
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΦΙΛΙΑΣ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  

αφού έλαβε υπ όψη της: 

1. το Καταστατικό της 

2. τις διατάξεις του Κ.Α.Κ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

3. τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. 

4. τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΑΙΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ που 

ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.Ι.Β.Α. 

5. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Α.Ε. 

6. Εγκριτική Διαταγή Αρχηγείου 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Το 16ο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης, το 10ο Κύπελλο και το 4ο Κύπελλο 

Φιλίας της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος. 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης της Αθλητικής 

Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των: 

1. Κανόνων Παιδιάς Καλαθοσφαίρισης που ισχύει διεθνώς και Ορίζονται 

από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.B.A. 

2. Κανονισμών Αγώνων Καλαθοσφαίρισης (ΚΑΚ) 

3. Κανονισμών της ΕΟΚ που διέπουν το άθλημα. 

4. Αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της Ε.Ο.Κ και 



5. Αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ του ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά 

θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η προκήρυξη είναι πρόταση της διοργανώτριας Αθλητικής Ένωσης 

Αστυνομικών Ελλάδος αποδεκτή από τις ομάδες που μετέχουν στο 

Πρωτάθλημα. Με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής η ομάδα 

αποδέχεται πλήρως τους όρους διεξαγωγής των πρωταθλημάτων. 

ΑΡΘΡΟ 3 : HMEPOMΗNIA ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Η έναρξη των αγώνων του Κυπέλλου ορίζεται για την 24/10/2016. Η 

έναρξη των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζεται για την 31/10/2016. 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΟΣ - EΔΡA ΟΜΑΔΟΣ ΓΗΠΕΔΟ 

Η ομάδα που θα δηλώσει συμμετοχή, υποχρεούται να γνωρίσει στην 

διοργανώτρια το χρώμα της στολής των καλαθοσφαιριστών καθώς και το 

γήπεδο την ημέρα και ώρα που θα χρησιμοποιήσει για τους αγώνες της, το 

οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι κλειστό και ο αγωνιστικός χώρος να 

είναι δαπέδου παρκέ. 

Ορισμένοι αγώνες λόγω κωλύματος των γηπεδούχων ομάδων θα 

διεξάγονται σε γήπεδα που έχουν παραχωρηθεί για χρήση των αγώνων του 

Πρωταθλήματος στην Αθλητική Ένωση ή εάν δεν είναι εφικτό στην έδρα 

της φιλοξενούμενης ομάδος. 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Ορισμός των διαιτητών  θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή της 

συνεργαζόμενης ένωσης σωματείων καλαθοσφαίρισης. Εν προκειμένω της 

Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.). 

2. Ο κριτής θα συντάσσει το φύλλο αγώνος και θα αναγράφει τα γεγονότα 

αναλυτικά καθ’ υπόδειξη του διαιτητή όπου αυτό απαιτείται.  Σε περίπτωση 

απουσίας του κριτή το φύλλο αγώνος θα συντάσσεται από τους υπευθύνους 

των δύο ομάδων. Σημειώνεται ότι, όταν από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται 

ένας κριτής για τη διεξαγωγή αγώνα, τότε δεν θα γίνεται χρήση φωτεινού 

πίνακα. 

3. Σε περίπτωση κωλύματος θα αντικαθίσταται από τους διαθέσιμους 

διαιτητές. 

4. Το φύλλο αγώνος θα συντάσσεται σύμφωνα με την αρχική δήλωση 

συμμετοχής η οποία είναι θεωρημένη από την Οργανωτική επιτροπή. 



ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Σε κάθε αγώνα της αρμοδιότητας της, η διοργανώτρια εάν δίνατε θα ορίζει 

έναν εκπρόσωπό της (παρατηρητή), από πίνακα που καταρτίζεται κατά την 

απόλυτη κρίση της. 

