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ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ-ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-23 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ. 
Η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., έχοντας υπόψη την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ., κατά την αγωνιστική 
περίοδο 2022-23 θα διοργανώσει και θα τελέσει τα παρακάτω Πρωταθλήματα-Τουρνουά, τα οποία  
προκηρύσσει και τα οποία θα διεξαχθούν με μέριμνα και ευθύνη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος 
Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. καθώς και των Κανονισμών Παιδιάς: 
 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ-ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ  

 
Η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει κι άλλα Πρωταθλήματα ή Τουρνουά, εφ’ όσον κρίνει ότι ο 
αριθμός συμμετοχής των ομάδων είναι ικανοποιητικός.  
Όσον αφορά το ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (όπως έχει προαναγγελθεί από την ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔΡΩΝ 
2021-22) εάν οι συμμετοχές των Σωματείων είναι είκοσι δύο (22) και περισσότερες, τότε τα πρώτα 12 δώδεκα 
της Τελικής Βαθμολογίας Ανδρών θα απαρτίσουν την Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ και τα υπόλοιπα την Β’ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ. Σε περίπτωση που τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι κάτω των είκοσι δύο 
τότε θα υπάρχει μία κατηγορία με δύο ομίλους. 
Τα ακριβή χρονικά όρια τέλεσης του καθενός από τα παραπάνω Πρωταθλήματα-Τουρνουά καθώς και οτιδήποτε 
αφορά στην διοργάνωσή τους, θα καθορισθούν με τις Ειδικές Προκηρύξεις, που θα εκδοθούν έγκαιρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο   ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ. 
Στους αγώνες Πρωταθλημάτων ΑΝΔΡΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες 
μπάλες  Size–7  
Ειδικά στα Πρωτάθλημα ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά δερμάτινες 
μπάλες  Size–6. 
Στα ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ –ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ & ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ θα 
χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες Size–6. 
Στα ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΩΝ θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες Size–5. 
Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να προμηθεύει την φιλοξενούμενη ομάδα για τις ανάγκες της 
προθέρμανσης των αθλητών-τριών με τέσσερις (4) τουλάχιστον μπάλες, όμοιες με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί 
στον αγώνα. 
Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω παραγράφου επιβάλλονται οι παρακάτω πειθαρχικές ποινές: α)  στην 
πρώτη παράβαση επιβάλλεται η χρηματική ποινή των 300,00 ευρώ, β)  σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται 
χρηματική ποινή 500,00 ευρώ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. 
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων καθορίζονται στις διατάξεις των Κανονισμών  
της ΕΟΚ. 

 Κάθε σωματείο υποχρεούται, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, να υποβάλει δήλωση συμμετοχής 
στη Διοργάνωση που προκηρύσσεται που δικαιούται & επιθυμεί συμμετοχής. Η δήλωση αυτή πρέπει να 
είναι έγγραφη, να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου και να φέρει 
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την σφραγίδα του σωματείου. Η συμμετοχή των σωματείων στις Διοργανώσεις της Ε.KΑ.Σ.ΚΕ.Μ. που 
δηλώνουν τα Σωματεία είναι υποχρεωτική.  

 Για την συμμετοχή στα πρωταθλήματα θα πρέπει να καταβληθεί προ της κληρώσεως των 
Πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2022-23, το παράβολο των 250,00 €, μόνο από τα Σωματεία 
που οι ομάδες τους συμμετέχουν στις Κατηγορίες: ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ της Ένωσης. 
Ομάδα που δεν έχει εξοφλήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς την Ένωση που αφορούν στην 
αγωνιστική περίοδο 2021-22, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ΚΑΝΕΝΑ από τα  Πρωταθλήματα 
αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 που θα διοργανώσει η Ένωση. 

 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) 

 
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) 
γ. Ποινή αφαίρεσης ενός (-1) βαθμού από το Πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου 
2023-24 στο οποίο θα συμμετέχει 
Η παράγραφος 1γ ισχύει μόνο σε περίπτωση μη προσέλευσης ή αποχώρησης του ΑΝΔΡΙΚΟΥ ή 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ τμήματος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

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 συμμετάσχει (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.  

