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ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023

ΑΡΘΡΟ 1ο: «ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις: του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου 2725/1999 και όπως αυτός
τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους Νόμους (3057/2002, 3207/2003, 3262/2004, 4049/2012 και
4726/2020), της Γενικής Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και τις Τροποποιήσεις
αυτής αθλητικής περιόδου 2022 - 2023, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., των
Κανονισμών Παιδιάς της FIBA, καθώς και του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.,

η ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ με έναρξη διεξαγωγής από 15 Οκτωβρίου 2022
2. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ με χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 14/01/23 - 21/05/23
3. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ με χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 17/09/22 - 26/03/23
4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ με χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 17/09/22 - 26/03/23
5. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ με χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 24/09/22 - 07/05/23
6. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ με χρονικό διάστημα διεξαγωγής από 24/09/22 - 07/05/23
7. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (U14) με έναρξη διεξαγωγής από 15 Οκτωβρίου 2022
8. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U14) με έναρξη διεξαγωγής από 15 Οκτωβρίου 2022
9. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ (U12) με έναρξη διεξαγωγής από 22 Οκτωβρίου 2022
10. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U12) με έναρξη διεξαγωγής από 22 Οκτωβρίου 2022

με δεσμευτικές τις Ημερομηνίες Λήξης, όπου αυτές αναφέρονται και
τα οποία θα διοργανώσει και θα τελέσει με μέριμνα και ευθύνη της.

Η Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να προκηρύξει και άλλα Τουρνουά (Σούπερ Μίνι Αγοριών,
Σούπερ Μίνι Κοριτσιών, 3x3 κλπ), εφόσον κρίνει:
α) ότι ο αριθμός συμμετοχής Σωματείων-Αθλητών/τριών είναι ικανοποιητικός,
β) υπάρχουν ημερομηνίες κενές και διαθέσιμες για την διεξαγωγή τους και
γ) υπάρχουν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι.
Οτιδήποτε αφορά την διοργάνωση των παραπάνω Πρωταθλημάτων και Τουρνουά θα
καθοριστεί με Ειδικές Προκηρύξεις.
 Στις Προκριματικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Εφήβων - Νεανίδων - Παίδων –

Κορασίδων συμμετέχουν μαζί με τον Πρωταθλητή της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ., οι αντίστοιχες
Πρωταθλήτριες των Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ., Ε.ΚΑ.Σ.Χ. - Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. (Άρθρο 1ο - Γενική Προκήρυξη
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Ε.Ο.Κ.), ώστε να διεκδικήσουν την Πρόκρισή τους στην Τελική φάση των αντίστοιχων
Πανελληνίων Πρωταθλημάτων.

 Στο Ειδικό Πρωτάθλημα Ανόδου στην Α2 Γυναικών (Όμιλος Βορρά) συμμετέχουν οι
Πρωταθλήτριες των προαναφερόμενων Ενώσεων και η Πρωταθλήτρια της Ε.Σ.ΚΑ.Θ.

ΑΡΘΡΟ 2ο : «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ»

1. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζόμενων Σωματείων καθορίζονται με τις
διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., που αναφέρονται παρακάτω.
2. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι: a) Η συμμετοχή των Σωματείων, που δήλωσαν ότι θα πάρουν μέρος στα
διάφορα Πρωταθλήματα, είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού
Διεξαγωγής Διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ. σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Άρθρου 16 του ίδιου
Κανονισμού και β) σύμφωνα με το Άρθρο 6 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Κ.
Αγωνιστικής Περιόδου 2022 - 2023:
2.1) Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα των Εθνικών Κατηγοριών Ανδρών,

πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και σε ένα από τα Πρωταθλήματα ΠΑΙΔΩΝ ή ΕΦΗΒΩΝ,
στα οποία θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς και να λάβουν Κατάταξη. Σε αντίθετη
περίπτωση, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (02) βαθμών από το αντίστοιχο Εθνικό
Πρωτάθλημα (Παρ.7 του Άρθρου 6 Γεν. Προκήρυξης Ε.Ο.Κ. και Άρθρο 8 Ειδικής Προκήρυξης Γ’
Εθνικής Ανδρών) όπου συμμετέχει η Ανδρική Ομάδα.

2.2) Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών Γυναικών,
πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν σε ένα από τα Πρωταθλήματα ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ή
ΝΕΑΝΙΔΩΝ, στα οποία θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς και να λάβουν Κατάταξη. Σε
αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (02) βαθμών από το αντίστοιχο
Εθνικό Πρωτάθλημα (Παρ.7 του Άρθρου 6 Γεν. Προκήρυξης Ε.Ο.Κ και Άρθρο 8 Ειδικής
Προκήρυξης Α2 Γυναικών) όπου συμμετέχει η Γυναικεία Ομάδα.

3. Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα στις φανέλες των αθλητών-τριών να χρησιμοποιούν τους
αριθμούς από το 0 έως το 99 αυστηρά, σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παρ.8 της Γενικής
Προκήρυξης της Ε.Ο.Κ.
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. Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να έχει διαθέσιμη και δεύτερης διακριτής
απόχρωσης στολή, η οποία θα χρησιμοποιείται αν διαπιστωθεί από τον Α’ Διαιτητή ή εφόσον
η φιλοξενούμενη διαπιστώσει και ακολούθως αναφέρει προ της έναρξης του παιχνιδιού, ότι
υπάρχει ομοιομορφία στις αρχικώς χρησιμοποιούμενες στολές και αυτό επικυρωθεί από τον
Α’ Διαιτητή. Η γηπεδούχος κάθεται αριστερά της γραμματείας καθήμενης και η φιλοξενούμενη
ομάδα κάθεται δεξιά της γραμματείας καθήμενης.

