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ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

ΕΣΚΑΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

2021~2022 

 

ΑΡΘΡΟ  1ον : ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 

Η ΕΣΚΑΣΕ λαµβάνοντας υπόψη τη γενική προκήρυξη πρωταθληµάτων της ΕΟΚ 

(αριθµός πρωτοκόλλου 3364/15-06-2021), για την αγωνιστική περίοδο 2021~2022, θα 

διοργανώσει & θα τελέσει τα παρακάτω πρωταθλήµατα, τα οποία προκηρύσσει & θα 

διεξαχθούν µε µέριµνα & ευθύνη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος 

αθλητικού νόµου, του καταστατικού & των κανονισµών της Ε.Ο.Κ, του καταστατικού 

της ΕΣΚΑΣΕ, τους κανονισµούς παιδιάς, καθώς & τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης & του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΣΚΑΣΕ. 

 

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 

9/10/21 έως 6/6/22 

9/10/21 έως 6/6/22 

   (*)   έως 6/6/22 

22/01/22 έως 6/6/22 

12/09/21 έως 3/4/22 

12/09/21 έως 3/4/22 

12/09/21 έως 3/6/22 

12/09/21 έως 3/6/22 

 

(*)  Για την έναρξη του πρωταθλήµατος Γ Κατηγορίας Ανδρών, η ΕΣΚΑΣΕ θα 

εκτιµήσει την κατάσταση σχετικά µε το πλήθος συµµετοχής των ενδιαφεροµένων 

σωµατείων, των διαθεσίµων διαιτητών προκειµένου να αποφασίσει για τον χρόνο 

έναρξης. 

Η ΕΣΚΑΣΕ διατηρεί το δικαίωµα να διεξάγει & άλλα πρωταθλήµατα, εφόσον 

κρίνει ότι ο αριθµός συµµετοχής των οµάδων είναι ικανοποιητικός. Τα ακριβή χρονικά 

όρια τέλεσης του καθενός από τα επιπλέον πρωταθλήµατα, καθώς & οτιδήποτε άλλο 

που θα αφορά τη διοργάνωση τους, θα καθορισθούν µε τις ειδικές προκηρύξεις, που θα 

εκδοθούν & θα αποσταλούν έγκαιρα από την ΕΣΚΑΣΕ. 
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ΑΡΘΡΟ  2ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 

Α   ΙΑΤΡΟΙ  ΑΓΩΝΩΝ 

 

Τα γηπεδούχα σωµατεία έχουν την υποχρέωση, για την παρουσία ιατρού ή 

πτυχιούχου νοσηλευτή στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια των αγώνων, όλων των 

κατηγοριών, µε δική τους µέριµνα.      

Εφόσον δεν υπάρχει παρουσία ιατρού ή πτυχιούχου νοσηλευτή στον αγώνα, ο 

αγώνας µαταιώνεται µε υπαιτιότητα του γηπεδούχου σωµατείου & κατακυρώνεται υπέρ 

του φιλοξενούµενου σωµατείου.  

Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο, ο ιατρός ή ο πτυχιούχος 

νοσηλευτής, θα ορίζεται από την ΕΣΚΑΣΕ & η αµοιβή του θα καλύπτεται & από τα 

δύο σωµατεία. 

 

Β.  Υποχρεώσεις & δικαιώµατα διαγωνιζοµένων σωµατείων  

 

Οι υποχρεώσεις & τα δικαιώµατα των σωµατείων καθορίζονται στις διατάξεις 

των κανονισµών της ΕΟΚ. 

Σε περίπτωση µη καθόδου στον αγωνιστικό χώρο κάποιου σωµατείου, χωρίς να 

ειδοποιηθεί  εγγράφως η ΕΣΚΑΣΕ, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες, πριν την 

τέλεση του αγώνα, το σωµατείο θα επιβαρύνεται & µε τα έξοδα του αγώνα. 

Σε περίπτωση µη προσέλευσης σωµατείου, σε δύο αγώνες (ανεξάρτητα από την 

ενηµέρωση της ΕΣΚΑΣΕ), πλην των σε βάρος της µηδενισµών, που θα υποστεί για τη 

µη προσέλευσή της, το σωµατείο αποκλείεται από το πρωτάθληµα & υποβιβάζεται δύο 

κατηγορίες. Το ίδιο ισχύει για τις οµάδες που τιµωρήθηκαν µε µηδενισµό, σε δύο 

αγώνες (άρθρο 47 των κανονισµών ΕΟΚ)  

Σε όλες τις κατηγορίες πρωταθληµάτων, σε περίπτωση που σωµατείο δεν 

προσέλθει ή αποχωρήσει σε έναν (1) αγώνα πρωταθλήµατος, οποιασδήποτε 

κατηγορίας, εκτός από τον µηδενισµό του, θα υφίσταται µείωση ενός (1) βαθµού, από 

τον βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 & 

µείωση ενός (1) βαθµού, από τον βαθµολογικό πίνακα του αντίστοιχου 

πρωταθλήµατος, που θα συµµετάσχει σε επόµενη αγωνιστική περίοδο. 

