηη ζπλαηλνύλ ή κε ζην λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα πξόζσπα ησλ αζιεηώλ ηεο νκάδαο 

ηνπο ζε θσηνγξαθίεο θαη video ζηελ ηζηνζειίδα θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηνπ ΔΘΑ θαη όηη ηα 

ηαηξηθά έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδνπλ βεβαηώλνπλ ηελ θαιή πγεία θαη θπζηθή θαηάζηαζε, όπσο απηή 

απαηηείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

3. Γηα ηε ζεώξεζε ησλ παιαηώλ δειηίσλ απαηηείηαη ε ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ αθόινπζσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ζε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ ζα ππνδείμεη ε επηηξνπή ηνπ πξσηαζιήκαηνο: 

 Ηαηξηθή βεβαίσζε πνπ λα δειώλεη όηη ν εξγαδόκελνο κπνξεί λα αζιεζεί ε νπνία δε ζα είλαη 

παιαηόηεξε ησλ 3 κελώλ. 

 Φσηνγξαθία ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκε, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ 

αζιεηή 

 πεύζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε, ππόδεηγκα ηεο νπνίαο ζα απνζηαιεί εγθαίξσο πξνο όινπο ηνπο 

ππεπζύλνπο ησλ νκάδσλ, κε ηελ νπνία ζα δειώλνπλ, όηη έιαβαλ γλώζε ηνπ θαλνληζκνύ θαη ηνλ 

απνδέρνληαη, όηη ζπλαηλνύλ ή κε ζην λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα πξόζσπα ησλ αζιεηώλ ηεο νκάδαο 

ηνπο ζε θσηνγξαθίεο θαη video ζηελ ηζηνζειίδα θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηνπ ΔΘΑ θαη όηη ηα 

ηαηξηθά έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδνπλ βεβαηώλνπλ ηελ θαιή πγεία θαη θπζηθή θαηάζηαζε όπσο απηή 

απαηηείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Οεηώο ζεκεηώλεηαη όηη ε αιιαγή ζε θαζεζηώο αλεξγίαο δελ αλαηξεί ηελ ηδηόηεηα ηνπ θαηόρνπ ηνπ δειηίνπ 

σο εξγαδνκέλνπ θαη δελ απνηειεί ιόγν κε αλαλεώζεσο ή εθδόζεσο δειηίνπ. 

4. Ζ ζεώξεζε δειηίσλ, παιαηώλ θαη λέσλ, γίλεηαη κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 27/09/2019. Ππκπιεξσκαηηθή 

ζεώξεζε εθηόο ησλ αλσηέξσ εκεξνκεληώλ δύλαηαη λα γίλεη κόλν κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο. 

5. Νη νκάδεο έρνπλ δηθαίσκα έθδνζεο κέρξη 7 λέσλ δειηίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξρόκελεο αγσληζηηθήο 

πεξηόδνπ. Νη κεηαγξαθηθέο πεξίνδνη είλαη δύν: ε πξώηε κεηαγξαθηθή πεξίνδνο μεθηλά πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη δηαξθεί κέρξη ηηο 27/09/2019, νπόηε θαη ιήγεη ε πξνζεζκία ζεώξεζεο 

παιαηώλ θαη λέσλ δειηίσλ θαη ε δεύηεξε μεθηλά από ηελ 01/01/2020 θαη ιήγεη ζηηο 31/01/2020. Ν 

ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ κεηαγξαθώλ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηνλ αξηζκό ησλ 7, εθ ησλ νπνίσλ ηα 4 

δειηία ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο θαη ηα 3 επηπιένλ δειηία 

κέρξη ηελ 31/01/2020. Δλαιιαθηηθά κπνξνύλ λα εθδνζνύλ έσο θαη 7 λέα δειηία πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ 

Ξξσηαζιήκαηνο, ρσξίο ηε δπλαηόηεηα επηπιένλ κεηαγξαθήο ζηε ρεηκεξηλή κεηαγξαθηθή πεξίνδν. 

