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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

1. Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο που ενέχουν η χειραγώγηση των αθλητικών 

αγώνων για την αθλητική ακεραιότητα, η φαρμακοδιέγερεση και η δυσφήμηση 

του αθλήματος, η Ε.Ο.Κ. δεσμεύεται να διαφυλάττει τις θεμελιώδεις αρχές, τους 

κανόνες και τις αξίες και δη την ακεραιότητα του αθλήματος της 

Καλαθοσφαίρισης, πάντα με γνώμονα τις διατάξεις του Συντάγματος, των νόμων 

και των ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων.  

2. Προς τούτο, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), έχοντας 

υπ’ όψη της τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2725/1999, τις διατάξεις του 

Καταστατικού, και των Εσωτερικών Κανονισμών της, καθώς και των Κανονισμών 

Παιδιάς της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIΒΑ), εκδίδει τον παρόντα Κώδικα 

Δεοντολογίας.  

3. Ο παρών Κώδικας είναι απόλυτα δεσμευτικός για όλα τα αναφερόμενα σε 

αυτόν μέρη, ισχύει παράλληλα και αλληλοσυμπληρώνεται με τις διατάξεις του 

Καταστατικού της Ε.Ο.Κ., τους λοιπούς Κανονισμούς της, το Καταστατικό και 

τους Κανονισμούς της FIBA, τους Κανονισμούς κατά της Φαρμακοδιέγερσης και 

κατά των προσυνεννοημένων αγώνων και αποτελεσμάτων, τις συνταγματικώς 

κατοχυρωμένες διατάξεις, τις διατάξεις του νόμου, τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 

συμβάσεις και πάσα άλλη διάταξη του ελληνικού και διεθνούς δικαίου με την 

οποία υποχρεούται να συμμορφώνεται η Ε.Ο.Κ. και στις οποίες υπεισέρχεται και 

ρητά υιοθετεί το περιεχόμενό τους.  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΚΟΠΟΣ  

Ο παρών Κώδικας σκοπεί στην προστασία των θεμελιωδών αρχών, των 

κανόνων και των αξιών του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, καθώς και στην 
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πρόληψη και καταστολή παράνομων, ανήθικων και αντιδεοντολογικών 

συμπεριφορών που βλάπτουν τη φήμη και την ακεραιότητα του αθλήματος της 

Καλαθοσφαίρισης, τόσο σε αγωνιστικές, όσο και σε εξωαγωνιστικές 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα υπό τη σκέπη της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Καλαθοσφαίρισης.    

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και 

παράγοντα του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και 

συγκεκριμένα:  

(α) Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σε όλο το προσωπικό αυτής, στα μέλη των 

οργάνων της (λ.χ. Επιτροπές) και σε κάθε εξωτερικό συνεργάτη αυτής.  

(β) Στις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, στα Τμήματα Αμειβομένων 

Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.), εφόσον υπάρχουν, στα αθλητικά σωματεία, στους 

Προέδρους και τα μέλη Διοίκησης αυτών, στις αθλήτριες και αθλητές τους, στο 

προσωπικό τους και σε κάθε εξωτερικό συνεργάτη τους.  

(γ) Στις αθλήτριες και τους αθλητές Καλαθοσφαίρισης που συμμετέχουν στην 

οργανωμένη Καλαθοσφαίριση, τόσο σε αγωνιστικές όσο και σε εξωαγωνιστικές 

δραστηριότητες.  

(δ) Σε όλους τους αξιωματούχους και τους παράγοντες της Ομοσπονδίας,  

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στους διαιτητές, τους προπονητές, το τεχνικό και 

αθλητικό προσωπικό υποστήριξης, τα επίτιμα μέλη και γενικότερα στους 

αξιωματούχους ομάδας (τυπικά και εν τοις πράγμασι) και αξιωματούχους αγώνα, 

ως επίσης και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο, με την άδεια ή όχι του  

διαιτητή του αγώνα, ευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ή έχει διοριστεί από 

οποιαδήποτε από τις διαγωνιζόμενες ομάδες ή την Ε.Ο.Κ. και ανέλαβε 

συγκεκριμένη ευθύνη σε σχέση με τον αγώνα ή την διοργάνωση.  

(ε) Στους Διαμεσολαβητές και σε τρίτα σχετιζόμενα πρόσωπα. 