Η ίδια ποινή θα ισχύει & σε περίπτωση µη προσέλευσης ή αποχώρησης 

σωµατείου από δύο (2) αγώνες. 

Το γηπεδούχο σωµατείο οφείλει να τοποθετήσει τραπέζι, για τη γραµµατεία του 

αγώνα, στο οποίο να υπάρχουν, φύλλο αγώνα, τα χρονόµετρα (όπου δεν υπάρχουν 

ηλεκτρονικά) & γενικά όσα όργανα προβλέπονται από τους κανονισµούς παιδιάς. 

 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα χρονόµετρα πρέπει να είναι τα ειδικά επιτραπέζια, για 

αγώνες µπάσκετ & όχι για διάφορες άλλες χρήσεις  προοριζόµενα. 

Τα γήπεδα που διαθέτουν ηλεκτρονικά όργανα γραµµατείας (πίνακα, χρονόµετρα 

αγώνα & 24΄΄ κλπ), το γηπεδούχο σωµατείο είναι υποχρεωµένο να διαθέτει & 

επιτραπέζια όργανα, όπως παραπάνω αναφέρουµε, σε περίπτωση βλάβης των 

ηλεκτρονικών χρονοµέτρων ή διακοπής ρεύµατος κλπ. 
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Τα σωµατεία-µέλη της ΕΣΚΑΣΕ, οφείλουν να γνωστοποιήσουν, µαζί µε τις 

δηλώσεις συµµετοχής & οπωσδήποτε πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, µε 

έγγραφο, τα ονοµατεπώνυµα των µελών των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων, τις 

διευθύνσεις & τα τηλέφωνα των υπευθύνων των τµηµάτων του αθλήµατος, το Ε-Μail 

του σωµατείου, τα ονοµατεπώνυµα των προπονητών τους, κάθε τµήµατος, καθώς & 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης σε οποιαδήποτε µεταβολή των 

παραπάνω στοιχείων, το σωµατείο οφείλει να ενηµερώνει, άµεσα, µε επιστολή την 

ΕΣΚΑΣΕ.     

Σε οποιαδήποτε κατηγορία πρωταθλήµατος, αγώνας που τυχόν αναβληθεί, 

µαταιωθεί ή δηµιουργηθεί εκκρεµότητα, το πρόγραµµα του πρωταθλήµατος θα 

συνεχιστεί κανονικά & ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί, µε µέριµνα της ΕΣΚΑΣΕ, στο 

συντοµότερο χρονικό διάστηµα.  

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η: Τα σωµατεία που θα συµµετέχουν στο πρωτάθληµα Α 

Κατηγορίας Ανδρών της ΕΣΚΑΣΕ, πρέπει να συµµετέχουν υποχρεωτικά & σε ένα από 

τα πρωταθλήµατα Εφήβων ή  Παίδων, διαφορετικά θα του επιβάλλεται η ποινή 

αφαίρεσης δύο (2) βαθµών από το πρωτάθληµα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Τα σωµατεία επιτρέπεται στις φανέλες των αθλητών/τριών να 

χρησιµοποιήσουν αριθµούς από το µηδέν (0) µέχρι το ενενήντα εννέα (99) & στο πάνω 

δεξί µέρος της φανέλας να υπάρχει το έµβληµα της ΕΣΚΑΣΕ. Στις εµφανίσεις 

επιτρέπονται διαφηµίσεις µέχρι δύο (2) στη φανέλα & µία (1) στο σορτς (σχετικό άρθρο 

3 γενικής προκήρυξης ΕΟΚ). Η σύνθεση της οµάδας αποτελείται από είκοσι ένα (21) 

άτοµα, εκ των οποίων τα δέκα έξι (16) στην περιοχή του πάγκου διαθέσιµες για τα µέλη 

της οµάδας, τα οποία αποτελούνται από τους αναπληρωµατικούς παίκτες/τριες  & το 

staff της οµάδας. 

