Αρ. Πρωτ: 95

Σύρος 29/8/2022

ΓΕΝΙΚΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023
ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
1.1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Η Ένωση Σωµατείων Καλάθοσφαίρισης Κυκλάδων (ΕΣΚΚ) προκηρύσσει τα παρακάτω
πρωταθλήµατα, τα οποία και θα διοργανώσει µε φροντίδα και ευθύνη της και σύµφωνα µε
τις διατάξεις των Νόµων που ισχύουν, των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. και της ΕΣΚΚ, των
Κανονισµών της Ε.Ο.Κ., της Γενικής Προκήρυξης 2022-2023 της Ε.Ο.Κ. και την από 04/22-072022 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΚΚ,:
1. Πρωτάθληµα Ανδρών
2. Πρωτάθληµα Εφήβων
3. Πρωτάθληµα Παίδων
4. Πρωτάθληµα Γυναικών
5. Πρωτάθληµα Νεανίδων
6. Πρωτάθληµα Κορασίδων
7. Πρωτάθληµα Αγοριών U14 (γεν. 2009 και νεότεροι)
8. Πρωτάθληµα Κοριτσιών U14 (γεν. 2009 και νεότερες)
9. Πρωτάθληµα Αγοριών U13 ( γεν. 2010 και νεότεροι)
10. Πρωτάθληµα Κοριτσιών U13 ( γεν. 2010 και νεότερες)
11. Πρωτάθληµα Αγοριών Mini U12 ( γεν. 2011 και νεότεροι)
12. Πρωτάθληµα Κοριτσιών Mini U12 ( γεν. 2011 και νεότερες)
Η έναρξη των Πρωταθληµάτων ορίζεται στην Ειδική Προκήρυξη του συγκεκριµένου
Πρωταθλήµατος.
1.2.ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Το Δ.Σ. της Ένωσης έχει την δυνατότητα να αναθέσει σε Ειδική Επιτροπή την διεξαγωγή των
αγώνων των παρακάτω κατηγοριών, ύστερα από σχετική προκήρυξη.

1.Τουρνουά ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (γεν. 2008 και νεότεροι).
2.Τουρνουά ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (γεν. 2008 και νεότερες).
3. Τουρνουά U14, U12, U10 (γεν. 2013 και νεότεροι, αγόρια ή κορίτσια) και Τουρνουά U8
(γεν. 2015 και νεότεροι) μεικτά (αγόρια – κορίτσια)
ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των αγωνιζοµένων Σωµατείων καθορίζονται στις
διατάξεις του Γενικού Κανονισµού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων της ΕΟΚ
(Άρθρο 25). Η συµµετοχή των σωµατείων στις ∆ιοργανώσεις της Ε.Ο.Κ., των Αθλητικών
Ενώσεων και Επιτροπών, είναι υποχρεωτική. Στις άλλες αγωνιστικές εκδηλώσεις είναι
υποχρεωτική, µόνο εφόσον αυτό ορίζεται ρητά στις Προκηρύξεις των εκδηλώσεων αυτών.
Κάθε σωµατείο υποχρεούται, µέσα στην προβλεπόµενη από την Ειδική Προκήρυξη
προθεσµία, να υποβάλει δήλωση συµµετοχής στη ∆ιοργάνωση που προκηρύσσεται και
δικαιούται συµµετοχής. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην αρµόδια Επιτροπή
Πρωταθληµάτων της ΕΣΚΚ , πρέπει να είναι έγγραφη, να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και
τον Γενικό Γραµµατέα του σωµατείου και να φέρει την σφραγίδα του σωµατείου.
Στα σωµατεία, που, αν και υποχρεούνται σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, να συµµετάσχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις, εν τέλει δεν συµµετέχουν ή
αποσύρονται των υπολοίπων αγώνων από οποιαδήποτε διοργάνωση, επιβάλλονται οι
ποινές που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και
∆ιεξαγωγής ∆ιοργανώσεων της ΕΟΚ και από τις Προκηρύξεις των ∆ιοργανώσεων.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1Α ν. 4726/2020
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή των σωµατείων στα Εθνικά Πρωταθλήµατα και
στις Τελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθληµάτων Εφήβων – Νεανίδων – Παίδων –
Κορασίδων είναι να έχουν εξασφαλίσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την Γ.Γ.Α.
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των αγωνιζοµένων Σωµατείων της Ένωσης
καθορίζονται µε τις διατάξεις των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ., της Γενικής Προκήρυξης της Ε.Ο.Κ.
περιόδου 2022- 2023 της παρούσης καθώς και των Προκηρύξεων αντίστοιχων
πρωταθληµάτων της ΕΣΚΚ.
2.1 Tα Σωµατεία που θα πάρουν µέρος στο Πρωτάθληµα Ανδρών ΕΣΚΚ
συµµετέχουν υποχρεωτικά σε ένα τουλάχιστον από τα πρωταθλήµατα Παίδων ή Εφήβων.
