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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 
ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-23 

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 2022-23 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 
το Πρωτάθλημα Ανδρών  της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., αγωνιστικής περιόδου 2022-23 με τους ακόλουθους όρους: 
  

ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο Πρωτάθλημα Ανδρών, δικαιούνται να πάρουν μέρος οι δέκα εννέα ομάδες των παρακάτω Συλλόγων οι 
οποίες χωρίστηκαν σε δύο ομίλους και είναι: 
 

Α΄ΟΜΙΛΟΣ Β΄ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 
ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ ΣΑΡΙΣΑΣ ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΜΠΑΣ ΕΡΓΟΝΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ  ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΟΚ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ ΔΙΟΥ ΑΟ ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ 
ΑΚΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ ΣΚ  
ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ  

 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται για το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 19:00΄, στο γραφείο της 
Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
Στους αγώνες θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά δερμάτινες μπάλες, size–7 
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 4ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ                                          

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται κατά βάση μία φορά την εβδομάδα Σάββατο-Κυριακή ή 
και άλλη ημέρα , εφ’ όσον παραστεί ανάγκη και δεύτερη φορά την εβδομάδα για την έγκαιρη περάτωση του 
Πρωταθλήματος. 
 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 του. 
II. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

 Τα  Σωματεία που μετέχουν στους ομίλους του Πρωταθλήματος, θα συναντηθούν μεταξύ τους ανά όμιλο 
δύο φορές  («πουλ»-ένας προς όλους) και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί. 
III. Β ΦΑΣΗ 
Μετά το τέλος της κανονικής περιόδου, οι ομάδες που κατέκτησαν τις τέσσερις (4) πρώτες θέσεις της 
βαθμολογίας των ομίλων της κανονικής περιόδου (σύνολο οχτώ) θα σχηματίσουν έναν όμιλο.  
Οι ομάδες που συναντήθηκαν στην Κανονική Περίοδο, δεν θα ξανά αγωνιστούν μεταξύ τους στην Β ΦΑΣΗ, αλλά 
θα μεταφερθούν τα αποτελέσματα των μεταξύ των αγώνων την Κανονικής Περιόδου και η όποια βαθμολογία 
προκύπτει από αυτά.  
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Συνεπώς η κάθε ομάδα από τις οχτώ θα συναντηθεί δύο φορές (εντός εκτός) με τις ομάδες του άλλου ομίλου 
(σύνολο συναντήσεων οχτώ).   
 
IV. PLAY OFFS 

(Α΄ ΦΑΣΗ) 
 Στη  Φάση αυτή των PLAY OFFS του πρωταθλήματος θα συμμετέχουν οι ομάδες οι οποίες μετά την 
ολοκλήρωση της Β΄ΦΑΣΗΣ του Πρωταθλήματος και σύμφωνα με την βαθμολογία την οποία συγκέντρωσαν 
κατετάγησαν στις θέσεις 1 έως 4 του βαθμολογικού πίνακα. Οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ζευγάρια 
ως εξής:  

Ζευγάρι:(Α) 1 – 4 Ο πρώτος με τον τέταρτο της βαθμολογίας της Β ΦΑΣΗΣ 
  Ζευγάρι:(Β) 2 – 3 Ο δεύτερος με τον τρίτο της βαθμολογίας της Β ΦΑΣΗΣ 
 Νικήτριες αυτής της φάσης αναδεικνύονται οι ομάδες οι οποίες θα επιτύχουν δύο (2) νίκες επί των 
αντιπάλων τους στους μεταξύ τους αγώνες, χωρίς να προσμετρούνται τα αποτελέσματα των μεταξύ των αγώνων 
της Β ΦΑΣΗΣ.   
 Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδος η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση 
της βαθμολογίας μετά την λήξη της Β ΦΑΣΗΣ και ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του αντιπάλου της. 
Σε περίπτωση που χρειασθεί και τρίτος αγώνας αυτός θα γίνει στην έδρα της ομάδας η οποία κατά την λήξη της 
Β ΦΑΣΗΣ του Πρωταθλήματος είχε καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθμολογίας. 

