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ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
& ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΕΣΚΑΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2022~2023
ΑΡΘΡΟ 1ον : ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
& ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Η ΕΣΚΑΣΕ λαμβάνοντας υπόψη τη γενική προκήρυξη πρωταθλημάτων της
ΕΟΚ(αριθμός πρωτοκόλλου 3112/22-06-2022), για την αγωνιστική περίοδο
2022~2023, θα διοργανώσει και θα τελέσει τα παρακάτω πρωταθλήματα, τα οποία
προκηρύσσει και θα διεξαχθούν µε µέριµνα και ευθύνη της, σύμφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Καταστατικού και
των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ, του Καταστατικού της ΕΣΚΑΣΕ, τους Κανονισµούς
Παιδιάς, καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. της
ΕΣΚΑΣΕ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ
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

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1/9/22 έως
1/10/22 έως
1/10/22 έως
1/12/22 έως
1/1/23 έως
1/9/22 έως
1/9/22 έως
1/9/22 έως
1/9/22 έως

31/5/23
31/5/23
31/5/23
30/6/23
31/5/23
31/3/23
31/3/23
10/5/23
10/5/23

Η ΕΣΚΑΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει και άλλα πρωταθλήματα, εφόσον
κρίνει ότι ο αριθμός συµµετοχής των ομάδων είναι ικανοποιητικός. Τα ακριβή χρονικά
όρια τέλεσης του καθενός πρωταθλήματος, καθώς και οτιδήποτε άλλο που θα αφορά
τη διοργάνωσή τους, θα καθορισθούν µε τις ειδικές προκηρύξεις, που θα εκδοθούν και
θα αποσταλούν έγκαιρα από την ΕΣΚΑΣΕ.
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Το Δ.Σ. της ΕΣΚΑΣΕ έχει το δικαίωμα να παρατείνει ή να συντμήσει την
ημερομηνία λήξης των πρωταθλημάτων εάν υπάρξουν σοβαροί λόγοι.
ΑΡΘΡΟ 2ον:
Α

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν για τη διεξαγωγή κάθε αγώνα
τους είτε γιατρό , είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένο προσωπικό στις πρώτες βοήθειες
από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό. Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω από το
γήπεδο έως και 30 λεπτά μετά την προκαθορισμένη έναρξη του αγώνα, ο αγώνας θα
αναβάλλεται, και θα ορίζεται εκ νέου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αρμόδια
Επιτροπή Πρωταθλημάτων. Στο γηπεδούχο (υπαίτιο) σωματείο θα επιβάλλεται
πρόστιμο 500€, το οποίο θα καταβάλλεται στο ταμείο της ΕΣΚΑΣΕ πριν τη τέλεση του
αναβληθέντος αγώνα, άλλως το σωματείο θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Επιπλέον των ανωτέρω σε περίπτωση αναβολής του αγώνα, το γηπεδούχο
(υπαίτιο) σωματείο επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης του φιλοξενούμενου.
Τα έξοδα μετακίνησης θα καταβάλλονται στην ΕΣΚΑΣΕ, προκειμένου να αποδοθούν
στο φιλοξενούμενο σωματείο πριν την επανάληψη του αγώνα, άλλως το σωματείο θα
μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα. Το ποσό των εξόδων μετακίνησης θα
προσδιορίζεται από την ΕΣΚΑΣΕ.
Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο το παραπάνω πρόσωπο
(ιατρός κ.λ.π) θα ορίζεται με μέριμνα και ευθύνη της ΕΣΚΑΣΕ. Η αμοιβή του θα
καλύπτεται και από τα δύο σωματεία
Β.