Σωματείο που έχει δηλώσει συμμετοχή μπορεί να αποσυρθεί έως 10/9/22. 
Σωματείο που αποσυρθεί μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία ή την έναρξη ή κατά την διάρκεια του 
Πρωταθλήματος-Τουρνουά θα επιβάλλεται χρηματική ποινή διακοσίων (200) € 
 

 ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν για την διεξαγωγή κάθε  
αγώνα τους είτε γιατρό, είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένο προσωπικό στις πρώτες βοήθειες από το 
ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό ή οποιοδήποτε  πιστοποιημένο φορέα του Υπουργείου Υγείας.  
-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  εκατό (100) € το οποίο θα καταβάλλεται στο ταμείο της Ένωσης, πριν την τέλεση του 
αναβληθέντος παιχνιδιού, άλλως το σωματείο θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα. 
-Εφόσον υπάρχει μετακίνηση ομάδας από άλλη πόλη και αναβληθεί  λόγω απουσίας είτε γιατρού, είτε 
διασώστη, είτε πιστοποιημένου προσωπικού στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό, 
πέρα του προστίμου της προηγουμένης παραγράφου τα έξοδα μετακίνησης του φιλοξενούμενου 
βαραίνουν το υπαίτιο σωματείο.  Το αντίτιμο θα το καταθέτουν στην Ένωση  προκειμένου να αποδοθεί 
στο σωματείο, πριν την επανάληψη του παιχνιδιού, άλλως θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα. 
Το ποσό μετακίνησης θα προσδιορίζεται από Ένωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ. 
Στα Πρωταθλήματα – Τουρνουά δικαιούνται να πάρουν μέρος οι Αθλητές - Αθλήτριες 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 12 Αθλητές - Αθλήτριες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος έως δώδεκα (12) 
αθλητών/αθλητριών. Τα ως άνω ισχύουν για όλα τα Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών που διοργανώνουν η 
Ε.Ο.Κ., οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές. 
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Στο  Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα - Τουρνουά  της Ένωσης σωματείο δύναται  να συμμετάσχει  με περισσότερα 
του ενός τμήματα στην ίδια ηλικιακή κατηγορία. με αρίθμηση Α, Β, Γ. 
Οι επιπλέον ομάδες θα αγωνίζονται υποχρεωτικά σε διαφορετικούς ομίλους.  
Σε περίπτωση που σωματείο δηλώσει περισσότερες από μία ομάδες, πρέπει να καταθέσει στην Ένωση για 
θεώρηση τις αναλυτικές καταστάσεις με τα ονόματα των αθλητών για κάθε τμήμα (Α,Β,Γ) μέχρι το αργότερο 
σαράντα οχτώ ώρες προ της έναρξης. Οι θεωρημένες αυτές καταστάσεις θα κατατίθενται μαζί με τα δελτία των 
αθλητών και ότι άλλο απαιτείται στην Γραμματεία των αγώνων για έλεγχο.  
Οι λίστες αυτές θα επιτρέπεται να τροποποιούνται συνολικά το πολύ τέσσερις φορές μέσα στην αγωνιστική 

περίοδο, καταθέτοντας τις νέες λίστες στα γραφεία της Ένωσης προς έγκριση τουλάχιστον  σαράντα οχτώ ώρες 
προ της τέλεσης του αγώνα. 
Ειδικότερα στα Πρωταθλήματα αγων. περιόδου 2022-23 δικαιούνται πάρουν μέρος οι αθλητές-τριες 
που γεννήθηκαν: 
1.  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΕΦΗΒΩΝ: τα έτη 2005 και νεότεροι 
2.  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΝΕΑΝΙΔΩΝ: τα έτη 2005 και νεότερες 
3.  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΠΑΙΔΩΝ: το έτος 2007 και νεότεροι. 
4.  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: το έτος 2007 και νεότερες. 
5.  ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ: το έτος 2009. Σε συλλόγους  που δεν υπάρχει ικανοποιητικός 
αριθμός αθλητών, μπορούν να συμμετέχουν και αθλητές του 2010 και έως 2 αθλητές του 2011. 
6.  ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ: το έτος 2010. Σε Συλλόγους  που δεν υπάρχει 

ικανοποιητικός αριθμός αθλητών, μπορούν να συμμετέχουν και αθλητές του 2011 και έως 2 αθλητές του 2012. 
7.  ΤΟΥΡΝΟΥΑ   ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ: τα έτη 2011 και νεότεροι 

