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Αριθ. Πρωτ. 155       
  Κοµοτηνή, 22/07/2022 
 

Ε Ι � Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙ�ΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ�ΟΥ 2022-2023 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόµου, των καταστατικών ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, 

των κανονισµών της ΕΟΚ, των Γενικών Προκηρύξεων Πρωταθληµάτων 2022-2023 της ΕΟΚ και 
της ΕΚΑΣΑΜΑΘ και την από 04/22/07/2022 απόφαση του 1.Σ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, 

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  µ  ε 
το Πρωτάθληµα κατηγορίας ΚΟΡΑΣΙ1ΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 µε τους παρακάτω όρους: 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ �ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Στο Πρωτάθληµα αυτό δικαιούνται να πάρουν µέρος όλα τα Σωµατεία-Μέλη της Ένωσης που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.1 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2022-2023. 
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 ) πρίν 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 τέσσερις φορές 
µέσα στην αγωνιστική περίοδο, καταθέτοντας τις νέες λίστες στα γραφεία της Ένωσης προς 
έγκριση.  
Σε κάθε περίπτωση η  Ένωση  δύναται να επιφέρει κάποιες αλλαγές, πάντα στο πνέυµα που 
αναφέρεται παραπάνω.          

 
ΑΡΘΡΟ 2: �ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

2.1. Οι δηλώσεις συµµετοχής των Σωµατείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ το 
αργότερο µέχρι 22/08/2022 σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 

Το Πρωτάθληµα αρχίζει τον µήνα Νοέµβριο 2022 ανάλογα µε τον αριθµό των σωµατείων  που  
θα  δηλώσουν  συµµετοχή . 
2.2   Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στα Γραφεία της ΕΚΑΣΑΜΑΘ (Βενιζέλου 44, Κοµοτηνή), 

τη ΤΕΤΑΡΤΗ 31/08/2022 ώρα 17:30, διαδικτυακά, µέσω zoom. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑ �ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 

              3.1 Εάν ο αριθµός των Σωµατείων που θα δηλώσουν συµµετοχές είναι µέχρι και 7 Σωµατεία 

Το  πρωτάθληµα  θα  διεξαχθεί  σε  έναν  όµιλο. 
Α' ΦΑΣΗ 

  Τα Σωµατεία  θα δώσουν διπλούς αγώνες µεταξύ τους. 
    Β ΦΑΣΗ 

Μετά το τέλος της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήµατος θα διεξαχθούν αγώνες play off ως 
εξής:  
o 1oς  περνάει στη Γ φάση χωρίς αγώνα (Β1) 

 o 2oς  –  ο 7ος (Β2)  

o 3oς   –  ο 6ος (Β3)  

o 4oς   –  ο 5ος (B4)  

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕ�ΟΝΙΑΣ  &  ΘΡΑΚΗΣ 

(Ε.ΚΑ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.) 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 44 – 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

ΤΗΛ. 2531035766  FAX 2531027466 
Site: http://www.ekasamath.gr 

 http://www.εκασαµαθ.gr 
e-mail: info@ekasamath.gr 



 2

Νικήτρια στην φάση αυτή αναδεικνύεται η οµάδα η οποία θα επιτύχει τρεις (3) νίκες επί της 

αντιπάλου της στους µεταξύ τους αγώνες, µεταφέροντας τις νίκες και ήττες της κανονικής 

περιόδου (Α' φάση). Ο πρώτος αγώνας διεξάγεται στην έδρα της οµάδας η οποία θα έχει 

καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας της Α' φάσης του πρωταθλήµατος 

(κανονική περίοδος) και ο δεύτερος αγώνας στην έδρα της αντιπάλου της. Σε περίπτωση που 

χρειασθεί η διεξαγωγή τρίτου αγώνα, αυτός θα γίνει στην έδρα της οµάδας η οποία κατά την 

λήξη της Α' φάσης του πρωταθλήµατος είχε καταταγεί στην υψηλότερη θέση βαθµολογίας.  

 

Γ ΦΑΣΗ  -  τελική 
Οι  νικητές  της  Β  Φάσης συγκροτούν  έναν ενιαίο όµιλο  των  τεσσάρων  οµάδων χωρίς να  

  µεταφέρονται  αποτελέσµατα αγώνων  της  Α  και   Β φάσης.  Μετά από κλήρωση τα Σωµατεία θα 
δώσουν από έναν αγώνα στην έδρα τους µε κάθε µία από τις οµάδες του ενιαίου οµίλου. Ο πρώτος 
της βαθµολογίας του ενιαίου οµίλου ανακηρύσσεται πρωταθλητής  ΕΚΑΣΑΜΑΘ για την αγωνιστική 
περίοδο 2022 – 2023. 
 