6. Κε εηδηθώο αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο, ιακβαλόκελε κε βαζηθό 

θξηηήξην ηε κε αιινίσζε ησλ ζπλζεθώλ ηζνλνκίαο ησλ νκάδσλ ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο αιιά θαη ηε 

δεκηνπξγία νκάδσλ κε επαξθή αξηζκό αζιεηώλ ώζηε λα κπνξνύλ λα αληαπεμέξρνληαη ζηηο απμεκέλεο 

πάζεο θύζεσο αλάγθεο ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο, αιιά θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηόλσζεο θαη ζηήξημεο ηεο 

καδηθόηεηαο ζηνλ Δξγαζηαθό Αζιεηηζκό, δύλαηαη λα εγθξηζεί εληόο ησλ σο άλσ γεληθώλ πξνζεζκηώλ ε 

ρνξήγεζε επηπιένλ δειηίσλ ζε νκάδεο πνπ ππέβαιαλ ην ζρεηηθό αίηεκα. 
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Γ. ΓΗΔΜΑΓΩΓΖ ΑΓΩΛΩΛ – ΩΟΔΠ– ΑΛΑΒΝΙΔΠ 

1. Γηα ηελ δηεμαγσγή αγώλσλ ηζρύνπλ νη επίζεκνη θαλνληζκνί ηεο ΔΝΘ, ηεο FIBA θαη ν θαλνληζκόο παηδηάο. 

Νη αγώλεο γίλνληαη κόλν ζε θιεηζηά γπκλαζηήξηα ελώ δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε γεπέδσλ κε ηελ παιαηά 

δηαγξάκκηζε. 

2. Νη αγώλεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο δελ είλαη δπλαηόλ λα αξρίδνπλ λσξίηεξα από ηηο 18:00 θαη αξγόηεξα 

από ηηο 22:15, εθηόο εάλ ππάξρεη ζύκθσλε γλώκε θαη από ηηο 2 νκάδεο.  

3. Νη αγώλεο ην Παββαηνθύξηαθν δελ είλαη δπλαηόλ λα αξρίδνπλ λσξίηεξα από ηηο 10:00 ηνπ Παββάηνπ θαη 

αξγόηεξα από ηηο 22:00 ηεο Θπξηαθήο, εθηόο εάλ ππάξρεη ζύκθσλε γλώκε θαη από ηηο 2 νκάδεο. 

4. Πε θάζε Ξξσηάζιεκα (ΘΘ θαη ΠΘ) αληηζηνηρεί ππνρξεσηηθά έλαο πεύζπλνο, ν νπνίνο ζα είλαη 

πεύζπλνο γηα νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηνλ Ξξσηάζιεκά ηνπ.  

5. Αλαβνιέο αγώλσλ δελ γίλνληαη δεθηέο γηα θαλέλα ιόγν εθηόο από πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο, πεξί ηεο 

ζπλδξνκήο ηεο νπνίαο, ειιείςεη ζπκθσλίαο ησλ νκάδσλ, ε ηειηθή θξίζε σο πξνο ηε αλαβνιή ή ηνλ 

θαηαινγηζκό ηνπ αγώλα αλήθεη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο. Νκάδα πνπ δελ κπνξεί λα παίμεη 

αθόκε θαη γηα ιόγν γεπέδνπ, ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα ην δειώλεη έγθαηξα (72 ώξεο πξν ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δηεμαγσγήο) ώζηε ην παηρλίδη λα γίλεηαη ζην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ εθόζνλ απηό 

είλαη δπλαηό. Πε απηή ηε πεξίπησζε ζα δίλεη θαη ην 2ν παηρλίδη ζηελ έδξα ηνπ αληηπάινπ. Πε πεξίπησζε 

ζπκθσλεκέλεο αλαβνιήο αγώλα, ζα πξέπεη λα νξίδεηαη από ηηο νκάδεο ηαπηόρξνλα κε ηελ αλαβνιή θαη 

