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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6269 ΚΟΖΑΝΗ, 27 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2022
Σύμφωνα με τις διατάξεις: του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου 2725/1999, και όπως αυτός τροποποιήθηκε με
μεταγενέστερους Νόμους (3057/2002, 3207/2003, 3262/2004 και 4049/2014), της Γενικής Προκήρυξης των
Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. Αθλητικής Περιόδου 2021-2022, του Καταστατικού και των Κανονισμών της
Ε.Ο.Κ., των Κανονισμών Παιδιάς της FIBA, του Κανονισμού Διαιτησίας, του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.,
καθώς και της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. Αγωνιστικής Περιόδου 2021-2022 η
ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ

Αθλητικής Περιόδου 2021-2022 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο: «ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ και ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
A. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ: Στο Πρωτάθλημα Παίδων της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. Αθλητικής Περιόδου 2021-2022
δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα Σωματεία που είναι αναγνωρισμένα από την Ε.Ο.Κ. και έχουν εγγραφεί
στην Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
B. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Κ. Αγωνιστικής Περιόδου 2021-
2022: Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών Ανδρών, πρέπει
υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και σε ένα εκ των Πρωταθλημάτων ΠΑΙΔΩΝ ή ΕΦΗΒΩΝ. Σε αντίθετη
περίπτωση, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης ΔΥΟ (2) Βαθμών από το αντίστοιχο Εθνικό Πρωτάθλημα.

ΑΡΘΡΟ 2ο: «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ»
Οι Δηλώσεις Συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη, στην
Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.,  το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 και να
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. (Άρθρα 28-29-42).
Επισημαίνεται ότι για να γίνει δεκτή δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί από το Σωματείο όλες
οι οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. (Έξοδα Διαιτησίας, έντυπα κ.τ.λ.) το αργότερο μέχρι
την ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 14:00. Επίσης τα Σωματεία θα πρέπει μαζί με τη δήλωση
συμμετοχής να αποστείλουν την έγγραφη παραχώρηση του γηπέδου που θα χρησιμοποιούν ως Έδρα. Σε
αντίθετη περίπτωση δε θα γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του Σωματείου για κανένα από τα τμήματά του.
Σε περίπτωση, που Σωματείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο, πρέπει μαζί με την δήλωση συμμετοχής να
υποβάλλει στην Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. και έγγραφο της Επιτροπής Διοίκησης του κλειστού Γυμναστηρίου, στο οποίο
να φαίνεται ότι του παραχωρήθηκε για χρήση το κλειστό γήπεδο που προτείνει, διαφορετικά η έδρα του
Σωματείου θα ορισθεί από την Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
Ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος ΠΑΙΔΩΝ ορίζεται από την 02η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΛΗΞΗ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 15η ΜΑΪΟΥ 2022.
Η Κλήρωση των ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση
των δηλώσεων συμμετοχής. Τα Σωματεία θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για τη διαδικασία και τη
δυνατότητα παρακολούθησής των, καθώς η δια ζώσης παρουσία δεν είναι δυνατή στα γραφεία της
Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. σύμφωνα με τα ισχύοντα Πρωτόκολλα.

ΑΡΘΡΟ 3ο: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ»

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ & ΓΡΑΝΙΚΟΥ 9 - 50100 ΚΟΖΑΝΗ Τ.Θ. 199
ΤΗΛ. 24610 - 24048, FAX 24610 – 25361 E-mail: info@ekasdym.gr
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Μετά την υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής και πριν τη διαδικασία της Κλήρωσης, η Επιτροπή
Πρωταθλημάτων κατανέμει τα σωματεία τα οποία δήλωσαν συμμετοχή, σε ΤΡΕΙΣ (3) Ομίλους εφόσον έχουν
δηλωθεί από 17 συμμετοχές και άνω, χωρίς γεωγραφικά κριτήρια με χωρισμό των Σωματείων σε τριάδες
δυναμικότητας με βάση την περυσινή αγωνιστική Περίοδο, θέτοντας ως επικεφαλής (μετά από κλήρωση) σε
κάθε όμιλο τις ομάδες που την σεζόν 2020-2021 τερμάτισαν αντιστοίχως στις 3 πρώτες θέσεις, με γνώμονα
την καλύτερη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.
Το Πρωτάθλημα Παίδων θα διεξαχθεί σε τρεις (3) Φάσεις σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α΄ ΦΑΣΗ-ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1. Τα Σωματεία που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα, στην Α΄ Φάση θα συναντηθούν μεταξύ τους σε κάθε