4. Σωματείο, που δεν κατέλθει να αγωνιστεί σε έναν αγώνα, επιβάλλονται οι προβλέψεις του
νέου Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Άρθρου 13 του
Κανονισμού Διεξαγωγής Διοργανώσεων και επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:
Α. Μηδενισμός στον συγκεκριμένο αγώνα με σκορ ήττας 20-0,
Β. Επιβάρυνση όλων των εξόδων Διαιτησίας-Βοηθών-Κομισάριων-Παρατηρητών του
συγκεκριμένου αγώνα, εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί αρμοδίως η Επιτροπή Πρωταθλημάτων
της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ., κατ’ ελάχιστο 24 ώρες προ της διεξαγωγής του,
Γ. Πρόστιμο ύψους 80€ το οποίο θα καταβληθεί στην Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. μέχρι την επόμενη του
ορισμού του αγώνα Τετάρτη. Σε περίπτωση μη καταβολής, το Σωματείο για την επόμενη
αγωνιστική θα μηδενίζεται σε όλα τα τμήματά του, μέχρι την καταβολή του επιβληθέντος
προστίμου. Σε περίπτωση μετακίνησης του φιλοξενούμενου Σωματείου, επιβάρυνση των
οδοιπορικών αυτού με βάση τον υπολογισμό εξόδων που θα κάνει η Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. και
καταβολή μέχρι την επόμενη Τετάρτη στην Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ., η οποία θα κάνει απόδοση του ποσού
στο Σωματείο που μετακινήθηκε. Ύπαρξη  παραστατικών για τη μετακίνηση του
φιλοξενούμενου Σωματείου, θα ληφθούν υπόψη από την Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
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5. Σε Σωματείο που α) δεν κατέλθει να αγωνισθεί σε δύο (2) αγώνες ή β) δεν κατέλθει να
αγωνιστεί σε έναν αγώνα και αποχωρήσει με ευθύνη του και για οποιαδήποτε αιτία από
δεύτερο αγώνα, ή γ) αποχωρήσει με ευθύνη του και για οποιαδήποτε αιτία από δύο αγώνες, ή
δηλώσει αποχώρηση από το Πρωτάθλημα, θα του επιβληθούν οι προβλέψεις του νέου
Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. και οι παρακάτω κυρώσεις :
Α. Μηδενισμοί στους συγκεκριμένους αγώνες και οριστική αποχώρηση από το Πρωτάθλημα,
Β. Επιβάρυνση των εξόδων Διαιτησίας - Βοηθών - Κομισάριων - Παρατηρητών των
συγκεκριμένων αγώνων, εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί  αρμοδίως η Επιτροπή Πρωταθλημάτων
της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ., κατ’ ελάχιστο 24 ώρες προ της διεξαγωγής αυτών,
Γ. Πρόστιμο ύψους 250€ το οποίο θα καταβληθεί στην Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. μέχρι την επόμενη του
ορισμού του 2ου αγώνα Τετάρτη. Σε περίπτωση μη καταβολής, το Σωματείο για την επόμενη
αγωνιστική θα μηδενίζεται σε όλα τα τμήματά του (και της υποδομής), μέχρι την καταβολή του
επιβληθέντος προστίμου. Σε περίπτωση μετακίνησης των φιλοξενούμενων Σωματείων,
επιβάρυνση ΑΜΕΣΑ των οδοιπορικών των φιλοξενούμενων Σωματείων με βάση τον
υπολογισμό που θα γίνει από την Ένωση, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ,
ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΑΥΤΟ.
Δ. Αφαίρεση τριών (03) βαθμών από το αντίστοιχο επόμενο Πρωτάθλημα της σεζόν που θα
δηλώσει Συμμετοχή το Σωματείο και σε όλες τις διακριτές φάσεις αυτού.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Ή ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Η ΑΝΑΓΚΗ
ΑΝΑΒΟΛΗΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚ
ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΟΤΕΡΗ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.

6. Σωματείο το οποίο δεν κατέλθει αναίτια, να αγωνιστεί σε έναν αγώνa PLAY OFF ή PLAY OUT ή
Τελικής Φάσης Ανόδου-Πρόκρισης Πρωταθλήματος, όπου αυτός προβλέπεται με βάση τις
Ειδικές Προκηρύξεις, θα μηδενίζεται (σκορ 20-0) και θα τιμωρείται με αφαίρεση πέντε (05)
βαθμών σε κάθε διακριτή φάση (-5 στην Α’ Φάση, -5 στη Β’ Φάση κ.ο.κ.) του επόμενου
αντίστοιχου Πρωταθλήματος που θα συμμετέχει και καταβολή προστίμου Διακοσίων Πενήντα
(250€) εντός τριών εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που δεν κατεβεί να αγωνιστεί σε δύο (2)
αγώνες, τότε θα τιμωρείται με υποβιβασμό σε κατώτερη Κατηγορία στην οποία θα ξεκινά με
αφαίρεση οκτώ (08) βαθμών σε κάθε διακριτή φάση (-8 στην Α’ Φάση, -8 στη Β’ Φάση κ.ο.κ.)
του επόμενου αντίστοιχου Πρωταθλήματος που θα συμμετέχει και επιβολή άμεσα πληρωτέου
Προστίμου Τετρακοσίων Πενήντα (450€) Ευρώ.

7. Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα, εκτός από τα ανωτέρω, να επιβάλλει σε Σωματείο
την ποινή του αποκλεισμού από το Πρωτάθλημα ή τον υποβιβασμό του σε κατώτερη
κατηγορία, κατόπιν παραγγελίας ενδιαφερομένου Σωματείου ή κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ., εάν το Σωματείο αυτό, προκειμένου να εξυπηρετήσει έξω-αθλητικούς και έξω-
αγωνιστικούς σκοπούς ετέρου Σωματείου, δεν κατέλθει καθόλου να αγωνισθεί σε συγκεκριμένο
αγώνα ή κατέλθει μεν αλλά χρησιμοποιήσει αθλητές-αθλήτριες μικρότερης ηλικίας από αυτούς
που χρησιμοποιούσε στο Πρωτάθλημα αυτό ή κατέλθει μεν να αγωνισθεί, αλλά από
υπαιτιότητα των αθλητών-αθλητριών του, των διοικητικών παραγόντων, των προπονητών ή
των κόουτς του απολέσει την νίκη ή μηδενισθεί στον συγκεκριμένο αγώνα ή ο αγώνας αυτός
διακοπεί οριστικά εις βάρος του, εσκεμμένα.

8. Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ., διατηρεί επίσης το δικαίωμα, για πολύ σοβαρούς λόγους που το ίδιο
θα κρίνει, να δεχθεί μετά από αίτηση Σωματείου, να μην κατέλθει τούτο να αγωνισθεί σε έναν
αγώνα του ή να κατέλθει να αγωνισθεί με αθλητές-αθλήτριες μικρότερης ηλικίας από αυτούς
που χρησιμοποιούνται στο Πρωτάθλημα αυτό και να μην λάβει εις βάρος του Σωματείου αυτού
τα ανωτέρω μέτρα και κυρώσεις.

9. Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα στην πιστή τήρηση των υγειονομικών μέτρων που
προβλέπουν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης σε
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συνεργασία με τις Διοικήσεις των Αθλητικών Κέντρων των Δήμων. Το ίδιο ισχύει για όλους
τους εμπλεκόμενους στη διεξαγωγή ενός αγώνα όπως διαιτητές, κριτές γυμνασίαρχους. Στην
περίπτωση που δεν τηρούνται οι προαναφερόμενες προβλέψεις/υποχρεώσεις του
Πρωτοκόλλου, δεν θα διεξάγονται αθλητικές συναντήσεις, με ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ. Τα γηπεδούχα
Σωματεία είναι υπεύθυνα για την τήρηση των μέτρων που ισχύουν για την είσοδο και τον
αριθμό των φιλάθλων στις κερκίδες. Προ της ενάρξεως εκάστου Πρωταθλήματος, θα
γνωστοποιηθεί ο υπεύθυνος Covid-19 του κάθε Σωματείου. Δύναται το Σωματείο να ορίσει
περισσοτέρων του ενός υπευθύνου, διευκρινίζοντας με έγγραφο τον υπεύθυνο εκάστου
αγωνιστικού τμήματος. Οι οδηγίες και το υγειονομικό πρωτόκολλο της ΓΓΑ που θα
εφαρμοστεί, θα κοινοποιηθεί στα Σωματεία, πριν την έναρξη των Πρωταθλημάτων και θα
κοινοποιείται σε αυτά άμεσα, κάθε τροποποίησή τους.

10. Για την αγωνιστική περίοδο 2022-23, δεν θα τίθενται ως αιτήματα αναβολής αγώνων, οι
απουσίες αθλητών/τριών σε σχολικές ή άλλες εκδρομές, καθώς και λόγοι ασθένειας (πλην
πιστοποιημένων λόγω της πανδημίας και των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών),
οποιουδήποτε αριθμού αθλητών/τριών. Επίσης τα Σωματεία θα πρέπει να προσαρμόζονται
πλήρως στις οδηγίες που θα δέχονται από τις υπηρεσίες των αθλητικών εγκαταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 3ο : «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΓΗΠΕΔΑ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ»

Οι Δηλώσεις Παραχώρησης Γηπέδου, οι Δηλώσεις Συμμετοχής, πρέπει να υποβληθούν στην
Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. το αργότερο μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 για τα
τέσσερα επίσημα ηλικιακά Πρωταθλήματα και μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ την ίδια
ώρα για τα Πρωταθλήματα Ανδρών-Γυναικών και τα Τουρνουά Αναπτυξιακών. Στις Ειδικές
προκηρύξεις θα αναφέρονται οι λεπτομέρειες εκάστου Πρωταθλήματος. Οι δηλώσεις θα είναι είτε
Πρωτότυπες, είτε με Fax, είτε με Ηλεκτρονικό μήνυμα (info@ekasdym.gr) και πρέπει να
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία, που προβλέπονται στα Άρθρα 15 και 16 του νέου Κανονισμού
Διεξαγωγής Διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ.
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 ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ και ώρα 14:00. Επίσης τα Σωματεία θα πρέπει
μαζί με τη δήλωση συμμετοχής να αποστείλουν την έγγραφη παραχώρηση του γηπέδου καθώς
και φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του κλειστού Γυμναστηρίου που θα δηλώσουν ως
Έδρα, υπογεγραμμένο από το όργανο Διοίκησης αυτού. Η παραχώρηση για κάθε Σωματείο θα
είναι μία και θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των Πρωταθλημάτων που θα δηλώσει το Σωματείο.
Σε αντίθετη περίπτωση δε θα γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του Σωματείου για κανένα από τα
τμήματά του.
Η Κλήρωση των ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, θα διεξαχθεί μετά την
ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής, την ΤΕΤΑΡΤΗ 07 Σεπτεμβρίου 2022 και από ώρα 18:30
για τα τέσσερα ηλικιακά Πρωταθλήματα και την ΔΕΥΤΕΡΑ 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:00 για
τα Πρωταθλήματα Ανδρών-Γυναικών. Για τα τουρνουά αναπτυξιακών, θα υπάρξει ενημέρωση
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 στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. εξαρτάται από τα ισχύοντα Πρωτόκολλα και τις
ανάγκες αποφυγής συγχροτισμού.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΔΙΑΣ (του
2021) ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑΝ ΑΠΟ FIBA – ΕΟΚ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΓΡΑΜΜΕΣ).

ΑΡΘΡΟ 4ο: «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ»

Στα Πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές-αθλήτριες, που πληρούν τις
προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και των Άρθρων 26 & 27 του νέου Κανονισμού
Διεξαγωγής Διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ. :
Κάθε Σωματείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε αγώνα, μέχρι 12 Αθλητές/τριες.
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 Κατά τον Έλεγχο των Δελτίων διευκρινίζεται πόσοι εκ των δηλωθέντων Αθλητών/τριών
παρευρίσκονται. Μετά την λήξη του Αγώνα διαγράφονται τα ονόματα των Αθλητών/τριών
που, αν και δηλώθηκαν στο Φύλλο Αγώνα, δεν προσήλθαν να αγωνιστούν. Στην περίπτωση
που αθλητής/τρια προσέλθει κατά την διάρκεια του αγώνα, η Ομάδα του οφείλει άμεσα να το
δηλώσει σε Παρατηρητή-Διαιτητή-Γραμματεία και αναγράφεται στις Παρατηρήσεις: ‘‘Ο
Αθλητής/τρια … Νο… της….Ομάδας προσήλθε στο Γήπεδο, στις …:…, και στο … λεπτό της
… Περιόδου’’.

 Ειδικά στα Πρωταθλήματα των Ανδρών και των Γυναικών, σε αντιστοιχία και με την ΓΕΝΙΚΗ
Προκήρυξη της Ε.Ο.Κ. στο ΑΡΘΡΟ 7 Παρ.3&5, θα πρέπει:

1. Στη Δωδεκάδα να δηλώνονται τουλάχιστον δύο (2) αθλητές κάτω των είκοσι ενός (21)
χρονών (γεννηθέντες το 2002 και νεότεροι) για το Πρωτάθλημα των Ανδρών. Ο μέγιστος
αριθμός αθλητών γεννημένων προ του 2001, οι οποίοι θα δύναται να δηλωθούν στο Φ.Α.
είναι δέκα (10) (Παρ. 3 του Άρθρου 7 της Γενικής Προκήρυξης Ε.Ο.Κ.).

2. Στο Πρωτάθλημα Γυναικών θα δηλώνονται υποχρεωτικά στη δωδεκάδα τουλάχιστον δύο (2)
αθλήτριες κάτω των είκοσι ενός (21) χρονών (2002 και νεότερες). Ο μέγιστος αριθμός
αθλητριών γεννημένων προ του 2001, οι οποίες δύναται να δηλωθούν στο Φ.Α. είναι δέκα
(10). (Παρ. 5 του Άρθρου 7 της Γενικής Προκήρυξης Ε.Ο.Κ.).

 Σε ΟΛΑ τα Πρωταθλήματα και σε όλα τα Φύλλα Αγώνων, δίπλα στα ονοματεπώνυμα
Αθλητών/τριών θα αναγράφεται - σημειώνεται και το Έτος Γέννησης τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Οι
αθλητές που τηρούν τις ηλικιακές δεσμεύσεις των Προκηρύξεων, θα σημειώνονται στο έτος
με στυλό ΚΟΚΚΙΝΗΣ απόχρωσης.

3. Οι ηλικίες που αναφέρονται παρακάτω θα ισχύσουν τόσο στα Τοπικά Πρωταθλήματα, όσο
και στις Προκριματικές και Τελικές Φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (Γενική
Προκήρυξη Ε.Ο.Κ.- Άρθρο 7ο - Παρ. 7).

Την Αγωνιστική Περίοδο 2022 – 23 δικαιούνται να πάρουν μέρος στα Πρωταθλήματα της
Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. αναλυτικά οι παρακάτω:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ: ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 2005 και Νεότεροι
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ: ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 2005 και Νεότερες
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΠΑΙΔΩΝ: ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 2007 και Νεότεροι
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ ΤΑ ΕΤΗ 2007 και Νεότερες

Τα ανωτέρω ισχύουν σε όλες τις φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, τόσο στη διεξαγωγή
τους από τις Ενώσεις, όσο και στις Προκριματικές και Τελικές Φάσεις που διοργανώνει η Ε.Ο.Κ. Δεν
θα αποτελούν πρόβλημα στην Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ή στην Ε.Ο.Κ. αντίστοιχα, για την σύγχρονη διεξαγωγή
των δύο Πρωταθλημάτων.

ΑΡΘΡΟ 5ο: «ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ»

Οτιδήποτε αφορά τα Δελτία Αθλητικής Ταυτότητας των αθλητών και αθλητριών των Σωματείων,
αναφέρεται στο Άρθρο 27 του Γενικού Κανονισμού Διεξαγωγής Διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ., πλην
του χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους, που εφαρμογή έχει το Άρθρο 33 § 9 του Ν.
2725/1999 (ισχύς θεώρησης ενός έτους), ενώ εκ του ίδιου Άρθρου:
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών-αθλητριών πρέπει να γίνεται από Ιατρούς Νομαρχιακού
Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας ή Αγροτικού Ιατρείου ή Υγειονομικής Στρατιωτικής Μονάδας ή
από έχοντες οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας με το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή
Ν.Π.Δ.Δ., ή ιδιώτες ιατροί ειδικότητας Καρδιολόγου, αφού πλέον βάσει νόμου έχουν την ίδια
ισχύ οι υπογραφές τους (Οι υπογράφοντες την πιστοποίηση υγείας Ιατροί αναλαμβάνουν την
ευθύνη της πράξης τους).
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να έχει προσωπικό εκπαιδευμένο στις Α΄ Βοήθειες
(ΚΑΡΠΑ-Πρόσωπα του ΕΚΑΒ-διασώστες-πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Υγείας και τον
Ερυθρό σταυρό) κατά τη διάρκεια των αγώνων στην έδρα του.
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Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης των ανωτέρω προσώπων, η καθυστέρηση έναρξης του
αγώνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30’ της ώρας. Σε περίπτωση απουσίας του, ή σε άφιξη
πέραν των 30’, ο αγώνας διεξάγεται με αποκλειστική ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου και
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο διακοσίων πενήντα (250€) στο γηπεδούχο Σωματείο. Στην
αντίθετη περίπτωση που το γηπεδούχο Σωματείο δεν αναλάβει την ευθύνη διεξαγωγής του
αγώνα με αποκλειστική ευθύνη του και συνεπεία αυτού ο αγώνας δεν διεξαχθεί με υπαιτιότητά
του, τότε το γηπεδούχο Σωματείο μηδενίζεται (Άρθρο 20 παρ. 4Γ, Γενικού κανονισμού
οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων Ε.Ο.Κ.)
Σε περίπτωση που περάσουν δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και δεν έχει καταβληθεί το
πρόστιμο, τότε το Σωματείο θα αποβάλλεται από όλα τα Πρωταθλήματα που συμμετέχει.

