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ΑΡΘΡΟ 05 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΙΘ ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Α. Ενστάσεις κακής εφαρμογής των Διεθνών Κανονισμών και της παρούσας
προκήρυξης πρέπει να υποβάλλονται γραπτά προς τον Αλυτάρχη του αγώνα και
να είναι υπογεγραμμένες από τον αρμόδιο έφορο ή άλλο πρόσωπο γραπτά
εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. του ενιστάμενου συλλόγους. Σε περίπτωση
τιμωρίας του Εφόρου, την ένσταση υποβάλει ο προπονητής ή ο βοηθός του.
Ενστάσεις που αφορούν αντικανονική συμμετοχή παικτών, ακαταλληλότητα
χώρου διεξαγωγής, τερμάτων κλπ., πρέπει να υποβάλλονται πριν τον αγώνα, αν
όμως αφορούν γεγονότα που συνέβησαν μετά την έναρξη του αγώνα ή κατά τη
διάρκεια αυτού, υποβάλλονται μέσα σε είκοσι λεπτά (20’) το αργότερο από τη
λήξη του αγώνα.
Όταν ένα Σωματείο προτίθεται να υποβάλει ένσταση, σύμφωνα με τα πιο πάνω,
ο εκπρόσωπος του Σωματείου πρέπει να αναφέρει το γεγονός αυτό στον
Αλυτάρχη του αγώνα υποβάλλοντας ταυτόχρονα σύντομο σημείωμα αμέσως
μετά τη λήξη του αγώνα και πριν κλείσει το Φύλλο Αγώνα. Στη συνέχεια
προκειμένου να καθαρογραφεί η ένσταση και μέχρι να παραδοθεί στην
Ομοσπονδία παρέχεται χρονικό περιθώριο μέχρι 48 ωρών αφότου κατέστη
σαφής η εκδήλωση της σχετικής πρόθεσης για την άσκηση του νόμιμου
δικαιώματος εκ μέρους του Σωματείου (υποβολής ένστασης). Στις ενστάσεις
πρέπει να αναφέρονται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία που την αφορούν
(ύβρεις, κακή διαιτησία κ.λπ.). Αφού η ένσταση παραδοθεί στην Ομοσπονδία, θα
πρέπει να κοινοποιηθεί άμεσα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή την
αντίπαλη ομάδα, τον Αλυτάρχη και τους Διαιτητές του αγώνα.
Β. Οι ενστάσεις που αφορούν κακή εφαρμογή Κανονισμών από τον Διαιτητή, τους
κριτές τερμάτων και Μέλη της Γραμματείας παραπέμπονται από το Προεδρείο
για εκδίκαση, στην Επιτροπή Εκδικάσεως Ενστάσεων, που αποτελείται από 2
μέλη του Προεδρείου και 1 εκπρόσωπο του ΣΔΥΚ αποκλειόμενων των
εμπλεκόμενων διαιτητών.
Σε τυχόν τέτοια ένσταση, γίνεται σημείωση από τον Αλυτάρχη στο Φ.Α. και
υποβάλλεται υποχρεωτικά έκθεση από τον ίδιο, από τους Διαιτητές και κατά
περίπτωση από τους Γραμματείς, Χρονομέτρες, προς το Προεδρείο της ΚΟΕΚ
εντός 48 ωρών.
Γ. Για την άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου (επιβολή ποινών) στους παίκτες και στα
φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις ομάδες των
Σωματείων, στα Πρωταθλήματα, Κύπελλο αλλά και σε φιλικούς αγώνες, αρμόδιο
όργανο είναι αυτό που ορίζεται και προβλέπεται σύμφωνα με το Καταστατικό, ή /
και την παρούσα Γενική Προκήρυξη Υδατοσφαίρισης της ΚΟΕΚ.
Σε περιπτώσεις σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων από άτομα που φέρουν
πέραν της μίας αθλητικής ιδιότητας (παράγοντας, προπονητής, αθλητής), η
Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΕΚ δύναται να επιβάλει ποινή αποκλεισμού για όλες
τις άλλες αθλητικές ιδιότητες τους και ανεξαρτήτως κατηγορίας πρωταθλήματος ή
άλλης διοργάνωσης .
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Ποινές που επιβάλλονται για πειθαρχικά παραπτώματα και που εκκρεμούν στη
λήξη της αγωνιστικής περιόδου ή των πρωταθλημάτων ή των κυπέλλων
μεταφέρονται στην αμέσως επόμενη διοργάνωση της Ομοσπονδίας που θα
συμμετάσχει ο τιμωρηθείς.
Δ. Η ευθύνη της αθλητικής Δικαιοσύνης για το άθλημα της υδατοσφαίρισης υπάγεται
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΕΚ για τις
ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις.
1. Αποφασίζει για τις ενστάσεις κατά του κύρους αγώνα με εξαίρεση τις
ενστάσεις κακής διαιτησίας.
2. Αποφασίζει και επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις κατά προσώπων που
συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με τις ομάδες.
3. Αποφασίζει για οποιαδήποτε καταγγελία περιέλθει σ’ αυτήν εναντίον ομάδας ή
φυσικού προσώπου που συνδέεται με αυτή, είτε αυτή αναφέρεται στο κύρος
αγώνα είτε στον Πειθαρχικό Έλεγχο αυτών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε
φορά κανονισμούς.
Επίσης αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα που ανατίθεται σ’ αυτήν από τις
κείμενες διατάξεις.
4. Σε πρώτο βαθμό τα πάσης φύσεως θέματα εκδικάζει η Δικαστική επιτροπή της
ΚΟΕΚ και σε δεύτερο βαθμό η ΑΔΕΑ.
5. Προσφυγή κατά των Πρωτοβάθμιων αποφάσεων επιτρέπεται μόνο για τις
παρακάτω περιπτώσεις:
α)