       3.2 Εάν ο αριθµός των Σωµατείων που θα δηλώσουν συµµετοχές είναι από  8 Σωµατεία και  
             πάνω  

Το Πρωτάθληµα θα διεξαχθεί σε δύο Οµίλους. Η κατάρτιση των οµίλων θα γίνει µε γεωγραφικά 
κριτήρια.  
 Α' ΦΑΣΗ 

  Τα Σωµατεία κάθε οµίλου  (Α, Β ) θα δώσουν διπλούς αγώνες µεταξύ τους. 
Β' ΦΑΣΗ 
Μετά το τέλος της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήµατος θα διεξαχθούν αγώνες play off µεταξύ 
των τεσσάρων 1ων του κάθε Οµίλου ως εξής:  

o 1oς του 1ου Οµίλου – ο 4ος του 1ου Οµίλου (Β1) 

 o 2oς του 1ου Οµίλου – ο 3ος του 1ου Οµίλου (Β2)  

o 1oς του 2ου Οµίλου – ο 4ος του 2ου Οµίλου (Β3)  

o 2oς του 2ου Οµίλου – ο 3ος του 2ου Οµίλου (B4)  

Νικήτρια στην φάση αυτή αναδεικνύεται η οµάδα η οποία θα επιτύχει τρεις (3) νίκες επί της 

αντιπάλου της στους µεταξύ τους αγώνες, µεταφέροντας τις νίκες και ήττες της κανονικής 

περιόδου (Α' φάση). Ο πρώτος αγώνας διεξάγεται στην έδρα της οµάδας η οποία θα έχει 

καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας της Α' φάσης του πρωταθλήµατος 

(κανονική περίοδος) και ο δεύτερος αγώνας στην έδρα της αντιπάλου της. Σε περίπτωση που 

χρειασθεί η διεξαγωγή τρίτου αγώνα, αυτός θα γίνει στην έδρα της οµάδας η οποία κατά την 

λήξη της Α' φάσης του πρωταθλήµατος είχε καταταγεί στην υψηλότερη θέση βαθµολογίας.  

Γ ΦΑΣΗ  -  τελική 
Οι  νικητές  της  Β  Φάσης συγκροτούν  έναν ενιαίο όµιλο  των  τεσσάρων  οµάδων χωρίς να  

  µεταφέρονται  αποτελέσµατα αγώνων  της  Α  και  Β φάσης.  Μετά από κλήρωση τα Σωµατεία θα 
δώσουν από έναν αγώνα στην έδρα τους µε κάθε µία από τις οµάδες του ενιαίου οµίλου. Ο πρώτος 
της βαθµολογίας του ενιαίου οµίλου ανακηρύσσεται πρωταθλητής  ΕΚΑΣΑΜΑΘ για την αγωνιστική 
περίοδο 2022 – 2023. 
 
Οι αγώνες του Πρωταθλήµατος θα γίνονται  ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ ή άλλη µέρα της εβδοµάδας 
,ανάλογα µε τις υποχρεώσεις των Γυµναστηρίων και δεν επηρεάζονται εάν συµπίπτουν την 
ίδια ηµέρα αγώνες άλλων τµηµάτων (γυναικών ή κοριτσιών). 

 Το 1.Σ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ µετά από εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθληµάτων διατηρεί το δικαίωµα 
τροποποίησης του τρόπου διεξαγωγής του ανωτέρω πρωταθλήµατος, εφόσον κριθεί σκόπιµο µετά 
τον αριθµό δηλώσεων συµµετοχής των σωµατείων. 
Αν έστω και µία οµάδα δηλώσει αποχώρηση από το πρωτάθληµα  πριν την κλήρωση ή την 
έναρξη του πρωταθλήµατος,  η Ένωση έχει το δικαίωµα ,εφ’ όσον κρίνει σκόπιµο, 
τροποποίησης της προκήρυξης και  επανεξέτασης του τρόπου διεξαγωγής του 
πρωταθλήµατος. 
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ΑΡΘΡΟ4:ΑΝΑΒΟΛΗΑΓΩΝΩΝ 
 Αναβολή αγώνων είναι δυνατή µόνον σε περίπτωση που τούτο προβλέπεται από τον Γενικό 
Κανονισµό Οργάνωσης και �ιεξαγωγής �ιοργανώσεων της ΕΟΚ.  
�ιευκρινίζεται 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 �ιοργανώσεων (Πρωταθληµάτων & Κυπέλλου) επιλαµβάνεται των ως άνω 
περιπτώσεων και καταλογίζει µε απόφασή της τα έξοδα στο υπαίτιο σωµατείο.  
Αγώνες  που  αναβάλλονται µετά  από  απόφαση  της  ΕΠ  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  θα  διεξάγονται  εντός  
της  επόµενης  εβδοµάδας  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/ΕΚΑΣΑΜΑΘ.  
Σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτηµα αναβολής του αγώνα το παιχνίδι θα διεξαχθεί πριν τη 
διεξαγωγή της επόµενης αγωνιστικής µε απόφαση της ΕΠ/ΕΚΑΣΑΜΑΘ χωρίς να απαιτείται η 
σύµφωνη γνώµη των δύο σωµατείων. 