όμιλο δύο φορές εντός και εκτός, σύμφωνα με τα προγράμματα που θα καταρτισθούν.
2. Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται κατά βάση μία φορά την εβδομάδα (Σάββατο ή Κυριακή),

ή και άλλη ημέρα, εφόσον δε παραστεί ανάγκη, θα διεξάγονται και δεύτερη ή τρίτη φορά την εβδομάδα,
για την έγκαιρη περάτωση του Πρωταθλήματος το αργότερο την οριζόμενη ημερομηνία ή σύμφωνα με
την διεξαγωγή από την Ε.Ο.Κ. της Β’ Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση μη
διαθεσιμότητας γηπέδου δύναται να ορισθεί από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων η διεξαγωγή
αγωνιστικής σε δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα τμηματικά.

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των ομάδων θα ισχύσουν όλα όσα ορίζονται στο Άρθρο 11 «ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -
ΚΑΤΑΤΑΞΗ» της παρούσας.

4. Το γηπεδούχο Σωματείο είναι υποχρεωμένο να έχει 30΄ προ της καθορισμένης έναρξης του αγώνα έτοιμα
τα παρακάτω:
Α. Φύλλο Αγώνα. Β. Τριμελή Γραμματεία (σημειωτή και δύο χρονομέτρες) εκτός αν έχει ορισθεί από την
αρμόδια επιτροπή της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. Γ. Δύο επιτραπέζια χρονόμετρα, για την περίπτωση προβλήματος στη
χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού πίνακα. Δ. Όλα τα απαραίτητα όργανα για την ομαλή διεξαγωγή του
αγώνα (μπάλα, διχτάκια, πάγκους, σημαιάκια κλπ). Ε. Αποδυτήρια φιλοξενουμένων και διαιτητών. ΣΤ.
Γιατρό Αγώνα.

5. Το Σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι  εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης
στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησης.

Β΄  ΦΑΣΗ
Στην Β΄ Φάση θα δημιουργηθούν:
Εφόσον στην Α’ Φάση μετά τη δήλωση των 18 Σωματείων έχουμε τρεις (3) Ομίλους, θα δημιουργηθεί ένας
Όμιλος των έξι (6) ομάδων, (Δ’ Όμιλος) με τις Α1,Β1,Γ1,Α2,Β2 και Γ2 σύμφωνα με τις τελικές κατατάξεις των
Ομίλων στην Α’ Φάση. Οι ομάδες θα αγωνιστούν για τις θέσεις 1-6 μεταξύ τους δύο φορές εντός και εκτός
έδρας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί, με ΜΕΤΑΦΟΡΑ αποτελεσμάτων από την Α’ Φάση για
τις Ομάδες που συμμετείχαν στον ίδιο Όμιλο. Θα αγωνισθούν με προκαθαρισμένους Κλειδάριθμους τα
Σωματεία ώστε να αγωνισθούν όλοι από δύο αγώνες εντός και εκτός έδρας. Ο Α’ Όμιλος θα έχει τους
Κλειδάριθμους 1 και 4, ο Β’ τους Κλειδάριθμους 2 και 3 και ο Γ’ Όμιλος τους 5 και 6. Όλα τα Σωματεία θα
αγωνισθούν συνολικά σε δέκα (10) αγωνιστικές (2 στην Α’ και 8 στη Β’ Φάση) και η Βαθμολογική Κατάταξη,
θα αναδείξει τα ΤΕΣΣΕΡΑ (4) Σωματεία που θα προκριθούν στην Τρίτη Φάση (FINAL – FOUR).
- Αντιστοίχως, για τις θέσεις 7-9 (συμμετέχουν οι 3οι των Ομίλων της Α’ Φάσης), 10-12 (συμμετέχουν οι 4οι)
και ούτω καθεξής, προαιρετικά δηλώνουν συμμετοχή οι ομάδες, θα διεξαχθούν αγώνες με σύστημα pool,
δύο (2) γύροι όλοι με όλους, εντός-εκτός και θα ολοκληρωθεί η Κατάταξη όλων των συμμετεχόντων
Σωματείων, με δημιουργία Ομίλων των 3-4 ομάδων.