ν λένο ρξόλνο δηεμαγσγήο θαη δε εληόο 7εκεξνπ. Δπηζεκαίλεηαη κε έκθαζε όηη αθόκε θαη ζε πεξίπησζε 

ζπκθσλεκέλεο αλαβνιήο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο δύλαηαη λα νξίζεη 

κε πξάμε ηεο, ηε λέα ώξα δηεμαγσγήο ή λα κε θάλεη δεθηή ηε ζπκθσλεζείζα αλαβνιή, αλ απηό 

δεκηνπξγεί πξόβιεκα σο πξνο ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο, ζηελ νπνία 

πεξίπησζε ε επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηνλ θαηαινγηζκό ηνπ παηρληδηνύ ζηελ αλππαίηηα νκάδα. Ζ 

επηηξνπή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο δύλαηαη λα νξίζεη αγώλα ζε νπδέηεξν γήπεδν ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 

εμεύξεζεο ιύζεο θαη από ηηο 2 νκάδεο, όπνπ ε γεπεδνύρνο νκάδα ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ην 

αληίζηνηρν ηίκεκα γηα ην γήπεδν. Ζ Δπηηξνπή απνθαζίδεη επί ηνπ παξαδεθηνύ θαη εύινγνπ αηηήκαηνο 

αλαβνιήο θαη επί ηεο λέαο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ή ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ αγώλα. 

6. Πε πεξίπησζε απνρώξεζεο νκάδαο πξηλ ηελ ιήμε ηνπ Α’ γύξνπ ηα απνηειέζκαηά ησλ αγώλσλ ηεο δελ 

πξνζκεηξνύληαη ζηε βαζκνινγία. Δάλ ε απνρώξεζε ηεο νκάδαο, γίλεη έρνληαο δηεμαρζεί έζησ θαη έλαο 

αγώλαο ηνπ Β’ γύξνπ, ηα απνηειέζκαηά ηεο νκάδαο πξνζκεηξνύληαη θαλνληθά ζηε βαζκνινγία. 

7. Νη αγώλεο πνπ αλαβάιινληαη, ζα πξέπεη λα νινθιεξώλνληαη ην αξγόηεξν 2 αγσληζηηθέο πξηλ από ην 

ηέινο ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή αδπλακίαο νξηζκνύ ηνπ αγώλα, ε 

επηηξνπή ζα είλαη ππεύζπλε γηα ηνλ νξηζκό ή ηελ θαηαθύξσζε ηνπ αγώλα. 

8. Πε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο νκάδαο ζε ηειηθνύο (πξσηαζιήκαηνο ή θππέινπ), νξίδεηαη σο πνηλή ε 

απνβνιή από ηνλ αληίζηνηρν ζεζκό γηα  (1) έλαλ ρξόλν. 
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9. Πε πεξίπησζε παξάηππεο ζπκκεηνρήο παίρηε ζε νκάδα θαηά δηάξθεηα ησλ play-off, νξίδεηαη σο πνηλή ε 

απνβνιή ηεο νκάδαο από ηελ ζπλέρεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο γηα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή ζεδόλ θαη ε 

αλάινγε ηηκσξία ηνπ παίθηε. 

Γ. ΓΗΑΗΡΖΡΔΠ – ΘΟΗΡΔΠ – ΓΗΑΡΟΝΗ – ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΝΙΝΓΝΗ - ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΔΠ 

1. Όινη νη αγώλεο γίλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηελ παξνπζία δηαηηεηή, θξηηή, θαη γηαηξνύ. Ζ επηηξνπή ηνπ 

Ξξσηαζιήκαηνο αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπ αγώλα έρεη ην δηθαίσκα λα νξίζεη 2 δηαηηεηέο, 2 θξηηέο 

θαζώο θαη παξαηεξεηή θαη λα ελεκεξώζεη ηε γεπεδνύρν νκάδα. 