(Β΄ ΦΑΣΗ) 
 Στην Φάση αυτή των PLAY OFFS του Πρωταθλήματος: 
1. Οι νικητές των συναντήσεων της Α΄ ΦΑΣΗΣ των PLAY OFFS θα αγωνισθούν μεταξύ τους . Νικήτρια αυτής της 
Φάσης θα είναι η ομάδα που θα πραγματοποιήσει  δύο (2)  νίκες επί του αντιπάλου της. 
 Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδος η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση 
της βαθμολογίας μετά την λήξη της Β ΦΑΣΗΣ και ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του αντιπάλου της. 
Σε περίπτωση που χρειασθεί και τρίτος αγώνας αυτός θα γίνει στην έδρα της ομάδας η οποία κατά την λήξη της 
Β ΦΑΣΗΣ του Πρωταθλήματος είχε καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθμολογίας. 
 Η νικήτρια ομάδα θα καταλάβει την 1η θέση και θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. , η ηττημένη θα καταλάβει την 2η θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του 
Πρωταθλήματος.   
2. Οι ηττημένοι  των συναντήσεων της Α΄ ΦΑΣΗΣ των PLAY OFFS θα αγωνισθούν μεταξύ τους . Νικήτρια αυτής 
της Φάσης θα είναι η ομάδα που θα πραγματοποιήσει δύο (2)  νίκες επί του αντιπάλου της. 
 Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδος η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση 
της βαθμολογίας μετά την λήξη της Β ΦΑΣΗΣ και ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του αντιπάλου της. 
Σε περίπτωση που χρειασθεί και τρίτος αγώνας αυτός θα γίνει στην έδρα της ομάδας η οποία κατά την λήξη της 
Β ΦΑΣΗΣ του Πρωταθλήματος είχε καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθμολογίας. 
 Η νικήτρια ομάδα θα καταλάβει την 3η θέση και η ηττημένη θα καταλάβει την 4η θέση της τελικής 
βαθμολογικής κατάταξης του Πρωταθλήματος.   
 
Οι υπόλοιποι βάσει της βαθμολογίας θα κατακτήσουν τις θέσεις 5η  έως 8η  στον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα του 
Πρωταθλήματος ΑΝΔΡΩΝ. 
 
Β. Για τις υπόλοιπες θέσεις του Πρωταθλήματος  
 
Αναλυτικά:  
 

 ΑΝΔΡΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ 9η  & 10η ) 
θα πάρουν μέρος οι δύο  ομάδες που κατέκτησαν την 5η θέση της βαθμολογίας του κάθε ομίλου της κανονικής 
περιόδου, οι οποίες θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο φορές  μέσα-έξω. 
Ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις αρχικά  θα ληφθούν υπόψη οι νικητήριοι αγώνες, στην περίπτωση ίσων νικών θα 
ληφθεί υπόψη η διαφορά πόντων, αν παραμένει ισοβαθμία , τότε στον δεύτερο αγώνα θα δοθούν παρατάσεις 
τόσες όσες χρειάζονται για την αλλαγή στην διαφορά πόντων. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της 
ομάδος που είχε την χαμηλότερη βαθμολογία της Κανονικής περιόδου στον όμιλο της.   
Την 9η θέση θα κατακτήσει ο νικητής και την 10η ο ηττημένος, στον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα του 
Πρωταθλήματος ΑΝΔΡΩΝ. 
 

 ΑΝΔΡΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ 11η  & 12η ) 
θα πάρουν μέρος οι δύο  ομάδες που κατέκτησαν την 6η θέση της βαθμολογίας του κάθε ομίλου της κανονικής 
περιόδου, οι οποίες θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο φορές  μέσα-έξω. 
Ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις αρχικά  θα ληφθούν υπόψη οι νικητήριοι αγώνες, στην περίπτωση ίσων νικών θα 
ληφθεί υπόψη η διαφορά πόντων, αν παραμένει ισοβαθμία , τότε στον δεύτερο αγώνα θα δοθούν παρατάσεις 
τόσες όσες χρειάζονται για την αλλαγή στην διαφορά πόντων. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της 
ομάδος που είχε την χαμηλότερη βαθμολογία της Κανονικής περιόδου στον όμιλο του.   
Την 11η θέση θα κατακτήσει ο νικητής και την 12η ο ηττημένος, στον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα του 
Πρωταθλήματος ΑΝΔΡΩΝ. 
 

 ΑΝΔΡΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ 13η  & 14η ) 
θα πάρουν μέρος οι δύο  ομάδες που κατέκτησαν την 7η θέση της βαθμολογίας του κάθε ομίλου της κανονικής 
περιόδου, οι οποίες θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο φορές  μέσα-έξω. 
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Ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις αρχικά  θα ληφθούν υπόψη οι νικητήριοι αγώνες, στην περίπτωση ίσων νικών θα 
ληφθεί υπόψη η διαφορά πόντων, αν παραμένει ισοβαθμία , τότε στον δεύτερο αγώνα θα δοθούν παρατάσεις 
τόσες όσες χρειάζονται για την αλλαγή στην διαφορά πόντων. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της 
ομάδος που είχε την χαμηλότερη βαθμολογία της Κανονικής περιόδου στον όμιλο του.   
Την 13η θέση θα κατακτήσει ο νικητής και την 14η ο ηττημένος, στον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα του 
Πρωταθλήματος ΑΝΔΡΩΝ. 