  9.  ΤΟΥΡΝΟΥΑ   ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: το έτος 2010 και νεότερες 
Τα ανωτέρω ισχύουν σε όλες τις φάσεις των Πανελληνίων πρωταθλημάτων και των πρώτων φάσεων, είτε 
διεξάγονται από την ΕΟΚ, είτε διεξάγονται από την Ένωση.  
Οιαδήποτε εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα είναι δυνατή για εξαιρετικούς λόγους κατόπιν εγκρίσεως από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ.  
Διευκρινίζεται ότι η ΕΟΚ και η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., θεωρώντας ότι δεν παρεμποδίζεται η σύγχρονη διεξαγωγή των 
Πρωταθλημάτων, επιτρέπει τη χρήση Κορασίδων και Παίδων στα Πρωταθλήματα Νεανίδων και Εφήβων, όπως 
επίσης τη χρήση Νεανίδων και Εφήβων στα Εθνικά και Τοπικά Πρωταθλήματα Γυναικών και Ανδρών και για τον 
λόγο αυτό η εφαρμογή του ως άνω δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο αναβολής αγώνα, ήτοι δεν θα δίδεται 
αναβολή, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Διοργανώσεων ή η αντίστοιχη Επιτροπή Πρωταθλημάτων 
της Ένωσης, όσον αφορά στα Τοπικά Πρωταθλήματα. 
Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής 
θα έχουν αποκλειστικά και μόνον δώδεκα (12) Αθλητές – Αθλήτριες καθώς και δύο επιπλέον αθλητές/τριες για 
την περίπτωση της αντικατάστασης και στο φύλλο αγώνας εκάστου αγώνα θα δηλώνονται 12 από τους 14. 
Τέλος βάσει του άρθρου 3 παρ. 1α του Ν. 4726/2020, τα σωματεία που θα συμμετέχουν σε τελική φάση 
πανελληνίων πρωταθλημάτων θα πρέπει να έχουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση. 
 
ΑΡΘΡΟ  5ο:  ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ  
Οτιδήποτε αφορά στα δελτία ταυτότητας Αθλητών-Αθλητριών, αναφέρεται στο Άρθρο 27 Γενικών κανονισμών 
οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων της ΕΟΚ, πλην του χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους, που 
εφαρμογή έχει το άρθρο 33-παρ.9 του Ν.2725/1999 (ισχύς ενός έτους). 
 
ΑΡΘΡΟ  6ο:   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1. 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 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) 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 (goal average)  
στους μεταξύ τους αγώνες. 
β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη o συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους 
αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν. 
γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2), τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με 
τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση το πίνακα 
αυτό 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. 
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ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη o 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. 
O ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η 
ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ. 
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 23 παρ. Β περίπτ. 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 ο 
συνεπεία αυτής υποβιβασμός της υπαίτιας ομάδας συντελεσθεί 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.  
Σε περίπτωση που η μη προσέλευση ή η μη συμμετοχή ή η αποχώρηση από αγώνα συμβεί κατά την διάρκεια της 
φάσης των PLAY OFF του εκάστοτε Πρωταθλήματος ή του Κυπέλλου, η ομάδα αποκλείεται από τους υπόλοιπους 
αγώνες της φάσης των play off, δεν αντικαθίσταται και προκρίνεται η αντίπαλη ομάδα ανεξάρτητα από τα 
αποτελέσματα των μεταξύ τους συναντήσεων μέχρι εκείνη τη στιγμή. 
Σε περίπτωση υποτροπής στην παράβαση της παραγράφου αυτής, το υπαίτιο σωματείο τιμωρείται σωρευτικά με 
ποινή αποβολής από το  εκάστοτε Πρωτάθλημα ή το Κύπελλο της οικείας αγωνιστικής περιόδου, διαγραφή ενός 
έτους από τη δύναμη της ΕΟΚ και υποβιβασμό στην κατώτερη κατηγορία.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ. 
Τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν για τους αγώνες θα πρέπει να είναι: 

1. Υποχρεωτικά κλειστά 
2.  Να έχουν χαρακτηρισθεί κατάλληλα  
3.  Να έχουν παραχωρηθεί εγγράφως για την περίοδο 2022-23   
4.  Να υπάρχει απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άδεια λειτουργίας του   

κλειστού γυμναστηρίου, αντίγραφο της οποίας πρέπει θα κατατεθεί στην Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. προ της έναρξης 
του Πρωταθλήματος. 