ΑΡΘΡΟ 6ο: «ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ»

Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για την βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού
Διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ. (2 βαθμοί για 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 14 του νέου Κανονισμού διεξαγωγής Διοργανώσεων, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 46 και 47 του Κανονισμού Πεδιάς.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας
1. 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.
2. Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) σε
όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
3. 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.
4. 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.
5. Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal
average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.
6. 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.
7. 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.
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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 7ο: «ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ»

Α. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
α) Οι Διαιτητές ορίζονται όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας.
β) Οι Διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τους ορισμούς τους.
Αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι εξαίρεσης από την συμμετοχή τους σε αγώνες, οφείλουν να το
γνωρίσουν εγγράφως στην Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ως τις 19:00 κάθε Τρίτη. Η αποδοχή ή όχι της
εξαίρεσης ανήκει στην κρίση της ΚΕΔ/ΕΚΑΣΔΥΜ.
γ) Οι ορισμοί είναι από τη λήψη τους οριστικοί.
δ) Σε περίπτωση καθυστέρησης Ορισμών Διαιτητών Εθνικών Πρωταθλημάτων, οι Ορισμοί
μετατίθενται κατ’ εύλογο χρόνο.
ε) Οι Διαιτητές ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να επικοινωνούν με τα γραφεία του Συνδέσμου τους και την
ιστοσελίδα της Ένωσης, για να ενημερώνονται ποιους αγώνες ορίστηκαν να διευθύνουν.
στ) Η Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ουδεμία ευθύνη έχει για την έγκαιρη ενημέρωσή των.
ζ) Οι Διαιτητές, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να αποστείλουν ή να παραδώσουν στα γραφεία της
Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 48 ΩΡΩΝ μετά την λήξη του αγώνα, ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ. Σε
περίπτωση ενστάσεων, ή άλλων περιστατικών που θα αναγράφουν στο Φ.Α., θα προσκομίζεται
στην Ένωση άμεσα (με φυσική παρουσία, με τηλεομοιοτυπία/fax, ή με email και αφού
προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση του Προέδρου της Επιτροπής Πρωταθλημάτων.
η) Οι Διαιτητές ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ με τη λήξη του Αγώνα, να ενημερώνουν τηλεφωνικά για το
αποτέλεσμα του Αγώνα τον οποίο διεύθυναν, καθώς και για οτιδήποτε αξιοσημείωτο συνέβη
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλημάτων ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ τη γραμματεία της
Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΕΝΩ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.
Σε περίπτωση ύπαρξης Κομισάριου (ορισμένου) ή Παρατηρητή, αφού οι Διαιτητές επικυρώσουν
και υπογράψουν το Φ.Α., τερματίζουν την διεύθυνση του αγώνα από αυτούς και την σχέση τους
με αυτόν (Άρθρο 6.2 Κανονισμών Παιδιάς FIBA) παραδίδουν το Φ.Α. στους προαναφερόμενους
εκπροσώπους της Οργανώτριας Αρχής για υπογραφή και παράδοση σ΄ αυτήν και γενικά οι
υποχρεώσεις τους περιγράφονται στα Άρθρα 30 και 31 του νέου Κανονισμού Διεξαγωγής
Διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ.
θ) Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο χώρο τέλεσης του αγώνα είκοσι (20΄) λεπτά
προ της ενάρξεώς του.
Ι) Οι διαιτητές οφείλουν να δώσουν παραστατικά για την αμοιβή και τις μετακινήσεις οι οποίες
καταβάλλονται από τα αγωνιζόμενα Σωματεία, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους βοηθούς
Διαιτητές.
Β. ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
α) Οι Βοηθοί Διαιτητές ορίζονται όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα Κανονισμό.
β) Οι Βοηθοί Διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τους ορισμούς τους.
Αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι εξαίρεσης από την συμμετοχή τους σε αγώνες, οφείλουν να το
γνωρίσουν εγγράφως στην Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ως τις 19:00 κάθε Τρίτη. Η αποδοχή ή όχι της
εξαίρεσης ανήκει στην κρίση του ορίζοντος.
γ) Οι ορισμοί είναι από τη λήψη τους οριστικοί.
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δ) Σε περίπτωση καθυστέρησης Ορισμών Βοηθών Διαιτητών Εθνικών Πρωταθλημάτων, οι
Ορισμοί μετατίθενται κατ’ εύλογο χρόνο.
ε) Οι Βοηθοί υποχρεούνται να επικοινωνούν με τα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ  για να
ενημερώνονται σε ποιους αγώνες ορίστηκαν κάθε Παρασκευή 11:00 – 14:00 ή αλλιώς στο site
της Ένωσης.
στ) Η Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ουδεμία ευθύνη έχει για την έγκαιρη ενημέρωσή των.
ζ) Σε περίπτωση που ο αριθμός των Βοηθών Διαιτητών δεν μπορεί να καλύψει τους
διεξαγόμενους αγώνες, τότε το γηπεδούχο Σωματείο είναι υποχρεωμένο να καλύψει τις θέσεις
των Βοηθών Διαιτητών με ευθύνη του. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν Βοηθοί Διαιτητές εκ
μέρους του γηπεδούχου Σωματείου αυτό θα μηδενίζεται.
η) Οι Βοηθοί είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο χώρο τέλεσης του αγώνα είκοσι (20΄) λεπτά
προ της ενάρξεώς του.
Γ. ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
Οι Κομισάριοι ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. σε σύμφωνα με το Άρθρο
32 του νέου Κανονισμού Διεξαγωγής Διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ. Οι Κομισάριοι υποχρεούνται να
αποστείλουν ή να παραδώσουν στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. σε προθεσμία 48 ωρών μετά τον
αγώνα την Αναφορά τους, μαζί με το Φύλλο Αγώνα.
Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ
Οι Παρατηρητές είτε ορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων, είτε αναλαμβάνουν
αυτοδίκαια, σύμφωνα και με το Άρθρο 33 του νέου Κανονισμού Διεξαγωγής Διοργανώσεων της
Ε.Ο.Κ., και είναι αποκλειστικά: Μέλη της Επιτροπής Πρωταθλημάτων, Μέλη του Δ.Σ. της
Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ή/και Μέλη της Κ.Ε.Δ./ Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.
 Σε περίπτωση υποβολής Ένστασης ο Παρατηρητής, ο Κομισάριος ή ο Α΄ Διαιτητής εντός της
επόμενης μίας (1) ώρας από την λήξη του αγώνα, θα πρέπει να αναφέρει το γεγονός στην
Διοργανώτρια Αρχή του Πρωταθλήματος (Άρθρο 6.4 Κανονισμών Παιδιάς).