 
 ΑΝΔΡΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ 15η  & 16η ) 

θα πάρουν μέρος οι δύο  ομάδες που κατέκτησαν την 8η θέση της βαθμολογίας του κάθε ομίλου της κανονικής 
περιόδου, οι οποίες θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο φορές  μέσα-έξω. 
Ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις αρχικά  θα ληφθούν υπόψη οι νικητήριοι αγώνες, στην περίπτωση ίσων νικών θα 
ληφθεί υπόψη η διαφορά πόντων, αν παραμένει ισοβαθμία , τότε στον δεύτερο αγώνα θα δοθούν παρατάσεις 
τόσες όσες χρειάζονται για την αλλαγή στην διαφορά πόντων. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της 
ομάδος που είχε την χαμηλότερη βαθμολογία της Κανονικής περιόδου στον όμιλο του.   
Την 15η θέση θα κατακτήσει ο νικητής και την 16η ο ηττημένος, στον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα του 
Πρωταθλήματος ΑΝΔΡΩΝ. 
 

 ΑΝΔΡΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ 17η  & 18η ) 
θα πάρουν μέρος οι δύο  ομάδες που κατέκτησαν την 9η θέση της βαθμολογίας του κάθε ομίλου της κανονικής 
περιόδου, οι οποίες θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο φορές  μέσα-έξω. 
Ανάμεσα στις δύο αναμετρήσεις αρχικά  θα ληφθούν υπόψη οι νικητήριοι αγώνες, στην περίπτωση ίσων νικών θα 
ληφθεί υπόψη η διαφορά πόντων, αν παραμένει ισοβαθμία , τότε στον δεύτερο αγώνα θα δοθούν παρατάσεις 
τόσες όσες χρειάζονται για την αλλαγή στην διαφορά πόντων. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της 
ομάδος που είχε την χαμηλότερη βαθμολογία της Κανονικής περιόδου στον όμιλο του.   
Την 17η θέση θα κατακτήσει ο νικητής και την 18η ο ηττημένος, στον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα του 
Πρωταθλήματος ΑΝΔΡΩΝ. 
 

 ΑΝΔΡΩΝ (ΘΕΣΗ 19η  ) 
Την  19 η θέση  στον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα του Πρωταθλήματος ΑΝΔΡΩΝ καταλαμβάνει  ο 10ος της 
βαθμολογίας του Α ΟΜΙΛΟΥ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 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 6ο 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 7ο ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Αναβολή αγώνων είναι δυνατή μόνον σε περίπτωση που τούτο προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό 
Οργάνωσης και Διεξαγωγής  Διοργανώσεων της ΕΟΚ. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η αναβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα σωματείου (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά ακαταλληλότητα γηπέδου, αντικατάσταση της μπασκέτας κλπ), όλα τα έξοδα της αναβολής 
βαρύνουν αποκλειστικώς το υπαίτιο σωματείο.  
Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων επιλαμβάνεται των ως άνω περιπτώσεων και καταλογίζει με απόφασή της τα έξοδα 
στο υπαίτιο σωματείο 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 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 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 

 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). 
 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. 
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. 
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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 11ο  ΑΝΟΔΟΣ – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΝΟΔΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
Από την κατηγορία Ανδρών ανέρχεται απευθείας στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία μία (1) ομάδα.  
 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
Εάν στο επόμενο Πρωτάθλημα Ανδρών,  αγωνιστικής περιόδου 2023-24, οι συμμετοχές των Σωματείων θα είναι 
είκοσι (20) και περισσότερες , τότε τα πρώτα 12 δώδεκα της Τελικής Βαθμολογίας Ανδρών θα απαρτίσουν την Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ και οι υπόλοιπες την Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Ισχύουν όσα σχετικά αναγράφονται στο άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. 
2022- 2023 
2. Οι αγώνες θα διεξάγονται με δύο διαιτητές, τρεις κριτές και όπου ορίζεται κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής ενός Γυμνασίαρχου . Οι αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά διαιτητών, κριτών & γυμνασίαρχου θα 
ορισθούν από την ΕΟΚ και θα σας γνωστοποιηθούν εγκαίρως.  
3. Οι αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά θα καταβάλλονται στην έναρξη του αγώνα εξ ημισείας από τα 
διαγωνιζόμενα σωματεία.  
Η χιλιομετρική αποζημίωση θα δίνεται για ένα αυτοκίνητο όταν οι Διαιτητές ή οι Κριτές που ορίζονται είναι από 
την ίδια πόλη ή η διαδρομή που κάνει ο ένας εκ των ορισμένων  διαιτητών ή Κριτών προς την πόλη του αγώνα 
περνάει από την έδρα του συναδέλφου του διαιτητή ή Κριτή. 
Σε περίπτωση που σωματείο δεν καταβάλει το ποσό που του αναλογεί ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και θα 
μηδενίζεται το υπαίτιο σωματείο. 
 Ημέρα Παρασκευή απόγευμα κάθε εβδομάδος και μετά από την συνεδρίαση της ΚΕΔ/ΕΚΑΣΚΕΜ θα 
ανακοινώνεται στο site της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., το ακριβές αντίτιμο του κάθε Διαιτητή, Κριτή και όπου ορίζεται κατά 
την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Γυμνασίαρχου ανά αγώνα και οι Σύλλογοι καθώς και οι επίσημοι ορισμένοι 
Διαιτητές, Κριτές θα μπορούν να ενημερώνονται για το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί σε κάθε αγώνα.  
Το ποσό που θα ανακοινώνεται θα είναι το συνολικό από το οποίο το μισό θα δίδεται από το γηπεδούχο σωματείο 
ενώ το άλλο μισό από το φιλοξενούμενο.   
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ. 
Ισχύει το άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. αγωνιστικής περιόδου 2022-23 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο  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 15:  ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  
Υπενθυμίζονται στα Σωματεία οι διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης  (ΝΟΜΟΣ 2725/99 
ΑΡΘΡΟ 31 & ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦ. 11671/05). 