(στ) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που οργανώνει ή συμμετέχει με 

οποιονδήποτε τρόπο στη διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ.  ή 

άλλης εξουσιοδοτημένης από αυτή διοργανώτριας αρχής.  
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(ζ) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που, με πράξεις ή παραλείψεις του, 

προσβάλλει το κύρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), 

δυσφημώντας το άθλημα της καλαθοσφαίρισης με οποιονδήποτε τρόπο.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

1. Για κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ των μερών από τον παρόντα 

Κώδικα, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και οι ευρωπαϊκές και διεθνείς 

συμβάσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FIBA) και κάθε άλλης 

ευρωπαϊκής ή διεθνούς Ομοσπονδίας, της οποίας η Ε.Ο.Κ. είναι μέλος, ενώ αρμόδια 

είναι τα ελληνικά δικαστήρια και τα αρμόδια διαιτητικά όργανα της Ε.Ο.Κ. και της 

FIBA.  

2. Σε περίπτωση που ορισμένο θέμα δεν ρυθμίζεται στον παρόντα Κώδικα, η 

κάλυψη του κενού εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής 

Δεοντολογίας, με βάση την ελληνική νομοθεσία, τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 

και τις ενσωματωμένες στο ελληνικό δίκαιο ευρωπαϊκές Οδηγίες, τους γενικώς 

παραδεδεγμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 

συμβάσεις που δεσμεύουν την Ε.Ο.Κ., το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς 

Κανονισμούς της  ίδιας αλλά και της FIBA, τη νομολογία ελληνικών, ευρωπαϊκών 

και διεθνών δικαστηρίων, τις αποφάσεις των διαιτητικών οργάνων, την πρακτική 

και οποιαδήποτε άλλη πηγή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής.   

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 οφείλουν να σέβονται τον παρόντα Κώδικα και 

να τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις αυτού.  

2. Οι υπόχρεοι οφείλουν να τηρούν συμπεριφορά αρμόζουσα της θέσης τους.  

3. Οι υπόχρεοι οφείλουν να συμπεριφέρονται και να δρουν πάντοτε με 

γνώμονα το δίκαιο και την ηθική, σεβόμενοι τα ατομικά δικαιώματα του 

ανθρώπου.  



4 
 

4. Οι υπόχρεοι, σε κάθε περίπτωση που συναλλάσσονται με πολιτειακούς 

θεσμούς ή κυβερνητικά όργανα,  οφείλουν να τηρούν καθήκον ουδετερότητας και 

να παραμένουν πολιτικά ουδέτεροι.  

5. Οι υπόχρεοι έχουν καθήκον πίστης στην Ε.Ο.Κ., στις ενώσεις, στα σωματεία 

και στις ομάδες στις οποίες ανήκουν.  

6. Οι υπόχρεοι οφείλουν να μην προβαίνουν σε κατάχρηση της θέσεώς τους 

με οποιονδήποτε τρόπο, με σκοπό την εξυπηρέτηση προσωπικών σκοπών ή/και 

την αποκόμιση ωφελειών, οικονομικών ή μη, των ιδίων ή τρίτων προσώπων.  

7. Κάθε υπόχρεος οφείλει να γνωστοποιεί κάθε προσωπικό του συμφέρον, 

όταν τούτο υφίσταται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, να ενημερώνει 

τους προϊσταμένους του,  καθώς και να απέχει από την εκτέλεση των καθηκόντων 

του αμέσως μόλις διαπιστώσει πράξεις ή παραλείψεις που οδηγούν ή δύνανται να 

οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων και να ενημερώνει γι’ αυτό τους 

προϊσταμένους του αμέσως.  

8. Κάθε υπόχρεος, με την επιφύλαξη των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., 

απαγορεύεται να δέχεται προμήθεια για τον ίδιο ή για τρίτα πρόσωπα, κατά τους 

ορισμούς του παρόντος Κώδικα, για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών 

οποιασδήποτε μορφής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ - ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ 

1. Κάθε υπόχρεη/ος οφείλει να απέχει από τη λήψη οιασδήποτε μορφής 

οικονομικού ή άλλου οφέλους, ώστε να προβεί σε ορισμένη δήλωση βούλησης, δια 

πράξεως ή παραλείψεως, προκειμένου να παράσχει αθέμιτο πλεονέκτημα ή εν 

πάσει περιπτώσει να εξυπηρετήσει συμφέροντα συγκεκριμένου προσώπου ή 

ομάδας προσώπων.  