2. Ρελ επηθνηλσλία κε ην ζύλδεζκν δηαηηεηώλ, θξηηώλ, ζηαηηζηηθνιόγσλ θαη ηαηξώλ έρεη κόλν ε επηηξνπή 

ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο. 

3. Ζ γεπεδνύρνο νκάδα πιεξώλεη δηαηηεηή(εο), θξηηή(εο), γηαηξό, ζηαηηζηηθνιόγν θαη παξαηεξεηή ζην 

εκίρξνλν ηνπ αγώλα. Πε πεξίπησζε κε παξνπζίαο ηεο γεπεδνύρνπ, ε επηηξνπή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο 

αλαιακβάλεη ηελ πιεξσκή ησλ παξαγόλησλ ηνπ αγώλα. Πε θάζε πεξίπησζε ε κε πιεξσκή 

παξαγόλησλ ηνπ αγώλα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ απνβνιή ηεο νκάδαο από ην Ξξσηάζιεκα. Ρα 

ζπκθσλεζέληα πνζά ακνηβώλ γηα ηνπο παξαπάλσ δηακνξθώλνληαη θάζε ρξόλν κεηά από 

δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηα αξκόδηα όξγαλά ηνπο θαη θνηλνπνηνύληαη εγθαίξσο ζηνπο ππεπζύλνπο ησλ 

νκάδσλ.  

4. Ζ γεπεδνύρνο νκάδα έρεη ηελ επζύλε ζε αγώλα πνπ αλαβιήζεθε δίρσο ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε 

δηαηηεηώλ θξηηώλ λα πξνζθνκίζεη ην θύιιν αγώλα ζην γήπεδν, γηα ηελ ζπκπιήξσζε από ηνλ δηαηηεηή. 

5. Αθύξσζε αγώλα ζε δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ 24 σξώλ από ηελ δηεμαγσγή ηνπ επηζύξεη ηελ πιεξσκή 

ησλ εκπιεθνκέλσλ από ηελ ππαίηηα νκάδα ζην αθέξαην (θξηηέο, δηαηηεηέο, γηαηξό, ζηαηηζηηθνιόγν θαη 

γήπεδν).  

6. Νη παξαηεξεηέο πνπ νξίδνληαη από ηελ επηηξνπή γηα αγώλεο κε θάπνην βαζκό δπζθνιίαο, 

αληηπξνζσπεύνπλ ηελ επηηξνπή, έρνπλ δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ δειηίσλ ησλ αζιεηώλ, ππνγξάθνπλ θαη 

παξαιακβάλνπλ ην θύιιν αγώλα. Νη παξαηεξεηέο δελ παξεκβαίλνπλ ζην έξγν ησλ δηαηηεηώλ θαη ησλ 

θξηηώλ, κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα ζπληάζζνπλ ην εηδηθό θύιν κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ην 

θαηαζέηνπλ ζηελ επηηξνπή. 
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Ε. ΞΔΗΘΑΟΣΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ – ΞΟΝΠΦΓΔΠ 

1. Ρα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα ηηκσξνύληαη κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ΔΝΘ, FIBA θαη παηδηάο θαη ην 

αηνκηθό πεηζαξρηθό δίθαην ΔΘΑ, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ παξόληνο. 

2. Δλζηάζεηο είλαη δεθηέο κόλν γηα ζέκαηα θαλνληζκνύ ζηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα (εκίρξνλν θαη ιήμε) θαη 

αλαγξάθνληαη ζην θύιιν αγώλα. Έλζηαζε γηα νπνηνδήπνηε ζέκα (πρ. ρξεζηκνπνίεζε παίθηε ελ 

ελεξγεία θηι) κπνξεί λα γίλεη ζε επόκελε ζπλεδξίαζεο ηεο επηηξνπήο. 