Γ’ ΦΑΣΗ - ΤΕΛΙΚΟΙ - FINAL FOUR
Στην τελική φάση θα διεξαχθούν αγώνες FINAL FOUR, σε Κλειστό Γυμναστήριο που θα ορισθεί από την
Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ., μετά την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης, σε χρόνο που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στα Σωματεία
που συμμετέχουν, ως εξής:
Ημιτελικός 1ος Δ1 – Δ4 και Ημιτελικός 2ος Δ2 – Δ3, όπως θα προκύψουν από την Τελική Βαθμολογία του
αντίστοιχου Ομίλου.
ΤΕΛΙΚΟΙ:  Νικητής Ημιτ.1 – Νικητής Ημιτ.2 για τις θέσεις 1-2  και

Ηττημένος Ημιτ.1 – Ηττημένος Ημιτ.2 για τις θέσεις 3-4
Ο Νικητής του τελικού 3-4 καταλαμβάνει την 3η θέση.
Ο Νικητής του τελικού 1-2 ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια ομάδα και θα λάβει μέρος στα Προκριματικά του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος στο οποίο μετέχουν και οι Πρωταθλήτριες Ομάδες των Ενώσεων
Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. - Ε.ΚΑ.Σ.Χ. - Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. - Ε.Σ.ΚΑ.Θ. - Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε. (Άρθρο 1ο γενικής Προκήρυξης Ε.Ο.Κ.).

ΑΡΘΡΟ 4ο: «ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ»
Στους αγώνες του Πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες της MOLTEN
μεγέθους size -7 μη εφαρμοζόμενης της Παρ. 4 του Άρθρο 37 του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 5ο: «ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ»
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Το Δ.Σ. της ΕΚΑΣΔΥΜ εγκρίνει τους αγώνες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. και το Ν. 4049/2012
(Άρθρο 22). Οι Άδειες διεξαγωγής αγώνων εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Π.Ε. με μέριμνα των
Γηπεδούχων Σωματείων.

1. Κάθε Σωματείο υποχρεούται να δηλώσει κλειστό γήπεδο, σαν έδρα του. Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής
θα πρέπει να προσκομίσει και φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου,
υπογεγραμμένο από το όργανο Διοίκησης αυτού. Σε περίπτωση που Σωματείο, αδυνατεί να εξασφαλίσει
κλειστό γήπεδο σαν έδρα του και αφού εξαντλήσει κάθε προσπάθεια εύρεσης, οι αγώνες του θα
τελούνται σε γήπεδα που θα ορίζονται από την Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. και τα όποια έξοδα γηπέδου, αν υπάρχουν,
θα επιβαρύνουν το Σωματείο.

2. Η Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. έχει το δικαίωμα στα γήπεδα που θα δηλώσουν τα Σωματεία, να προσθέσει και άλλα που
πληρούν τους όρους της διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος και στα οποία ορίζονται και θα
τελούνται αγώνες Σωματείων, που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο
της έδρας τους.

3. Σε περίπτωση που αποκλεισθεί γήπεδο ή δεν είναι δυνατόν να τελεσθεί αγώνας το επόμενο
Σαββατοκύριακο, και αφού έχει γνωστοποιηθεί το αργότερο ως την Τετάρτη και ώρα 12.00 στην
Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. από το γηπεδούχο σωματείο, ο αγώνας θα τελεσθεί την ίδια αγωνιστική, εάν είναι δυνατόν,
σε άλλο κλειστό γήπεδο, που θα ορισθεί από αυτήν.

4. Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να μεριμνά για την έγκαιρη λήψη άδειας διεξαγωγής των εντός
έδρας αγώνων του από τις αρμόδιες αρχές και είναι υπεύθυνο για την λήψη όλων των απαραίτητων
μέτρων που επιβάλλουν οι κανονισμοί. (Άρθρο 31 § 4).

5. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΔΙΑΣ ΟΠΩΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑΝ ΑΠΟ FIBA – ΕΟΚ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΓΡΑΜΜΕΣ).

Η σύνθεση της ομάδας αποτελείται από 21 άτομα κατά μέγιστο - 16 θέσεις στην περιοχή του πάγκου
διαθέσιμες για τα μέλη της ομάδας, αναπληρωματικούς/ές παίκτες/τριες και το επιτελείο της ομάδας).
ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. σε ότι
αφορά τις προβλέψεις για τον Covid-19. Επισημαίνεται η ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου για τα
προβλεπόμενα από το Πρωτόκολλο αγώνων Καλαθοσφαίρισης, όσον αφορά στην πρόσβαση στο χώρο
των κερκίδων. Η γηπεδούχος ομάδα κάθεται αριστερά της γραμματείας και η φιλοξενούμενη ομάδα κάθεται
δεξιά της.