2. Κάθε υπόχρεη/ος οφείλει να μην καταχράται περιουσιακά στοιχεία της 

Ε.Ο.Κ., είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη συνδρομή τρίτου προσώπου, δια πράξεως ή 

παραλείψεως αυτού. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και η παθητική 

δωροδοκία.  

3. Κάθε υπόχρεη/ος οφείλει να μην αποδέχεται τη λήψη δώρων ή εν γένει 

ωφελημάτων, έστω και εάν δεν ζητείται οποιασδήποτε μορφής αντάλλαγμα από 

την/τον δωρεοδόχο. Εξαίρεση αποτελούν τα δώρα ασήμαντης ή συμβολικής αξίας 

και πάσης φύσεως δωρεές που παρέχονται για κοινωνικούς σκοπούς ή με σκοπό 

την εν γένει ανάπτυξη του αθλήματος, εφόσον δεν επηρεάζουν επουδενί την 

εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης καθήκοντος εντεταλμένου προσώπου, δεν 

υποκρύπτουν δόλο και δεν παράγουν οποιοδήποτε αθέμιτο χρηματικό ή άλλο 

πλεονέκτημα ή σύγκρουση συμφερόντων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, τεκμαίρεται 

ότι τα δώρα δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και ως εκ τούτου, η/ο 

δωρεοδόχος οφείλει να επιστρέψει άμεσα το όφελος που εξέλαβε στην/στον 
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δωρήτρια/δωρητή ή εάν δεν το έχει λάβει,  να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια 

σχετιζόμενη με το πρόσωπο που αποπειράθηκε να τον δωροδοκήσει και να 

ενημερώσει γι’ αυτό άμεσα τους προϊσταμένους του.  

4. Σε περίπτωση που η/ο υπόχρεη/ος που υποπίπτει στα ως άνω 

παραπτώματα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομάδας και η ομάδα 

χρησιμοποίησε των ωφέλεια ώστε να επηρεάσει το αποτέλεσμα του αγώνα, τότε 

η ομάδα τιμωρείται και με υποβιβασμό. Η ίδια ποινή επιβάλλεται και στην 

περίπτωση που το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομάδας δεν προβαίνει 

έμμεσα, μέσω τρίτου προσώπου, στο πειθαρχικό παράπτωμα.  

5. Κάθε αποδοχή ή απόπειρα αποδοχής δώρου ή οφέλους ή εν πάσει 

περιπτώσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετιζόμενη με δωροδοκία ή 

δωροληψία, τιμωρείται από την Επιτροπή Δεοντολογίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Κώδικα καθώς και του Πειθαρχικού Δικαίου της Ε.Ο.Κ.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ  

1. Κάθε υπόχρεη/ος του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, οφείλει να τηρεί 

απαρέγκλιτα την αρχή της ισότητας, απέχοντας από κάθε πράξη ή παράλειψη 

οποιασδήποτε μορφής διακρίσεως (λ.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φύλου, 

χρώματος, εθνικότητας, καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας) σε 

κάθε αγωνιστική και εξωαγωνιστική δραστηριότητα.  

2. Κάθε υπόχρεη/ος οφείλει να απέχει από κάθε μορφή βίας, σωματικής, 

ψυχολογικής, λεκτικής ή άλλης μορφής σε οιοδήποτε πρόσωπο.  

3. Κάθε υπόχρεη/ος οφείλει, δια πράξεως ή παραλείψεως, να απέχει από κάθε 

μορφή προσβολής της προσωπικότητας άλλου προσώπου. Ιδίως, κάθε πρόσωπο 

οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη παρενόχλησης, ήτοι 

συστηματικής εχθρικής και επαναλαμβανόμενης πράξης, η οποία αποσκοπεί στην 

απομόνωση ή στην απομάκρυνση ενός προσώπου και που επηρεάζει την 

αξιοπρέπειά του. 

4. Κάθε υπόχρεη/ος οφείλει, δια πράξεως ή παραλείψεως, να απέχει από κάθε 

μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης, ήτοι ανεπιθύμητη σεξουαλική προσέγγιση, η 

οποία δεν επιδιώκεται ούτε επιζητείται από την/τον παρενοχλούμενη/ο. Η 

εκτίμηση για τον αν υφίσταται παρενόχληση, βασίζεται στην αντίληψη του μέσου 

και συνετού ανθρώπου για την ανεπιθύμητη ή προσβλητική συμπεριφορά. 