3. Ρν πξσηόηππν (ιεπθό) θύιιν αγώλα πξνσζείηαη ζηελ επηηξνπή, ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε κεηά ηνλ 

αγώλα, ππνρξεσηηθά κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (παξαηεξεηήο, ππεύζπλνο νκάδαο, ηαρπκεηαθνξά, email, 

θηι). Πε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο ηνπ ιεπθνύ ΦΑ κέζα ζε 15 εκέξεο επηζύξεη πνηλή αθαίξεζεο ελόο 

βαζκνύ. 

4. Ζ Ξξσηνβάζκηα Ξεηζαξρηθή Δπηηξνπή, πνπ απνηειείηαη από ηξία (3) κέιε, απνθαζίδεη κε βάζε ην 

θύιιν αγώλα. 

5. Δάλ ε πξσηνβάζκηα θξίζε δελ θαιύπηεη ηηο νκάδεο, πξέπεη λα δεηεζεί δεπηεξνβάζκηα εληόο κίαο 

εβδνκάδαο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο, ε νπνία είλαη θαη ηειεζίδηθε θαη παίξλεηαη από ηελ 

νινκέιεηα ηεο επηηξνπήο. 

6. Νη νκάδεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξσηάζιεκα, θαζώο θαη νη αζιεηέο, απνδέρνληαη θαη  θαζηζηνύλ 

απνθιεηζηηθά αξκόδην γηα ηελ επίιπζε ησλ πάζεο θύζεσο δηαθνξώλ, πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηαμύ ηνπο 

θαη όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ αγώλα, ηελ επηηξνπή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο. 

7. Ξξνζθπγή γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζε άιια όξγαλα έμσ από ην ΔΘΑ ζπλεπάγεηαη κεδεληζκό ηεο νκάδαο 

γηα όινπο ηνπο ππόινηπνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη απνθιεηζκό από ην Ξξσηάζιεκα ηεο 

επόκελεο πεξηόδνπ. 

8. Νκάδα πνπ έρεη πεξηζζόηεξνπο από δύν (2) κεδεληζκνύο απνθιείεηαη από ην Ξξσηάζιεκα. 

9. Ζ πιαζηνπξνζσπία απαγνξεύεηαη θαη βγάδεη απηόκαηα ηελ νκάδα από ην Ξξσηάζιεκα, όπσο θαη θάζε 

δόινο κε ζηόρν ηνλ πξσηαζιεηηζκό. Δπίζεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε παίθηε ελ ελεξγεία ζην άζιεκα. 

10. Ζ επηηξνπή πξσηαζιήκαηνο ζα αληηκεησπίδεη θάζε αληηζπλαδειθηθή ζπκπεξηθνξά κε ηδηαίηεξε 

απζηεξόηεηα πέξαλ ησλ πεηζαξρηθώλ νξίσλ ησλ θαλνληζκώλ. 

11.  Ρν αηνκηθό πεηζαξρηθό δίθαην θαζνξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα Α ηνπ παξόληνο, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ. 
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ΠΡ. ΓΔΛΗΘΑ 

1. Γηα θάζε ζέκα πνπ ζα πξνθύςεη θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο θαη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από 

ηελ παξνύζα πξνθήξπμε θαζώο θαη γηα θάζε αζάθεηα πνπ έρεη αλάγθε από δηεπθξίλεζε ή ζπκπιήξσζε 

απνθαζίδεη ε επηηξνπή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο. Ιόγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο όπνπ ν 

πξσηεύσλ ζηόρνο είλαη ε δηεμαγσγή όισλ ησλ αγώλσλ, ε επηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίζεη θαη 

δηαθνξεηηθά από ηα πξνβιεπόκελα ησλ θαλνληζκώλ ζε ζέκαηα πνπ ζθνπό έρνπλ ηελ θαιύηεξε 

ιεηηνπξγία πξνο όθεινο ησλ νκάδσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ αζιεηώλ. 

2. Ζ επηηξνπή είλαη 7κειήο θαη απνηειείηαη από αηξεηά κέιε 2εηνύο ζεηείαο.  