Όταν προσβάλλεται το κύρος του αγώνα.

β)

Όταν τιμωρείται η έδρα ομάδας με ποινή αποκλεισμού πάνω από δύο (2)
αγωνιστικές ημέρες.

γ)

Όταν τιμωρείται αθλητής πάνω από δύο (2) αγωνιστικές.

δ)

Όταν τιμωρείται ομάδα, αθλητής ή προπονητής γιατί έχουν υποπέσει στο
παράπτωμα του Ντόπινγκ.

ε)

Όταν τιμωρούνται Μέλη του Δ.Σ. ομάδων, προπονητές και λοιπά
πρόσωπα που συνδέονται με ομάδες για αποκλεισμό μεγαλύτερο του
ενός μηνός.

6. Οι αποφάσεις της δικαστικής επιτροπής της ΚΟΕΚ και της ΑΔΕΑ είναι
οριστικές και αμέσως εκτελεστέες και δεν προσβάλλονται στα Διοικητικά ή
Πολιτικά Δικαστήρια.
7. Η άσκηση προσφυγής στην ΑΔΕΑ δεν αναστέλλει την εκτέλεση της
Πρωτοβάθμιας απόφασης.
Ε. Η Δικαστική Επιτροπή επιβάλλει για τα αδικήματα που παραπέμπονται σ’ αυτή
για εκδίκαση, ποινές που περιλαμβάνονται στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της

ΚΟΕΚ, εκτός σε εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προνοείται ποινή
στους Πειθαρχικούς ή στους Γενικούς Κανονισμούς, ή στην Ετήσια προκήρυξη
Αγώνων, ή στο Καταστατικό της ΚΟΕΚ οπότε η Δικαστική Επιτροπή έχει το
δικαίωμα να αναφερθεί στους Πειθαρχικούς κανονισμούς της LEN και της FINA,
ή ακόμα να επιβάλει την κατά την κρίση της αρμόζουσα ποινή.
ΣΤ. Για να γίνονται αποδεκτές οι ενστάσεις, πρέπει να παραδίδονται εγγράφως με
την καταβολή παραβόλου €50.00, το οποίο σε περίπτωση απόρριψης της
ένστασης καταπίπτει υπέρ της ΚΟΕΚ διαφορετικά και σε περίπτωση
ευδοκίμησης της ένστασης επιστρέφεται στο δικαιωθέν σωματείο.
Στη περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος των 20 λεπτών ή δεν συνοδεύεται η
ένσταση από το χρηματικό παράβολο των €50.00 αυτή δεν γίνεται δεκτή από τον
Αλυτάρχη, ο οποίος και δεν είναι υποχρεωμένος να την παραλάβει.