Γήπεδο που κρίνεται ότι έχει ατέλειες, πρέπει να αποκαταστήσει τις ατέλειες αυτές μέσα σε πέντε ημέρες αλλιώς 
αποβάλλει την ιδιότητα του γηπεδούχου για το διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση των ατελειών 
που έχουν διαπιστωθεί σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής. Τα Σωματεία υποχρεούνται να 
γνωστοποιήσουν στην Ένωση την αποκατάσταση των ατελειών. 
Στις περιπτώσεις που Σωματείο στερείται την ιδιότητα του γηπεδούχου για οποιαδήποτε αιτία ή έχει κάποιο 
πρόβλημα με το γήπεδο δεν δίνεται καμία αναβολή, αλλά οι αγώνες που θα έδινε στην έδρα του θα διεξάγονται 
σε γήπεδο που θα καθορίζεται από την Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. 
Για την αντικανονικότητα του γηπέδου και για την δυνατότητα διεξαγωγής ενός αγώνα, ο μόνος αρμόδιος για ν’ 
αποφασίσει είναι ο Α΄ διαιτητής και τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να συμμορφωθούν με την σχετική 
απόφαση. 
Οι διαιτητές υποχρεούνται με έκθεσή τους προς την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.  να 
αναφέρουν κάθε αντικανονικότητα γηπέδου που θα διαπιστώσουν. Σε υποβολή δε ένστασης τους λόγους που 
οδήγησαν στην λήψη της απόφασης περί διεξαγωγής του αγώνα.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ. 
Οι Διαιτητές ορίζονται από την  Κ.Ε.Δ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.  
Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. είναι από την λήψη τους οριστικές.  
Οι διαιτητές υποχρεούνται να ενημερώνονται για τους ορισμούς από το site της Ένωσης κάθε Παρασκευή 
μεσημέρι ή να επικοινωνούν με τα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. ή τους υπεύθυνους των Συνδέσμων Διαιτητών, 
για να ενημερώνονται ποιους αγώνες ορίσθηκαν να διευθύνουν.  
Από λήψεως της παρούσας παύει η γραμματεία της Ένωσης να ενημερώνει τους Διαιτητές για τους 
αγώνες που διευθύνουν. 
Οι Διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο χώρο τέλεσης του αγώνα είκοσι (20) λεπτά προ της 
ενάρξεώς του, αφού λάβουν γνώση του ορισμού τους από τον Σύνδεσμό τους ή από το site της Ένωσης 
Ο Α΄ Διαιτητής του αγώνα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχει τα δελτία αθλητικής ταυτότητας καθώς και 
τις κάρτες υγείας των αθλητών-τριών των διαγωνιζομένων ομάδων.  
Ο Α΄ Διαιτητής του αγώνα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχει αν οι δηλωμένοι αθλητές στο Φ.Α., είναι οι ίδιοι με 
αυτούς που τα δελτία τους έλεγξε. Ειδικά στα ηλικιακά Πρωταθλήματα ΕΦΗΒΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ, 
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ και ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ πρέπει να γίνεται σχολαστικός έλεγχος και στο Φ.Α υποχρεωτικά δίπλα 
από το όνομα του αθλητή θα πρέπει να αναγράφεται το έτος γεννήσεως του.  
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί Φ.Α., στο οποίο δεν αναγράφονται οι ηλικίες των αθλητών που συμμετέχουν, ο 
ορισμένος Α΄ διαιτητής θα παραπέμπεται στην Κ.Ε.Δ., η οποία υποχρεούται να του επιβάλλει την ποινή 
αποκλεισμού δέκα πέντε (15) ημερών. 
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Κατά την διάρκεια του ημιχρόνου, οι Διαιτητές θα πρέπει να αποσύρονται στα αποδυτήριά τους. Μετά την λήξη 
του αγώνα θα αποχωρούν αμέσως από το γήπεδο και δεν θα  εμπλέκονται σε συζητήσεις με τα διαγωνιζόμενα 
σωματεία, όπως ορίζουν οι σχετικές οδηγίες της ΟΔΚΕ. 