Καθήκοντα παρατηρητή έχει το δικαίωμα να ασκεί και οποιοδήποτε μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Α.Ε. εφόσον ορισθεί αρμοδίως. Για 

οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει ο παρατηρητής ο οποίος ορίσθηκε από την 

διοργανώτρια, τότε οι ομάδες που διαγωνίζονται έχουν υποχρέωση να 

υποδείξουν κάθε μια από ένα πρόσωπο και ο διαιτητής να διενεργήσει 

κλήρωση μεταξύ τους για να αναδειχθεί ο παρατηρητής του αγώνα. 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ 

Οι υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων ομάδων για την ώρα προσέλευσης, 

τον εφοδιασμό του φαρμακευτικού υλικού, για τις μπάλες του αγώνα 

καθορίζονται από τον ΚΑΚ. 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 

1. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους, υποχρεούνται να έχουν μαζί τους 

και να παραδίδουν στον διαιτητή: 

α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών του καλαθοσφαιριστή το 

οποίο πρέπει να φέρει φωτογραφία και οπωσδήποτε ιατρική θεώρηση από 

παθολόγο ή καρδιολόγο ιδιώτη ή από Ιατρό της Διευθύνσεως Υγειονομικού 

της Ελληνικής Αστυνομίας και η οποία πιστοποιεί ότι είναι απολύτως υγιής. 

β) Φ/Α Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων, 

επισυναπτόμενο στο δελτίο ατομικών στοιχείων των αθλητών. 

2. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του 

φύλλο αγώνος τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών. 

3. Ο Έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των 

διαγωνιζομένων ομάδων, υποχρεωτικά πριν την έναρξη του αγώνα. Kατά 

την εκ μέρους του διαιτητή συμπλήρωση του φύλλο αγώνος. 

4. Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των 

διαγωνιζόμενων καλαθοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του φύλλο 

αγώνος, οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να ζητήσουν σ' αυτό το 

διάστημα να τα ελέγξουν, μόνο για περίπτωση διατύπωσης ένστασης 

πλαστοπροσωπίας. 



5. Απαγορεύεται η συμμετοχή καλαθοσφαιριστή σε οποιαδήποτε αγώνα 

πρωταθλήματος χωρίς δικαιολογητικά των εδαφών α' και β' στη παραγ.-1- 

παρόντος ο δε διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή 

καλαθοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν 

παρά αυτά καλαθοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα η συμμετοχή του 

θεωρείται αντικανονική, η υπαίτια δε ομάδα, σε περίπτωση ενστάσεως 

υφίσταται τις προβλεπόμενες κυρώσεις ενώ ο διαιτητής τιμωρείται από την 

αρμόδια πειθαρχική επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ 

α. Οι αγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται: 

Σε περίπτωση νίκης με δύο (2) βαθμούς. 

Σε περίπτωση ήττας με ένα (1) βαθμό. 

β. Εάν προκύπτει στο τέλος του Πρωταθλήματος ισοβάθμηση ομάδων, τότε 

υπολογίζεται το αποτέλεσμα της μεταξύ τους συνάντησης. Εάν και πάλι 

ισοβαθμήσουν τότε θα ληφθεί υπόψη η καλύτερη επίθεση. 

γ. Οι ομάδες που συμμετέχουν θα χωριστούν σε 2 Ομίλους των 12 ομάδων 

Α και Β διά κληρώσεως . 

δ. Μετά το τέλος της βαθμολογίας που θα σxηματισθεί από την διεξαγωγή 

των συναντήσεων μεταξύ των αντιπροσωπευτικών ομάδων, θα διεξαχθούν 

PLAY OFF παιχνίδια μεταξύ των  

1Α – 4Β, 2Α – 3Β, 2Β – 3Α, 1Β – 4Β .  

Πρόκριση στις δύο νίκες. Πλεονέκτημα έδρας έχουν οι ομάδες που 

τερματίσανε στον όμιλο τους με καλύτερη βαθμολογική σειρά. Για την 

πρόκριση στην επόμενη φάση χρειάζονται δύο νίκες. Νικητές των οποίων 

θα μετέχουν στο τελικό του πρωταθλήματος οι δε ηττημένοι στο μικρό 

τελικό. 

3ο Κύπελλο Φιλίας 2015-2016 

Το κύπελλο φιλίας θα διεξαχθεί επίσης με το σύστημα των Νοκ-Αουτ με τα 

κάτωθι ζευγάρια. 

5Α – 12Β, 6Α – 11Β, 7Α – 10Β, 8Α – 9Β , 8Β – 9Α, 7Β – 10Α, 6Β – 11Α, 

5Β – 12Α.  