Σε περίπτωση µη συµµετοχής επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης ΔΥΟ (2) βαθµών για την
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Τα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα στις φανέλες των αθλητών και αθλητριών να
χρησιµοποιούν τους αριθµούς από 0 µέχρι 99 σύµφωνα µε τους κανονισµούς της FIBA. Οι
αριθµοί θα πρέπει να είναι ευδιάκριτοι και σε αντίθετο µε της στολής χρώµα. ∆εν
επιτρέπεται η χρησιµοποίηση του ίδιου αριθµού από αθλήτριες/αθλητές της αυτής
οµάδας.
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Δικαίωµα συµµετοχής στα πρωταθλήµατα έχει κάθε σωµατείο που ανήκει στη δύναµη της
ΕΣΚΚ και που φέρει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση καθώς και την αντίστοιχη εγγραφή του

στο ΜΗΤΡΩΟ της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, σύµφωνα µε τον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ . Η
βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο της Γ.Γ.Α. ως προϋπόθεση συµµετοχής σε αθλητικές
διοργανώσεις, διέπεται από τους εκάστοτε Νόµους ή Υπουργικές Αποφάσεις.
3.2.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ
Στα Πρωταθλήµατα δικαιούνται να πάρουν µέρος αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τους
όρους των κανονισµών της Ε.Ο.Κ. και του ισχύοντος αθλητικού νόµου. 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 –ές παίκτες -τριες
και το staff της οµάδας). Η γηπεδούχος οµάδα εµφανίζεται µε ανοιχτόχρωµη εµφάνιση
(προτιµάται άσπρη) και κάθεται αριστερά της Γραµµατείας και η φιλοξενούµενη οµάδα µε
σκουρόχρωµη εµφάνιση και κάθεται δεξιά της Γραµµατείας. Στην παρουσίαση των οµάδων,
όπου γίνεται, θα πρέπει οι αθλητές -τριες να είναι ντυµένοι –ες το ίδιο (µε εµφανίσεις ή
warm up κλπ.). Κάθε Σωµατείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε αγώνα, µέχρι 12
Αθλητές/Αθλήτριες. Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα Πρωταθλήµατα που διοργανώνει η
ΕΣΚΚ
3.2.1.Τα Σωµατεία που θα πάρουν µέρος στο Πρωτάθληµα Ανδρών ΕΣΚΚ πρέπει
υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν στην 12άδα δύο (2) παίκτες κάτω των είκοσι (20)
ετών γεννηθέντες το 2003 και νεώτεροι με υποχρεωτική πεντάλεπτη συνεχόμενη
συμμετοχή στην αρχή οποιουδήποτε δεκαλέπτου και θα φέρουν στη φανέλα τους τα
Να 4 και 5 με σκοπό την καλύτερη αναγνώρισή τους από τους Διαιτητές, τον
Παρατηρητή, τη Γραμματεία και τους αντιπάλους.
Διευκρινίζεται επίσης ότι η παράβαση της δεσμευτικής αυτής διάταξης θα έχει
ως συνέπεια την επιβολή ποινής που προβλέπεται στο άρθρο 47 παρ. 2 α των
Κανονισμών της ΕΟΚ για την αντικανονική συμμετοχή των αθλητών.
Επισημαίνουμε ότι κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων
της ΕΟΚ στις 15/3/2013 για παραβάσεις αντικανονικής συμμετοχής αθλητών
απαιτείται μόνο η υποβολή ένστασης της αντίπαλης ομάδας.
Kάθε σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα μέχρι δώδεκα (12)
αθλητές., στους οποίους οπωσδήποτε θα περιλαμβάνονται οι δύο (2) αθλητές κάτω
είκοσι (20) ετών (γεννημένοι το 2002 και νεώτεροι) που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο.
Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και οι θυγατρικές ομάδες των συλλόγων
που αγωνίζονται στις εθνικές κατηγορίες (Β ομάδες) για την αγωνιστική περίοδο 2022 –
2023, με την προϋπόθεση ότι η 12αδα τους θα αποτελείται από το πολύ 5 αθλητές άνω των
23 ετών γεννηθέντες το 1999 και μεγαλύτεροι, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να είναι κάτω
των 23 ετών γεννηθέντες το 2000 και νεώτεροι, ενώ δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο
ειδικό πρωτάθλημα ανόδου στη Γ’ Εθνική κατηγορία. Εναλλακτικά, αν κάποιο σωματείο
δημιουργήσει θυγατρική ομάδα U23, όπως καθορίζεται στη γενική προκήρυξη της ΕΟΚ, η
συμμετοχή και τα δικαιώματα της ορίζονται όπως στη γενική προκήρυξη.

3.2.2 Τα Σωµατεία που θα πάρουν µέρος στο Πρωτάθληµα ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΚΚ είναι ελεύθερα
να χρησιµοποιήσουν 12 αθλήτριες από όλες τις ηλικίες χωρίς περιορισµό στον αριθµό
νεανίδων ή κορασίδων.