Ιδιαίτερα, απαγορεύονται οι απειλές, η υπόσχεση ωφελημάτων και ο 

εξαναγκασμός της παρενοχλούμενης/ου. 

5. Κάθε υπόχρεη/ος οφείλει να σέβεται την σωματική και πνευματική 

ακεραιότητα των λοιπών εμπλεκομένων στον χώρο της Καλαθοσφαίρισης 

προσώπων, τηρώντας τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματά 

τους.  
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

1. Ως δυσφήμιση του αθλήματος λογίζεται κάθε δήλωση βούλησης που 

απευθύνεται σε ορισμένο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που σχετίζεται με τον 

αθλητικό χώρο και  προσβάλει την  τιμή και της υπόληψη αυτού, άμεσα ή έμμεσα, 

καθώς και κάθε ενέργεια που προσβάλει εν γένει το άθλημα της 

Καλαθοσφαίρισης.  

2. Ειδικότερα, κάθε υπόχρεη/ος απαγορεύεται να ενεργεί με τρόπο που 

δυσφημεί το άθλημα καθώς και να προβαίνει 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, επιδοκιμάζουν ή μπορούν να επιδοκιμάσουν την άσκηση  βίας. 

3. Ως δυσφήμιση του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης θεωρούνται και οι με 

οποιοδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε, δημόσιες δυσμενείς, προσβλητικές ή/και 

υβριστικές κρίσεις σε  βάρος των Αθλητικών αρχών, της ΕΟΚ και των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., 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 κάθε άλλου σωματείου – μέλους της Ε.Ο.Κ., 

των  αθλητριών και αθλητών της Ε.Ο.Κ. ή παραγόντων αυτής, καθώς και η μη 

συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  

1. Όλοι οι υπόχρεοι οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά που 

βλάπτει ή θα μπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα των αγώνων και των 

διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμπίπτει: α) όποιος/α  ενεργεί 

με τρόπο που είναι πιθανό να ασκήσει επιρροή στην πορεία ή/και στο 

αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης με σκοπό να αποκομίσει κάποιο 

πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό της/του είτε για κάποιον τρίτο, β) όποιος/α 

χρησιμοποιεί ή παρέχει προς άλλους πληροφορίες, οι οποίες δεν αποτελούν κοινή 

γνώση, αποκτήθηκαν μέσω της θέσης του στην καλαθοσφαίριση και βλάπτουν ή 

θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα ενός αγώνα ή διοργάνωσης, γ) 

όποιος/α δεν ενημερώσει άμεσα και αυτοβούλως την Ε.Ο.Κ. σχετικά με 

οποιαδήποτε συμπεριφορά περιέρχεται σε γνώση της/του και η οποία εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.  
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2. Κάθε υπόχρεη/ος οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με την Ε.Ο.Κ. και να 

παρέχει σε αυτήν πληροφορίες όταν λαμβάνει γνώση τέτοιων συμπεριφορών από 

άλλα πρόσωπα.  

3. Σε περίπτωση που η αυτεπάγγελτη ή κατόπιν καταγγελίας έρευνα, 

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, ένας αγώνας που κρίθηκε ως προσυνεννοημένος δεν 

επαναδιεξάγεται ποτέ, αλλά ή υπαίτια ή οι υπαίτιες ομάδες τιμωρούνται με βάση 

τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Αν η καταγγελία αφορά τον τελευταίο αγώνα 

του εκάστοτε 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. 

4. Πέραν των φυσικών προσώπων, υπεύθυνες θεωρούνται και οι ομάδες οι 

οποίες και τιμωρούνται στην περίπτωση που πρόσωπα έχοντα εξουσία να 

λειτουργούν εξ ονόματος αυτών, συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μορφή 

συμπεριφοράς, η οποία βλάπτει ή θα μπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα των 

αγώνων και της διοργανώσεως. 

5. Οι ως άνω υποθέσεις 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 της ΕΟΚ. 

Προκειμένου να υπάρξει απόφαση καταδίκης για τα αδικήματα χειραγώγησης ή 

απόπειρας χειραγώγησης 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. 

6. Αν το αρμόδιο 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. 

7. Η Ε.Ο.Κ. αναγνωρίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας και ανταλλαγής 

πληροφοριών και τεχνογνωσίας με τις κρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της 

αστυνομίας και των δικαστικών αρχών. 