Η γηπεδούχος οµάδα εµφανίζεται µε ανοιχτόχρωµη εµφάνιση  (κατά προτίµηση άσπρη) 

& κάθεται αριστερά της γραµµατείας & η φιλοξενούµενη οµάδα µε σκουρόχρωµη 

εµφάνιση & κάθεται δεξιά της γραµµατείας. Στην παρουσίαση των οµάδων, όπου 

γίνεται, θα πρέπει οι αθλητές/τριες να είναι ντυµένοι/νες οµοιόµορφα  (µε εµφανίσεις ή 

warm up κλπ). 

 

 

ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

Στους αγώνες πρωταθληµάτων Ανδρών – Εφήβων - Παίδων, θα χρησιµοποιηθούν             

υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά δερµάτινες µπάλες Molten Νο 7 &  στα αντίστοιχα πρωταθλήµατα 

Γυναικών – Νεανίδων – Κορασίδων, θα χρησιµοποιηθούν Νο 6,  µη εφαρµοζόµενης της 

§ 5 του άρθρου 37 των κανονισµών της ΕΟΚ.      

Τα γηπεδούχα σωµατεία υποχρεούνται να προµηθεύουν τη φιλοξενούµενη οµάδα, 

για τις ανάγκες της προθέρµανσης των αθλητών/τριων της, µε πέντε (5) τουλάχιστον 

µπάλες, όµοιες µε αυτή του αγώνα. 

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι παρακάτω πειθαρχικές 

ποινές: 

α.  Στην πρώτη παράβαση επιβάλλεται η ποινή της αυστηρής επίπληξης. 
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β.  Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης ενός (1) 

βαθµού, από τον βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος.   

Σε περίπτωση υλικών ζηµιών, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, το υπαίτιο σωµατείο 

υποχρεούται να καλύψει το κόστος αποκαταστάσεων, εντός τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών, από την έγγραφη ενηµέρωσή του από την ΕΣΚΑΣΕ & σε περίπτωση άρνησης 

ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 83 & 88 του κανονισµού της ΕΟΚ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  3ον : ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ 

 

Τα σωµατεία υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι  µε τη δήλωση συµµετοχής, να δηλώσουν 

ως έδρα ένα κύριο & ένα εφεδρικό γήπεδο προσκοµίζοντας στην ΕΣΚΑΣΕ βεβαίωση 

παραχώρησης των γηπέδων, από τον  φορέα όπου ανήκουν, καθώς & ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ, για τη νοµότυπη διεξαγωγή των πρωταθληµάτων. 

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι, το τραπέζι της γραµµατείας & οι πάγκοι των αθλητών, 

υποχρεωτικά θα βρίσκονται απέναντι από τις κερκίδες των φιλάθλων. Σε περίπτωση 

που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να υπάρχει στέγαστρο πάνω από τους πάγκους 

των οµάδων. 

Σε περίπτωση που κάποιο γήπεδο κρίνεται ότι έχει ατέλειες & µετά την έγγραφη 

ειδοποίηση της ΕΣΚΑΣΕ, δεν διορθώνονται εντός του χρονικού διαστήµατος που θα 

ορίζει η ειδοποίηση, τότε το γήπεδο αυτό θα αποκλείεται. 

Εάν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του πρωταθλήµατος παρουσιαστεί πρόβληµα 

στη χρήση κάποιου γηπέδου, πρέπει να ενηµερώνεται έγκαιρα, µε επιστολή, η Επιτροπή 

Πρωταθληµάτων της ΕΣΚΑΣΕ, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία 

ορισµού αγώνα στο συγκεκριµένο γήπεδο. 

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Πρωταθληµάτων, της ΕΣΚΑΣΕ, µπορεί να 

ορίσει τον αγώνα στο εφεδρικό ή & σε άλλο γήπεδο, στην ίδια ή ακόµη & σε άλλη 

πόλη.  

Μετά την έναρξη των πρωταθληµάτων, δεν µπορεί να διεξαχθεί αγώνας 

σωµατείου σε γήπεδο, που δεν το έχει δηλώσει ως έδρα, εκτός εάν αποφασίσει 

διαφορετικά η Επιτροπή Πρωταθληµάτων.  

 Υπενθυµίζεται στα σωµατεία ότι οι αγώνες όλων των πρωταθληµάτων θα 

διεξάγονται υποχρεωτικά σε κλειστά γήπεδα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  4ον : ΑΘΛΗΤΕΣ  & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α   Στα πρωταθλήµατα δικαιούνται να λάβουν µέρος αθλητές/τριες που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του αθλητικού νόµου & του άρθρου 36 του κανονισµού της Ε.Ο.Κ.  

