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 Η Τοπική Επιτροπή Χίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρισης (ΕΟΚ) ενημερώθηκε από τα 

μέσα Μαζικής Επικοινωνίας έντυπα και ηλεκτρονικά για την δημοσίευση ανυπόγραφης δήλωσης – 

ενημέρωσης του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθόσφαιρισης Χίου (ΣΕΔΚΑΧ) προς τα μέλη του που αφορά 

στην διαφορά την οποία επέλυσαν τα Ελληνικά Δικαστήρια μεταξύ του διαιτητή και προέδρου του 

ΣΕΔΚΑΧ κ. Κοντίλη Βαλάντη και του προπονητή κ. Γιασεμή Κωνσταντίνου.. 

 

Η Τοπική Επιτροπή  Καλαθόσφαιρας Χίου λαμβάνει αποστάσεις και διαφωνεί κάθετα με την δήλωση – 

δημοσίευση αυτή διότι έρχεται σε αντίθεση και παραβαίνει στο ακέραιο τον Κανονισμό Διαιτησίας ο 

οποίος σαφώς αναφέρει στο Κεφάλαιο Β, Άρθρο 4, παράγραφο 8, ότι: “Οι διαιτητές δεν προβαίνουν σε 

δημόσιες κρίσεις και μάλιστα από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας σε βάρος συναδέλφων τους, καθώς 

και όλων όσων έχουν σχέση με το άθλημα της Καλαθοσφαίρισης. Τις κρίσεις – ενημερώσεις οι διαιτητές 

δικαιούνται να τις κάνουν στις συγκεντρώσεις των διαιτητών, και ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής’’ 

 

Κατά την άποψη των μελών της Τοπικής Επιτροπής η δήλωση – δημοσίευση  μοναδικό σκοπό έχει την 

προσβολή δια του τύπου, τον εξευτελισμό και διαπόμπευση του προπονητή κ. Γιασεμή Κωνσταντίνου 

από τον κ. Κοντίλη Βαλάντη ο οποίος χρησιμοποίησε για τον σκοπό αυτό τον σύνδεσμο διαιτητών του 

οποίου ηγείται, και με τον οποίο σύνδεσμο ο προαναφερόμενος προπονητής δεν έχει καμία διαφορά. 

 

Τέλος η Τοπική Επιτροπή Καλαθοσφαίρισης Χίου ενημερώνει ότι ο Σύνδεσμος Διαιτητών 

Καλαθοσφαίρισης είναι ανεξάρτητο σωματείο το οποίο διαθέτει αρμόδια όργανα για έλεγχο 

παραβατικών συμπεριφορών και παραβιάσεων κανονισμών από τα μέλη του και επιβάλει τις ανάλογες 

ποινές. 

 

 

 

 

    Για την Τ.Ε. ΕΟΚ Χίου 
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