8. Η Ε.Ο.Κ. θα καθιερώσει και θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά 

προγράμματα, κυρίως για αθλήτριες και αθλητές καλαθοσφαίρισης, τα οποία θα 

συντελέσουν στην ενημέρωση αυτών για τους κινδύνους που ενέχει η συμμετοχή 
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σε χειραγώγηση αγώνων και θα εξασφαλίσουν πως όλοι όσοι εμπλέκονται σε 

αγώνες καλαθοσφαίρισης γνωρίζουν και σέβονται τους σχετικούς κανόνες. 

9. Κάθε φορά που η Ε.Ο.Κ. παραλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τη χειραγώγηση 

αγώνα από οποιαδήποτε πηγή, τα αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση στον αρμόδιο 

αθλητικό εισαγγελέα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

1. Κάθε υπόχρεη/ος απαγορεύεται να στοιχηματίζει ή να αποπειράται να 

στοιχηματίσει σε οποιονδήποτε αγώνα ή διοργάνωση της Ε.Ο.Κ. Ειδικότερα, 

όλες/οι οι υπόχρεοι του παρόντος Κώδικα, οι οποίοι συμμετέχουν ή αποπειρώνται 

να συμμετάσχουν σε πράξη ή παράλειψη που βλάπτει ή θα μπορούσε να βλάψει 

την ακεραιότητα των αγώνων και της διοργανώσεως, με σκοπό να προσπορίσουν 

στον εαυτού τους ή σε τρίτα πρόσωπα περιουσιακά οφέλη μέσω χρηματικών 

αποδόσεων από στοιχηματισμό, τυχερά παίγνια ή άλλες παρόμοιες 

δραστηριότητες ή συναλλαγές, τιμωρούνται με την ποινή της απαγόρευσης 

εκτέλεσης οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετιζόμενης 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.  

  

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

1. Σε περίπτωση κατά την οποία Σωματείο – μέλος της Ε.Ο.Κ., διοικητικός του 

παράγοντας,  αθλήτρια / αθλητής της Ε.Ο.Κ. ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 

συνδέεται με σωματείο – μέλος της Ε.Ο.Κ. εμπλακεί, σε διαδικασία παράνομου 

στοιχηματισμού σε διοργανώσεις, παραπέμπεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. ή του επιληφθέντος δικαιοδοτικού οργάνου, στην τακτική 

δικαιοσύνη, σύμφωνα, με τα κατά τα λοιπά, ειδικά προβλεπόμενα.  

2. Σε περίπτωση κατά την οποία σε βάρος οποιουδήποτε εκ των σωματείων 

μελών της ΕΟΚ  ή /και φυσικού προσώπου που συνδέεται με το σωματείο (μέλους 

Δ.Σ., αξιωματούχου, καλαθοσφαιρίστριας/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 (προσυνεννοημένοι αγώνες) που αφορούν τα 

Πρωταθλήματα διοργανώσεως της Ε.Ο.Κ. ή οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση στην 

οποία συμμετέχει το σωματείο μέλος της Ε.Ο.Κ., η τελευταία θα αναστέλλει την 
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πληρωμή  ποσοστού 10% επί του συνολικού καταβλητέου ποσού εκ της 

αναλογίας του από οποιαδήποτε απαίτησή του κατά της Ε.Ο.Κ., 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 την Ε.Ο.Κ. εντός 

δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα που η Ε.Ο.Κ. θα λαμβάνει επίσημη 

έγγραφη ενημέρωση περί της απαλλακτικής αμετάκλητης απόφασης. 

3. Περαιτέρω σε περίπτωση κατά την οποία Σωματείο- μέλος της Ε.Ο.Κ., 

διοικητικός της παράγοντας, αθλήτρια/αθλητής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

που συνδέεται με Σωματείο – μέλος της Ε.Ο.Κ., καταδικασθεί τελεσίδικα για 

παράνομο στοιχηματισμό για αγώνες στους οποίους συμμετέχει το Σωματείο ή 

και άλλους τυχόν αγώνες καλαθοσφαίρισης αρμοδιότητας της Ε.Ο.Κ., ταυτόχρονα 

του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον παρόντα Κώδικα πειθαρχικές ποινές για 

δωροδοκία, χωρίς να αποκλείεται επιβολή οιασδήποτε βαρύτερης, 

προβλεπόμενης σε ειδικό νόμο, ποινής. Η Ε.Ο.Κ. 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 καταβάλλει ως ποινική ρήτρα χορηγού ή χορηγών του, 

συνεπεία των ανωτέρω πράξεών τους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1. Αρμόδιο όργανο για τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των 

διατάξεων του παρόντος Κώδικα, αποτελεί η Επιτροπή Δεοντολογίας.  