 
Οι αγώνες του Πρωταθλήµατος θα γίνονται  ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ ή ανάλογα µε τις 
υποχρεώσεις των Γυµναστηρίων Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη  ή Παρασκευή και δεν επηρεάζονται 
εάν συµπίπτουν την ίδια ηµέρα αγώνες άλλων τµηµάτων (ΓΥΝΑΙΚΩΝ ή ΝΕΑΝΙ�ΩΝ). 
Αίτηµα αναβολής αγώνα λόγω υποχρεώσεων προπονητή τµήµατος σε άλλο αγώνα της ίδιας ή 
άλλης οµάδας δεν θα γίνεται δεκτό. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 :ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
    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). 
Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 14, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
Γενικού Κανονισµού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων της ΕΟΚ. 

5.1. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 
5.1.1. 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. 
5.1.2. Αν συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων  ( goal 
average ) σε όλους τους αγώνες τους στον Όµιλο που συµµετείχαν. 
5.1.3. 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. 
5.1.4. Αν όµως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθµία, τότε για τις οµάδες 
που συνεχίζουν να ισοβαθµούν, λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων( goal average ) 
στους µεταξύ τους αγώνες. 
5.1.5. Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής 
πόντων( goal average ) σε όλους τους αγώνες τους στον Όµιλο που συµµετείχαν. 
5.1.6. 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 0 και 0. 
5.1.7. Αν η ισοβαθµία αφορά περισσότερες των δύο οµάδων, τότε επαναλαµβάνεται η 
διαδικασία της παραγράφου 0. 

 
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE ) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ �ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 
ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑ�Α ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ �ΕΧΘΗΚΕ. 
1ιευκρινίζεται 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 
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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.  
Πριν την οριστική επικύρωση της βαθµολογίας η ΕΠ/ΕΚΑΣΑΜΑΘ λαµβάνει υπόψη της και ενεργεί, 
σε περίπτωση που έχει υπάρξει αποχώρηση οµάδας κατά τη διάρκεια αγώνα ,προκειµένου να 
ελεγχθούν πιθανές ισοβαθµίες ή goal average µε µία ή περισσότερες οµάδες και να γίνει η 
κατάταξη αυτής. 

