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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ 
ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-22 

  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των Κανονισμών και του Καταστατικού της Ε.Ο.Κ., 
καθώς και των Γενικών Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ & της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., αγωνιστικής περιόδου 2021-22 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 
 
Το Πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ της ΕΚΑΣΚΕΜ, αγων. περιόδου 2021-22, με τους ακόλουθους όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο Πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ δικαιούνται να πάρουν μέρος οι παρακάτω δέκα επτά (17)  ομάδες των Συλλόγων που 
δήλωσαν συμμετοχή για την αγωνιστική περίοδο 2021-22, στο ειδικό έντυπο Δήλωση Συμμετοχής, οι οποίες 
χωρίστηκαν σε τρεις ομίλους  και είναι:  
 

Α ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΑΚΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ ΣΑΡΙΣΑΣ 
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΤΟΚΑΡΥΑΣ 

Β ΟΜΙΛΟΣ  
ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ ΣΚ 
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 
ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ 

Γ ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  
Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται για την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Ισχύει το άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. αγωνιστικής περιόδου 2021-22 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
Το Σωματείο που μετακινείτε υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο 
τέλεσης του αγώνα, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησης του. 
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται κατά βάση μία φορά την εβδομάδα ημέρα Κυριακή και Δευτέρα για 
τις ομάδες των Συλλόγων που αγωνίζονται σε Πρωτάθλημα Εθνικής Κατηγορίας  ή και άλλη ημέρα, εφ’ όσον δε 
παραστεί ανάγκη και δεύτερη φορά την εβδομάδα για την έγκαιρη περάτωση του Πρωταθλήματος. 
 
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ) 
Τα  Σωματεία που μετέχουν στους ομίλους του Πρωταθλήματος, θα συναντηθούν μεταξύ τους ανά όμιλο δύο 
φορές  (πουλ) και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί. 
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FINAL FOUR  
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ  FINAL FOUR 
Λόγω του μονού αριθμού των ομάδων των ομίλων (τρεις -3- όμιλοι)  
Στην ημιτελική φάση θα πάρουν μέρος: 

1. Οι τρεις (3) πρώτες ομάδες της βαθμολογίας των ομίλων. 
2. Για την ανάδειξη της τέταρτης ομάδας που θα συμμετάσχει στο Final Four  θα πραγματοποιηθούν αγώνες 

μπαράζ – κατάταξης μεταξύ  των τριών ομάδων που κατέλαβαν την δεύτερη θέση στην βαθμολογία την 
κανονικής περιόδου των ομίλων.  

3. Οι ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους μία φορά σε ουδέτερο γήπεδο σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα 
καταρτισθεί μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της 
Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. 

4. Ο πρώτος της βαθμολογίας των αγώνων μπαράζ κατάταξης θα καταλάβει την τέταρτη θέση στην ημιτελική 
φάση του  Final Four του πρωταθλήματος. 

5. Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων θα γίνει κλήρωση ανάμεσα στις τρεις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας 
των ομίλων της κανονικής περιόδου και τον πρώτο στην βαθμολογία των αγώνων μπαράζ-κατάταξης και θα 
καθοριστούν τα ζευγάρια που θα διαγωνιστούν μεταξύ τους (σ’ έναν αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο) στον Α΄& 
Β΄ Ημιτελικό: 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ  FINAL FOUR 
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ: ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ Α΄- Β΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ 
ΤΕΛΙΚΟΣ  ΝΙΚΗΤΕΣ Α΄- Β΄ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ 
Η νικήτρια ομάδα του τελικού αγώνα του FINAL FOUR θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια ομάδα της 
Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. και θ΄ αγωνιστεί στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. αγωνιστικής περιόδου 2021-22 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ-ΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &  

      ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ  
Στα Πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι Αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος 
Αθλητικού Νόμου και του Άρθρου 36 των Κανονισμών της ΕΟΚ.   
Στο Πρωτάθλημα Εφήβων δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 2004 , 2005 και 
τέσσερις (4) αθλητές του 2006 και νεότεροι  
Α. Οι ηλικίες και η συμμετοχή Παίδων που αναφέρονται παραπάνω θα ισχύσουν τόσο στο Πρωτάθλημα της 
Ένωσης όσο και στην προκριματική και τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος,  
Β.  Η χρησιμοποίηση Παίδων στο Πρωτάθλημα Εφήβων δεν θα αποτελεί πρόβλημα στην Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. & Ε.Ο.Κ. 
για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων. 
Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας Αθλητών-Αθλητριών, αναφέρεται στο Άρθρο 41 των Κανονισμών της 
ΕΟΚ. 
Η πιστοποίησης υγείας όλων των αθλητών-τριών ανεξαρτήτου ηλικίας από την αγωνιστική περίοδο 2021-22 και 
εφεξής, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 16 του ν.4479/2017 και την ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και 
Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 3254Β 8/8/18) 
1. Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών καταγράφεται σε κάρτα υγείας , είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση 
για την συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. 
2. Η κάρτα αυτή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί 
προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του. 
3. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στην Γραμματεία η στον αρμόδιο Διαιτητή και είναι βασική προϋπόθεση συμμετοχής 
στον αγώνα. 
4. Η κάρτα Υγείας του αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών η Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων , υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων η 
από ιατρούς έχοντας οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο η με Ν.Π.Δ.Δ , καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα , 
κατέχοντες την καρδιολογική ιδιότητα. 
5. Η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης των δελτίων που εκδίδει η ΕΟΚ παραμένει σε ισχύ ως απαραίτητο στοιχείο 
πιστοποίησης των αθλητών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο , χωρίς να 
χρήζει πλέον ιατρικής θεώρησης. 
  
 ΑΡΘΡΟ 7ο  ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Για την αναβολή αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 50 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. 
  
ΑΡΘΡΟ 8ο  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. αγωνιστικής περιόδου 2021-22 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ & ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Τα Σωματεία που αγωνίζονται υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. και την 
Γενική Προκήρυξη της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., οι δε διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και αθλητές των Σωματείων, 
καθώς και οι προπονητές, κώουτς, στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο και από τον 
Κανονισμό της Ε.Ο.Κ. καθώς και από τις διατάξεις που ισχύουν των υπολοίπων κανονισμών (πειθαρχικό δίκαιο 
κ.λ.π.) και την Γενική προκήρυξη της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. 
   
ΑΡΘΡΟ 10ο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ 
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Ισχύει το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. αγωνιστικής περιόδου 2021-22 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Για το δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αγωνιστικής περιόδου 2021-22 θα πρέπει να καταβληθεί προ της 
κληρώσεως , το χρηματικό ποσό των εκατό (100) €, με το παραπάνω ποσό πέρα του δικαιώματος συμμετοχής , 
θα πληρώνονται από την Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. τα έξοδα μετακινήσεων και ημεραργιών των Διαιτητών. 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:  
Σε κάθε Διαιτητή θα καταβάλλονται για την κάθε συνάντηση δέκα (10) €  
Σε κάθε Διαιτητή που μετακινείται θα καταβάλλονται επιπλέον τα έξοδα μετακινήσεως και ημεραργίας. 
Η αμοιβή των διαιτητών θα καταβάλλεται πριν την έναρξη του αγώνα από τα γηπεδούχα σωματεία ενώ 
η μετακίνηση - ημεραργία του Διαιτητή θα καταβάλλεται από την  ΕΚΑΣΚΕΜ  
Σε περίπτωση μη καταβολής της αμοιβής προ της ενάρξεως του αγώνα, αυτός δεν θα διεξάγεται και ο 
αγώνας θα κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούμενου Σωματείου με σκορ 20-0 
Τα έξοδα Διαιτησίας των αγώνων που θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα επιβαρύνουν και τα δύο 
σωματεία που συμμετέχουν  
ΕΞΟΔΑ ΚΡΙΤΩΝ: 
Υπεύθυνος του ορισμού Κριτών στην Κατηγορία είναι ο γηπεδούχος σύλλογος ο οποίος είναι υποχρεωμένος να 
έχει τρεις (3) Κριτές έμπειρους και γνώστες για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων την πρώτης φάσης του 
Πρωταθλήματος τα έξοδα των οποίων βαρύνουν τον ίδιο.   
Τα οδοιπορικά Κριτών – Βοηθών Διαιτητών (10 € έκαστος+0,20 €/χλμ ), θα βαρύνουν τους γηπεδούχους και θα 
δίνονται προ της ενάρξεως του προγραμματισμένου αγώνα.  
Σε περίπτωση μη καταβολής της αμοιβής προ της ενάρξεως του αγώνα, αυτός δεν θα διεξάγεται και ο αγώνας θα 
κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούμενου Σωματείου με σκορ 20-0 
Τα έξοδα Κριτών – Βοηθών των αγώνων που θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα, των οποίων ο 
ορισμός θα γίνεται από την ΚΕΔ/ΕΚΑΣΚΕΜ επιβαρύνουν και τα δύο σωματεία που συμμετέχουν  
ΕΞΟΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ:  
Οι Μετακινήσεις και Αποζημιώσεις των Γυμνασιάρχων, θα καταβάλλονται από τα γηπεδούχα σωματεία 
ως εξής: Αποζημίωση Γυμνασιαρχών 10 €.  
Η χιλιομετρική αποζημίωση Γυμνασιαρχών  0,20 €/χλμ. 
Σε περίπτωση μη καταβολής της αμοιβής προ της ενάρξεως του αγώνα, αυτός δεν θα διεξάγεται και ο 
αγώνας θα κατακυρώνεται υπέρ του φιλοξενούμενου Σωματείου με σκορ 20-0 
Τα έξοδα Γυμνασιάρχου των αγώνων που θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα επιβαρύνουν και τα δύο 
σωματεία που συμμετέχουν  
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ:  
Οι Μετακινήσεις και Αποζημιώσεις των Παρατηρητών, θα καταβάλλονται από την Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. ως 
εξής: 
Αποζημίωση Παρατηρητών 10 €.  
Η χιλιομετρική αποζημίωση Παρατηρητών  0,20 €/χλμ.  
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:  
Δεν θα καταβληθούν έξοδα μετακινήσεων στα Σωματεία. 