2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι πενταμελής, ενώ αυτής προΐσταται ο 

Πρόεδρος. Αποτελείται από το ερευνητικό τμήμα, που απαρτίζεται από τρία (3) 

μέλη και το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή έρευνας με σκοπό τη συλλογή 

στοιχείων και πληροφορίων και το δικαστικό τμήμα που απαρτίζεται από δυο (2) 

μέλη και είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των πληροφοριών και την επιβολή ή 

μη των αντίστοιχων ποινών.  

3. Στην ως άνω Επιτροπή συμμετέχουν υποχρεωτικά δυο τακτικοί δικαστές 

με τριετή θητεία που δεν ανανεώνεται και ένας δικηγόρος παρ’ εφέταις.  
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4. Η Επιτροπή Δεοντολογίας  έχει  την  αρμοδιότητα  να  χειρίζεται  και να 

δικάζει όλες  τις υποθέσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος 

Κώδικα. 

5. Η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται όλων των παραπτωμάτων 

δεοντολογίας των Αθλητριών/Αθλητών, Σωματείων, Διοικητικών Παραγόντων 

Σωματείων, προπονητών ομάδων Εθνικών κατηγοριών και των προσώπων που 

σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους 

αγώνες, που διεξάγονται από της Ε.Ο.Κ. ή τις ενώσεις-μέλη της και  δεν υπάγονται 

στην αρμοδιότητα του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Δικαιοδοτικού 

Οργάνου της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ. Επίσης η Επιτροπή Δεοντολογίας 

επιλαμβάνεται όλων των παραπτωμάτων των αθλητριών/αθλητών, σωματείων, 

διοικητικών παραγόντων των σωματείων, προπονητών ομάδων, προσώπων που 

μετέχουν σε αγώνες πρωταθλημάτων των Τοπικών Επιτροπών κ.λπ. και 

επιβάλλει ανάλογες ποινές. 

6. Ειδικότερα ως προς τις ομάδες των Κ.Α.Ε Α1 Εθνικής Κατηγορίας και τα 

πρόσωπα που σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με αυτές ( 

ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αθλητές,  διοικητικοί παράγοντες, προπονητές 

κ.λπ.), η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται όλων των παραπτωμάτων 

δεοντολογίας που δεν συντελούνται από τα ως άνω νομικά ή φυσικά πρόσωπα 

κατά την διεξαγωγή αγώνων. 

7. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει αρμοδιότητα να κρίνει την συμπεριφορά 

όλων των προσώπων που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα,  όταν εκτελούν  

τα  καθήκοντά  τους.  Επιπρόσθετα, έχει την αρμοδιότητα να διερευνά και να 

κρίνει συγχρόνως την συμπεριφορά και άλλων προσώπων που δεσμεύονται από 

τον παρόντα Κώδικα, εφόσον μία ενιαία απόφαση κρίνεται αναγκαία, βάσει των 

συγκεκριμένων συνθηκών. 

8. Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει την αρμοδιότητα να ερευνά και να κρίνει την 

συμπεριφορά όλων των προσώπων που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα, 

εφόσον η υπόθεση στην οποία βασίζεται η φερόμενη παράβαση δεν έχει 

συνέπειες σε  διεθνές  επίπεδο (επηρεάζει διάφορες ομοσπονδίες) και κρίνεται σε 

επίπεδο ομοσπονδίας. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ   

1. Το ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας διερευνά πιθανές 

παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, είτε κατόπιν καταγγελίας, είτε 

αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αναφοράς από τον Πρόεδρο ή την Εκτελεστική 

Επιτροπή της Ε.Ο.Κ. 

2. Το ως άνω ερευνητικό τμήμα  εξετάζει ενδελεχώς τα στοιχεία που έχει στη 

διάθεση του, ενώ προβαίνει και σε περαιτέρω συλλογή στοιχείων και 
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αποδεικτικών μέσων, εάν τούτο κρίνει αναγκαίο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. 