ΑΡΘΡΟ 8ο: « ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ»

 Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το Άρθρο 54 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.,
πρέπει δε να βεβαιωθούν-υποστηριχθούν με έγγραφο υπόμνημα του Σωματείου, που
κατατίθεται νόμιμα υπογεγραμμένο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 48 ωρών από την τέλεση
του αγώνα (Άρθρο 54 §4α και §9) και συνοδεύεται από παράβολο-χρηματικό ποσό, αξίας 50
EΥΡΩ, που καταβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία 24 ωρών πριν την Εκδίκαση της
Ένστασης (Άρθρο 54 §4β)
Στην αποκλειστική προθεσμία των 48 ωρών από την τέλεση του αγώνα για την κατάθεση
εγγράφου υπομνήματος όλες οι ημέρες θεωρούνται εργάσιμες. Σε περίπτωση διεξαγωγής
αγώνα Παρασκευή ή σε εορταστική Περίοδο-Αργίες και υποβολής Ένστασης αυτό δεν
αναιρείται: Τότε το Έγγραφο υπόμνημα υποστήριξης, με αιτιολογημένες θέσεις-απόψεις για την
υπό κρίση ένσταση, πρέπει να αποσταλεί και πάλι εντός 48 ωρών μέσω FAX ή Ηλεκτρονικού
μηνύματος.

 Η άσκηση ένστασης ή προσφυγής δεν αναστέλλει την διεξαγωγή των αγώνων του
Πρωταθλήματος.

 Αγώνας που θα κριθεί, ύστερα από αποδοχή ένστασης, ότι πρέπει να επαναληφθεί, θα τελείται
σε χρόνο που θα καθοριστεί από το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.

α) Οι ενστάσεις, που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής  Κανονισμών Παιδιάς,
εκδικάζονται από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό  Διαιτησίας Όργανα σε Α΄ και Β΄
βαθμό.
β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. ή
τον Αθλητικό Δικαστή ανάλογα. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής προσβάλλονται με
προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.
 Τα Σωματεία που μετέχουν στα Πρωταθλήματα, καθώς και οι παράγοντες, οι αθλητές, οι

προπονητές-κόουτς τους, συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια για την επίλυση
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των πάσης φύσεως διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την
εφαρμογή και ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του Καταστατικού, των Κανονισμών και των
Προκηρύξεων της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. με βάση τα οποία διεξάγονται τα διάφορα πρωταθλήματα και
που αποτελούν σύμβαση μεταξύ των Ε.Ο.Κ. - Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ -
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΚΟΟΥΤΣ, μόνον τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται από
τις διατάξεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 9ο: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΑΔΕΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

 Σύμφωνα με τα Άρθρα 7-§(6-7)-του Ν.2725/1999, τα Άρθρα 8-12 του νέου Κανονισμού
Διεξαγωγής Διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ. για την διεξαγωγή αγώνων [Επίσημων διεθνών ή
εσωτερικών (φιλικών-τουρνουά)] από Σωματεία-Μέλη της Ένωσης απαιτείται η προηγούμενη
Έγκριση αυτών από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. και κατ’ αναλογία σε τοπικό επίπεδο, από το Δ.Σ. της
Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ., κατόπιν υποβολής εγγράφου Αιτήματος, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα
Άρθρα. Μη εφαρμογή της παρούσας περικόπτει - διακόπτει την οικονομική επιχορήγηση και
επιβάλλει το μηδενισμό των υπαίτιων Σωματείων στον αμέσως επόμενο αγώνα
Πρωταθλήματος, τόσο για τους διοργανωτές όσο και για τους συμμετέχοντες σε αγώνες που
τελούνται άνευ εγκρίσεως.

 Η Ένωση είναι αρμόδια Διοργανώτρια Αρχή (Άρθρο 8 του Ν. 3207/2004) και εγκρίνει τη
διεξαγωγή των αγώνων. Για τη χορήγηση Άδειας Διεξαγωγής Αγώνων – Αθλητικών
Συναντήσεων, είναι υπεύθυνα τα Γηπεδούχα Σωματεία εφόσον το γυμναστήριο διαθέτει την
Άδεια Λειτουργίας της §1 του Άρθρου 56Α του Ν 2725/1999 και ουδεμία Αθλητική Συνάντηση
διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει  εξασφαλίσει Άδεια Διεξαγωγής
της συνάντησης.