Πλεονέκτημα έδρας έχουν οι ομάδες που τερματίσανε στον όμιλο τους με 

καλύτερη βαθμολογική σειρά. Για την πρόκριση στην επόμενη φάση 



χρειάζονται μία νίκη. Οι νικητές των οποίων θα μετέχουν στο τελικό του 

Κυπέλλου Φιλίας. 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ- 

Αγώνας ο οποίος δεν τελέσθηκε ή δεν έληξε, χωρίς να ευθύνονται οι δύο 

διαγωνιζόμενες ομάδες και του οποίου το αποτέλεσμα ακυρώθηκε με 

τελεσίδικη απόφαση, επαναλαμβάνεται από την αρχή. Το φύλλο αγώνος  

που συντάθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άκυρο και οι 

καλαθοσφαιριστές που έχουν δηλωθεί σε αυτό θεωρείται ότι δεν 

αγωνίσθηκαν (η ημέρα αυτού του αγώνα δεν προσμετράτε για την έκτιση 

ποινών). 

Αντίθετα το παραπάνω φύλλο αγώνα είναι ισχυρό για το πραγματικό 

περιστατικό και για όσους γραφτήκαν σε αυτό, από το διαιτητή για 

παραπτώματα, τιμωρούνται με τις διατάξεις του ισχύοντος ΚΑΚ. 

Αγώνας που δεν τελέσθηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας ή και 

των δύο ομάδων ΔΕΝ προσμετράτε για την έκτιση των ποινών των 

καλαθοσφαιριστών ή και της ομάδος και βαθμολογείται σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στον ΚΑΚ. 

Δεν θα υπάρξουν αναβολές εκτός γενικής επιφυλακής της Ελληνικής 

Αστυνομίας και σε περίπτωση που θα υπάρξει ομόφωνη απόφαση των 

αρχηγών των ομάδων θα ενημερώνεται η οργανωτική επιτροπή 48 ώρες 

πριν και εάν η οργανωτική επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημά τους ο αγώνας 

θα τελεστεί το αργότερο μέχρι το πέρας της επόμενης αγωνιστικής από την 

ημέρα αναβολής σε ώρα και ημέρα που θα αποφασίσει η επιτροπή. 

Κατά την διαδικασία των PLAY OFF η ομάδα που δεν θα 

παρουσιαστεί στο γήπεδο σύμφωνα με το Κ.Α.Κ. θα ΧΑΝΕΙ τον αγώνα 

λόγω υπαιτιότητας και με σκορ 20-0. 

Σε περίπτωση αίτησης αναβολής αγώνα για έκτακτους λόγους, αυτή θα 

πρέπει να κατατίθεται εγγράφως είτε με τηλεομοιοτυπία είτε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια επιτροπή έως την 16:00 την 

προηγούμενη ημέρα τέλεσης του αγώνα. Σε διαφορετική περίπτωση η 

υπαίτια ομάδα θα χάνει τον αγώνα με 20-0 σκόρ, δεν θα κερδίζει βαθμό 

στη βαθμολογική κατάταξη και θα χάνει ένα (1) βαθμό από το 

βαθμολογικό πίνακα. Σε περίπτωση επανάληψη της ολιγωρίας τότε η 

ομάδα θα αποβάλλεται από τη διοργάνωση.  

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 



Στις νικήτριες ομάδες των διοργανώσεων θα απονεμηθεί Κύπελλο και 

Μετάλλια στους καλαθοσφαιριστές της και στον προπονητή της καθώς 

επίσης και στους καλαθοσφαιριστές και στους προπονητές της δεύτερης και 

της τρίτης ομάδας.   

Στο τέλος των διοργανώσεων θα απονεμηθεί ο τίτλος του «Ευ Αγωνίζεσθε» 

σε ομάδα των διοργανώσεων έπειτα από ψηφοφορία της οργανωτικής 

επιτροπής.  

ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΟΙΝΕΣ 

ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Φ.Α. 

Ο πειθαρχικός έλεγχος των σωματείων, παραγόντων και καλαθοσφαιριστών 

ασκείται: 

1. Από την Οργανωτική Επιτροπή της διεξαγωγής του Πρωταθλήματος 

Καλαθοσφαίρισης της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.  

2. Σε περίπτωση που προκύπτουν θέματα πoυ δεν αναγράφονται στο παρόν 

κείμενο θα επιλύονται από την Οργανωτική επιτροπή εντός 48 ωρών και 

όταν υπάρχει αδιέξοδο θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Α.Ε.Α.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

α. Η συμμετοχή των ομάδων σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος 

είναι υποχρεωτική.  