Υποχρεώσεις και δικαιώµατα διαγωνιζοµένων σωµατείων

Οι υποχρεώσεις και 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 και µε τα έξοδα του αγώνα.
Σε όλες τις κατηγορίες πρωταθλημάτων, σε περίπτωση που ομάδα σωματείου δεν
προσέλθει ή αποχωρήσει σε έναν (1) αγώνα πρωταθλήματος, οποιασδήποτε κατηγορίας,
εκτός από τον µμηδενισμό του, θα υφίσταται μείωση ενός (1) βαθμού, από τον
βαθμολογικό πίνακα του αντιστοίχου πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 20222023 και μείωση ενός (1) βαθµού, από τον βαθμολογικό πίνακα του αντίστοιχου
πρωταθλήματος, που θα μετάσχει την αγωνιστική περίοδο 2023~2024.
Το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να τοποθετήσει τραπέζι, για τη Γραµµατεία του
αγώνα, στο οποίο να υπάρχουν, Φ.Α., τα χρονόμετρα (όπου δεν υπάρχουν
ηλεκτρονικά) και γενικά όσα όργανα προβλέπονται από τους Κανονισμούς Παιδιάς.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα χρονόμετρα πρέπει να είναι ειδικά επιτραπέζια, για
αγώνες καλαθοσφαίρισης και όχι για διάφορες άλλες χρήσεις προοριζόμενα.
Στα γήπεδα που υπάρχουν ηλεκτρονικά όργανα γραµµατείας (πίνακας,
χρονόμετρα αγώνα & 24΄΄κλπ), το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να
διαθέτει και επιτραπέζια όργανα, όπως παραπάνω αναφέρονται, σε περίπτωση
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βλάβης των ηλεκτρονικών χρονομέτρων ή διακοπής ρεύματος κλπ.
Τα σωματεία-µέλη της ΕΣΚΑΣΕ, οφείλουν να γνωστοποιήσουν, µαζί µε τις δηλώσεις
συµµετοχής τους και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, µε έγγραφο, τα
ονοματεπώνυμά των µελών των ∆ιοικητικών τους Συμβουλίων, τις διευθύνσεις και τα
τηλέφωνα των υπευθύνων των τμημάτων του αθλήματος, το Ε-Μail του σωματείου, τα
ονοματεπώνυμά των προπονητών τους, κάθε τμήματος, καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία
επικοινωνίας, συμπληρώνοντας πλήρως το συνημμένο έντυπο που αποστέλλεται. Επίσης σε
οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων, το σωματείο οφείλει να ενημερώνει άμεσα,
µε επιστολή την ΕΣΚΑΣΕ.
Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα εντός της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης
συμμετοχής, να δηλώσει συμμετοχή στην κατηγορία πρωταθλήματος που δικαιούται να
συμμετάσχει ή σε κατώτερη κατηγορία.
Σε οποιαδήποτε κατηγορία πρωταθλήματος, αγώνας που τυχόν αναβληθεί, ματαιωθεί
ή δημιουργηθεί εκκρεμότητα, το πρόγραµµα του πρωταθλήματος θα συνεχιστεί κανονικά και
ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί, µε µέριµνα της ΕΣΚΑΣΕ, στο συντομότερο χρονικό διάστημα.
Εάν η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας, αποφασίσει την εφαρμογή
περιορισμών για την πρόληψη του COVID-19, οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το
Υγειονομικό Πρωτόκολλο που θα ισχύει για αγώνες καλαθοσφαίρισης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η: Τα σωματεία που θα συµµετέχουν στο πρωτάθλημα Α κατηγορίας
ανδρών της ΕΣΚΑΣΕ, πρέπει να συµµετέχουν υποχρεωτικά και σε ένα από τα
πρωταθλήµατα Εφήβων ή Παίδων, διαφορετικά θα του επιβάλλεται η ποινή αφαίρεσης δύο
(2) βαθµών από το πρωτάθληµα ανδρών. Η συγκεκριμένη υποχρέωση θα ισχύσει και για
τα σωματεία της Β κατηγορίας ανδρών από την αγωνιστική περίοδο 2023~2024.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Τα σωµατεία επιτρέπεται στις φανέλες των αθλητών/τριών να
χρησιµοποιήσουν αριθµούς από το µηδέν (0) µέχρι το ενενήντα εννέα (99) και μόνο και
στο πάνω δεξί µέρος της φανέλας να υπάρχει προαιρετικά το σήμα της ΕΣΚΑΣΕ.
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 και το staff της ομάδας.
Η γηπεδούχος οµάδα εμφανίζεται µε ανοιχτόχρωµη εµφάνιση (κατά προτίμηση άσπρη)
και κάθεται αριστερά της γραµµατείας και η φιλοξενούμενη οµάδα µε σκουρόχρωµη
εµφάνιση και κάθεται δεξιά της γραµµατείας. Στην παρουσίαση των οµάδων, όπου γίνεται,
θα πρέπει οι αθλητές/τριες να είναι ντυµένοι/νες ομοιόμορφα (µε εμφανίσεις ή warmup
κλπ).

ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Στους αγώνες πρωταθλημάτων Ανδρών – Εφήβων – Παίδων και Κυπέλλου θα
χρησιμοποιηθούν υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά δερμάτινες µπάλες Molten Νο 7 και στα
αντίστοιχα πρωταθλήματα Γυναικών – Νεανίδων –Κορασίδων, θα χρησιμοποιηθούν
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δερμάτινες μπάλες Molten Νο6.
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν την φιλοξενούμενη
οµάδα, για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών/τριων της, µε πέντε (5)
τουλάχιστον µπάλες Μolten, 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.
β. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η χρηματική ποινή των πεντακοσίων ευρώ
(500) €
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 και σε περίπτωση άρνησης
ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κανονισμό 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 και ένα εφεδρικό κλειστό γήπεδο, προσκομίζοντας στην ΕΣΚΑΣΕ
βεβαίωση παραχώρησης των γηπέδων, από τον φορέα όπου ανήκουν, καθώς και ΤΗΝ
Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ.
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι, το τραπέζι της γραµµατείας και 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 και 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 διεξαγωγής αγώνα στο συγκεκριμένο γήπεδο.
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΣΚΑΣΕ µπορεί να
ορίσει τον αγώνα στο εφεδρικό ή και σε άλλο γήπεδο, στην ίδια ή ακόμη και σε
άλλη πόλη.
Υπενθυμίζεται στα σωματεία ότι οι αγώνες όλων των πρωταθλημάτων
θα διεξάγονται υποχρεωτικά σε κλειστά γήπεδα.
ΑΡΘΡΟ 4ον:

Α

ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στα πρωταθλήματα δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές/τριες που πληρούν τις
προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
του άρθρου 26 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Διοργανώσεων της ΕΟΚ. Κάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε
αγώνα, μέχρι δώδεκα (12) αθλητές/ριες, στα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών.
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Οι ηλικίες των αθλητών/τριών που δικαιούνται συµµετοχής είναι οι ακόλουθες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΘΛΗΤΏΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΦΗΒΩΝ

Γεννηθέντες το έτος 2005 και νεότεροι.

ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

Γεννηθείσες το έτος 2005 και νεότερες.

ΠΑΙ∆ΩΝ

Γεννηθέντες το έτος 2007 και νεότεροι.

ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

Γεννηθείσες το έτος 2007 και νεότερες.

ΑΝ∆ΡΩΝ

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

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

∆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 2002 ή και νεότεροι. Ο
ένας εκ των δύο θα αγωνιστεί υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια
του πρώτου (1ου) ημιχρόνου και εάν χρειαστεί θα
αντικατασταθεί από άλλον της ίδιας κατηγορίας, δηλαδή
γεννημένο το 2002 και νεότερο.

1.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (τραυματισμός, πέντε φάουλ κλπ) που
τυχόν συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν είναι δυνατόν να αγωνιστεί ο ένας
τουλάχιστον αθλητής (γεννημένος το 2002 και νεότερος), ενός σωματείου, σε
όλη τη διάρκεια του πρώτου (1ου) ημιχρόνου, τότε και το αντίπαλο σωματείο
απαλλάσσεται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης αντίστοιχου αθλητή και
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, µε αποτέλεσμα να µην έχει/χουν τη δυνατότητα να
αγωνιστεί/στούν, 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 ο τραυματισμός του/των αθλητή/των,
καθώς και η αδυναμία τους να συµµετάσχουν στον αγώνα. Η βεβαίωση αυτή
πρέπει να προέρχεται µόνο από ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΚΕΝΤΡΟ
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ΥΓΕΙΑΣ και να είναι από το πλησιέστερο στην πόλη διεξαγωγής του αγώνα.
Επίσης η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει ημερομηνία την ίδια µε την ημερομηνία
διεξαγωγής του αγώνα & θα αποστέλλεται στην ΕΣΚΑΣΕ με E-Mail εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών από την έναρξη
του αγώνα και στη συνέχεια
ταχυδρομικά τα πρωτότυπα έγγραφα.
Σε περίπτωση που ο τραυματισμός είναι εμφανής και μπορεί να βεβαιωθεί με την
αναγραφή στο Φ.Α., από τους διαιτητές ή από το αντίπαλο σωματείο, τότε δεν
απαιτείται η ιατρική βεβαίωση
3.