 Τα έξοδα Ιατρού των αγώνων που θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα επιβαρύνουν και τα δύο 
σωματεία που συμμετέχουν  

 
ΑΡΘΡΟ 12ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. 
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων καθορίζονται στις διατάξεις των Κανονισμών της 
ΕΟΚ. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των Σωματείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της 
Ε.Ο.Κ. ως εξής: 

 Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας Ανδρών Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. 
πρέπει υποχρεωτικά να συμμετάσχουν σε ένα από τα Πρωταθλήματα Παίδων ή Εφήβων. Σε 
αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από το αντίστοιχο 
Πρωτάθλημα Ανδρών στο οποίο συμμετέχουν. Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται τα 
Σωματεία που προέρχονται από την Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ. 

 Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα στις φανέλες των αθλητών και αθλητριών να χρησιμοποιούν 
τους αριθμούς 0 μέχρι 99, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της FIBA. 

 Η σύνθεση της ομάδας αποτελείται από 21 άτομα (16 θέσεις στην περιοχή του πάγκου 
διαθέσιμες για τα μέλη της ομάδας τα οποία αποτελούνται από τους αναπληρωματικούς και το 
staff της ομάδας). 

 Η γηπεδούχος ομάδα εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμη εμφάνιση και κάθεται αριστερά της 
Γραμματείας και η φιλοξενούμενη με σκουρόχρωμη και κάθεται δεξιά της Γραμματείας. 

 Στις εμφανίσεις επιτρέπονται τρεις διαφημίσεις (μία εμπρός στην φανέλα, μία πίσω και μία στο 
σορτς εμπρός στο δεξί πόδι) 
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ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ:            
1. Σωματείο δεν προσέλθει  να αγωνιστεί σε ΔΥΟ (2) αγώνες θα του επιβληθούν οι   
         εξής  κυρώσεις: 

  α. Μηδενισμός και οριστική αποχώρηση από το Πρωτάθλημα 
β. Έξοδα των αγώνων που δεν προσήλθε (διαιτητές, κριτές, γυμνασίαρχος) 
 

2. Σωματείο θα αποχωρήσει στην διάρκεια του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο τότε   
          εκτός  από τις ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, του παρόντος άρθρου θα του   
         επιβληθούν  συμπληρωματικά και οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Εάν η αποχώρηση είναι υπαιτιότητα της ομάδος (σε οποιοδήποτε Πρωτάθλημα της      
     Ένωσης) τότε η  Ανδρική ή Γυναικεία Ομάδα του Σωματείου  τιμωρείται με την ποινή   
     κεκλεισμένων των θυρών της έδρας του με δύο (2) αγωνιστικές.  

Σε περίπτωση λήξης του Πρωταθλήματος η ποινή ακολουθεί την ομάδα στην επόμενη  αγωνιστική 
περίοδο. Εάν η ομάδα του Συλλόγου που τιμωρείται αγωνίζεται σε Εθνική Κατηγορία, οι ποινές θα  
μεταφερθούν στο πρώτο  τοπικό πρωτάθλημα της Ένωσης  που θα συμμετάσχουν, (Ανδρών 
ή Γυναικών).   