β. Στην περίπτωση μη συμμετοχής θα επιβάλλονται κυρώσεις κατά 

περίπτωση από την Οργανωτική Επιτροπή.  

γ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Αστυνομικοί, Ειδικοί Φρουροί, Συνοριακοί 

Φύλακες που δεν ανήκουν στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες έως και τον 

αριθμό δώδεκα (12), οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται στην αρχική δήλωση 

συμμετοχής καθώς και ο αρχικά ορισθείς υπεύθυνος αστυνομικός έκαστης 

ομάδος, ανεξαρτήτως της Υπηρεσίας που θα ανήκει οργανικά. Επιτρέπονται 

συγχωνεύσεις ομάδων μέχρι δύο (2) όμορων Αστυνομικών Τμημάτων εντός 

των ορίων της Γ.Α.Δ.Α. με δικαίωμα συμμετοχής δέκα (10) αθλητών άλλων 

Υπηρεσιών. Όταν ομάδα δηλώσει αθλητή άλλης Υπηρεσίας (ξένος) που 

συμμετείχε στο προηγούμενο Πρωτάθλημα με άλλη ομάδα με την κατάθεση 

του δελτίου του θα κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση του παίχτη που 

επιθυμεί να αγωνισθεί. Οι ανωτέρω αθλητές θα πρέπει να ανήκουν 

οργανικά ή να είναι αποσπασμένοι στην Γ.Α.Δ.Α. εξαιρούνται οι αθλητές οι 

οποίοι ανήκουν οργανικά σε άλλη Δ/νση και στη περιφέρεια τους δεν 

διεξάγεται διοργάνωση της Α.Ε.Α.Ε. Απαραίτητη συμμετοχή των ως άνω 



αθλητών είναι η παρουσία τους στους μισούς συν ένα αγώνες του 

πρωταθλήματος προκειμένου να συμμετέχουν στη φάση των play off . 

δ. Κάθε αστυνομικός μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί. 

Οι αποσπασμένοι μπορούν να αγωνισθούν στις Υπηρεσίες που έχουν 

αποσπασθεί εάν το επιθυμούν 

ε. Ως ημερομηνία δηλώσεως συμμετοχής των αστυνομικών - παικτών και 

ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της διοργανώτριας Αρχής, ορίζεται η 

21-10-2016. Ως ημερομηνία καταθέσεων καταστάσεων αθλητών ορίζεται 

καταλυτική την 21-10-2015. στ. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει 

τριάντα (30) αθλητές αστυνομικούς συνολικά, Σ.Φ, Ε.Φ., 

συμπεριλαμβανομένων και των αστυνομικών, Ε.Φ. και Σ.Φ. που εκτελούν 

πρακτική εκπαίδευση. Ομοίως ισχύει και για του Δόκιμους Αξιωματικούς 

και Αστυφύλακες. Προσοχή στους αγώνες θα συμμετέχουν δώδεκα (12) 

παίχτες βάση Κ.Α.Κ. Εάν κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος υπάρξει 

μετάθεση ή απόσπαση Αστυνομικού, αυτό δεν επηρεάζει την συμμετοχή 

του στους αγώνες. Παρέχεται η δυνατότητα της ενσωμάτωσης μέσα στον 

προβλεπόμενο όριο των αθλητών μόνο κατά το χρονικό διάστημα των 

μεταγραφών. Επιτρέπεται να συμμετέχουν αθλητές οι οποίοι ανήκουν 

οργανικά στην Υ.Φ.Α.Α., (έως κ δύο (2) σε κάθε ομάδα).  

 

ζ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση αριθμού παικτών και ομάδων 

κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος.  

η. Οι Αστυνομικοί αθλητές κάθε αντιπροσωπευτικής ομάδας καθώς και οι 

διαιτητές, συμμετέχουν στους αγώνες με δική τους ευθύνη.  

θ. Όλοι οι Αστυνομικοί αθλητές θα συμμετέχουν στους αγώνες με δελτίο 

Αθλητικής ιδιότητος θεωρημένο από Ιατρό και υπογεγραμμένο από τον 

υπεύθυνο εκάστης ομάδος.  

ΑΡΘΡΟ 14 : ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Φ.Α. 