ΑΡΘΡΟ 6ο: «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ»
Στο Πρωτάθλημα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές, που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος
Αθλητικού Νόμου και του Άρθρου 36 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.
Στο Πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2006 και ΝΕΟΤΕΡΟΙ.
Το ίδιο ισχύει και για την Προκριματική - Τελική Φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ΠΑΙΔΩΝ.
Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα στις φανέλες των αθλητών-τριών να χρησιμοποιούν τους αριθμούς από το
00 έως το 99 αυστηρά, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.Ο.Κ. Κάθε Σωματείο έχει το
δικαίωμα να χρησιμοποιεί σε κάθε αγώνα μέχρι και 12 αθλητές, οι οποίοι θα τηρούν τα προβλεπόμενα στο
υγειονομικό Πρωτόκολλο της Καλαθοσφαίρισης, όπως αυτό τροποποιείται από την Γ.Γ.Α.
Η χρησιμοποίηση Παίδων στο Πρωτάθλημα Εφήβων δεν θα αποτελεί πρόβλημα στην Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ή την
Ε.Ο.Κ. για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων
Αθλητής που στερείται Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας της Ε.Ο.Κ., δεν δύναται να δηλωθεί στο φύλλο αγώνα
και κατά συνέπεια δεν δικαιούται συμμετοχής σε αυτόν.
 Επισημαίνεται, ότι αθλητής που έχει επιλεγεί από τον αρμόδιο Περιφερειακό Προπονητή της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

και έχει κληθεί στην αντιπροσωπευτική Μικτή Ομάδα ΠΑΙΔΩΝ είναι υποχρεωμένος, να συμμετέχει στις
προπονήσεις και τους επίσημους αγώνες της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. με άλλες Ενώσεις. Σε περίπτωση αρνήσεώς του
θα εφαρμόζεται ο σχετικός Κανονισμός της Ε.Ο.Κ. (Άρθρα 90 έως 94)

ΑΡΘΡΟ 7ο: «ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ»
Σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παράγραφος 4 του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης: Προπονητής, ο
οποίος έχει συμβληθεί με σωματείο, Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε., με την ιδιότητα αυτή ή ως τεχνικός Σύμβουλος ή τεχνικός
Διευθυντής ή ως συνεργάτης - προπονητής, απαγορεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε οποιοδήποτε
άλλο σωματείο ή Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε. έστω και χωρίς αμοιβή. Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω υποχρέωσης,
ανακαλείται προσωρινώς η άδεια άσκησης του επαγγέλματος κατά το άρθρο 8 του Κανονισμού, μετά τη
λήξη της αγωνιστικής περιόδου κατά την οποία διαπράχθηκε η παράβαση.

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 § 3 της υπ΄ αρίθμ. 41556/92 Υ.Α. και του Άρθρου 135 § 13 του Αθλητικού
Νόμου 3057/2002, καθώς και τον Νόμο 4809/2021, «Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι
αθλητικές ομοσπονδίες, ενώσεις και τα αθλητικά Σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό,
ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν για όλα τα τμήματα, όλων των
αγωνιστικών Κατηγοριών». Η παρουσία Προπονητή είναι υποχρεωτική.

2. Για την ενημέρωση του προβλεπομένου Μητρώου Προπονητών τα Σωματεία τρεις (3) ημέρες
τουλάχιστον πριν την αντίστοιχη ημερομηνία Έναρξης των οικείων Πρωταθλημάτων υποχρεούνται
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στην αποστολή α) φωτοαντίγραφου της Άδειας-Ταυτότητας της Γ.Γ.Α και β) φωτοαντιγράφου της
Έγγραφης σχετικής Σύμβασης, θεωρημένης από αρμόδια  Δ.Ο.Υ. των Προπονητών που θα
χρησιμοποιήσουν. Η νομιμοποίηση των Προπονητών θα γίνει με σχετικό Έγγραφο της Ένωσης προς
ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ και τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

3. Τα διαγωνιζόμενα Σωματεία υποχρεούνται προ της ενάρξεως των αγώνων να καταθέτουν στα
οριζόμενα για τον έλεγχο αγώνα, μαζί με τα Δελτία Αθλητικής ταυτότητας των αθλητών τους και το
Δελτίο Ταυτότητας του Προπονητή τους, το οποίο έχει εκδοθεί από τον Σύνδεσμο Ελλήνων
Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Σ.Ε.Π.Κ.) θεωρημένο για το τρέχον αθλητικό έτος (ο αριθμός του
οποίου θα αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνα).