Την επόμενη ημέρα του αγώνα ο Α΄ Διαιτητής  υποχρεούται να αποστείλει το Φ.Α. στα γραφεία της 
Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., αν δεν υπάρχει ορισμένος Γυμνασίαρχος να το παραλάβει. Διαιτητής που δεν θα αποστέλλει το 
Φ.Α., όπως προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, θα παραπέμπεται στην Κ.Ε.Δ., η οποία υποχρεούται να 
τους επιβάλλει την ποινή αποκλεισμού δέκα πέντε (15) ημερών.  
Σε περίπτωση που αναγράφεται οτιδήποτε στο Φ.Α., θα συντάσσεται υποχρεωτικά και από τους δύο Διαιτητές 
έκθεση – αναφορά  η οποία θα αποστέλλεται εντός 48 ωρών στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. 
Τα κωλύματα των Διαιτητών θα ανακοινώνονται εγγράφως με επίσημο έγγραφο των Συνδέσμων  
υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από 09:00΄ έως και 12:30΄, στο 
email ( ekaskem.enosis@gmail.gr ).  
Αυτονόητο είναι ότι παύει κάθε επικοινωνία για κώλυμα οποιουδήποτε Διαιτητή  με την Γραμματεία 
της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. και μέλη της Κ.Ε.Δ. Οι Διαιτητές που δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο 
έγγραφο θα ορίζονται κατά την κρίση της Επιτροπής και είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τον ορισμό τους. 
Μετά τον ορισμό των Διαιτητών ουδεμία αλλαγή Διαιτητού επιτρέπεται.   
Σε Διαιτητή που δεν έχει δηλώσει κώλυμα και ενώ ορίσθηκε να διευθύνει αγώνα, δεν προσήλθε και ο 
συγκεκριμένος αγώνας αναβλήθηκε υπαιτιότητα του, θα καταλογίζονται εις βάρος του όλα τα έξοδα 
του αγώνα που αφορούν : 
α) Μετακινήσεις του Φιλοξενούμενου Συλλόγου 
β) Αμοιβή - Ημεραργία και Μετακίνηση του Συναδέλφου Διαιτητή 
γ) Αμοιβές- Μετακινήσεις των Ορισμένων Κριτών του αγώνα 
δ) Αμοιβή- Μετακίνηση του Γυμνασιάρχου του αγώνα 
όπως ορίζεται από την σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. 
Με απόφαση της, η Κ.Ε.Δ. δεν θα δέχεται πέραν των δύο κωλυμάτων στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, 
πλην των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, οι οποίες θα πρέπει να αιτιολογούνται με τα κατάλληλα 
δικαιολογητικά.   
 Δύναται ένα Σωματείο να αιτηθεί την εξαίρεση Διαιτητού από την διεύθυνση των αγώνων της ομάδος 
του, μόνο εγγράφως και με πλήρως αιτιολογημένη την απόφαση του Συλλόγου για την εξαίρεση του 
Διαιτητού. Κατόπιν αυτή η αίτηση θα δίδεται στην αρμόδια για τον ορισμό Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, κατά 
την κρίση της οποίας και πάντα αν δεν συντρέχει λόγος για την εύρυθμη διεξαγωγή των αγώνων, θα γίνεται 
αποδεκτή.   
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  ΚΡΙΤΕΣ. 
Οι Κριτές των αγώνων ορίζονται από την  Κ.Ε.Δ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.  
Οι Κριτές υποχρεούνται να ενημερώνονται για τους ορισμούς ή από το site της Ένωσης . 
Οι Κριτές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο χώρο τέλεσης του αγώνα είκοσι (20) λεπτά προ της 
ενάρξεώς του. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο   ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ. 
Οι Γυμνασίαρχοι των αγώνων  ορίζονται από την  Κ.Ε.Δ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. σε αγώνες κατά την κρίση της 
Επιτροπής. 
Οι Γυμνασίαρχοι είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο χώρο τέλεσης του αγώνα είκοσι (20) λεπτά προ της 
ενάρξεώς του. 
Οι Γυμνασίαρχοι, υποχρεούνται την πρώτη Δευτέρα, μετά τον αγώνα να αποστείλουν στα γραφεία της 
Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. 
1. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται, για τα πρωταθλήματα αρμοδιότητας της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. εκδικάζονται ως εξής: 
α) για τις ενστάσεις κακής εφαρμογής των Κανονισμών Παιδιάς, αρμοδιότητα έχουν τα δικαιοδοτικά όργανα που 
προβλέπονται στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας, τα οποία λειτουργούν στα πλαίσια της Ένωσης και 
συγκροτούνται όπως ο Νόμος ορίζει, β) για τις λοιπές ενστάσεις, η αρμοδιότητα ανήκει στο πρωτοβάθμιο 
δικαιοδοτικό όργανο του άρθρου 119 παρ. 2β΄ του Ν.2725/1999 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο αυτό, ενώ για τις άλλες περιπτώσεις, στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. που εισηγείται 
σχετικά στο Δ.Σ. της Ένωσης (Άρθρο 4 & 5 Πειθαρχικός κανονισμός ΕΟΚ). 
2. Κατά των αποφάσεων του άνω Δικαιοδοτικού Οργάνου δύναται να  ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ 
σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 121 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Άρθρο 6 
Πειθαρχικός κανονισμός ΕΟΚ) 
3. Οι ενστάσεις πρέπει να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την διεξαγωγή του αγώνα και να 
συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των πενήντα (50€), στην Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  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 
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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 13ο  ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
 Τα σωματεία που συμμετέχουν στις Εθνικές Κατηγορίες, συμπεριλαμβανόμενης και της BASKET LEAGUE , 
δύναται να έχουν Θυγατρική ομάδα σε ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με τους εξής όρους : 
1. Τα σωματεία που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία (Θυγατρικής ομάδας – και τα δύο) θα πρέπει 
να το δηλώσουν εγγράφως στην Ε.Ο.Κ., αποστέλλοντας επιστολή υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο εκπρόσωπό 
τους 15 ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Προκειμένου για την ένταξη των ομάδων 
αυτών στην ως άνω διαδικασία, είναι  υποχρεωτική η υποβολή στην ΕΟΚ 2ετούς κατ’ ελάχιστον πλάνου (αρχής 
γενομένης από την αγωνιστική περίοδο που εντάχθηκε στο καθεστώς αυτό), το οποίο δεν δύναται να 
τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί σε καμία περίπτωση. Οι ομάδες που συμμετέχουν στην ως άνω διαδικασία, δύνανται 
να συμμετέχουν ανεξάρτητα στα Ηλικιακά Πρωταθλήματα Παίδων & Εφήβων, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα 
πρωταθλήματα (μίνι -παμπαίδων κ.λ.π ) 
2. Όλοι οι αθλητές που θα αγωνίζονται με την θυγατρική ομάδα,  θα πρέπει να είναι κάτω των 23 ετών (ήτοι 
γεννημένοι το 2000 και νεότεροι) ανεξαρτήτου εθνικότητας.    
3. Ανεξαρτήτου ομάδας έκδοσης του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας του Αθλητή από την Ε.Ο.Κ. ( π.χ. ΟΜΑΔΑ Α– 
θυγατρική ΟΜΑΔΑ Β, οι αθλητές της ΟΜΑΔΟΣ Α & Β κάτω των 23 ετών αγωνίζονται στα πρωταθλήματα 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ  και στις Δύο ομάδες).  
4. Οι ομάδες της BASKET LEAGUE μπορούν να αγωνίζονται με θυγατρική ομάδα στις κατηγορίες Α2 -Β -Γ 
ΕΘΝΙΚΗ & Τοπικό Πρωτάθλημα. 
Οι ομάδες της Α2 Κατηγορίας μπορούν να αγωνίζονται με θυγατρική ομάδα σε Β - Γ εθνική & Τοπικό 