3. Νπνηνδήπνηε ζηνηρείν (δηεύζπλζε, ηειέθσλν, mail θιπ) πνπ αθνξά πεύζπλν Νκάδαο, ζεσξείηαη 

εκπηζηεπηηθό, θαη δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο επηηξνπήο. 
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Ε. Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηνπ ΔΘΑ 

ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΔΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2019-2021  

 Ππόεδπορ:    Θειέζεο Ξέηξνο 

 Ανηιππόεδπορ:    Αλεζηηάδεο Πάββαο 

 Γενικόρ Γπαμμαηέαρ:   Κπισλάθεο Ησάλλεο 

 Σαμίαρ:      Ξιαηήο Αζαλάζηνο  

 Μέλορ     Αξακπαηδόγινπ Αιέθνο 

 Μέλορ     Οίδνο Αλαζηάζηνο  

 Μέλορ     Ρζεθνύξαο Ξαλαγηώηεο 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: 

Αηνκηθό Ξεηζαξρηθό Γίθαην Αζιεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξσηάζιεκα Δ.Θ.Α. – Λίθνο Γθάιεο 

 

Άπθπο 

ΚανΔΟΚ 

Πειθαπσικό 

Παπάπηωμα 

Πεπιπηωζιολογία Πποβλεπόμενη Ποινή 

62 Disqualifie Αζιεηήο αγσληδόκελνο ππέξκεηξα, ζθιεξά θαη επηθίλδπλα, θαηά ηε δηάξθεηα 

αγώλα κε απόθαζε ησλ δηαηηεηώλ απνβάιιεηαη από ην ζπγθεθξηκέλν αγώλα. 

Η αποβολή ηος αθληηή από ηο διαιηηηή αποηελεί ζςζηαηική 

πποϋπόθεζη για ηην απμοδιόηηηα ηηρ Π.Δ. για επιβολή πποζθέηων 

ποινών καη’ άπθπα 63-73. 

Αποκλειζμόρ από ηο 

ζςγκεκπιμένο αγώνα  

63 Ανάπμοζηη 

ζςμπεπιθοπά 

Ξεξηπηώζεηο απεηιήο, εηξσληθώλ ζρνιίσλ ζε βάξνο ησλ δηαηηεηώλ, επηδεηθηηθνύ 

ιαθηίζκαηνο ηεο κπάιαο πξνο παξάγνληα ηνπ αγώλα θαη γεληθά, ζπκπεξηθνξάο, 

πνπ δελ αξκόδεη ζε αζιεηή ή εγθαηάιεηςεο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ρσξίο ηελ 

άδεηα ηνπ δηαηηεηή. 

Αποκλειζμόρ μίαρ (1) 

αγωνιζηικήρ 

64 Τβπιζηική 

ζςμπεπιθοπά 

 

 

Απόπειπα 

Βιαιοππαγίαρ 

βξηζηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο αληίπαιν, ζπλαζιεηή ηνπ, ζεαηή ή άιιν 

παξάγνληα ηνπ αγώλα, ηδηαίηεξα δε ζε πεξηπηώζεηο αζέκλσλ θαη πξνζβιεηηθώλ 

εθθξάζεσλ, απξεπώλ ρεηξνλνκηώλ, πηπζίκαηνο. 

Απόπεηξα βηαηνπξαγίαο θαηά ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ. Παλ απόπεηξα 

βηαηνπξαγίαο ζεσξείηαη θάζε ελέξγεηα, πνπ έρεη ζαλ άκεζν ζθνπό ηελ 

θαθνπνίεζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ πξνζώπσλ. 

Αποκλειζμόρ  

δύο (2)  

αγωνιζηικών 

65 Βάναςζη 

ζςμπεπιθοπά 

καηά παπαγόνηων 

ηος αγώνα 

Ζ βάλαπζε ζπκπεξηθνξά ζπλίζηαηαη ζε πεξηπηώζεηο, πνπ ε ζθόπηκε δπλακηθή 

ελέξγεηα ηνπ αζιεηή, πνπ εθδειώλεηαη κε θηππήκαηα ρεξηώλ θαη πνδηώλ, έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηε θαθνπνίεζε ζπλαζιεηή, αληηπάινπ ηνπ ή ζεαηή. 