4. Σε περίπτωση που σωματείο δεν έχει επίσημο αναγνωρισμένο Προπονητή, τότε στο Φύλλο Αγώνα
δεν αναγράφεται κανένας (με ευθύνη των διαιτητών) και η ομάδα δεν θα κοουτσάρεται από κανέναν.
Κανένας δεν θα στέκεται όρθιος και μόνον ο εξουσιοδοτημένος Έφορος θα έχει δικαίωμα να
σηκωθεί και να ζητήσει εξηγήσεις από τη Γραμματεία ή να ζητήσει Time-out.

 Οι τυχόν οικονομικές διαφορές μεταξύ Προπονητών και Σωματείων επιλύονται από την ΕΕΟΔ της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 8ο: «ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ»
1. Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το Άρθρο 50 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., ή που

επιβάλλονται από λόγους ανωτέρας βίας. Αιτήματα Σωματείων, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, θα
εξετάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων μόνο σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί εγγράφως,
νομίμως υπογεγραμμένα και τουλάχιστον έως την Τρίτη ώρα 14.00 για τους αγώνες της ερχόμενης
αγωνιστικής.

2. Σε περίπτωση που οι Εθνικές ομάδες ή τα διάφορα κλιμάκια, ή Μικτές ομάδες της Ένωσης, απασχολούν
αθλητές των Σωματείων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα, το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. έχει το δικαίωμα να μην
αναβάλει όλους τους αγώνες της συγκεκριμένης αγωνιστικής ημέρας, αλλά μόνον όσους είναι
απαραίτητο και που θα τελεσθούν στην συνέχεια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους
Κανονισμούς, αρκεί με την αναβολή αυτή να μην τίθεται θέμα αξιοπιστίας των ίσων, προς όλα τα
Σωματεία, όρων διεξαγωγής του Πρωταθλήματος.

3. Οποιοδήποτε αίτημα για την ημέρα ή την ώρα διεξαγωγής αγώνα, θα υποβάλλεται αιτιολογημένο με
επίσημο έγγραφο του Σωματείου (Σφραγίδα και Υπογραφή Προέδρου), με fax ή ηλεκτρονική μορφή
ανυπερθέτως μέχρι την Τρίτη και ώρα 14:00. Αιτήματα αναβολής αγώνων θα εξετάζονται από την
Επιτροπή Πρωταθλημάτων, μόνο αν γίνονται με την προαναφερθείσα διαδικασία.

4. Για την αγωνιστική περίοδο 2021-22, δεν θα τίθενται ως αιτήματα αναβολής αγώνων, οι απουσίες
αθλητών/τριών σε σχολικές ή άλλες εκδρομές, καθώς και λόγοι ασθένειας (πλην πανδημίας και
ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών λόγω επιδημιών), οποιουδήποτε αριθμού αθλητών/τριών. Επίσης τα
Σωματεία θα πρέπει να προσαρμόζονται πλήρως στις οδηγίες που θα δέχονται από τις υπηρεσίες των
αθλητικών εγκαταστάσεων.

5. Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων, εφόσον υπάρχουν κωλύματα γηπέδων μπορεί για την ομαλή διεξαγωγή
του Πρωταθλήματος να εναλλάξει τις έδρες των δύο αγωνιζόμενων Σωματείων εφόσον πρόκειται για
αγώνα Α’ γύρου. Επίσης δύναται να ορίσει την διεξαγωγή αγωνιστικής σε δύο Σαββατοκύριακα, εφόσον
δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες διεξαγωγής αγώνων σε γήπεδα. Οι μέρες και ώρες αγώνων θα
οριστικοποιούνται Πέμπτη βράδυ, εφόσον έχουν προηγηθεί ορισμοί Διαιτητών των Εθνικών Κατηγοριών,
οπότε και θα ανακοινώνονται στο site της Ένωσης. Κανένα τηλεφωνικό αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό.