α. Ποινή μιας (1) αγωνιστικής ημέρας αν ο καλαθοσφαιριστής αποβάλλεται 

κατά τη διάρκεια του αγώνος. 

β. Ποινή δύο (2) αγωνιστικών σε περίπτωση αποβολής λόγω υβριστικής 

συμπεριφοράς σε αντίπαλο παίκτη, και ποινή -5- αγωνιστικών ημερών 

εφόσον η υβριστική συμπεριφορά εμπεριέχει και βλασφημία των θείων. 

γ. Ποινή οριστικής αποβολής από το Πρωτάθλημα για βιαιοπραγία κατά 

Διαιτητού. 



δ. Ποινή οριστικής αποβολής σε περίπτωση που καλαθοσφαιριστής 

λακτίσει, κτυπήσει ή πτύσει αντίπαλο καλαθοσφαιριστή. 

ε. Οι ποινές επιβάλλονται με βάση το φύλλο αγώνος  που συντάσσεται από 

τον διαιτητή και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. 

στ. Η πειθαρχική επιτροπή κατόπιν συνεννόησης των μελών της σε ημέρα 

που θα καθορισθεί μετά το πέρας όλων των αγώνων της αγωνιστικής και 

πάντα εντός της εβδομάδος θα αποφασίζει για την επιβολή των ποινών. 

ζ. Λόγω της φύσεως του επαγγέλματος συνίσταται στους αθλητές και 

προπονητές των ομάδων περισσότερη ευθιξία σε θέματα συμπεριφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΑΞΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 

Κατά το χρόνο προετοιμασίας των ομάδων και της διεξαγωγής των αγώνων, 

η τάξη και η πειθαρχία των αθλητών πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε ενέργεια, 

καθισταμένων υπευθύνων προς τούτο των επικεφαλής αρχηγών των 

αποστολών και αρχηγών ομάδων. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί και καταγραφεί στο φύλλο αγώνος ή στην 

έκθεση του παρατηρητή, παράβαση πειθαρχική και ποινική, οι ευθύνες θα 

είναι αποκλειστικά προσωπικές. 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. Την Οργανωτική Επιτροπή – Επιτροπή Διαιτησίας του Πρωταθλήματος 

αποτελούν: 

Α/Β΄ ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος          Πρόεδρος 

Υ/Β΄ ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗΣ Αχιλλέας Μέλος 

ΑΝΘΜΟΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρηγας  Μέλος 

Αρχ/κας ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κων/νος Μέλος 

Ε.Φ. ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος  Μέλος 

 

2. Την Πειθαρχική Επιτροπή αποτελούν 

Α/Β’ ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος             Πρόεδρος 

Υ/Β΄ ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗΣ Αχιλλέας Μέλος 



Ε.Φ. ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος      Μέλος 

Σε ιδιαιτέρως δύσκολες περιπτώσεις κατά την κρίση της επιτροπής θα 

ρωτάται ο Αθλητικός Δικαστής της Ομοσπονδίας.  

3. Η Ελλανόδικος Επιτροπή της τελικής φάσης των αγώνων καθορίζεται 

από τους επίσημους παριστάμενους των αγώνων με συμμετοχή μελών της 

οργανωτικής επιτροπής. 

4. Οι συμμετέχοντες αστυνομικοί - Ειδικοί Φρουροί - Συνοριοφύλακες με 

την οποιοδήποτε ιδιότητα πρέπει να είναι µέλη της Ένωσης η εγγραφή 

πρέπει να κατατεθεί μέχρι την κατάθεση των δελτίων. 

ΑΡΘΡΟ 17 : ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 

Περίοδο μεταγραφών ορίζεται από 20 Δεκέμβριου 2016 έως και 20 

Ιανουαρίου 2017. Παίχτης που αγωνίστηκε στην έναρξη της αγωνιστικής 

περιόδου σε κάποια ομάδα δεν δικαιούται μεταγραφή. Όποια ομάδα προβεί 

σε μεταγραφές αθλητών, υποχρεούται να υποβάλλει νέα κατάσταση 

αθλητών υπογεγραμμένη από τον Δ/τη της Υπηρεσίας, μέχρι την 20-01-

2017. 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Όποιο θέμα προκύψει και δεν ρυθμίζεται με την παρούσα προκήρυξη θα 

επιλύεται με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Πρωταθλήματος. 

 