3.2.3 Στο Πρωτάθληµα Εφήβων, δικαιούνται να πάρουν µέρος οι γεννηµένοι το έτος 2005
και νεότεροι. Ένα σωµατείο µπορεί να συµµετάσχει στο πρωτάθληµα Εφήβων µε
περισσότερα του ενός τµήµατα µε αρίθµηση Α,Β,Γ. Θα πρέπει τα σωµατεία να καταθέτουν
στην Ένωση ονοµαστικές λίστες για κάθε τµήµα (Α,Β,Γ ) πριν την έναρξη του
πρωταθλήµατος, τις οποίες θα προσκοµίζουν εγκεκριµένες µαζί µε τα δελτία και ότι άλλο
απαιτείται στη γραµµατεία των αγώνων. Οι λίστες αυτές θα επιτρέπεται να τροποποιούνται
συνολικά το πολύ δύο φορές µέσα στην αγωνιστική περίοδο μετά τη λήξη του Α’ Γύρου,
καταθέτοντας τις νέες λίστες στα γραφεία της Ένωσης προς έγκριση. Σε κάθε περίπτωση η
Ένωση δύναται να επιφέρει κάποιες αλλαγές, πάντα στο πνεύµα που αναφέρεται
παραπάνω. Η χρησιµοποίηση Παίδων στην οµάδα Εφήβων δεν αποτελεί πρόβληµα για τη
σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθληµάτων (Εφήβων και Παίδων την ίδια µέρα).
3.2.4 Στο Πρωτάθληµα Νεανίδων δικαιούνται να πάρουν µέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν
το έτος 2005 και νεότερες. Ένα σωµατείο µπορεί να συµµετάσχει στο πρωτάθληµα
Νεανίδων µε περισσότερα του ενός τµήµατα µε αρίθµηση Α,Β,Γ. Θα πρέπει τα σωµατεία να
καταθέτουν στην Ένωση ονοµαστικές λίστες για κάθε τµήµα (Α,Β,Γ ) πριν την έναρξη του
πρωταθλήµατος, τις οποίες θα προσκοµίζουν εγκεκριµένες µαζί µε τα δελτία και ότι άλλο
απαιτείται στη γραµµατεία των αγώνων. Οι λίστες αυτές θα επιτρέπεται να τροποποιούνται
συνολικά το πολύ δύο φορές µέσα στην αγωνιστική περίοδο μετά τη λήξη του Α’ Γύρου,
καταθέτοντας τις νέες λίστες στα γραφεία της Ένωσης προς έγκριση. Σε κάθε περίπτωση η
Ένωση δύναται να επιφέρει κάποιες αλλαγές, πάντα στο πνεύµα που αναφέρεται
παραπάνω. Η χρησιµοποίηση Κορασίδων στην οµάδα Νεανίδων δεν αποτελεί πρόβληµα
για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθληµάτων (Νεανίδων και Κορασίδων την ίδια
µέρα).
3.2.5 Στο Πρωτάθληµα Παίδων δικαιούνται να πάρουν µέρος Αθλητές που γεννήθηκαν το
έτος 2007 και νεότεροι. Ένα σωµατείο µπορεί να συµµετάσχει στο πρωτάθληµα Παίδων µε
περισσότερα του ενός τµήµατα µε αρίθµηση Α,Β,Γ. Θα πρέπει τα σωµατεία να καταθέτουν
στην Ένωση ονοµαστικές λίστες για κάθε τµήµα (Α,Β,Γ ) πριν την έναρξη του
πρωταθλήµατος, τις οποίες θα προσκοµίζουν εγκεκριµένες µαζί µε τα δελτία και ότι άλλο
απαιτείται στη γραµµατεία των αγώνων. Οι λίστες αυτές θα επιτρέπεται να τροποποιούνται
συνολικά το πολύ δύο φορές µέσα στην αγωνιστική περίοδο μετά τη λήξη του Α’ Γύρου,
καταθέτοντας τις νέες λίστες στα γραφεία της Ένωσης προς έγκριση. Σε κάθε περίπτωση η
Ένωση δύναται να επιφέρει κάποιες αλλαγές, πάντα στο πνεύµα που αναφέρεται
παραπάνω.
3.2.6 Στο Πρωτάθληµα Κορασίδων δικαιούνται να πάρουν µέρος Αθλήτριες που
γεννήθηκαν το έτος 2007 και νεότερες. Ένα σωµατείο µπορεί να συµµετάσχει στο
πρωτάθληµα Κορασίδων µε περισσότερα του ενός τµήµατα µε αρίθµηση Α,Β,Γ. Θα πρέπει
τα σωµατεία να καταθέτουν στην Ένωση ονοµαστικές λίστες για κάθε τµήµα (Α,Β,Γ ) πριν
την έναρξη του πρωταθλήµατος, τις οποίες θα προσκοµίζουν εγκεκριµένες µαζί µε τα
δελτία και ότι άλλο απαιτείται στη γραµµατεία των αγώνων. Οι λίστες αυτές θα επιτρέπεται
να τροποποιούνται συνολικά το πολύ δύο φορές µέσα στην αγωνιστική περίοδο μετά τη
λήξη του Α’ Γύρου, καταθέτοντας τις νέες λίστες στα γραφεία της Ένωσης προς έγκριση. Σε
κάθε περίπτωση η Ένωση δύναται να επιφέρει κάποιες αλλαγές, πάντα στο πνεύµα που
αναφέρεται παραπάνω. Τα ανωτέρω ( εκτός του δικαιώµατος συµµετοχής µε δεύτερη
οµάδα ) ισχύουν σε όλες τις φάσεις των πανελληνίων πρωταθληµάτων και των πρώτων
φάσεων, είτε διεξάγονται από την ΕΟΚ, είτε διεξάγονται από τις Ενώσεις.