ΑΡΘΡΟ 9ο: « ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ»
Ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 8 της Γενικής Προκήρυξης Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. περιόδου 2020-21
και σε όλους τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 10ο: «ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΠΟΙΝΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ»
Τα Σωματεία, οι Παράγοντες, οι Αθλητές καθώς και οι Προπονητές – Κόουτς, υπόκεινται σε Ποινές και
Κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο 3057/02 και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.

Σε εφαρμογή του Άρθρου 41Ζ - § 1, 3 και 6 - του Ν. 3057/2002 σχετικά με:
1. ΥΠΟΤΡΟΠΗ: Σύμφωνα με το Άρθρο 73 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. σαν χρονικό διάστημα αυτής λογίζεται

η διετία από την διάπραξη της πρώτης παράβασης.
2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: και σε συνδυασμό τουλάχιστον με το Άρθρο 88 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. κάθε

Ποινή που επιβάλλεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, σε Αθλητές, Προπονητές και Μέλη Διοίκησης
εκτελείται: μόνο κατά την διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου και εκτός Αθλητικών Εγκαταστάσεων κατά
την διάρκεια επίσημων Αθλητικών συναντήσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο: «ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ »
Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για την βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 47 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. (2 βαθμοί για
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την νίκη, 1 βαθμός για την ήττα / Άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς, και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από
υπαιτιότητα).
Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την κατάταξη ισχύει το Άρθρο 48 § 2, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 46 §3γ, §4 και 47.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας
Α. Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι 2 (δύο), τότε λαμβάνεται υπόψη η διαφορά ΒΑΘΜΩΝ στους μεταξύ
τους αγώνες (νίκες – ήττες – μηδενισμοί).
Αν οι αμάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average)
στους μεταξύ τους αγώνες.
Β. Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους
αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
Γ. Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από 2 (δύο), τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με
τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον
πίνακα αυτόν γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.
Δ. 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.
Ε. Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) σε
όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
ΣΤ. 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.
Ζ. Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ
ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 47 § 2η (όπως αυτή τροποποιήθηκε), τα αποτελέσματα των
αγώνων που έδωσε Ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης  σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης
από την συνέχεια του Πρωταθλήματος, εφόσον η αποχώρηση συνέβη πριν τη συμπλήρωση του α' γύρου
του οικείου Πρωταθλήματος δεν λαμβάνονται υπόψη στο Βαθμολογικό Πίνακα της περιόδου. Αντιθέτως
εφόσον η αποχώρηση συντελεσθεί μετά την έναρξη του β' γύρου τα αποτελέσματα των αγώνων του Α’
Γύρου, παραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού Βαθμολογικού Πίνακα
της Περιόδου (Γενική Προκήρυξη Ε.Ο.Κ. Άρθρο 6). Οι εναπομείναντες αγώνες της αγωνιστικής Περιόδου
κατοχυρώνονται με σκορ 20-0 υπέρ των αντιπάλων ομάδων.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ,
ΤΟΤΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΚΑΣΔΥΜ, ΑΦΟΥ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΕΝΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ), ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (ΚΛΑΣΜΑ) ΝΙΚΩΝ/ΗΤΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.

ΑΡΘΡΟ 12ο: «ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ - ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ»
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο αντίστοιχο Άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης και σε όλους τους σχετικούς
Νόμους και Κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 13ο: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»
1. Έξοδα Διαιτησίας

α) Η αμοιβή των διαιτητών, επιβαρύνει εξίσου τα αγωνιζόμενα σε κάθε αγώνα Σωματεία 12,00€, ανά διαιτητή
σε κάθε αγώνα.
β) Η μετακίνησή τους καθώς και η ημεραργία θα βαρύνουν εξίσου τα αγωνιζόμενα σε κάθε αγώνα Σωματεία