Αποκλειζμόρ  

ηπιών (3) 

αγωνιζηικών 

66(1) Λόγω Δξύβπιζη βξηζηηθή ζπκπεξηθνξά κε πξάμεηο πνπ ζίγνπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ην 

ιεηηνύξγεκα ησλ δηαηηεηώλ, κε ύβξεηο θαη πξνζβιεηηθέο εθθξάζεηο θαη 

απνδνθηκαζίεο. 

Αποκλειζμόρ 

ηεζζάπων (4) 

αγωνιζηικών 

66(2) Έπγω εξύβπιζη Αλ ε πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά εθδειώλεηαη κε έξγα, όπσο ην πηύζηκν, νη απξεπείο 

ρεηξνλνκίεο θαη γεληθά θάζε ρεηξνλνκία, πνπ απνζθνπεί λα ζίμεη ηελ αμηνπξέπεηα 

θαη ην ιεηηνύξγεκα ησλ δηαηηεηώλ 

Αποκλειζμόρ  

πένηε (5) 

αγωνιζηικών 

67 Απόπειπα 

βιαιοππαγίαρ 

καηά «απσόνηων» 

ηος αγώνα 

Απόπεηξα βηαηνπξαγίαο ζεσξείηαη θάζε ελέξγεηα, πνπ απνζθνπεί ζηελ θαθνπνίεζε 

ησλ νη δηαηηεηώλ, θξηηώλ, θνκηζαξίσλ θαη  παξαηεξεηώλ, εθ’ όζνλ ε βηαηνπξαγία 

δελ ζπληειέζηεθε, ιόγσ ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ αζιεηή, από παξάγνληεο ηνπ 

αγώλα (ζπλαζιεηέο, δηνηθεηηθνί παξάγνληεο θ.ι.π.) 

Αποκλειζμόρ  

έξι (6) 

 αγωνιζηικών 

68 Βάναςζη 

ζςμπεπιθοπά 

καηά «απσόνηων» 

ηος αγώνα 

Ζ βάλαπζε ζπκπεξηθνξά ζπλίζηαηαη ζε πεξηπηώζεηο, πνπ ε ζθόπηκε δπλακηθή 

ελέξγεηα ηνπ αζιεηή, πνπ εθδειώλεηαη κε θηππήκαηα ρεξηώλ θαη πνδηώλ, έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηε θαθνπνίεζε δηαηηεηώλ, θξηηώλ, θνκηζαξίσλ θαη  

παξαηεξεηώλ  . 

Αποκλειζμόρ  

δέκα (10) 

αγωνιζηικών 
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69 Σπαςμαηιζμόρ 

παπάγονηα ηος 

αγώνα ζςνεπεία 

βάναςζηρ 

ζςμπεπιθοπάρ 

Δθ’ όζνλ, ζπλεπεία βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο πξνθιήζεθε ηξαπκαηηζκόο 

παξάγνληα ηνπ αγώλα (αζιεηήο, πξνπνλεηήο, έθνξνο, ζεαηήο), δηαπηζησζείο θαη 

βεβαησζείο από ην δηαηηεηή ζην Φύιιν Αγώλα ή από βεβαίσζε παξηζηάκελν 

ηαηξνύ ή Λνζνθνκείνπ, ζην νπνίν κεηαθέξζεθε ν παζώλ. 

