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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΝΣΑΕΙ  
 

1. Τα πεικαρχικά παραπτϊματα τιμωροφνται με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ ΕΟΚ, FIBA και το ατομικό 
πεικαρχικό δίκαιο του Πρωτακλιματοσ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του Κανονιςμοφ και 
των Όρων Συμμετοχισ. 

2. Ενςτάςεισ είναι δεκτζσ μόνο για κζματα κανονιςμοφ ςτθν διάρκεια του αγϊνα (θμίχρονο και λιξθ). 
Ζνςταςθ για οποιοδιποτε κζμα (πχ. χρθςιμοποίθςθ παίκτθ εν ενεργεία κτλ) μπορεί να γίνει ςτο τζλοσ 
του αγϊνα και μόνο από τον Εκπρόςωπο-Αρχθγό τθσ ομάδασ. Η ζνςταςθ κα εξετάηεται από τθν 
Διοργανϊτρια Αρχι και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν ο Εκπρόςωποσ- Αρχθγόσ κα ενθμερϊνεται για τθν 
απόφαςθ. 

3. Οι ομάδεσ, που ςυμμετζχουν ςτο Πρωτάκλθμα, κακϊσ και οι ακλθτζσ, αποδζχονται και  κακιςτοφν 
αποκλειςτικά αρμόδιο για τθν επίλυςθ των πάςθσ φφςεωσ διαφορϊν, που κα προκφψουν μεταξφ 
τουσ και όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον αγϊνα, τθν Διοργανϊτρια Αρχι. 

4. Ζφεςθ κατά τθσ Πεικαρχικισ Απόφαςθσ ζχει δικαίωμα να κατακζςει ο Εκπρόςωποσ –Αρχθγόσ εντόσ 
48 ωρϊν από τθν ανακοίνωςι τθσ. 

5. Ομάδα που ζχει περιςςότερουσ από τρεισ (3) μθδενιςμοφσ αποκλείεται από το Πρωτάκλθμα. 
6. Η πλαςτοπροςωπία απαγορεφεται και αποκλείεται θ ομάδα από το Πρωτάκλθμα, όπωσ και κάκε 

δόλοσ με ςτόχο τον πρωτακλθτιςμό.  

 

ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
ΑΡΘΡΟ 1: Disqualifie 
Ακλθτισ αγωνιηόμενοσ υπζρμετρα, ςκλθρά και επικίνδυνα, κατά τθ διάρκεια αγϊνα με απόφαςθ των 
διαιτθτϊν αποβάλλεται από το ςυγκεκριμζνο αγϊνα. 
Η αποβολι του ακλθτι από το διαιτθτι μπορεί να επιςφρει επιβολι προςκζτων ποινϊν ςφμφωνα με τα 
άρκρα 2 ζωσ 12. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: Ανάρμοςτη υμπεριφορά 
Περιπτϊςεισ απειλισ, ειρωνικϊν ςχολίων ςε βάροσ παραγόντων του αγϊνα ι και κεατι και γενικά, 
ςυμπεριφοράσ που δεν αρμόηει ςε ακλθτι ι εγκατάλειψθσ του αγωνιςτικοφ χϊρου χωρίσ τθν άδεια του 
διαιτθτι, επιβάλλεται ποινι αποκλειςμοφ μίασ (1) αγωνιςτικισ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: Τβριςτική υμπεριφορά 
Υβριςτικι ςυμπεριφορά προσ αντίπαλο, ςυνακλθτι του, κεατι ι άλλο παράγοντα του αγϊνα, ιδιαίτερα 
δε ςε περιπτϊςεισ αςζμνων και προςβλθτικϊν εκφράςεων, απρεπϊν χειρονομιϊν, πτυςίματοσ κτλ, 
επιβάλλεται ποινι αποκλειςμοφ μίασ (1) αγωνιςτικισ. 
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ΑΡΘΡΟ 4: Απόπειρα Βιαιοπραγίασ 
Απόπειρα βιαιοπραγίασ προσ αντίπαλο, ςυνακλθτι του, κεατι ι άλλο παράγοντα του αγϊνα, κεωρείται 
κάκε ενζργεια, που ζχει ςαν άμεςο ςκοπό τθν κακοποίθςθ των προαναφερομζνων προςϊπων και 
επιβάλλεται ποινι αποκλειςμοφ δφο (2) αγωνιςτικϊν. 