Με το πέρας της διερεύνησης, συντάσσει σχετική έκθεση η οποία περιλαμβάνει 

διάταξη με την παραπομπή του φακέλου στο δικαστικό τμήμα, καθώς και την 

εισήγηση αυτού σχετικά με την ουσία της υπόθεσης και τον λόγο παραπομπής. Η 

έκθεση αυτή δύναται να περιλαμβάνει και πρόταση επιβολής ποινής.  Εφόσον 

κρίνει ότι δεν υφίσταται παράβαση, εισηγείται τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο.  

3. Σε περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία τα οποία δικαιολογούν την 

επανεξέταση της υπόθεσης, το ερευνητικό τμήμα δύναται να ανασύρει την 

υπόθεση από το αρχείο και να προβεί στην επανεκκίνηση της διαδικασίας.  

ΑΡΘΡΟ 13 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

1. Το δικαστικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας εξετάζει τους φακέλους 

των υποθέσεων που διαβιβάζονται από το ερευνητικό τμήμα και αποφαίνεται 

σχετικά με την επιβολή ποινής ή τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο.  

2. Σε περίπτωση που το δικαστικό τμήμα κρίνει, κατά τη διακριτική του 

ευχέρεια, ότι η υπόθεση τυγχάνει περαιτέρω διερεύνησης, επιστρέφει τον φάκελο 

στο ερευνητικό τμήμα για περαιτέρω έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, το δικαστικό 

τμήμα δύναται να διενεργεί και το ίδιο έρευνα.  

3. Μετά το πέρας της διαδικασίας, το δικαστικό τμήμα συντάσσει σχετική 

έκθεση, και, σε περίπτωση που κρίνει ότι υφίσταται παραβίαση, παραπέμπει την 

υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας, αποστέλλοντας συγχρόνως κλήσεις στους 

διαδίκους.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικώς μια (1) φορά κάθε δυο μήνες και 

εκτάκτως, όποτε αυτό απαιτηθεί.  

2. Η Επιτροπή έχει απαρτία όταν στη συνεδρίασή της παρίστανται τα τρία (3) 

από τα πέντε (5) μέλη αυτής.  

3. Η απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

της.   

4. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας δεν είναι δημόσιες. Σε αυτές 

συμμετέχουν, εκτός των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, οι 

μάρτυρες και ο γραμματέας καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που κρίνει η Επιτροπή 

ότι πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία.  

5. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, οι διάδικοι μπορούν να παρασταθούν 

είτε αυτοπροσώπως είτε με δικηγόρο. Δεν επιτρέπεται παράσταση μέσω τρίτου 

εξουσιοδοτούμενου προσώπου.  Οι διάδικοι μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις 
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τους είτε προφορικά είτε με έγγραφο υπόμνημα, εντός τριών (3) ημερών από την 

ημέρα της συνεδρίασης. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί από την 

Επιτροπή Δεοντολογίας.  

6. Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας επικυρώνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ. Στη συνέχεια, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

κοινοποιείται στους διαδίκους.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας οφείλουν να διεξάγουν τις έρευνές 

τους και να προχωρούν στην έκδοση αποφάσεων, αμερόληπτα και με πλήρη 

ανεξαρτησία.  

2. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας οφείλουν να απέχουν από 

οποιαδήποτε έρευνα ή ακροαματική διαδικασία, στις περιπτώσεις που υφίσταται 

σύγκρουση συμφερόντων. Στην  ως άνω περίπτωση, τα μέλη ενημερώνουν άμεσα 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ζητούν την αντικατάστασή τους.  

3. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας οφείλουν να τηρούν καθήκον 

εχεμύθειας. Κατά παρέκκλιση αυτού, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή 

μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να επιτρέψει στα μέλη της να πληροφορήσουν 

σχετικά το κοινό ή να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη εκκρεμούς διαδικασίας 

διερεύνησης, σεβόμενα πάντα το τεκμήριο αθωότητας των εμπλεκομένων 

προσώπων.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για την 

κρίση που εκφέρουν με  τις  αποφάσεις  τους  ή  οποιαδήποτε  άλλη πράξη τους 

που αφορά την διαδικασία, πλην των περιπτώσεων δόλου και βαριάς αμέλειας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ  

1. Οι διάδικοι έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της έρευνας που τους αφορούν, 

τόσο κατά τη διάρκεια αυτής όσο και κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής 

Δεοντολογίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας δύναται να περιορίσει την πρόσβαση 

στα στοιχεία του φακέλου, σε περίπτωση που θεωρήσει ότι η πρόσβαση 
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δυσχεραίνει την διαδικασία της έρευνας ή όταν θίγονται ζητήματα εμπιστευτικής 

φύσεως, όπως διαφύλαξη μαρτύρων που πρέπει να προστατευθούν ή όταν 

ορισμένα εκ των στοιχείων είναι απόρρητα στο συγκεκριμένο στάδιο της έρευνας.  