3.2.7 Με βάση το άρθρο 3 παρ. 1α του Ν. 4726/2020 , τα σωµατεία που θα συµµετάσχουν
σε τελική φάση πανελληνίων πρωταθληµάτων θα πρέπει να έχουν Ειδική Αθλητική
Αναγνώριση.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 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 ∆ελτίων Υγείας τους, που εφαρµογή έχει το άρθρο 33-παρ.9 του Ν.2725/1999
(ισχύς ενός έτους).
4.1.ΔΙΠΛΟ ΔΕΛΤΙΟ Θεσπίζεται η δυνατότητα του διπλού δελτίου αθλητή/τριας. Οι
προϋποθέσεις για την έκδοση διπλού δελτίου είναι οι ακόλουθες:
1. Να είναι αθλήτρια/αθλητής που να αγωνίζεται στις Εθνικές κατηγορίες και να είναι
γεννηθείσες/γεννηθέντες τα έτη 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
2. Δήλωση διπλού δελτίου 48 ώρες πριν από την έναρξη του εκάστοτε πρωταθλήµατος και
αποδοχή από το σωµατείο της µικρότερης κατηγορίας.
3. Συµµετοχή στους αγώνες της οµάδας που παραχωρεί τον αθλητή/τρια σε λιγότερους από
το 50% των αγώνων.
4. Τα σωµατεία θα είναι σε διαφορετική κατηγορία και δεν δύναται να αγωνισθούν στην
ίδια κατηγορία.
5. Το διπλό δελτίο έχει ισχύ για 1 χρόνο. Για τους ανωτέρω αθλητές/αθλήτριες θα
καταβάλλεται παράβολο 300€ απευθείας στον λογαριασµό ανάπτυξης της ΕΟΚ.
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ – ΚΡΙΤΕΣ
Οι διαιτητές, οι γυµνασίαρχοι και οι κριτές (γραµµατεία) των αγώνων ορίζονται από την
Κ.Ε.Δ. της ΕΣΚΚ. Επιτρέπεται στην ΚΕΔ της ΕΣΚΚ να χρησιµοποιήσει, σε αγώνες των
Πρωταθληµάτων ΕΦΗΒΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ, ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ έως 2 διαιτητές και έως 2
κριτές και στα πρωταθλήµατα Αγοριών, Κοριτσιών U14, U13, Mini και στα ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ κλπ ένα (1) διαιτητή και ένα (1) κριτή. Όπου δεν ορίζονται
από την Ένωση επίσηµοι κριτές – γραµµατεία, η ευθύνη για κάλυψη του αγώνα µε άτοµα
που θα εκτελούν χρέη γραµµατείας βαρύνει το γηπεδούχο σωµατείο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
6.1.Τα Σωµατεία που µετέχουν στο κάθε Πρωτάθληµα θα συναντηθούν µεταξύ τους
σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα καταρτίσει η ΕΠ/ΕΣΚΚ. Ο αριθμός των ομίλων θα
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Κ.Κ. ανάλογα με τον αριθμό των ανα κατηγορία
δηλώσεων συμμετοχών. Σε περίπτωση δύο ομίλων για την ανάδειξη του πρωταθλητή θα
χρησιμοποιηθεί το σύστημα final 4 (θα συμμετέχουν οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου). Σε
περίπτωση ενός ομίλου
πρωταθλητής θα αναδεικνύεται (θα καθοριστεί με
συμπληρωματική προκήρυξη αναλόγως του αριθμού των δηλώσεων συμμετοχών) είτε ο
πρώτος στη βαθμολογία είτε ο νικητής μέσω διαδικασίας play off .
6.2. Γηπεδούχα σωµατεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ. είναι: (α)
τα σωµατεία που αγωνίζονται σε γήπεδα ιδιοκτησίας τους ή (β) τα σωµατεία που έχουν

εξασφαλίσει για τους αγώνες τους, την έγγραφη άδεια χρήσης γηπέδου άλλου σωµατείου ή
δηµόσιου φορέα. Η έννοια, όµως του γηπεδούχου σωµατείου, όσον αφορά τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις του όπως αυτές προσδιορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των Νόµων
και Κανονισµών, αποκτάται ευθύς ως τούτο κληρωθεί πρώτο από τη διαδικασία των
κληρώσεων, γεγονός που αποτυπώνεται στο µετά ταύτα καταρτιζόµενο πρόγραµµα.
6.3 Η κατάρτιση των οµίλων θα γίνει µε γεωγραφικά κριτήρια. Οι αγώνες των διαφόρων
Πρωταθληµάτων θα διεξάγονται κατά βάση µία (1) φορά την εβδοµάδα (Σάββατο ή
Κυριακή) ή και άλλη µέρα εφόσον όµως παραστεί ανάγκη θα διεξάγονται και δεύτερη φορά
την εβδοµάδα για την έγκαιρη περαίωση των πρωταθληµάτων. Κάθε 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 µετακίνησής
του.