και θα καταβάλλονται από αυτά με συντελεστή 0,20 ευρώ/χλμ., επί την απόσταση εις διπλούν.
Οι ανωτέρω αμοιβές θα καταβάλλονται από τα αγωνιζόμενα ΣΩΜΑΤΕΙΑ αφού τους επιδοθούν τα
παραστατικά είσπραξης από τον Α’ Διαιτητή προ της ενάρξεως των παιχνιδιών. Σε περίπτωση που κάποιο
Σωματείο δεν καταβάλλει το τίμημα που του αντιστοιχεί, και παρέλθει 15λεπτο από την καθορισμένη ώρα
έναρξης του αγώνα, το Σωματείο θα μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα και αυτός θα κατακυρώνεται με 20-
0 στο έτερο Σωματείο που εκπλήρωσε την οικονομική του υποχρέωση κανονικά. Αν και τα δύο ΣΩΜΑΤΕΙΑ δεν
καταβάλουν το τίμημα που τους αντιστοιχεί,  και παρέλθει το 15’λεπτο από την καθορισμένη ώρα έναρξης
του αγώνα, θα μηδενίζονται και τα δύο Σωματεία στο συγκεκριμένο αγώνα.

2. Έξοδα Βοηθών
α) Οι αμοιβές και οι μετακινήσεις των Βοηθών των αγώνων, θα βαρύνουν εξίσου τα αγωνιζόμενα Σωματεία,
(6,00€ ανά κριτή, ανά αγώνα και 0,20 ευρώ/χλμ. εφόσον υπάρχει μετακίνηση).
β) Τα ποσά θα καταβάλλονται στον Α’ Διαιτητή μαζί με τα έξοδα Διαιτησίας. Σε περίπτωση που Σωματείο δεν
είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του για δύο αγώνες του Πρωταθλήματος, ή (τρεις συνολικώς σ’ όλα τα



Σελίδα 6-Ειδική Προκήρυξη Παίδων 2021-22

τμήματά του), θα αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα
3. Έξοδα Παρατηρητών - Κομισάριων

α) Οι αμοιβές και οι μετακινήσεις των Παρατηρητών-Κομισάριων των αγώνων βαρύνουν την Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
β) Σε περίπτωση που ζητηθεί Παρατηρητής τα έξοδα μετακίνησης του βαρύνουν τα ενδιαφερόμενα Σωματεία.

ΑΡΘΡΟ 14ο: «ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ»
Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η παρουσία Ιατρού σε όλους τους αγώνες των Πρωταθλημάτων με
μέριμνα των Γηπεδούχων Σωματείων. Ο ιατρός θα υπογράφει το Φ.Α. προ της ενάρξεως των αγώνων και θα
αναγράφεται ο αριθμός Αδείας του. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ιατρός, ο Α' Διαιτητής θα αναμένει επί
15λεπτο και αν δεν εμφανισθεί, θα κατακυρώνει το παιχνίδι με σκορ 0-20 σε βάρος του γηπεδούχου
Σωματείου. Στην περίπτωση αυτή, αν το Σωματείο έχει δύο μηδενισμούς λόγω της απουσίας ιατρών, δεν
αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα και δεν υφίστανται οι ποινές του Άρθρου 2 της Γενικής Προκήρυξης της
Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

ΑΡΘΡΟ 15ο: «ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ»
Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και στους αθλητές της 15 επίχρυσα ΜΕΤΑΛΛΙΑ.
Στην Ομάδα που θα ηττηθεί στον Τελικό θα απονεμηθούν στους αθλητές 15 Ασημένια ΜΕΤΑΛΛΙΑ.
Στην Ομάδα που θα καταλάβει την 3η θέση θα απονεμηθούν στους αθλητές 15 Χάλκινα ΜΕΤΑΛΛΙΑ.

ΓΕΝΙΚΑ
 Όλες οι Διοργανώσεις, στις οποίες μετέχει το Σωματείο, πρέπει να έχουν Έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.
ή τα Δ.Σ. των ΕΝΩΣΕΩΝ/Τ.Ε.
 Το Γηπεδούχο Σωματείο είναι υποχρεωμένο να επιτρέπει και να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο
αντίπαλο (φιλοξενούμενο) σωματείο για την μαγνητοσκόπηση του μεταξύ τους αγώνα από τον αγωνιστικό
χώρο.
 Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και δεν προβλέπεται από
τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., την Γενική Προκήρυξη και την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει
ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση, αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
 Σε περίπτωση που με την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. υπάρξει διαφοροποίηση σε
οιοδήποτε θέμα, τότε απαράβατα θα ισχύσει αυτό που αναφέρεται και επιτάσσεται από την Ε.Ο.Κ.
 Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι Διεθνείς Κανονισμοί, μέχρι την έναρξη των Πρωταθλημάτων,
τότε θα ισχύουν οι νέες διατάξεις αυτών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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