2. Οι διάδικοι δικαιούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

που τους αφορούν, είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο δικηγόρο. Δεν 

επιτρέπεται να να παρασταθούν μέσω τρίτου εξουσιοδοτούμενου προσώπου. 

3. Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα στην έκδοση αιτιολογημένης απόφασης.   

ΑΡΘΡΟ 18 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ 

1. Οι διάδικοι είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν καλή τη πίστει καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας.   

2. Οι διάδικοι είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με την Επιτροπή 

Δεοντολογίας και να της παρέχουν τα στοιχεία που τους ζητούνται, προκειμένου 

να αποδειχθούν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Ειδικότερα, οφείλουν 

να συμμορφώνονται με τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που αποστέλλονται 

από τα τμήματα της Επιτροπής και να παρίστανται στις συνεδριάσεις. Σε 

περίπτωση απουσίας τους, η Επιτροπή προχωρά κανονικά στην συνεδρίαση και 

την έκδοση απόφασης, εκτός, εάν κατά τη διακριτική της ευχέρεια, κρίνει 

διαφορετικά, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να τους επιβάλλει και 

πειθαρχικές κυρώσεις για την μη παράστασή τους.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1. Όλη η διαδικασία διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Η Επιτροπή 

Δεοντολογίας, εάν το κρίνει αναγκαίο, δύναται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες 

διερμηνέα.  

2. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν παραδεκτά αποδεικτικά μέσα. 

Αποδεικτικά μέσα που παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή καταφανώς 

δεν εξυπηρετούν στην απόδειξη σχετικών γεγονότων, δεν λαμβάνονται υπόψη 

από την Επιτροπή.  

3. Η εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 

της Επιτροπής Δεοντολογίας.  

4. Το βάρος απόδειξης αναφορικά με τις παραβάσεις των διατάξεων του 

παρόντος Κώδικα φέρει η Επιτροπή Δεοντολογίας.  

5. Οι προθεσμίες για την άσκηση δικαιωμάτων που έχουν κοινοποιηθεί άμεσα 

σε έναν διάδικο ή στον διορισμένο πληρεξούσιο ή οποιοδήποτε άλλο εκπρόσωπό 



14 
 

του, αρχίζουν την επόμενη ημέρα από την κοινοποίηση της σχετικής 

κλήσης/ειδοποίησης. Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με μια 

δημόσια αργία στον τόπο κατοικίας αυτού προς τον οποίο απευθύνεται, η 

προθεσμία εκπνέει την επόμενη εργάσιμη μέρα. 

6. Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο, το οποίο δεσμεύεται από τον παρόντα 

Κώδικα απωλέσει την ιδιότητά του αυτή, η Επιτροπή Δεοντολογίας διατηρεί την 

αρμοδιότητά της για την έκδοση απόφασης, ενώ τόσο το ερευνητικό όσο και το 

δικαστικό τμήμα, διατηρούν το δικαίωμά τους να περατώσουν την όποια εν 

εξελίξει έρευνα και να εκδώσουν απόφαση στην ουσία της υπόθεσης.  

7. Δεν   υφίσταται   υποχρέωση   αποζημίωσης   σε   σχέση    με    διαδικασίες 

διεξαγόμενες από την Επιτροπή Δεοντολογίας. 

8. Σε περίπτωση ισοψηφίας της Επιτροπής Δεοντολογίας, υπερισχύει η 

ψήφος του Προέδρου . 
 

 Ο παρών Κώδικας της ΕΟΚ, αποτελεί τον εναρμονισμένο στο Ν. 2725/99, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΟΚ, των αθλητικών 

Ενώσεων και των Αγωνοδίκων Επιτροπών της και ο οποίος,  ψηφίστηκε από την τακτική 

Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της 18ης  Μαΐου 2022, 

υποβλήθηκε αρμοδίως προς έγκριση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό την 

3.6.2022 και τέθηκε σε ισχύ μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή του προς 

έγκριση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

 

 

  

 

 