 Η Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. στα γεωγραφικά όρια ευθύνης της, όπως αυτά της παραχωρούνται από το
Διεθνές Δίκαιο και την Ελληνική Πολιτεία, διατηρεί κάθε Δικαίωμα επέμβασής της σε
Διοργανώσεις, που αφορούν αποκλειστικά το Άθλημα της Καλαθοσφαίρισης, οι  οποίες
μπορούν να προκαλέσουν δυσφήμηση για το άθλημα ή να συντελέσουν αρνητικά στην
προαγωγή του για την οποία και είναι Καταστατικώς Αρμόδια η ίδια.

ΑΡΘΡΟ 10ο: «ΑΝΑΔΙΟΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ»

Για την βέλτιστη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος Ανδρών και την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, την επόμενη αγωνιστική περίοδο, σύμφωνα και με την πρόβλεψη της
Ειδικής Προκήρυξης Ανδρών αγωνιστικής περιόδου 2021-22 (Άρθρο 3ο), για την επόμενη
αγωνιστική Περίοδο 2023-24 θα δημιουργηθούν δύο Κατηγορίες στο Πρωτάθλημα Ανδρών (Α’
και Β’ Κατηγορία).
Στην Ειδική Προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ανδρών 2022-23 θα περιγράφεται στο Άρθρο 3ο

αναλυτικά το σύστημα διεξαγωγής του Πρωταθλήματος με τους αγώνες PLAY-OFF και PLAY-
OUT, στους οποίους θα συμμετέχουν όλα τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή, ώστε να
προκύψει η Συγκρότηση της Α’ Κατηγορίας για την σεζόν 2023-24.
Σημειώνεται ότι για τα Σωματεία που θα συμμετέχουν στην Α’ Κατηγορία από την επόμενη
αγωνιστική Περίοδο, θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους σε ένα εκ των Πρωταθλημάτων
ΠΑΙΔΩΝ ή ΕΦΗΒΩΝ, καθώς και η σύνθεση της αποστολής όπως θα περιγραφεί την επόμενη
αγωνιστική χρονιά με τις συνθήκες για αθλητές κάτω των 21 ετών.

ΑΡΘΡΟ 11ο «ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»

Τα Σωματεία που συμμετέχουν στις Εθνικές Κατηγορίες, δύναται να έχουν Θυγατρική Ομάδα σε
Πρωτάθλημα Ενηλίκων με τους εξής Όρους:
 Τα Σωματεία που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως

στην Ε.Ο.Κ. με επίσημη ΕΠΙΣΤΟΛΗ τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη του Εθνικού
Πρωταθλήματος. Για την ένταξη των Ομάδων στην ανωτέρω διαδικασία είναι υποχρεωτική η
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υποβολή διετούς κατ’ ελάχιστον πλάνου (αρχής γενομένης από την αγωνιστική περίοδο
έναρξης) το οποίο δεν δύναται να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί σε καμία περίπτωση. Οι
ομμάδες που συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τα ηλικιακά
Πρωταθλήματα και τα τουρνουά υποδομής.

 Όλοι οι αθλητές που αγωνίζονται στην θυγατρική Ομάδα, θα πρέπει να είναι γεννημένοι μετά
την 1-1-2000, ανεξαρτήτου εθνικότητας.

 Ανεξαρτήτου της Ομάδας έκδοσης δελτίου αθλητή, οι αθλητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής
τόσο στη μητρική (ΟΜΑΔΑ Α’) όσο και στη θυγατρική (ΟΜΑΔΑ Β’) και αγωνίζονται και στα
δύο Πρωταθλήματα Ενηλίκων.

 Τα Σωματεία έχουν δικαίωμα η θυγατρική τους Ομάδα να αγωνίζεται σε έως μία Κατηγορία
κάτω από την μητρική Ομάδα (π.χ. της BASKET LEAGUE μπορούν να αγωνιστούν σε Α2-Β’-Γ’
Εθνική και σε όλες τις Τοπικές Κατηγορίες). Για την Β’ και Γ’ Εθνική, οι θυγατρικές Ομάδες
μπορούν να αγωνίζονται μόνο στις Τοπικές Κατηγορίες. Η θυγατρική Ομάδα συμμετέχει
κανονικά στη Βαθμολογία του Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση που ανέλθει στην Εθνική
Κατηγορία που αγωνίζεται η μητρική Ομάδα, αυτομάτως διακόπτεται όλη η διαδικασία της
θυγατρικής Ομάδας. Σε περίπτωση υποβιβασμού, της θυγατρικής Ομάδας, η διαδικασία
συνεχίζεται κανονικά στην κατώτερη Κατηγορία.

 Στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, η θυγατρική ομάδα έχει δυνατότητα απόκτηση
μόνο παικτών με ηλικία έως 23 ετών.

 Τα Σωματεία που θέλουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία με την ίδια νομική υπόσταση, ξεκινούν
με συμμετοχή από την τελευταία Κατηγορία της Ένωσής τους.