Το Σωµατείο που θα καταλάβει την πρώτη θέση του τελικού βαθµολογικού πίνακα, αναδεικνύεται 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙ1ΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ και συµµετέχει στους Προκριµατικούς Αγώνες του 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙ1ΩΝ της ΕΟΚ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 :ΓΗΠΕ�Α ΑΓΩΝΩΝ 
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  �ιοίκησης. 
Τα σωµατεία  πρέπει  µαζί  µε  τη  δήλωση  συµµετοχής  να  υποβάλλουν  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  
και  το  έγγραφο,  µε  το  οποίο  του παραχωρήθηκε  το  κλειστό  γήπεδο  που  προτείνουν  
σαν  έδρα.  Επίσης , να  αποστείλουν  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  το  έγγραφο  µε  την  απόφαση  του  
Γενικού  Γραµµατέα  της  Αποκεντρωµένης  �ιοίκησης  για  την  άδεια  λειτουργίας  του  
κλειστού  γηπέδου  που  θα  χρησιµοποιήσουν  σαν  έδρα. 
ΚΑΜΜΙΑ �ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ �ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ �ΕΚΤΗ ΕΑΝ �ΕΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ(ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ & Α�ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ). 
Εάν κάποιο Σωµατείο αδυνατεί να εξασφαλίσει κλειστό γήπεδο, σαν  έδρα του, οι αγώνες  του θα 
τελούνται σε γήπεδα που θα ορίζονται από την ΕΚΑΣΑΜΑΘ. 
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  ΕΚΑΣΑΜΑΘ έχει το δικαίωµα στα γήπεδα που θα δηλώσουν τα Σωµατεία, να προσθέσει και 
άλλα που πληρούν τους όρους διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήµατος 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 ΕΚΑΣΑΜΑΘ από το γηπεδούχο Σωµατείο, ο  αγώνας  
µπορεί  να  διεξαχθεί,  µε  απόφαση  της  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  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  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  ορίζει  το  γήπεδο,  
την  ηµέρα  και  την  ώρα  διεξαγωγής  του  αγώνα. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζει ο Κανονισµός της ΕΟΚ, πρέπει δε να 
βεβαιωθούν µε έγγραφο µέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από 
παράβολο 150,00 €. 
Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρµογής Κανονισµών Παιδιάς, 
εκδικάζονται από τα προβλεπόµενα στον ισχύοντα Κανονισµό 1ιαιτησίας Όργανα Α & Β βαθµού. 
Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθληµάτων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ. 
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Πρωταθληµάτων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ προσβάλλονται µε προσφυγή 
ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.1. 
Τα Σωµατεία που µετέχουν στα Πρωταθλήµατα  καθώς και οι αθλήτριες  τους, συµφωνούν, 
αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών 
που θα προκύψουν µεταξύ τους και που έχουν σχέση µε την εφαρµογή, ερµηνεία των Νόµων που 
ισχύουν, των καταστατικών, των Κανονισµών και των Προκηρύξεων της ΕΟΚ και της ΕΚΑΣΑΜΑθ , 
µόνο τα 1ιοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, απαγορευµένης ρητώς 
κάθε προσφυγής στα Πολιτικά 1ικαστήρια. 
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ΑΡΘΡΟ 8:�ΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ – ΚΡΙΤΕΣ 

Οι διαιτητές, οι γυµνασίαρχοι και οι κριτές (γραµµατεία) των αγώνων ορίζονται από την Κ.Ε.1. 
της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.  
Επιτρέπεται στην ΚΕ1 της ΕΚΑΣΑΜΑΘ να χρησιµοποιήσει, σε αγώνες των Πρωταθληµάτων 
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ εως 2 διαιτητές και έως 2 κριτές . 

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 9 : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
9.1.Κυρώσεις από Παραίτηση-Μη Προσέλευση 

Σε περίπτωση που κάποιο Σωµατείο δηλώσει συµµετοχή στο Πρωτάθληµα και υποβάλλει 
παραίτηση µετά την κλήρωση των αγώνων, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπουν οι 
Κανονισµοί της ΕΟΚ,(αποκλεισµός-µηδενισµός) αφαιρούνται δύο (2) βαθµοί από το αντίστοιχο 
πρωτάθληµα την επόµενη περίοδο 2023-24. 

            Αντίστοιχα, η Γυναικεία οµάδα του σωµατείου υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται 
στη Γενική Προκήρυξη της ΕΟΚ , εκτός αν το σωµατείο συµµετέχει στο τρέχον πρωτάθληµα 
ΝΕΑΝΙ1ΩΝ. 

            Σε περίπτωση που σωµατείο δεν προσέλθει σε έναν αγώνα τότε ,µηδενίζεται στο 
συγκεκριµένο αγώνα  και αφαιρούνται  ένας (1) βαθµός από το τρέχον πρωτάθληµα 

            Σε περίπτωση που σωµατείο δεν προσέλθει σε δύο (2)αγώνες τότε αποκλείεται από το 
τρέχον   πρωτάθληµα και αφαιρούνται δύο (2) βαθµοί από το πρωτάθληµα  της επόµενης 
περιόδου 2023-2024. 

 Αντίστοιχα, η Γυναικεία οµάδα του σωµατείου υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται 
στη Γενική Προκήρυξη της ΕΟΚ , εκτός αν το σωµατείο συµµετέχει στο τρέχον πρωτάθληµα 
ΝΕΑΝΙ1ΩΝ.  

9.2. Κυρώσεις λόγω αποχώρησης 
Σε περίπτωση που σωµατείο αποχωρήσει κατά τη διάρκεια αγώνα στην Α και Β  ΦΑΣΗ του 

πρωταθλήµατος ,µηδενίζεται στο συγκεκριµένο αγώνα και επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης ενός(1)  
βαθµού από τον τρέχον πρωτάθληµα και ενός(1) βαθµού από αυτό της επόµενης αγωνιστικής 
περιόδου.   
      Σε περίπτωση που σωµατείο αποχωρήσει κατά τη διάρκεια αγώνα της ΤΕΛΙΚΗΣ  ΦΑΣΗΣ του 
πρωταθλήµατος ,µηδενίζεται στο συγκεκριµένο αγώνα και επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο(2)  
βαθµών από τον τρέχον πρωτάθληµα και δύο(2) βαθµών από αυτό της επόµενης αγωνιστικής 
περιόδου. 