ΑΡΘΡΟ 7: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
7.1.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
7.1.1.Οι διαγωνιζόµενες οµάδες βαθµολογούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Γενικού
Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής ∆ιοργανώσεων της Ε.Ο.Κ. (µε δύο (2) βαθµούς σε
περίπτωση νίκης µε ένα (1) βαθµό σε περίπτωση ήττας – συµπεριλαµβανοµένου και αγώνα
που χάθηκε από αδυναµία (άρθρο 21 Κανονισµών Παιδιάς – και µηδέν (0) βαθµούς για
αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).
7.2.ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 14, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του
Γενικού Κανονισµού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων της ΕΟΚ.
7.3.ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
7.3.1. 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 η διαφορά πόντων στους µεταξύ τους αγώνες.
7.3.2. Αν συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων ( goal
average ) σε όλους τους αγώνες τους στον Όµιλο που συµµετείχαν.
7.3.3.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 τον πίνακα αυτό γίνεται η µεταξύ τους κατάταξη.
7.3.4. 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.
7.3.5.Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής
πόντων( goal average ) σε όλους τους αγώνες τους στον Όµιλο που συµµετείχαν.
7.3.6.Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθµίας και αφού µετά την εφαρµογή των παραπάνω
κριτηρίων η ισοβαθµία περιοριστεί µόνο σε δύο (2) οµάδες, τότε αυτόµατα εφαρµόζεται η
διαδικασία των παραγράφων 7.3.1 και 7.3.2.

7.3.7.Αν η ισοβαθµία αφορά περισσότερες των δύο οµάδων, τότε επαναλαµβάνεται η
διαδικασία της παραγράφου 7.3.3. Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE )
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΔΕΧΘΗΚΕ. Διευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 23 – Παρ. β , του πειθαρχικού
κανονισµού της ΕΟΚ, τα αποτελέσµατα των αγώνων που έδωσε οµάδα που υποβιβάστηκε,
λόγω µη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης από τη συνέχεια του
πρωταθλήµατος, εφόσον συνέβη πριν από την συµπλήρωση του Α΄ Γύρου του οικείου
Πρωταθλήµατος δεν λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση του γενικού βαθµολογικού
πίνακα της περιόδου. Αντιθέτως εφόσον η αποχώρηση συντελεστεί κατά την διάρκεια του
Β΄ Γύρου τα αποτελέσµατα των αγώνων του πρώτου Γύρου παραµένουν ισχυρά και
λαµβάνονται υπόψη στη διαµόρφωση του γενικού βαθµολογικού πίνακα της 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 Η
ανωτέρα ρύθµιση εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που οµάδες δεν προσήλθαν να
αγωνισθούν ή τιµωρήθηκαν µε µηδενισµό σε δύο (2) αγώνες τηρουµένης της κατά τα άνω
διάκρισης του χρονικού σηµείου κατά το οποίο συντελέσθηκαν οι παραβάσεις.
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΟΔΟΣ
Για την ά ν ο δ ο των οµάδων σε ανώτερη κατηγορία ισχύουν τα αναφερόµενα στην Ειδική
Προκήρυξη κάθε Πρωταθλήµατος.
ΑΡΘΡΟ 9: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
9.1.ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
9.1.1.Κάθε Σωµατείο υποχρεούται να δηλώσει κλειστό γήπεδο, σαν έδρα του, επίσης
υποχρεούται να δηλώσει και εφεδρικό γήπεδο, τα οποία πρέπει να έχουν την άδεια
λειτουργίας µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Τα
σωµατεία πρέπει µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής να υποβάλλουν στην ΕΣΚΚ και το
έγγραφο, µε το οποίο του παραχωρήθηκε το κλειστό γήπεδο που προτείνουν σαν έδρα.
Επίσης , να αποστείλουν στην ΕΣΚΚ το έγγραφο µε την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης για την άδεια λειτουργίας του κλειστού γηπέδου που θα
χρησιµοποιήσουν σαν έδρα. ΚΑΜΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ &
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ). Εάν κάποιο Σωµατείο αδυνατεί να εξασφαλίσει κλειστό γήπεδο, σαν
έδρα του, οι αγώνες του θα τελούνται σε γήπεδα που θα ορίζονται από την ΕΣΚΚ.
Ειδικότερα τα Σωµατεία εκείνα που η πόλη – έδρα τους δεν διαθέτει κλειστό γήπεδο µε τις
παραπάνω προϋποθέσεις , είναι υποχρεωµένα να δηλώσουν, σαν έδρα τους, κλειστό
γήπεδο, που βρίσκεται στην πλησιέστερη πόλη και στο οποίο θα διεξάγονται οι αγώνες
τους. Η ΕΣΚΚ έχει το δικαίωµα στα γήπεδα που θα δηλώσουν τα Σωµατεία, να προσθέσει
και άλλα που πληρούν τους όρους διεξαγωγής των αγώνων των Πρωταθληµάτων και στα
οποία θα ορίζονται και θα τελούνται αγώνες Σωµατείων, που για διάφορους λόγους δεν
µπορούν να χρησιµοποιήσουν το γήπεδο - έδρα τους. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η
τέλεση αγώνα σε γήπεδο που έχει αρχικά οριστεί και αφού τούτο γνωστοποιηθεί έγκαιρα
στην ΕΣΚΚ από το γηπεδούχο Σωµατείο, ο αγώνας µπορεί να διεξαχθεί, µε απόφαση της
ΕΣΚΚ στο ίδιο γήπεδο είτε την προηγούµενη, είτε την επόµενη µέρα του αγώνα. Εφόσον δε
τούτο είναι αδύνατο, ο αγώνας θα τελείται την αρχικά ορισθείσα ηµέρα, στο εφεδρικό
γήπεδο, που έχει δηλώσει το Σωµατείο. Εάν κι εκεί δεν είναι δυνατή η τέλεση του αγώνα,
τότε η ΕΣΚΚ ορίζει το γήπεδο, την ηµέρα και την ώρα διεξαγωγής του αγώνα.