Κάθε σωµατείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε αγώνα, µέχρι δώδεκα (12) 

αθλητές/ριες, στα πρωταθλήµατα όλων των κατηγοριών. 

Οι ηλικίες των αθλητών/τριών που δικαιούνται συµµετοχής είναι οι ακόλουθες:  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ          ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΘΛΗΤΏΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΕΦΗΒΩΝ 

 

 

ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ 

 

 

ΠΑΙ∆ΩΝ 

 

ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 

 

 

ΑΝ∆ΡΩΝ 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Γεννηθέντες  τα έτη 2004, 2005 & πέντε (5) αθλητές του 2006 & 

νεότεροι. 

 

Γεννηθείσες τα έτη  2004, 2005 & έξη (6) αθλήτριες του 2006 & 

νεότερες. 

 

Γεννηθέντες το 2006 & νεότεροι. 

 

Γεννηθείσες το 2006 & νεότερες. 

 

 

Ανεξαρτήτως ηλικιών (µε τον περιορισµό της § (Β) (*) 

 

 

∆εν υπάρχει περιορισµός ηλικίας  

 

Παράγραφος Β (*):  Στα πρωταθλήµατα όλων των κατηγοριών Ανδρών Α,Β,Γ, κάθε 

σωµατείο υποχρεούται να δηλώνει  δύο (2) τουλάχιστον 

αθλητές που θα είναι γεννηµένοι το 2001 ή & νεότεροι. Ο ένας 

εκ των δύο θα αγωνιστεί υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια του 

πρώτου (1ου) ηµιχρόνου & εάν χρειαστεί θα αντικατασταθεί από 

άλλον της ίδιας κατηγορίας, δηλαδή γεννηµένο το 2001 & 

νεότερο.  

 Για τα πανελλήνια πρωταθλήµατα ισχύει η γενική προκήρυξη 

της ΕΟΚ. 

1. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (τραυµατισµός, ασθένεια, πέντε φάουλ 

κλπ) δεν είναι δυνατόν να αγωνιστεί ο ένας τουλάχιστον αθλητής (γεννηµένος το 

2001 & νεότερος), ενός σωµατείου, σε όλη τη διάρκεια του πρώτου (1ου) 

ηµιχρόνου, τότε & το αντίπαλο σωµατείο απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

χρησιµοποίησης αντίστοιχου αθλητή & συγκεκριµένα από τη χρονική στιγµή που 

συµβεί η αδυναµία αυτή, σε κάποιο σωµατείο.  

2. Στην περίπτωση της προηγούµενης § 1, το σωµατείο του οποίου ο/οι αθλητής/τες 

τραυµατίστηκε/καν ή ασθένησε/σαν, µε αποτέλεσµα να µην έχει τη δυνατότητα 

να αγωνιστεί, ο ένας τουλάχιστον αθλητής, σε όλη τη διάρκεια του πρώτου (1ου) 

ηµιχρόνου, είναι υποχρεωµένο να προσκοµίσει στην ΕΣΚΑΣΕ ιατρική βεβαίωση, 

µε την οποία θα πιστοποιείται η ασθένεια ή ο τραυµατισµός του/των αθλητή/των, 

καθώς & η αδυναµία τους να συµµετάσχουν στον αγώνα. Η βεβαίωση αυτή  

πρέπει να προέρχεται µόνο από ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

& να είναι από το πλησιέστερο στην πόλη διεξαγωγής του αγώνα. Επίσης η 

βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει ηµεροµηνία την ίδια µε την ηµεροµηνία 
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διεξαγωγής του αγώνα & θα αποστέλλεται στο φαξ της ΕΣΚΑΣΕ, εντός σαράντα 

οκτώ (48) ωρών, από την έναρξη του αγώνα & στη συνέχεια ταχυδροµικά τα 

πρωτότυπα έγγραφα. Σε περίπτωση που η ασθένεια ή ο τραυµατισµός είναι 

εµφανής & µπορεί να βεβαιωθεί µε την αναγραφή στο φύλλο αγώνα, από τους 

διαιτητές ή από το αντίπαλο σωµατείο, τότε δεν απαιτείται ιατρική βεβαίωση.  

3. Σε περίπτωση που σωµατείο δηλώσει έναν µόνο αθλητή γεννηµένο το 2001 ή & 

νεότερο, εννοείται σε περίπτωση ανάγκης & κατ’ εξαίρεση,  αυτός ο αθλητής θα 

αγωνιστεί κανονικά σε όλη τη διάρκεια του πρώτου (1ου) ηµιχρόνου, τότε 

απαλλάσσεται από την ευθύνη που προκύπτει από την υποχρέωση δήλωσης 

συµµετοχής δύο (2) αθλητών της ηλικίας αυτής. Στην κατ’ εξαίρεση περίπτωση, 

που δηλωθεί µόνο ένας αθλητής γεννηµένος το 2001 ή & νεότερος, το σωµατείο 

υποχρεωτικά θα δηλώσει στο φύλλο αγώνα µέγιστο αριθµό αθλητών συνολικά 

έντεκα (11), δηλαδή δέκα (10) συν έναν(1).  