Αποκλειζμόρ  

δώδεκα (12) 

αγωνιζηικών 

70 Σπαςμαηιζμόρ 

«άπσονηα» ηος 

αγώνα ζςνεπεία 

βάναςζηρ 

ζςμπεπιθοπάρ 

Δθ’ όζνλ, ζπλεπεία βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο πξνθιήζεθε ηξαπκαηηζκόο 

παξάγνληα ηνπ αγώλα (δηαηηεηήο, θξηηήο, γηαηξόο, θνκηζάξηνο,  παξαηεξεηήο), 

δηαπηζησζείο θαη βεβαησζείο από ην δηαηηεηή ζην Φύιιν Αγώλα ή από βεβαίσζε 

παξηζηακέλνπ ηαηξνύ ή Λνζνθνκείνπ, ζην νπνίν κεηαθέξζεθε ν παζώλ (εληόο 

ηξηεκέξνπ). 

Αποκλειζμόρ  

δέκα έξι (16) 

αγωνιζηικών 

711 

 

οβαπόηεπα 

παπαπηώμαηα 

Τποηποπή 

Ξαξάπησκα κε ππαγόκελν ζηηο πξναλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο, ηέηνηαο 

ζνβαξόηεηαο ή ηεινύκελν θαζ’ ππνηξνπή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Ξ.Δ. παξέρεη ην 

δηθαίσκα δηαγξαθήο ηνπ αζιεηή από ηα κεηξώα ηεο δηνξγάλσζεο 

Γιαγπαθή 

73 Απσηγόρ ομάδαρ Ξξνζαύμεζε ηεο επηβιεζείζεο πνηλήο θαηά ην ήκηζπ ηεο πξνβιεπόκελεο (ηπρόλ 

θιάζκα δελ ππνινγίδεηαη) 

 

80 - 812 

 

Παπαπηώμαηα μη 

αναγπαθένηα ζηο 

Φ.Α. ή 

ηελεζθένηα μεηά 

ηο κλείζιμο ηος 

θύλλος αγώνα 

Ξαξαβάζεηο κε γελόκελεο αληηιεπηέο από ηνπο δηαηηεηέο ή, θαηά παξάβαζε 

νθεηιόκελνπ θαζήθνληνο, κε αλαθεξζείζεο ζην Φ.Α. πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ 

αγώλα, θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, ησλ δηαθνπώλ ή κεηά ηε ιήμε ηνπ, είηε απηέο 

βεβαηώζεθαλ κε έθζεζε ηνπ αξκόδηνπ παξαηεξεηή ηνπ αγώλα ή ηνπ νηθείνπ Α.Ρ. 

ή θαηαγγέιινληαη εγγξάθσο από ηελ αληίπαιε νκάδα ηηκσξνύληαη κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. θαηά ηελ αλέιεγθηε θξίζε ηεο Ξ.Δ..  

 

 Δλαθπςνηικά Ιακβάλεηαη ππόςε ε ελ γέλεη παξνπζία ηνπ αζιεηή θαη ηεο νκάδαο ηνπ ζηε 

Γηνξγάλσζε πξν ηνπ ζπκβάληνο θαζώο θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα επηδείμεη 

έλαληη ηνπ ζηγέληνο πξνζώπνπ κεηά ην ζπκβάλ, αιιά θαη θαηά ηελ απνινγία ηνπ 

ελώπηνλ ηεο Ξ.Δ. 

 

 

Γηα όια ηα παξαπάλσ αλ θάπνηνο αζιεηήο, πξνπνλεηήο ή παξάγνληαο ππνπέζεη ζην ίδην ή παξόκνην παξάπησκα 

γηα 2ε θνξά ε πνηλή δηπιαζηάδεηαη ελώ ηελ 3ε θνξά απνβάιιεηαη δηά παληόο από ην πξσηάζιεκα. 

                                                             

1
 Τιθέμενο κατ’αναλογία τοσ ΚανΕΟΚ, λαμβανομένοσ σπ’όυει τοσ εργασιακού ταρακτήρα τοσ Πρφταθλήματος Ε.Κ.Α. 

2
 Τιθέμενο κατ’αναλογία τοσ ΚανΕΟΚ, λαμβανομένοσ σπ’όυει τοσ εργασιακού ταρακτήρα τοσ Πρφταθλήματος Ε.Κ.Α. 