9.2.ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
9.2.1.Στα Πρωταθλήµατα ΑΝΔΡΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά
δερµάτινες µπάλες κανονικού µεγέθους (size – 7).
9.2.2.Στα Πρωταθλήµατα ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ θα χρησιµοποιηθούν
υποχρεωτικά µπάλες τύπου size – 6.
9.2.3. Για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 όλα τα σωµατεία της ΕΣΚΚ θα λάβουν την
χορηγία της εταιρείας MOLTEN και θα χρησιµοποιήσουν στους αγώνες και στις
προπονήσεις τους αποκλειστικά µπάλες MOLTEN. Το γηπεδούχο σωµατείο είναι
υποχρεωµένο να προµηθεύσει την φιλοξενούµενη οµάδα µε τρεις (3) τουλάχιστον µπάλες
MOLTEN εσωτερικού χώρου για την προθέρµανση των αθλητών. Το Γηπεδούχο Σωµατείο
που δεν τηρήσει τα παραπάνω αναφερόµενα θα δέχεται ποινή αφαίρεσης ενός (1) βαθµού
την πρώτη φορά και δύο (2) βαθµούς για κάθε επόµενη. Υπεύθυνοι για τον έλεγχο είναι οι
διαιτητές του αγώνα ή ο γυµνασίαρχος αν έχει οριστεί. Επίσης αποδεικτικά στοιχεία για την
παράβαση του άρθρου 9.2.3 της Γενικής Προκήρυξης 2022-2023 αποτελούν η αναφορά των
διαιτητών ή του γυµνασίαρχου αν έχει οριστεί, αναφορά της φιλοξενούµενης οµάδας,
αναφορά της εταιρείας που προµηθεύει τις µπάλες . Αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν όλα
τα νόµιµα µέσα όπως πχ βίντεο του αγώνα, φωτογραφίες κλπ.
ΑΡΘΡΟ 10: 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 Διοργανώσεων
Πρωταθληµάτων επιλαµβάνεται των ως άνω περιπτώσεων και καταλογίζει µε απόφασή της
τα έξοδα στο υπαίτιο σωµατείο. Αγώνες που αναβάλλονται µετά από απόφαση της ΕΠ ΕΣΚΚ
θα ορίζονται το συντομότερο δυνατό και πάντως πριν την διεξαγωγή της επόµενης
αγωνιστικής του προγράµµατος. Αίτηµα που κατατίθεται για αναβολή αγώνα µε τη
σύµφωνη γνώµη και των δύο εµπλεκοµένων σωµατείων δεν προϋποθέτει την αυτοδίκαιη
αναβολή του και εναπόκειται στην κρίση της ΕΠ/ΕΣΚΚ. Σε περίπτωση που γίνει δεκτό το
αίτηµα αναβολής του αγώνα το παιχνίδι θα διεξαχθεί πριν τη διεξαγωγή της επόµενης
αγωνιστικής µε απόφαση της ΕΠ/ΕΣΚΚ χωρίς να απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των δύο
σωµατείων. Αίτηµα αναβολής αγώνα λόγω υποχρεώσεων προπονητή τµήµατος σε άλλο
αγώνα της ίδιας ή άλλης οµάδας δεν θα γίνεται δεκτό. Σε περίπτωση αιτήματος αναβολής,
εφόσον κριθεί αυτό εύλογο απο την επιτροπή πρωταθλήματος, θα εξετάζεται πρώτα η
δυνατότητα μετάθεσης του αγώνα σε χρονικό σημείο απέχον 1-5 μέρες απο την αρχικά
ορισθείσα ημερομηνία του αγώνα και εφόσον αυτή η μετάθεση δεν είναι εφικτή θα
προκρίνεται η αναβολή συμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΦΕΣΕΙΣ
11.1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρµογής Κανονισµών Παιδιάς,
εκδικάζονται σε Α και Β βαθµό από τα προβλεπόµενα στον ισχύοντα Κανονισµό Διαιτησίας
όργανα ΚΕΔ ΕΣΚΚ. Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθληµάτων
της ΕΣΚΚ. Τα Σωµατεία που µετέχουν στα Πρωταθλήµατα και το Κύπελλο της ΕΣΚΚ καθώς

και οι αθλητές και οι αθλήτριες τους, σ υ µ φ ω ν ο ύ ν, αποδέχονται και καθιστούν
αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση των κάθε φύσεως διαφορών που θα προκύψουν
µεταξύ τους και που έχουν σχέση µε την εφαρµογή και ερµηνεία των Νόµων που ισχύουν,
των Καταστατικών ΕΟΚ και ΕΣΚΚ, των Κανονισµών της ΕΟΚ, των Γενικών Προκηρύξεων ΕΟΚ
και ΕΣΚΚ και των Ειδικών Προκηρύξεων της ΕΣΚΚ (µε βάση τις οποίες διεξάγονται τα
διάφορα Πρωταθλήµατα και που αποτελούν σύµβαση µεταξύ ΕΣΚΚ, ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και
ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ) µόνο τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές,
απαγορευοµένης ρητώς κάθε προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια.