Αν ο αθλητής αυτός δεν αγωνιστεί σε όλη τη διάρκεια του πρώτου (1ου) 

ηµιχρόνου, για οποιοδήποτε λόγο, συνεπάγεται ότι το σωµατείο έχει υποπέσει σε 

παράπτωµα αντικανονικής συµµετοχής. 

Σε περίπτωση που καταστρατηγηθούν όλα τα ανωτέρω, το παράπτωµα 

χαρακτηρίζεται σαν αντικανονική συµµετοχή αθλητή, µε όποιες κυρώσεις 

προβλέπει ο κανονισµός της ΕΟΚ. 

Η ένσταση εκ µέρους σωµατείου, για την µη τήρηση της παραπάνω διάταξης, 

µπορεί να υποβληθεί µέχρι & πριν την έναρξη του δεύτερου (2ου) ηµιχρόνου. 

Σ η µ ε ί ω σ η : Η χρησιµοποίηση αθλητών/τριών µικρότερης ηλικίας σε 

πρωταθλήµατα µεγαλύτερων κατηγοριών, δεν αποτελεί εµπόδιο στην παράλληλη 

διεξαγωγή όλων των πρωταθληµάτων.   

 

ΑΡΘΡΟ  5ον : ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ–ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 

Για τα δελτία ταυτότητας αθλητών/τριων ισχύει το άρθρο 41 των κανονισµών της 

ΕΟΚ. 

Για την κάρτα υγείας ισχύει το άρθρο 33 § 9 του ν.2725/99 (διάρκεια ισχύος ένα 

έτος), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν.4479/2017 & την ΚΥΑ των 

Υπουργών Υγείας & Υφυπουργού Πολιτισµού & ισχύει από την αγωνιστική περίοδο 

2018-2019.   

1. Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών/τριων, είναι υποχρεωτική & αποτελεί 

προϋπόθεση για τη συµµετοχή τους σε προπονήσεις & αγώνες. 

2. Η κάρτα αυτή συνιστά αυτοτελές έγγραφο & δεν συνδέεται µε το δελτίο 

αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του/της αθλητή/τριας & 

βρίσκεται στην κατοχή του/της & ισχύει για ένα έτος από τη θεώρησή της. 

3. Προσκοµίζεται υποχρεωτικά στη Γραµµατεία ή στον αρµόδιο ∆ιαιτητή, για 

έλεγχο, & είναι βασική προϋπόθεση συµµετοχής στον αγώνα. 

4. Η κάρτα υγείας του/της αθλητή/τριας, θεωρείται µόνο από ιατρούς  καρδιολόγους 

µονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, Νοµαρχιακών, 

Περιφερειακών ή Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων, Υγειονοµικών Στρατιωτικών 

Μονάδων ή από ιατρούς που έχουν οποιαδήποτε σχέση µε το ∆ηµόσιο ή µε 

Ν.Π.∆.∆, καθώς & από ιατρούς του ιδιωτικού τοµέα, κατέχοντες την 
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καρδιολογική ιδιότητα. Επίσης µπορεί να θεωρηθεί & από ιατρούς λοιπών 

ειδικοτήτων, που διαθέτουν τη σχετική πιστοποίηση από το Εθνικό  Κέντρο 

Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ). 

5. Η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης των δελτίων που εκδίδει η ΕΟΚ, παραµένει 

σε ισχύ, ως απαραίτητο στοιχείο πιστοποίησης των αθλητών/τριων, που έχουν 

δικαίωµα συµµετοχής, για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, χωρίς να χρήζει 

πλέον ιατρικής θεώρησης.  

 

Η κάρτα υγείας είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ www.basket.gr  & ισχύει για 

όλα τα πρωταθλήµατα όλων των κατηγοριών της ΕΣΚΑΣΕ. Η µη προσκόµισή της στην 

Γραµµατεία, συνιστά απαγόρευση συµµετοχής του/της αθλητή/τριας στον αγώνα.    