Πρωτάθλημα                                                                               
Οι ομάδες της Β και Γ Εθνικής Κατηγορίας μπορούν να αγωνίζονται με θυγατρική ομάδα μόνο στο τοπικό 
Πρωτάθλημα της Ένωσής τους ή Τ.Ε.   
Η θυγατρική ομάδα στο πρωτάθλημα που συμμετέχει από βαθμολογικής άποψης ανέρχεται κατηγορία. Σε 
περίπτωση που ανέλθει στην εθνική κατηγορία που αγωνίζεται η «ΚΥΡΙΑ» ομάδα της διαδικασίας της  
«θυγατρικής ομάδας», διακόπτεται όλη η διαδικασία της θυγατρικής ομάδας.  Αντιθέτως, εάν προκύψει 
υποβιβασμός της θυγατρικής ομάδας,  ισχύει κανονικά. 
5. Στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου η «θυγατρική ομάδα» διέπεται από περιορισμό της απόκτησης 
αθλητών γεννημένων το 2000 και νεότερους. 
6. Σωματεία που θέλουν να  συμμετέχουν αυτόνομα σε αυτή την διαδικασία ( Θυγατρικής ομάδας ) με την ίδια 
νομική υπόσταση ξεκινούν να αγωνίζονται από την τελευταία κατηγορία της ένωσης τους ή Τ.Ε. με τον 
διακριτικό τίτλο στην ονομασία τους «ΝΕΟΙ…….»,  αποτελούμενη μόνον από αθλητές U23. 
7. Εάν το Αρχικό Σωματείο υποβιβαστεί για οποιοδήποτε λόγο σε Εθνική Κατηγορία που έχει δικαίωμα 
συμμετοχής και η θυγατρική ομάδα, τότε η όλη διαδικασία της θυγατρικής ομάδας διακόπτεται, ανεξαρτήτως 
υπόλοιπου χρόνου συμφωνίας και οι ομάδες αγωνίζονται στην νέα αγωνιστική περίοδο χωρίς περιορισμούς.  
Εάν το Αρχικό Σωματείο υποβιβαστεί σε τοπικό πρωτάθλημα για οποιοδήποτε λόγο, τότε η όλη διαδικασία της 
θυγατρικής ομάδας διακόπτεται, ανεξαρτήτως υπόλοιπου χρόνου συμφωνίας.                                             
8. Για οποιαδήποτε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο  και που αφορά την διαδικασία της 
θυγατρικής ομάδας, αποφασίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.  
 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΔΙΠΛΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Θεσπίζεται η δυνατότητα του διπλού δελτίου αθλητή. Οι προϋποθέσεις για την έκδοση διπλού δελτίου είναι οι 
ακόλουθες:  
 Α) Να είναι αθλήτρια/αθλητής που να αγωνίζεται στις Εθνικές Κατηγορίες και να είναι αθλήτριες/αθλητές 
γεννηθείσες/γεννηθέντες το έτος 2000 έως και 2004. 
 Β) Δήλωση διπλού δελτίου 48 ώρες πριν από την έναρξη του εκάστοτε πρωταθλήματος και αποδοχή από το 
σωματείο της μικρότερης κατηγορίας 
  Γ)  Συμμετοχή στους αγώνες της ομάδας που παραχωρεί τον αθλητή σε λιγότερους από το 50% των αγώνων  
  Δ) Τα σωματεία θα είναι σε διαφορετική κατηγορία και δεν δύναται να αγωνιστούν στην ίδια κατηγορία. 
  Ε) Το διπλό δελτίο έχει ισχύ για 1 χρόνο. 
Για τους ανωτέρω αθλητές θα καταβάλλεται παράβολο 300 ευρώ απευθείας στον λογαριασμό της Ανάπτυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΛΠ.) 
Σε περιπτώσεις αιτημάτων αναβολής των σωματείων για λόγους ανωτέρας βίας,  συνεπεία, ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά, πανδημίας ή επιδημίας, η Επιτροπή Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου) δύναται να 
ζητάει κατά τη διακριτική της ευχέρεια από τα σωματεία,  όλα τα έγγραφα που κρίνει ότι δύνανται να 
δικαιολογούν πλήρως το τυχόν υποβληθέν προς αυτή αίτημα  για αναβολή ή ματαίωση του αγώνα. Επίσης  η 
Επιτροπή Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου) έχει το δικαίωμα να  ορίζει για το θέμα της απόδειξης 
του λόγου της αναβολής, άλλη διαδικασία με ανεξάρτητους φορείς, ώστε να επιβεβαιώνει πλήρως το αίτημα 
εκάστου σωματείου.  
 