1. Τα διαγωνιζόμενα σωματεία υποχρεούνται, προ του αγώνα, να καταθέτουν το δελτίο ταυτότητας των 
προπονητών τους, θεωρημένο για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο από τον Σ.Ε.Π.Κ.  
Η παράλειψη της κατάθεσης του δελτίου ταυτότητας προπονητού, θα συνεπάγεται σε βάρος του 
σωματείου τις κυρώσεις που προβλέπονται για την παράτυπη συμμετοχή καλαθοσφαιριστή.  
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ισχύοντος Κανονισμού των Προπονητών, είναι 
ασυμβίβαστη η ιδιότητα του προπονητή που έχει συμβληθεί με σωματείο, Ένωση ή Ομοσπονδία με την 
ιδιότητα του εν ενεργεία καλαθοσφαιριστή του ίδιου ή άλλου σωματείου. Κατά συνέπεια και η τυχόν 
συμμετοχή του προπονητή, στον οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, σε αγώνα της ομάδας του με την 
ιδιότητα του αθλητή, αποτελεί σαφή παράβαση της ως άνω διάταξης και επισύρει τις προβλεπόμενες 
έννομες συνέπειες σε βάρος του παραβάτη, αλλά παράλληλα αποτελεί και αντικανονική συμμετοχή 
αθλητή στον αγώνα, παράβαση που επισύρει την ποινή που προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός της 
Ε.Ο.Κ 6.7.  

2. Είναι επίσης προφανές ότι η συμμετοχή τιμωρημένου προπονητή σε αγώνα της ομάδας του με την 
ιδιότητα του αθλητή αποτελεί ανεπίτρεπτη συνειδητή ενέργεια με στόχο τη καταστρατήγηση της 
πειθαρχικής απόφασης για στέρηση του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων του προπονητή. 6.8. 

3.  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο αρχηγός αθλητής ομάδας έχει δικαίωμα να ασκήσει τα καθήκοντα του 
προπονητή έως και τρεις (3) αγωνιστικές ημέρες, διάστημα που δεν καταστρατηγεί την διάταξη περί 
κωλύματος παράλληλης άσκησης των ιδιοτήτων προπονητού-αθλητού. Λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται 
η οικονομική αδυναμία του σωματείου, το κώλυμα άσκησης των καθηκόντων του προπονητή κ.λ.π 
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ΑΡΘΡΟ 16ο  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 17ο  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΛΠ.) 
Τα σωματεία με αποκλειστική τους ευθύνη υποχρεούνται να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά πανδημίας ή 
επιδημίας, 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.  
Σε περιπτώσεις αιτημάτων αναβολής των σωματείων για λόγους ανωτέρας βίας,  συνεπεία, ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά, πανδημίας ή επιδημίας, η Επιτροπή Πρωταθλημάτων 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 Πρωταθλημάτων 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.  
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΠΑΘΛΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ 
Στη Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στους 12 αθλητές 
καθώς και στον προπονητή τους.  
Στον δεύτερο νικητή θα απονεμηθεί δίπλωμα. Στους αθλητές του Συλλόγου, αργυρά μετάλλια & διπλώματα. 
 
Γ Ε Ν Ι Κ Α: 
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. 
 

 
Για το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. 

           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΛΑΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 