 

 ΑΡΘΡΟ  6ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 

Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

 

    Για τη βαθµολογία των σωµατείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των 

κανονισµών της ΕΟΚ {δύο (2) βαθµοί για τη νίκη, ένας (1) βαθµός για την ήττα – 

συµπεριλαµβανοµένου & του αγώνα που χάθηκε από οµάδα που έµεινε µε 

λιγότερους/ες των δύο (2) παικτών/τριών, άρθρο 21 κανονισµών παιδιάς,  & µηδέν (0) 

βαθµοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα}. 

∆ιευκρινίζεται, ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 47 § 2 τα αποτελέσµατα των αγώνων 

που έδωσε οµάδα που υποβιβάστηκε, λόγω µη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή 

αποχώρησης από τη συνέχεια του πρωταθλήµατος, εφόσον συνέβη πριν τη 

συµπλήρωση του πρώτου γύρου, δεν λαµβάνονται υπόψη στη διαµόρφωση του γενικού 

βαθµολογικού πίνακα της περιόδου.  

Αν η αποχώρηση συντελεσθεί στη διάρκεια του δευτέρου γύρου, τα 

αποτελέσµατα των αγώνων του πρώτου γύρου παραµένουν ισχυρά & λαµβάνονται 

υπόψη στη διαµόρφωση του γενικού βαθµολογικού πίνακα του πρωταθλήµατος.  

Η προαναφερόµενη ρύθµιση εφαρµόζεται & στις περιπτώσεις που οµάδες δεν 

προσήλθαν να αγωνιστούν ή τιµωρήθηκαν µε µηδενισµό, σε δύο (2) αγώνες, 

τηρουµένης της κατά τα άνω διάκρισης του χρονικού σηµείου, κατά το οποίο 

συντελέστηκαν οι παραβάσεις. 

 

Β ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 

   Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 § 2, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 

άρθρου 46 § 3γ & § 4. 

Σε περίπτωση ισοβάθµιας : 

Α.    Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι δύο (2), τότε λαµβάνονται υπόψη οι βαθµοί 

από τους µεταξύ τους αγώνες  (νίκες–ήττες–µηδενισµοί). Αν οι οµάδες έχουν το 

ίδιο σύνολο βαθµών, τότε λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων στους 

µεταξύ τους αγώνες.  

Β.    Αν συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων στο 

σύνολο των αγώνων του συγκεκριµένου πρωταθλήµατος. 
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Γ.    Αν οι οµάδες που ισοβαθµούν είναι περισσότερες από δύο (2), τότε καταρτίζεται 

βαθµολογικός πίνακας µε τους βαθµούς που συγκέντρωσαν, οι οµάδες που 

ισοβαθµούν, στους µεταξύ τους αγώνες & µε βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η 

µεταξύ τους κατάταξη. 

∆.    Αν & από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθµία, τότε για τις οµάδες που 

συνεχίζουν να ισοβαθµούν, λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων στους 

µεταξύ τους αγώνες. 

Ε.    Αν ακόµη συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής 

πόντων  του συνόλου του πρωταθλήµατος, στο οποίο συµµετείχαν. 

ΣΤ.  Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθµίας & µετά την εφαρµογή των παραπάνω 

κριτηρίων η ισοβαθµία περιοριστεί µόνο σε δύο οµάδες, τότε αυτόµατα 

εφαρµόζεται η διαδικασία των παραγράφων Α & Β. 

Αν η ισοβαθµία αφορά περισσότερες των δύο οµάδων, τότε επαναλαµβάνεται η 

διαδικασία της παραγράφου Γ. 

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 

∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑ∆Α ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ 

ΠΟΥ ∆ΕΧΘΗΚΕ  (ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΗΛΙΚΟΝ) 

 

ΑΡΘΡΟ  7ον : ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ 

 

Οι διαιτητές, κριτές, κοµισάριοι των αγώνων ορίζονται από την ΚΕ∆ της ΕΣΚΑΣΕ, 

διατηρώντας το δικαίωµα χρησιµοποίησης διαιτητών & από άλλο Σύνδεσµο. 

Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί ή απουσιάζει ο Κοµισάριος του αγώνα, χρέη 

κοµισάριου  εκτελεί ο Α διαιτητής.  

Το γηπεδούχο σωµατείο είναι υπεύθυνο για τη συγκρότηση της γραµµατείας, σε 

περίπτωση που δεν έχουν οριστεί κριτές από την ΚΕ∆. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ον : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 50 του κανονισµού 

της ΕΟΚ. 

∆εν συνιστά λόγο αναβολής η συµµετοχή αθλητή/τριας, σε αγώνες µεγαλύτερης 

ηλικιακής κατηγορίας, καθώς & τυχόν κωλύµατα προπονητή/τριας, λόγω άλλων 

αγωνιστικών υποχρεώσεων. 