 



 

Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας 

ΑΡΘΡΟ 16ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
Τα σωματεία ενθαρρύνονται να φέρουν λογότυπο της Ένωσης (ή σύνθετο λογότυπο με παρουσία χορηγού 
πρωταθλήματος), στο άνω αριστερό μέρος της φανέλας στο ύψος της καρδιάς, διαστάσεων έως 56cm². Η μακέτα 
του λογότυπου θα σχεδιάζεται από την Ένωση και θα δίνεται στις ομάδες για να την εφαρμόσουν στο ρουχισμό 
τους  
Μετάδοση αγώνων 
Τα σωματεία ενθαρρύνονται να μεταδίδουν τους αγώνες τους μέσω live streaming, κατόπιν σχετικής αδείας που 
θα αιτούνται από την Ένωση.  
Κατά τη μετάδοση των αγώνων η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλονται χορηγοί της (διαφημιστικά 
banners) για διάστημα τουλάχιστον 15 λεπτών ανά αγώνα. 
Σε περίπτωση ύπαρξης κεντρικού χορηγού/ονοματοδότη της κατηγορίας, το λογότυπό του θα φαίνεται σταθερά 
στο άνω δεξιά σημείο της μετάδοσης, κατ' αποκλειστικότητα. 
 
 
Προβολή στα γήπεδα 
Οι ομάδες ενθαρρύνονται να προβάλουν τους χορηγούς τους στις εντός έδρας αναμετρήσεις τους, μέσω 
πινακίδων τοίχου, πινακίδων τύπου "Λ" και επιδαπέδιων αυτοκόλλητων (όπου αυτό επιτρέπεται). 
Η Ένωση, διατηρεί το δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης των κάτωθι χωρών: 
α) 4 κεντρικές διαφημίσεις τύπου "Λ", συνολικής έκτασης 8 μέτρων, μπροστά από το τραπέζι της γραμματείας (ή 
στο κέντρο της εικόνες που μεταδίδεται μέσω live streaming)  
β) 15% από τις τηλεοπτικές πινακίδες τοίχου. 
γ) δύο επιδαπέδια αυτοκόλλητα διαστάσεων 4*1m σε περίπτωση που επιτρέπεται η τοποθέτηση επιδαπέδιων 
αυτοκόλλητων στο γήπεδο. 
Όλα τα ανωτέρω που αφορούν προβολή χορηγών της Ένωσης, καλύπτονται με δικές της δαπάνες. 
Τα σωματεία υποχρεούνται να διατηρούν τον εξοπλισμό που λαμβάνουν σε καλή κατάσταση και να τον 
επιστρέφουν στην Ένωση σε περίπτωση που ζητηθεί. 
Ονοματοδοσία Πρωταθλημάτων 
Σε περίπτωση συμφωνίας της Ένωσης με κεντρικό χορηγό/ονοματοδότη για κάποιο ή όλα εκ των 
πρωταθλημάτων που προκηρύσσει η ίδια, τα σωματεία υποχρεούνται να αναγράφουν σε όλα τα δελτία τύπου και 
σε όλες τις αναρτήσεις τους στα social media σχετικά με αγώνες στους οποίους συμμετέχουν, την ορθή ονομασία 
του πρωταθλήματος, όπως αυτή θα τους δοθεί από την Ένωση. 
Παράλληλα τα σωματεία υποχρεούνται να συμμετέχουν σε δράσεις προβολής και προώθησης του κεντρικού 
χορηγού, κατόπιν ενημέρωσης από την Ένωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται 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  εμφανισθούν κατά την εφαρμογή των διατάξεών τους, η αρμοδιότητα 
ρύθμισής τους ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από σχετική εισήγηση της 
Επιτροπής Πρωταθλημάτων  
2. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν διατάξεις των Κανονισμών της ΕΟΚ, μέχρι την έναρξη των 

Πρωταθλημάτων, θα ισχύσουν σε αυτά, εφόσον κοινοποιηθούν 48 ώρες πριν την έναρξη των 
Πρωταθλημάτων στα δικαιούμενα συμμετοχής Σωματεία.  
3. Διευκρινίζεται ότι οι έκτακτες συνθήκες συνεπεία της πανδημίας του COVID 19, λογίζονται ότι αποτελούν 

λόγους που μπορεί να αποκλείουν την εφαρμογή ή να επιβάλλουν την προσαρμοσμένη εφαρμογή ορισμένων 
διατάξεων της παρούσας  Προκήρυξης, με απόφαση που θα λαμβάνεται από το ΔΣ της ΕΟΚ.  

 
Για το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. 

           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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