
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΑΣΜ 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 

1. Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη (εφεξής "ΣΑΣΜ") διοργανώνει το "6ο Πρωτάθλημα Μπάσκετ 
ΣΑΣΜ" (εφεξής “Πρωτάθλημα”), ένα εσωτερικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης στο οποίο συμμετέχουν 
ομάδες αποτελούμενες από μέλη του. Σκοπός του Πρωταθλήματος είναι η ανάπτυξη των αθλητικών 
δραστηριοτήτων του ΣΑΣΜ και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του. 

2. Η διοργάνωση και η διεξαγωγή του Πρωταθλήματος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΑΣΜ (αφεξής "ΔΣ"). Η ημερομηνία διεξαγωγής ορίστηκε από τον Μάιο μέχρι τον Ιούνιο του 2016.  

3. Ο παρών κανονισμός έχει εγκριθεί από το ΔΣ. Ισχύει από τον Μάιο του 2015 και μέχρι την όποια 
αντικατάσταση ή συμπλήρωσή του, αποκλειστικά εγγράφως και κατόπιν σχετικής έγκρισης του νέου 
κειμένου από το ΔΣ.  

Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ 

1. Ο ΣΑΣΜ και η Επιτροπή του Πρωταθλήματος είναι εντελώς αντίθετοι σε κάθε μορφή βίας. 
Απαγορεύονται κάθε μορφής επεισόδια, ακόμα και φραστικά, μεταξύ των αγωνιζόμενων ή κατά του 
διαιτητή. Υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των ομάδων είναι οι αρχηγοί αυτών. 

2. Οι ομάδες και οι παίκτες αυτών οφείλουν να σέβονται τον παρόντα κανονισμό και τους κανονισμούς των 
εγκαταστάσεων τις οποίες χρησιμοποιούν και την αρχή του ευ αγωνίζεσθαι εν γένει. Σε κάθε περίπτωση, 
ομάδες και αθλητές δεσμεύονται να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά που θίγει τον ΣΑΣΜ, την 
Σχολή Μωραΐτη, θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παικτών (συμπαικτών ή αντιπάλων), 
προκαλεί ζημιές στις αθλητικές εγκαταστάσεις και εν γένει απέχει από τις αρχές του Σχολείου μας και του 
καταστατικού του ΣΑΣΜ. 

3. Η ομάδα, αθλητής της οποίας συμμετέχει σε επεισόδια και επιδεικνύει συμπεριφορά η οποία κρίνεται από 
τον διαιτητή του αγώνα ή την Επιτροπή με εισήγηση του παρατηρητή ως ανάρμοστη και αντίθετη στον 
παρόντα κανονισμό, στους κανόνες του Σχολείου ή στο καταστατικό του ΣΑΣΜ, έστω και αν δεν τα 
προκάλεσε εκείνος, τιμωρείται με μηδενισμό για τον συγκεκριμένο αγώνα. Η Επιτροπή μπορεί, μετά από 
σχετική συνεδρίαση, να επιβάλλει σε ομάδα και παίκτη πρόσθετες ποινές που, ανάλογα με το παράπτωμα 
μπορούν να συμπεριλάβουν προσωρινή ή ακόμη και οριστική αποβολή ομάδας ή/και παίκτη από τη 
διοργάνωση μέχρι και για ένα (1) χρόνο. 

4. Αν συνεχίζεται η ανάρμοστη συμπεριφορά παρά τις υποδείξεις του διαιτητή, ο αγώνας - με απόφαση του 
διαιτητή - διακόπτεται οριστικά και οι παίκτες που δημιούργησαν ή/και συμμετείχαν στα επεισόδια, 
τιμωρούνται. Η Επιτροπή κατόπιν αποφασίζει για την τύχη του υπόψη αγώνα και επιβάλλει τυχόν ποινές. 

5. Η ομάδα που υπέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά και προκάλεσε επεισόδια ενώ έχει ήδη τιμωρηθεί στην 
ίδια ή την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, θα θεωρείται υπότροπη. Σε αυτήν την περίπτωση η ομάδα 
αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση από την 
πλευρά του διοργανωτή, και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην διοργάνωση μέχρι και για ένα (1) χρόνο. 
Στην περίπτωση που ο υπότροπος είναι ο ίδιος παίκτης, και στο επεισόδιο μετείχε μόνο εκείνος, είναι 
δυνατό να αποβληθεί από το πρωτάθλημα μόνο ο παίκτης και όχι η ομάδα. 
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6. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε μορφής ζημιάς (σωματικής ή υλικής) κατά τη διάρκεια ή μετά το 
πέρας του αγώνα, ουδεμία ευθύνη προς αποκατάσταση ή αποζημίωση φέρει η Επιτροπή ή ο ΣΑΣΜ ή η 
Σχολή Μωραΐτη. Υπεύθυνος για την αποκατάσταση της ζημιάς είναι αποκλειστικά ο παίκτης που 
προκάλεσε την συγκεκριμένη ζημιά, σε περίπτωση δε που ο ΣΑΣΜ κληθεί να καταβάλει κάποια 
αποζημίωση, έχει αναγωγικά δικαιώματα κατά του συγκεκριμένου παίκτη. 