Θα γίνονται δεκτά αιτήµατα αναβολών σε εξαιρετικές περιπτώσεις & µε την 

προϋπόθεση συµφωνίας & των δύο σωµατείων & η διεξαγωγή του αγώνα θα γίνεται 

πριν την επόµενη αγωνιστική, ακόµη και ηµέρα εκτός Σαββάτου & Κυριακής 

Επισηµαίνεται ότι αίτηµα αναβολή αγώνα ή αλλαγή ώρας έναρξης (πάντα µε τα 

όσα ορίζονται στο άρθρο 50 του κανονισµού της ΕΟΚ & για οποιονδήποτε άλλο λόγο, 

πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία τέλεσης του αγώνα 

& το αίτηµα να συνοδεύεται µε την πρόταση διεξαγωγής του αγώνα, µέσα στην 

προαναφερόµενη χρονική περίοδο. 
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ΑΡΘΡΟ  9ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ 

 

Ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 54 των 

κανονισµών της ΕΟΚ & για να γίνουν τυπικά δεκτές προς συζήτηση, σε πρώτο & 

δεύτερο βαθµό,  πρέπει να υποστηριχθούν µε έγγραφο του ενδιαφερόµενου σωµατείου, 

που θα έχει νόµιµα υπογραφεί & αποσταλεί στην ΕΣΚΑΣΕ, σε διάστηµα σαράντα οκτώ 

(48) ωρών, από την τέλεση του αγώνα, διαφορετικά απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

(αποκλειστική προθεσµία). Επίσης για τη συζήτησή τους πρέπει να συνοδεύονται και 

από παράβολο ογδόντα (80,00) €. 

α.  Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρµογής κανονισµών 

παιδιάς, εκδικάζονται από την Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας (ΚΕ∆).  

β.  Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Οργανωτική Επιτροπή 

Πρωταθλήµατος της ΕΣΚΑΣΕ. 

γ.  Οι ενστάσεις για την µη εφαρµογή του άρθρου 4 § Β της παρούσης προκήρυξης, 

θα υποβάλλονται έως & πριν την έναρξη του δεύτερου ηµιχρόνου. 

Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της § β, ασκούνται ενώπιον του ΑΣΕΑ∆. 

Τα Σωµατεία που µετέχουν στα πρωτάθληµα, καθώς & οι αθλητές/τριές τους, 

συµφωνούν, αποδέχονται & καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια, για την επίλυση των 

οποιονδήποτε διαφορών, που τυχόν προκύψουν µεταξύ τους, &, έχουν σχέση µε την 

εφαρµογή, ερµηνεία των νόµων, του καταστατικού, των κανονισµών & των 

προκηρύξεων της ΕΟΚ & της ΕΣΚΑΣΕ (σύµφωνα µε τα οποία διεξάγονται τα  

πρωταθλήµατα, τα οποία αποτελούν σύµβαση µεταξύ Ε0Κ, ΕΣΚΑΣΕ, σωµατείων & 

αθλητών/τριών), έχουν µόνο τα ∆ιοικητικά Όργανα, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις αυτές, απαγορευµένης ρητά κάθε προσφυγής στα Πολιτικά ∆ικαστήρια.    

 

ΑΡΘΡΟ  10ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Όλοι οι µετέχοντες, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, στα πρωταθλήµατα, υπόκεινται σε 

κυρώσεις, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα αθλητικό νόµο & τον κανονισµό της 

ΕΟΚ. 

Οι αθλητές/τριες που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα, ως υπαίτιοι πειθαρχικής 

παράβασης, έχουν δικαίωµα ακρόασης-απολογίας, στην Επιτροπή Πρωταθληµάτων ή 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΣΚΑΣΕ ή έγγραφης απολογίας, εντός της εποµένης 

εργάσιµης ηµέρας & µέχρι ώρα 19:00, από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του αγώνα. 

 Όλοι οι υπόλοιποι (σωµατεία, παράγοντες, προπονητές κλπ) που αναγράφονται 

στο φύλλο αγώνα, ως υπαίτιοι πειθαρχικής παράβασης, καλούνται σε έγγραφη 

απολογία, από την ΕΣΚΑΣΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ  11ον : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Α  ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΚΡΙΤΩΝ  

Οι αποζηµιώσεις διαιτητών, κριτών & του ιατρού ή νοσηλευτή του αγώνα,  

βαρύνουν τα γηπεδούχα σωµατεία & καταβάλλονται στον σηµειωτή του αγώνα, δέκα 
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πέντε (15) λεπτά πριν την έναρξή του. Για τον προσδιορισµό των προαναφεροµένων 

εξόδων θα ενηµερώνεστε έγκαιρα από το SITE της ΕΣΚΑΣΕ.  