Σε περίπτωση που σωματείο δηλώσει έναν µόνο αθλητή γεννηµένο το 2002 ή και
νεότερο, εννοείται σε περίπτωση ανάγκης και κατ’ εξαίρεση και αυτός ο αθλητής
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 2002 ή και νεότερος, το σωματείο
υποχρεωτικά θα δηλώσει στο Φ.Α. 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 παράπτωμά
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 και 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

Στα πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές/τριες που πληρούν τους
όρους των Κανονισμών της ΕΟΚ και του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου. Οτιδήποτε
αφορά στα δελτία ταυτότητας αθλητών/τριών, αναφέρεται στα άρθρα 26 & 27 του
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων ΕΟΚ, πλην του
χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους, που εφαρμογή έχει το άρθρο 33 § 9 του
Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και οι διατάξεις του
Ν.4479/2017 Φ.Ε.Κ.3254 Β/8-8-2018 (ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ).
Η κάρτα υγείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ www.basket.grκαι
ισχύει για όλα τα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών της ΕΣΚΑΣΕ. Η µη
προσκόμισή της στη Γραµµατεία, συνιστά απαγόρευση συµµετοχής του/της
αθλητή/τριας στον αγώνα.

1.

ΑΡΘΡΟ 6ον: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για τη βαθμολογία των σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 13 του Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ. (2 βαθμοί για τη
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νίκη, 1 βαθμός για την ήττα - συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από
ομάδα που απέμεινε με λιγότερους-ες των δύο (2) παικτών/τριών άρθρο 21 Κανονισμών
Παιδιάς - και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).
2.

Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων της ΕΟΚ.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας:
α)

β)
γ)

δ)
ε)
στ)

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 (gοal average) στους μεταξύ τους αγώνες.
Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (g0al
average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
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 και με βάση το πίνακα αυτό γίνεται η
μεταξύ τους κατάταξη.
Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες
που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal
average) στους μεταξύ τους αγώνες.
Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής
πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν,
Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω
κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα
εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β.
Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται
η διαδικασία της παραγράφου γ .
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (goal average) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ
(ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΗΛΙΚΟΝ)

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23 § Β περίπτωση δ του Πειθαρχικού Κανονισμού
της ΕΟΚ, τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε ομάδα που υποβιβάστηκε,
λόγω μη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης από την συνέχεια του
πρωταθλήματος, στην περίπτωση που η αποχώρηση και συνεπεία αυτής υποβιβασμός της
υπαίτιας ομάδας συντελεστεί τόσο μετά τη λήξη του πρώτου γύρου, όσο και κατά τη διάρκεια
του δεύτερου γύρου του εκάστοτε Πρωταθλήματος και έως τη λήξη αυτού, παραμένουν
ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της
αγωνιστικής περιόδου. Οι εναπομείναντες αγώνες της ομάδας αυτής μέχρι την λήξη του
πρωταθλήματος θεωρούνται ότι διεξήχθησαν και κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων
ομάδων με αποτέλεσμα 20 - 0.
ΑΡΘΡΟ 7ον: ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΚΡΙΤΕΣ- ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
Οι διαιτητές, κριτές, κομισάριοι των αγώνων ορίζονται από την ΚΕ∆ της ΕΣΚΑΣΕ,
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διατηρώντας το δικαίωμα χρησιμοποίησης διαιτητών και 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 35 του Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων της ΕΟΚ.
∆εν συνιστά λόγο αναβολής η συµµετοχή αθλητή/τριας, σε αγώνες μεγαλύτερης
ηλικιακής κατηγορίας, καθώς και τυχόν κωλύµατα προπονητή/τριας, λόγω άλλων
αγωνιστικών υποχρεώσεων.
Θα γίνονται δεκτά αιτήµατα αναβολών σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µε την
προϋπόθεση συµφωνίας και των δύο σωµατείων και η διεξαγωγή του αγώνα θα γίνεται
πριν την εποµένη αγωνιστική, ακόµη και ηµέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
Επισηµαίνεται ότι αίτηµα για αναβολή αγώνα ή αλλαγή ώρας έναρξης (πάντα
µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Διοργανώσεων της ΕΟΚ) και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πρέπει να
υποβάλλονται πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία τέλεσης του αγώνα και το
αίτηµα να συνοδεύεται µε την πρόταση διεξαγωγής του αγώνα, µέσα στην
προαναφεροµένη χρονική περίοδο.
ΑΡΘΡΟ 9ον:

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 4 & 5 του
Πειθαρχικού Κανονισµού της ΕΟΚ και για να γίνουν τυπικά δεκτές προς συζήτηση,
σε πρώτο και δεύτερο βαθµό, πρέπει να υποστηριχθούν µε έγγραφο του
ενδιαφεροµένου σωµατείου, που θα έχει νόµιµα υπογραφεί και 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 εκατό ευρώ (100) €.
Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή επιστρέφεται στο σωματείο το ήμισυ του
παραβόλου (50 ευρώ). Αν η ένσταση απορριφθεί το παράβολο παραμένει στο ταμείο
της ΕΣΚΑΣΕ.
α.
Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισµών
Παιδιάς, εκδικάζονται από την Κεντρική Επιτροπή ∆ιαιτησίας (ΚΕ∆) της
ΕΣΚΑΣΕ.
β.
Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Οργανωτική Επιτροπή
Πρωταθλημάτων της ΕΣΚΑΣΕ, η οποία εισηγείται ανάλογα στο Δ.Σ. της
ΕΣΚΑΣΕ, για την τελική απόφαση.
γ. Οι ενστάσεις για την µη εφαρμογή του άρθρου 4 § Β της παρούσης προκήρυξης, θα
υποβάλλονται έως και πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
δ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων άρθρου 4 § Β , ασκούνται ενώπιον του ΑΣΕΑ∆.
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Τα Σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα, καθώς και οι αθλητές/τριές
τους, συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια, για την επίλυση
των οποιονδήποτε διαφορών, που τυχόν προκύψουν μεταξύ τους και έχουν σχέση µε
την εφαρμογή, ερμηνεία των νόμων, του καταστατικού, των Κανονισμών και των
Προκηρύξεων της ΕΟΚ και της ΕΣΚΑΣΕ (σύμφωνα µε τα οποία διεξάγονται τα
πρωταθλήματα, τα οποία αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ε0Κ, ΕΣΚΑΣΕ, σωματείων και
αθλητών/τριών), έχουν µόνο τα ∆ιοικητικά Όργανα, που προβλέπονται από τις
διατάξεις αυτές, απαγορευμένης ρητά κάθε προσφυγής στα Πολιτικά ∆ικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 10ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα σωματεία, οι παράγοντες, οι αθλητές/τριες, καθώς και οι προπονητές
υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και
τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΚ.
Οι αθλητές/τριες που αναγράφονται στο Φ.Α., ως υπαίτιοι πειθαρχικής
παράβασης, έχουν δικαίωμα ακρόασης-απολογίας, στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων
ή στο ∆.Σ. της Ένωσης ή έγγραφης απολογίας, εντός της επόμενης εργάσιμής
ημέρας και µέχρι ώρα 19:00, από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.
Όλοι οι υπόλοιποι υπαίτιοι πειθαρχικής παράβασης, καλούνται σε έγγραφη
απολογία από την ΕΣΚΑΣΕ.
Τα videos αγώνων θεωρούνται αποδεικτικά στοιχεία με την προϋπόθεση ότι αυτά
προέρχονται από επίσημο αδειοδοτημένο κανάλι ή σε διαφορετική περίπτωση να
έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του αγώνα αμέσως μετά τη λήξη του.
ΑΡΘΡΟ 11ον: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΚΡΙΤΩΝ
1.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΟ

Οι αποζημιώσεις διαιτητών και κριτών, γι α όλα τα πρωταθλήματα Ανδρών και
Γυναικών καθώς και για τους αγώνες Κυπέλου , βαρύνουν ισόποσα και τα δύο
σωματεία και καταβάλλονται πριν την έναρξή του αγώνα.
2 . ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

Οι αποζημιώσεις διαιτητών και κριτών των αγώνων των πρωταθλημάτων
Αγοριών και Κοριτσιών κάτω των 18 ετών καταβάλλονται από το γηπεδούχο
σωματείο . Οι δαπάνες αυτές μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα
καταβάλλονται στα σωματεία από την Ομοσπονδία μέσω της ΕΣΚΑΣΕ .
Για τον προσδιορισμό των προαναφερόμενων εξόδων η ενημέρωση θα γίνεται
έγκαιρα από το SITE της ΕΣΚΑΣΕ.
Σε περίπτωση µη καταβολής των αποζημιώσεων, ο αγώνας διεξάγεται κανονικά,
όμως το σωματείο που δεν κατέβαλε τα χρήματα υποχρεούται να καταβάλει εντός
πέντε (5) ημερών στην ΕΣΚΑΣΕ, το τριπλάσιο ποσό αποζημίωσης των διαιτητών και
κριτών. Εφόσον δεν καταβληθεί το τριπλάσιο ποσό στην ΕΣΚΑΣΕ, από το σωματείο,
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εντός των πέντε (5) ημερών, το σωματείο θα μηδενίζεται στους επόμενους αγώνες
μέχρι να πραγματοποιηθεί η καταβολή.
B ΕΞΟ∆Α ΚΟΜΙΣΑΡΙΩΝ
Επιβαρύνουν την ΕΣΚΑΣΕ.

ΑΡΘΡΟ 12ον: ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στην πρωταθλήτρια ομάδα, κάθε κατηγορίας πρωταθλήματος, απονέμεται
κύπελλο και στους αθλητές/τριες μετάλλια.
ΑΡΘΡΟ 13ον: ΓΕΝΙΚΑ
Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο αντίπαλο
σωματείο, για τη βιντεοσκόπηση του αγώνα, µέσα από τον αγωνιστικό χώρο.
Σε περίπτωση άρνησης επιβάλλεται στο γηπεδούχο σωματείο η ποινή µίας (1)
αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών.
Διευκρινίζεται ότι οι έκτακτες συνθήκες συνεπεία της πανδημίας του COVID-19,
λογίζονται ότι αποτελούν λόγους που μπορεί να αποκλείουν την εφαρμογή ή να
επιβάλουν την προσαρμοσμένη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της παρούσας
προκήρυξης, με απόφαση που θα λαμβάνεται από το Δ.Σ. της ΕΣΚΑΣΕ.
Η ΕΣΚΑΣΕ διατηρεί το δικαίωμα ονοματοδοσίας των πρωταθλημάτων και
κυπέλλου που διεξάγει για το σύνολό τους ή για επιμέρους ονοματοδοσία.
Η τηλεοπτική ή η διαδικτυακή κάλυψη των αγώνων ανήκει στην αποκλειστική
αρμοδιότητα της ΕΣΚΑΣΕ. Μετά από αίτηση των σωματείων μπορεί να δοθεί άδεια
τηλεοπτικής ή διαδικτυακής μετάδοσης, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Οι εκθέσεις-αναφορές µελών της Επιτροπής Πρωταθλημάτων και του ∆.Σ., για
γεγονότα που έχουν προσωπική άποψη, θα λαμβάνονται υπόψη από τα αρμόδια
δικαιοδοτικά όργανα και θα έχουν αυξημένη αποδεικτική ισχύ, σε περίπτωση µη
υπαρχόντων άλλων στοιχείων.
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, καθώς και από
τις Ειδικές Προκηρύξεις και δεν προβλέπεται στους Κανονισμούς της ΕΟΚ, καθώς
επίσης για την αποσαφήνιση και συμπλήρωση ασαφειών και κενών που τυχόν
εμφανιστούν κατά την εφαρμογή των διατάξεών τους , η αρμοδιότητα ρύθμισής τους
ανήκει στο Δ.Σ. 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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