7. Η Επιτροπή είναι η μοναδική αρμόδια για την επιβολή ποινών στους αθλητές. Ποινές μπορούν να 
επιβληθούν οποτεδήποτε (εντός ή εκτός αγωνιστικής περιόδου), σε μεμονωμένο αθλητή, αρχηγό ή και 
ομάδα, συνδυαστικά ή αυτοτελώς ανάλογα με το παράπτωμα, ακόμη και αναδρομικά. Οι αποφάσεις της 
Επιτροπής από τη στιγμή που λαμβάνονται έχουν άμεση εφαρμογή, είναι τελεσίδικες και δεν προβλέπεται 
διαδικασία έφεσης επ’ αυτών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι αθλητικού χαρακτήρα σε εφαρμογή του 
παρόντος Κανονισμού και δεν έχουν χαρακτήρα, φρασεολογία ή λογική δικαστηρίου, αστικού ή ποινικού. 
Τα δεδομένα της απόφασης αντλούνται από την Επιτροπή με όποιον τρόπο εκείνη κρίνει σκόπιμο και 
ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται τα τυχόν γραπτά στοιχεία (ενστάσεις, φύλλα αγώνος 
κλπ.), οι μαρτυρίες διαιτητή, παρατηρητή, παρόντων μελών της Επιτροπής, ακόμη και οι προφορικές 
μαρτυρίες εμπλεκομένων ή μη αθλητών / θεατών / αρχηγών. Η Επιτροπή αποφασίζει σε κλειστή 
συνεδρίαση χωρίς την παρουσία των εμπλεκομένων αθλητών ή ομάδων (εκτός αν η ίδια κρίνει 
διαφορετικά) και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να καλέσει εμπλεκόμενο μέρος σε ακρόαση ή 
απολογία.  

8. Οι ποινές ανακοινώνονται στους αρχηγούς των εμπλεκόμενων ομάδων / τιμωρημένων αθλητών και στους 
παρατηρητές των αγώνων μαζί με το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Στο ποινολόγιο αναφέρονται τα 
ονόματα και οι ομάδες των τιμωρημένων αθλητών χωρίς άλλα στοιχεία ποινής. Οι αρχηγοί των ομάδων 
έχουν την αποκλειστική ευθύνη έγκαιρης ενημέρωσης και τήρησης των ποινών για τους αθλητές τους / 
τις ομάδες τους. 

9. Η Επιτροπή και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση (διαιτητές, παρατηρητές, αρχηγοί, παίκτες, μη 
αγωνιζόμενοι απόφοιτοι και απλοί θεατές) οφείλουμε να προστατεύουμε την ομαλή διεξαγωγή των 
αγώνων. Με τη λογική αυτή, η Επιτροπή επιβάλλει ποινές και για την αδυναμία ή τη μη πρόθεση τήρησης 
του ευ αγωνίζεσθαι κατά τη διάρκεια των αγώνων. Έτσι, περιστατικά που επηρεάζουν ή παρεμποδίζουν 
την ομαλή τέλεση αγώνων μπορούν να επισύρουν πλέον ποινές. Τέτοια περιστατικά αναφέρονται 
ενδεικτικά (αλλά όχι αποκλειστικά), οι αποδοκιμασίες αποφάσεων των διαιτητών από μη αγωνιζόμενους 
τη στιγμή εκείνη, «ζέσταμα» ομάδας εκτός αγωνιστικού χώρου κατά τρόπο που παρεμποδίζει τη 
διεξαγωγή αγώνα, ειρωνικά σχόλια ή ανάρμοστη συμπεριφορά εναντίον άλλων ομάδων της 
διοργάνωσης, διαιτητών, παρατηρητών κλπ. 

10.Όταν εμπλέκονται σε πειθαρχικό περιστατικό παίχτες ομάδων των μελών της επιτροπής, τα μέλη της 
ομάδας αυτής δεν θα συμμετέχουν στην διαδικασία επιβολής της ποινής για το συγκεκριμένο 
παράπτωμα. Σε περίπτωση εμπλοκής πειθαρχικού περιστατικού μελών της Επιτροπής, τα μέλη αυτά θα 
αποβάλλονται αυτόματα από την επιτροπή. Σε περίπτωση που το μέλος της Επιτροπής που εμπλέκεται σε 
πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί και μέλος του ΔΣ αρμόδιο για την επιβολή ποινής είναι το ΔΣ.  

11.Σε περίπτωση σοβαρών πειθαρχικών περιστατικών η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να θέσει αρμόδιο 
το ΔΣ.  

Ι. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς των ομάδων που συμμετέχουν στον αγώνα και έως 
24 ώρες μετά τη λήξη του αγώνα στον Υπεύθυνο Διοργάνωσης ο οποίος ενημερώνει την Επιτροπή, η 
οποία και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει σχετικά. 

2. Η Επιτροπή είναι το αποφασιστικό όργανο για όλες τις ενστάσεις. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη 
της Επιτροπής είναι μέλος μιας ομάδας που εμπλέκεται άμεσα στο θέμα υπό διαβούλευση, τότε δεν 
επιτρέπεται να συμμετέχει στην διαβούλευση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 
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παρόντων μελών, με την ψήφο του Προέδρου να υπολογίζεται ενισχυμένη σε περίπτωση ισοψηφίας, ή, 
αν δεν είναι αυτός παρών, με ενισχυμένη την ψήφο του Αντιπροέδρου.  

3. Η απόφαση επί ένστασης ανακοινώνεται στις εμπλεκόμενες ομάδες, είναι αμέσως εκτελεστή και δεν 
επιτρέπονται εφέσεις ή νέες ενστάσεις επ’ αυτής. 

Μ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Για κάθε θέμα που προκύπτει και δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, αρμόδια είναι η Επιτροπή, 
η οποία και αποφασίζει οριστικά.  

2. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα αναπροσαρμογής των κανονισμών των αγώνων κατά τη διάρκεια της 
διοργάνωσης, ενημερώνοντας παράλληλα τις ομάδες. 

3. Για οποιοδήποτε θέμα του Πρωταθλήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της Επιτροπής, ή στο 
γραφείο του ΣΑΣΜ Δευτέρα-Παρασκευή 14:00-20:00 στο 210 6756970 (κα. Μαρίνα Κονιδάρη). 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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