         β. Εάν η αποχώρηση είναι υπαιτιότητα του προπονητού: τότε τιμωρείται ο Προπονητής   
              με  δύο  (2) μήνες αποκλεισμό από  όλα τα Πρωταθλήματα της  Ένωσης.   
 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή  στα  Πρωταθλήματα που δηλώνουν τα Σωματεία είναι 

υποχρεωτική και θα ισχύσει κανονικά η απόφαση της ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης των 
Σωματείων μελών της ΕΚΑΣΚΕΜ σχετική με την υποχρεωτική συμμετοχή των ομάδων που θα 
δηλώσουν συμμετοχή σαν στα Πρωταθλήματα της  για την αγωνιστική περίοδο 2021-22, η οποία 
είναι: 
Σε Σωματείο που έχει δηλώσει συμμετοχή και αποσυρθεί πριν ή μετά την έναρξη ή κατά την 
διάρκεια του Πρωταθλήματος-Τουρνουά θα επιβάλλεται χρηματική ποινή τριακοσίων (300) € , η 
οποία και θα διατίθεται υπέρ του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.  
Σωματείο που έχει αποσυρθεί από οποιοδήποτε Πρωτάθλημα- Τουρνουά της ΕΚΑΣΚΕΜ και δεν 
έχει καταβάλλει την παραπάνω χρηματική ποινή που του έχει επιβληθεί για την αποχώρηση του 
δεν θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε κανένα Πρωτάθλημα – Τουρνουά που διοργανώνεται από 
την Ένωση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.   

 Καθώς επίσης είναι υποχρεωτική και η παρουσία Ιατρών ανεξαρτήτου ειδικότητας και 
οδοντίατροι, οι οποίοι μπορεί να είναι αθλητές, προπονητές, συνοδοί, παράγοντες ή 
οποιαδήποτε ιδιότητα  έχουν στον αγώνα,  οι φυσιοθεραπευτές, νοσοκόμοι-ες, Εθελοντές  
Σαμαρείτες,  Εθελοντές  Διασώστες  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού, ή οποιοιδήποτε 
Διασώστες-Εθελοντές που διαθέτουν πιστοποίηση της ιδιότητας τους με ευθύνη της 
γηπεδούχου στους αγώνες, σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν θα πραγματοποιείται και θα 
μηδενίζεται η γηπεδούχος.  

 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφο 9 του Ν 4049/03.02.12, θα πρέπει τα Σωματεία (στα οποία έχουν 
παραχωρηθεί τα γήπεδα ως έδρα) να πάρουν άδεια διεξαγωγής των συναντήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα 
που έχει καταρτισθεί, από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας 
Περιφέρειας και θα πρέπει να κοινοποιήσουν αντίγραφο του Προγράμματος αγώνων και αλλαγών αυτών,  
στην οικεία αστυνομική αρχή και στο γήπεδο που αγωνίζονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19  
Τα σωματεία με αποκλειστική τους ευθύνη υποχρεούνται να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά COVID-19 , 
σύμφωνα με τη Νομοθεσία ή τις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις και το υγειονομικό πρωτόκολλο της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.  
Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους στη διεξαγωγή ενός αγώνα όπως  διαιτητές, κριτές γυμνασίαρχους.  
Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπεύθυνα για την τήρηση των μέτρων που θα προβλέπονται σχετικά με την 
είσοδο και τον αριθμό των φιλάθλων.  
Εάν προβλέπεται να ορίζεται υπεύθυνος, εκ μέρους της γηπεδούχου ομάδας για την τήρηση και την ευθύνη των 
μέτρων, η ομάδα υποχρεούται να κοινοποιήσει πλήρη στοιχεία του υπευθύνου καθώς και υπεύθυνη δήλωση αυτού, 
ότι έχει λάβει γνώση του ορισμού αυτού και περί αποδοχής του ορισμού του, θεωρημένη με το γνήσιο της 
υπογραφής, δύο (2) ημέρες πριν την τέλεση κάθε αγώνα.  
Σε περίπτωση που δεν σταλεί νέα ενημέρωση προς την ΕΚΑΣΚΕΜ περί ορισμού υπευθύνου, θεωρείται ότι παραμένει 
ο αρχικά ορισθείς 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΠΑΘΛΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ 
Στη Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στους 12 αθλητές καθώς 
και στον προπονητή τους.  
Στις ομάδες που θα καταλάβουν την 2η και 3n θέση στην Τελική  κατάταξη, θ' απονεμηθούν ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με 
ΑΡΓΥΡΟ και ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ,  αντίστοιχα.   
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Γ Ε Ν Ι Κ Α  
Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλό του (φιλοξενούμενο), για την 
μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. 
Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και που 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 , αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. 

 
 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 

 