 Αν η μητρική Ομάδα υποβιβασθεί στην Κατηγορία της θυγατρικής ή σε τοπική Κατηγορία,
τότε η διαδικασία της θυγατρικής Ομάδας διακόπτεται.
Για τυχόν περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται παραπάνω, αποφασίζει το Δ.Σ. της
Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 12ο «ΔΙΠΛΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ»

Θεσπίζεται η δυνατότητα για την έκδοση διπλού Δελτίου αθλητή/τριας. Οι προϋποθέσεις για την
έκδοση είναι οι ακόλουθες:
 Να είναι αθλητής/τρια που να αγωνίζεται στις Εθνικές Κατηγορίες και γεννηθείς/ήσα τα έτη

2000-2004.
 Η δήλωση του διπλού δελτίου να γίνει το αργότερο 48 ώρες προ της έναρξης του πρώτου

Πρωταθλήματος που θα συμμετέχει ο αθλητής/τρια.
 Συμμετοχή στους αγώνες της ομάδας της ανώτερης κατηγορίας, η οποία παραχωρεί τον

αθλητή, σε ποσοστό έως 50% των επίσημων αγώνων.
 Τα Σωματεία θα είναι σε διαφορετική Κατηγορία και δεν γίνεται να αγωνιστούν μεταξύ τους.
 Έγγραφη Αποδοχή από το έτερο Σωματείο της Τοπικής Κατηγορίας για την ένταξη σε αυτήν

του αθλητή με το διπλό δελτίο.
 Η Ισχύς του δελτίου είναι ετήσια.
Για τους ανωτέρω αθλητές/τριες, θα καταβάλλετε παράβολο των 300€, απευθείας στον
λογαριασμό της Ανάπτυξης στην Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 13ο: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»

Για τα Πρωταθλήματα Ανδρών-Γυναικών, τα Σωματεία θα πρέπει να καταβάλουν παράβολο
συμμετοχής ύψους 300€. Στις ειδικές προκηρύξεις, θα καθορισθεί αναλυτικά ο τρόπος
καταβολής του προαναφερόμενου παραβόλου.
Στα ανωτέρω Πρωταθλήματα, τα έξοδα Διατητών-Βοηθών Διαιτητών, θα καταβάλλονται από τα
Σωματεία εξ ημισείας και θα επιβαρύνονται τα Σωματεία και τις μετακινήσεις με συντελεστή 0,20
ευρώ/χλμ., επί την απόσταση εις διπλούν, σύμφωνα με τους Όρους των Ειδικών Προκηρύξεων.
Για τα ηλικιακά Πρωταθλήματα και τα αναπτυξιακά Τουρνουά, το κόστος των Διαιτητών-Βοηθών
θα καταβάλλεται στο γήπεδο από τα Γηπεδούχα Σωματεία αφού παραληφθούν τα παραστατικά
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είσπραξης από τον Α’ Διαιτητή. Η Ε.Ο.Κ. θα καλύψει όλα τα ανωτέρω έξοδα, με λίστες εξόδων
που θα αποσταλούν στην Ένωση και από εκεί συγκεντρωτικά στην Ε.Ο.Κ., από το κάθε Σωματείο
δύο φορές τον χρόνο (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος η πρώτη και Ιανουάριος-Ιούνιος η δεύτερη).

ΑΡΘΡΟ 14Ο «ΓΕΝΙΚΑ»

 Η Επίσημη χωρητικότητα των Γηπέδων σε θεατές καθορίζεται από το Νομικό Πρόσωπο που
παραχωρεί την εγκατάσταση και δηλώνεται, είτε στην Αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας, είτε
στην Γ.Γ.Α. Τα Γηπεδούχα Σωματεία οφείλουν να παραχωρούν το 30% της χωρητικότητας στο
φιλοξενούμενο Σωματείο, όταν αυτό εκδηλώσει ενδιαφέρον εγγράφως, δύο (2) πλήρης ημέρες
τουλάχιστον πριν την ορισθείσα συνάντηση. Σε περίπτωση Έκδοσης Εισιτηρίων, σύμφωνα με
την ισχύουσα Νομοθεσία, τα Γηπεδούχα Σωματεία οφείλουν να συνυπολογίσουν τα Διαρκείας,
τα Αθλητικά, Ελεύθερης Εισόδου κ.α. και τελικά να διαθέσουν το 30% των Επισήμων θέσεων. Η
Ανώτατη τιμή Εισιτηρίου για την Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος Ανδρών ορίζεται στα
τέσσερα (04) Ευρώ και για Τελική Φάση (PLAY-OFF ή PLAY-OUT) στα πέντε (05) Ευρώ.
Αντίστοιχα στο Πρωτάθλημα Γυναικών η ανώτατη τιμή ορίζεται στα 02 Ευρώ.

 Η εγγραφή σε Βίντεο ή άλλο μέσο των αγώνων, επιτρέπεται μόνον από τα δύο άμεσα
ενδιαφερόμενα Σωματεία. Για εγγραφή από τρίτους, επιτρέπεται μόνο κατόπιν Άδειας από το
Γηπεδούχο Σωματείο και αυτό δηλώνεται πριν την Έναρξη στις Παρατηρήσεις του Φύλλου
Αγώνα. Τα Σωματεία εκχωρούν στην Διοργανώτρια Αρχή (Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.) το δικαίωμα να
εγγράφει όποιον Αγώνα αυτή κρίνει σκόπιμο. Το συνολικό προϊόν της εγγραφής μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την προβολή των δραστηριοτήτων της Ένωσης ή για την προαγωγή του
Αθλήματος, όχι όμως για εμπορικούς σκοπούς.

 Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά τη διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων και που δεν
προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ., την Γενική Προκήρυξη της Ε.Ο.Κ. 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 υπάρξει διαφοροποίηση σε οιοδήποτε θέμα από την Γενική Προκήρυξη
Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ., τότε απαράβατα θα ισχύσει αυτό που αναφέρεται και επιτάσσεται
από την Ε.Ο.Κ.

 Μη έγκριση της παρούσας καθ’ ολοκληρία ή κατ’ Άρθρο από την Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με το
Άρθρο 25, θα αντιμετωπίζεται με την Έκδοση Συμπληρωματικής-Τροποποιητικής Προκήρυξης
στις ισχύουσες προθεσμίες.

 Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι Διεθνείς Κανονισμοί, μέχρι και 48 ώρες πριν την έναρξη
των Πρωταθλημάτων, τότε θα ισχύσουν οι νέες διατάξεις αυτών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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