 
ΑΡΘΡΟ 5: Βάναυςη υμπεριφορά κατά παραγόντων του αγώνα 
Η βάναυςθ ςυμπεριφορά ςυνίςταται ςε περιπτϊςεισ, που θ ςκόπιμθ δυναμικι ενζργεια του ακλθτι, που 
εκδθλϊνεται με χτυπιματα χεριϊν και ποδιϊν, ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ κακοποίθςθ ςυνακλθτι, 
αντιπάλου του ι κεατι και επιβάλλεται ποινι αποκλειςμοφ τεςςάρων (4) αγωνιςτικϊν. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: Λόγω και Ζργω Εξφβριςη  
Υβριςτικι ςυμπεριφορά με πράξεισ που κίγουν τθν αξιοπρζπεια και το λειτοφργθμα των διαιτθτϊν, με 
φβρεισ και προςβλθτικζσ εκφράςεισ και αποδοκιμαςίεσ. Αν θ υβριςτικι ςυμπεριφορά εκδθλϊνεται με 
ζργα, όπωσ το πτφςιμο, οι απρεπείσ χειρονομίεσ και γενικά κάκε χειρονομία, που αποςκοπεί να κίξει τθν 
αξιοπρζπεια και το λειτοφργθμα των διαιτθτϊν, επιβάλλεται ποινι αποκλειςμοφ πζντε (5) αγωνιςτικϊν. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: Απόπειρα Βιαιοπραγίασ κατά «αρχόντων» του αγώνα 
Απόπειρα βιαιοπραγίασ κεωρείται κάκε ενζργεια, που αποςκοπεί ςτθν κακοποίθςθ των «αρχόντων» του 
αγϊνα, εφόςον θ βιαιοπραγία δεν ςυντελζςκθκε λόγω τθσ ςυγκράτθςθσ του ακλθτι, από παράγοντεσ του 
αγϊνα όπωσ ςυνακλθτζσ, διοικθτικοί παράγοντεσ κ.λ.π., επιβάλλεται ποινι αποκλειςμοφ ζξι (6) 
αγωνιςτικϊν. 

 
ΑΡΘΡΟ 8: Βάναυςη υμπεριφορά κατά «αρχόντων» του αγώνα  
Η βάναυςθ ςυμπεριφορά ςυνίςταται ςε περιπτϊςεισ, που θ ςκόπιμθ δυναμικι ενζργεια του ακλθτι, που 
εκδθλϊνεται με χτυπιματα χεριϊν και ποδιϊν, ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ κακοποίθςθ «αρχόντων» του 
αγϊνα και  επιβάλλεται ποινι αποκλειςμοφ επτά (7) αγωνιςτικϊν.  
 
ΑΡΘΡΟ 9: Βάναυςη υμπεριφορά μετά τραυματιςμοφ παράγοντα 
του αγώνα 
Βάναυςθ ςυμπεριφορά από τθν οποία προκλικθκε τραυματιςμόσ παράγοντα του αγϊνα (ακλθτισ, 
προπονθτισ, κεατισ), διαπιςτωκείσ και βεβαιωκείσ από το διαιτθτι ι από βεβαίωςθ παριςτάμενου 
ιατροφ ι Νοςοκομείου, ςτο οποίο μεταφζρκθκε ο πακϊν, επιβάλλεται ποινι αποκλειςμοφ δζκα (10) 
αγωνιςτικϊν. 
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ΑΡΘΡΟ 10: Βάναυςη υμπεριφορά μετά τραυματιςμοφ «άρχοντα» 
του αγώνα 
Βάναυςθ ςυμπεριφορά από τθν οποία προκλικθκε τραυματιςμόσ «άρχοντα» του αγϊνα, διαπιςτωκείσ 
και βεβαιωκείσ από το διαιτθτι ι από βεβαίωςθ παριςταμζνου ιατροφ ι Νοςοκομείου που υποβάλλεται 
εντόσ τριϊν θμερϊν, επιβάλλεται ποινι αποκλειςμοφ δζκα (12) αγωνιςτικϊν. 

 
ΑΡΘΡΟ 11: Διαγραφή Αθλητή 
Αν το παράπτωμα δεν υπάγεται ςτισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, είναι πολφ ςοβαρό ι τελοφμενο 
κακ’ υποτροπι, κατά τθν κρίςθ τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ παρζχει το δικαίωμα τθσ οριςτικισ διαγραφισ 
του ακλθτι από τθ διοργάνωςθ. 

 
ΑΡΘΡΟ 12: Επιβολή Ποινήσ ςτον Αρχηγό Ομάδασ 
Προςαφξθςθ τθσ επιβλθκείςθσ ποινισ κατά το ιμιςυ τθσ προβλεπομζνθσ ςτον ακλθτι με τθν ιδιότθτα του 
αρχθγοφ τθσ ομάδασ (εάν προκφψει κλάςμα αυτό δεν υπολογίηεται). 

 
ΑΡΘΡΟ 13: Γενικά Παραπτώματα  
Παραβάςεισ μθ γενόμενεσ αντιλθπτζσ από «άρχοντα» του αγϊνα ι, κατά παράβαςθ οφειλόμενου 
κακικοντοσ, μθ αναφερκείςεσ ςτθ γραμματεία πριν από τθν ζναρξθ του αγϊνα, κατά τθ διάρκειά του, 
των διακοπϊν ι μετά τθ λιξθ του και καταγγζλλονται εγγράφωσ από τθν αντίπαλθ ομάδα, θ 
Διοργανϊτρια Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να εφαρμόηει το Π. Δ. κατά το δοκοφν.  
 