Σε περίπτωση µη καταβολής των αποζηµιώσεων, οι διαιτητές αποφασίζουν για τη 

µη διεξαγωγή του αγώνα, µηδενίζουν το γηπεδούχο σωµατείο & ο αγώνας 

κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούµενου σωµατείου µε σκορ 00-20. 

B  ΕΞΟ∆Α  ΚΟΜΙΣΑΡΙΩΝ 

Επιβαρύνουν την ΕΣΚΑΣΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ  12ον : ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ  

 

Στην πρωταθλήτρια οµάδα, κάθε κατηγορίας πρωταθλήµατος, απονέµεται 

κύπελλο & στους αθλητές/τριες µετάλλια. 

 

ΑΡΘΡΟ  13ον : ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το γηπεδούχο σωµατείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο αντίπαλο 

σωµατείο, για την βιντεοσκόπηση  του αγώνα, µέσα από τον αγωνιστικό χώρο.  

Σε περίπτωση άρνησης επιβάλλεται στο γηπεδούχο σωµατείο η ποινή µίας (1) 

αγωνιστικής κεκλεισµένων των θυρών. 

Όλα τα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να τηρούν τα υγειονοµικά πρωτόκολλα 

COVID-19. 

Οι εκθέσεις-αναφορές µελών της Επιτροπής Πρωταθληµάτων & του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, για γεγονότα που έχουν προσωπική άποψη, θα λαµβάνονται υπόψη από τα 

αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα & θα έχουν αυξηµένη αποδεικτική ισχύ, σε περίπτωση 

µη υπαρχόντων άλλων στοιχείων. 

Σε περίπτωση µετάδοσης αγώνα, από σωµατείο ή οποιονδήποτε άλλο, πρέπει να 

έχει την έγκριση της ΕΣΚΑΣΕ 

Για οποιοδήποτε άλλο θέµα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, 

τους κανονισµούς της ΕΟΚ, καθώς & για κάθε ασάφεια που χρήζει διευκρίνισης ή 

συµπλήρωσης, αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΣΚΑΣΕ. 

Σε περίπτωση τροποποίησης διατάξεων των κανονισµών της ΕΟΚ, πριν την 

έναρξη των πρωταθληµάτων, θα ισχύσουν, εφόσον κοινοποιηθούν στα ενδιαφερόµενα 

σωµατεία, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες, πριν την έναρξη των πρωταθληµάτων. 
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Παρακαλούµε συµπληρώστε κατάλληλα το έντυπο και στείλτε το στην ΕΣΚΑΣΕ 

έως την ∆ευτέρα  16 Αυγούστου 2021 
 
 

Προς: 

       Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε.                            Αριθ. Πρωτ: ……. Ηµερ:……… 

       Πινδάρου και Θίσβης   Θήβα 32200                                                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

                                       

                                                                                        KINHTO                  ΣΤΑΘΕΡΟ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ .................................................. ΤΗΛ .................................         ………… 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ....................................... ΤΗΛ: ................................         ………… 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ................................ ΤΗΛ: ................................         ………… 

ΤΑΜΙΑΣ: ...................................................... ΤΗΛ: ................................         ………… 

ΜΕΛΗ:1 ....................................................... ΤΗΛ: ................................  ………… 

              2: ..................................................... ΤΗΛ: ................................  ………… 

              3. ..................................................... ΤΗΛ: ................................  ………… 

              4. ..................................................... ΤΗΛ: ................................  ………. 

              5. ..................................................... ΤΗΛ: ................................  ………… 

              6. ..................................................... ΤΗΛ: ................................  ………… 

              7. ..................................................... ΤΗΛ: ................................  ………… 

ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ: 

              1. ..................................................... ΤΗΛ .................................  ………… 

              2. ..................................................... ΤΗΛ: ...............................  ………… 

 

     Ο                                                                                                      Ο 

Πρόεδρος                                                                                    Γραµµατέας 

 

                                                        σφραγίδα 

      Ονοµ/νυµο,υπογραφή                     Σωµατείου                           Ονοµ/µο , υπογραφή     

 
 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:………………………………………………………………. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ…………………………………………………. 

Τ.Κ.: ………………………ΠΟΛΗ:………………………………………………………… 

Τηλ.:……………………………..ΤΗΛ. ΓΗΠΕ∆ΟΥ:……………………… 

FAX:…………………………………e-mail:………………………………………… 