11.2.ΕΦΕΣΕΙΣ
Κατά των αποφάσεων του άνω ∆ικαιοδοτικού Οργάνου δύναται να ασκηθεί προσφυγή
ενώπιον του ΑΣΕΑ∆ σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 121 του ν. 2725/1999, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. (Άρθρο 6 Πειθαρχικός κανονισµός ΕΟΚ)
ΑΡΘΡΟ 12: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα Σωµατεία που αγωνίζονται υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους
Κανονισµούς της ΕΟΚ, οι δε διοικητικοί και υπόλοιποι παράγοντες και αθλητές / αθλήτριες
των Σωµατείων καθώς και οι προπονητές και οι κόουτς στις κυρώσεις που προβλέπονται
από τα άρθρα του ισχύοντος Αθλητικού Νόµου και από τις διατάξεις που ισχύουν στους
Κανονισµούς της ΕΟΚ, καθώς και από αυτές των Γενικών ,Ειδικών Προκηρύξεων της ΕΣΚΚ.
ΑΡΘΡΟ 13: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Κάθε Σωµατείο θα πρέπει να καταβάλει παράβολο συµµετοχής 20 ευρώ για να γίνει δεκτή
η δήλωση συµµετοχής του στο Πρωτάθληµα Ανδρών 2022-2023 και 20 ευρώ για να γίνει
δεκτή η δήλωση συµµετοχής του στο Πρωτάθληµα Γυναικών 2022-2023. Τα σωµατεία που
συµµετέχουν σε κάθε αγώνα των Πρωταθληµάτων Ανδρών και Γυναικών της Ένωσης,
υποχρεούνται να καταβάλουν από κοινού την αποζηµίωση, τα οδοιπορικά των διαιτητών,
κριτών, γυµνασίαρχου, ( 50% ο γηπεδούχος και 50% ο φιλοξενούµενος).Την αποζηµίωση
ιατρού καταβάλει το γηπεδούχο σωµατείο. Σε όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήµατα της ΕΣΚΚ (
εφήβων, παίδων, νεανίδων, κορασίδων, U14,U13, Mini, παµπαίδων, παγκορασίδων ) ο
γηπεδούχος καταβάλει την αποζηµίωση, τα οδοιπορικά των διαιτητών, κριτών,
γυµνασίαρχου αγώνα, και τα ποσά αυτά θα καταβληθούν από την ΕΟΚ, µέσω της ΕΣΚΚ στα
σωµατεία. Την αποζηµίωση ιατρού καταβάλει το γηπεδούχο σωµατείο. Το ύψος των
αποζηµιώσεων θα καθοριστούν µε απόφαση για τους αγώνες πρωταθλήµατος Ανδρών από
την ΕΣΚΚ, για τα υπόλοιπα πρωταθλήµατα µετά από απόφαση της ΕΟΚ.
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΑΘΛΑ
Στις Πρωταθλήτριες οµάδες κάθε κατηγορίας θα απονεµηθεί Κύπελλο, στους δε αθλητέςαθλήτριες µετάλλια.
ΑΡΘΡΟ 15: ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Η ιατρική κάλυψη των αγώνων είναι υποχρεωτική και αποκλειστική ευθύνη του
γηπεδούχου Σωµατείου. Ο έλεγχος των στοιχείων και η αναγραφή τους στο φύλλο αγώνα
είναι αποκλειστική ευθύνη των διαιτητών του αγώνα. 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 , τον Ερυθρό Σταυρό ή άλλο
πιστοποιηµένο φορέα του Υπουργείου Υγείας, µε την αναγραφή υποχρεωτικά των

στοιχείων ( ονοµατεπώνυµο και Αριθµού Μητρώου). Σε περίπτωση απουσίας των
παραπάνω από το γήπεδο έως και 30 λεπτά µετά την προκαθορισµένη έναρξη του αγώνα,
στην Α ΦΑΣΗ των πρωταθληµάτων, ο αγώνας θα αναβάλλεται, και θα ορίζεται εκ νέου σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα από την αρµόδια Επιτροπή Πρωταθληµάτων. Στο γηπεδούχο
(υπαίτιο) σωµατείο θα επιβάλλεται , µε απόφαση του ΔΣ της Ένωσης , πρόστιµο 200 ευρώ ,
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 , τον
Ερυθρό Σταυρό ή άλλο πιστοποιηµένο φορέα του Υπουργείου Υγείας, 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 την Ένωση . Από την Β ΦΑΣΗ και µετά των πρωταθληµάτων ισχύουν
όλα τα παραπάνω του άρθρου 15 µε την διαφορά ότι ο αγώνας κατοχυρώνεται υπέρ του
φιλοξενηµένου και ο υπαίτιος γηπεδούχος µηδενίζεται.
ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Ισχύουν τα αναφερόµενα σε κάθε Ειδική Προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 17: ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να προσκοµίζουν και να επιδεικνύουν την
ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ που εκδίδει η οικεία Περιφερειακή Ενότητα.
Υπεύθυνοι για τον έλεγχο είναι οι διαιτητές του αγώνα και ο γυµνασίαρχος αν έχει οριστεί.
ΑΡΘΡΟ 18: 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. 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 ΕΣΚΚ περί ορισµού υπευθύνου, θεωρείται ότι παραµένει ο αρχικά
ορισθείς.
ΑΡΘΡΟ 19 :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.
ΑΡΘΡΟ 20 :ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΟΚ, εφαρµόζεται σε όλα τα µέλη, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
της Οµοσπονδίας, κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα και παράγοντα του αθλήµατος της
Καλαθοσφαίρισης, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, και συγκεκριµένα: (α) Στον Πρόεδρο και στα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σε όλο το
προσωπικό αυτής, στα µέλη των οργάνων της (λ.χ. Επιτροπές) και σε κάθε εξωτερικό
συνεργάτη αυτής. (β) Στις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες, τα Τµήµατα Αµειβοµένων
Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.), εφόσον υπάρχουν, τα αθλητικά σωµατεία, τους Προέδρους και
τα µέλη διοίκησης αυτών, τους αθλητές και το προσωπικό τους καθώς και σε κάθε
εξωτερικό συνεργάτη τους. (γ) Στις αθλήτριες και τους αθλητές Καλαθοσφαίρισης, που
συµµετέχουν στην οργανωµένη Καλαθοσφαίριση, τόσο σε αγωνιστικές όσο και σε
εξωαγωνιστικές δραστηριότητες. (δ) Σε όλους τους αξιωµατούχους και τους παράγοντες της
Οµοσπονδίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στους διαιτητές, τους προπονητές, το
τεχνικό και αθλητικό προσωπικό υποστήριξης, τα επίτιµα µέλη και γενικότερα στους
αξιωµατούχους οµάδας (τυπικά και εν τοις πράγµασι) και αξιωµατούχους αγώνα, ως επίσης
και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο µε την άδεια ή όχι του διαιτητή του αγώνα
ευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ή έχει διοριστεί από οποιαδήποτε από τις διαγωνιζόµενες
οµάδες ή την Ε.Ο.Κ. και ανέλαβε συγκεκριµένη ευθύνη σε σχέση µε τον αγώνα ή την
διοργάνωση. (ε) Στους διαµεσολαβητές και σε τρίτα σχετιζόµενα πρόσωπα (στ) Σε κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που οργανώνει ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στη
διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ. ή άλλης εξουσιοδοτηµένης από αυτή
διοργανώτριας αρχής. (ζ) Σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που µε πράξεις ή παραλείψεις
του, προσβάλλει το κύρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.),
δυσφηµώντας το άθληµα της καλαθοσφαίρισης µε οποιονδήποτε τρόπο. Σε περιπτώσεις
παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας εφαρµόζεται ο πειθαρχικός κανονισµός της ΕΟΚ.
ΑΡΘΡΟ 21 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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 της ΕΣΚΚ, είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής
Πρωταθλήµατος. 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 ΕΣΚΚ.
Η ΕΣΚΚ διατηρεί το δικαίωµα ονοµατοδοσίας των Πρωταθληµάτων που διεξάγει για το
σύνολο τους, ή για επιµέρους ονοµατοδοσία.
ΑΡΘΡΟ 22 :ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε σωµατείο υποχρεούται να προσκοµίσει στην Ένωση την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση
και την αντίστοιχη εγγραφή του στο ΜΗΤΡΩΟ της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού,
σύµφωνα µε τον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ για τη συµµετοχή του στις αγωνιστικές δραστηριότητες
2022-2023. Η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο της Γ.Γ.Α. ως προϋπόθεση συµµετοχής σε

αθλητικές διοργανώσεις, διέπεται από τους εκάστοτε Νόµους ή Υπουργικές Αποφάσεις. Το
γηπεδούχο Σωµατείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλό του
(φιλοξενούµενο) για τη µαγνητοσκόπηση του αγώνα µέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Για
κάθε θέµα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή των πρωταθληµάτων και που δεν
προβλέπεται από τους Κανονισµούς της ΕΟΚ, τις Γενικές Προκηρύξεις ΕΟΚ και ΕΣΚΚ, καθώς
και για κάθε ασάφεια που χρήζει διευκρίνισης, αποφασίζει το Δ.Σ. της ΕΣΚΚ. Σε περίπτωση
που τροποποιηθούν διατάξεις των Κανονισµών µέχρι την έναρξη των πρωταθληµάτων, θα
ισχύσουν εφόσον κοινοποιηθούν 48 ώρες πριν την έναρξη των πρωταθληµάτων στα
δικαιούµενα συµµετοχής Σωµατεία. Η ΕΣΚΚ διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει ή/και να
µαταιώσει τη διεξαγωγή πρωταθλήµατος για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον το Διοικητικό
Συµβούλιο κρίνει ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη και
ασφαλή διεξαγωγή του πρωταθλήµατος.
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