Όταν τα πρωταθλήµατα διεξάγονται σε µία ΦΑΣΗ αυτή θεωρείται ΤΕΛΙΚΗ . 
9.3  Κυρώσεις από κακή συµµετοχή 

Σε περίπτωση που Σωµατείο χρησιµοποιήσει αθλήτρια µεγαλύτερης ηλικίας στο Πρωτάθληµα 
ΚΟΡΑΣΙ1ΩΝ, εκτός των κυρώσεων που προβλέπουν οι Κανονισµοί της ΕΟΚ, θα τιµωρείται και θα 
αφαιρούνται δύο (2) βαθµοί από το αντίστοιχο πρωτάθληµα της επόµενης αγωνιστικής περιόδου 
(2023-24)  . 

9.4  Κυρώσεις από πλαστοπροσωπία 
           Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας ισχύουν οι κυρώσεις του Αθλητικού Νόµου και του κανονισµού 

της ΕΟΚ  
 9.5 �ικαίωµα επιβολής κυρώσεων 

   Η Ένωση, ως 1ιοργανώτρια Αρχή των Πρωταθληµάτων της, έχει το δικαίωµα να επιβάλλει 
κυρώσεις για πλαστοπροσωπία  σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού της ΕΟΚ. 

 9.6.Οι ποινές που αφορούν στα επόµενα πρωταθλήµατα έχουν ισχύ για περίοδο τριών 
αγωνιστικών περιόδων και εφαρµόζονται ακόµα και σε πιθανή συγχώνευση µε άλλο 
σωµατείο. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 : �ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 

Στα Πρωταθλήµατα δικαιούνται να πάρουν µέρος  αθλήτριες που πληρούν   τους όρους των 
κανονισµών της Ε.Ο.Κ. και του ισχύοντος αθλητικού νόµου. 
Στο Πρωτάθληµα αυτό δικαιούνται να συµµετέχουν αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2007 
και νεότερες . 

  Οι  ηλικίες των αθλητριών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στο φύλλο αγώνα. 
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     Για όλα τα παραπάνω υπεύθυνη είναι η επίσηµα ορισµένη γραµµατεία και όπου δεν έχει    
οριστεί από την Ένωση γραµµατεία ,οι διαιτητές του αγώνα.  

 
  ΑΡΘΡΟ 11 :ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

Υπενθυµίζονται στα Σωµατεία οι διατάξεις του Κανονισµού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης 
(Νόµος 2725/99 Αρθρο 31 & Υπουργ. Αποφ. 11671/05). 

 
ΑΡΘΡΟ 12:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

    Τα γηπεδούχα σωµατεία που συµµετέχουν σε κάθε αγώνα  του Πρωταθλήµατος Κορασίδων  
της Ένωσης , υποχρεούνται να καταβάλουν  την αποζηµίωση, τα οδοιπορικά των 
διαιτητών, κριτών, γυµνασίαρχου αγώνα. Τα ποσά αυτά θα καταβληθούν από την ΕΟΚ 
µέσω της Ένωσης. Την αποζηµίωση ιατρού καταβάλει  το  γηπεδούχο σωµατείο. 

    Στα πρωταθλήµατα που προβλέπονται ΗΜΙΤΕΛΙΚΕΣ και ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ τα σωµατεία που 
συµµετέχουν σε κάθε αγώνα, υποχρεούνται να καταβάλουν από κοινού την αποζηµίωση, 
τα οδοιπορικά των διαιτητών, κριτών, γυµνασίαρχου. Την αποζηµίωση ιατρού καταβάλει  
το γηπεδούχο σωµατείο. 
Το ύψος των αποζηµιώσεων θα καθοριστούν για τους αγώνες πρωταθλήµατος µε απόφαση 
της ΕΟΚ 

 
       ΑΡΘΡΟ 13: 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 του πρωταθλήµατος, 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 �Σ της Ένωσης , πρόστιµο  300  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 
13 µε την διαφορά ότι ο αγώνας κατοχυρώνεται υπέρ του φιλοξενηµένου και ο υπαίτιος 
γηπεδούχος µηδενίζεται. 

 
ΑΡΘΡΟ  14: Α�ΕΙΑ  ΑΓΩΝΑ 

Τα  γηπεδούχα σωµατεία  είναι  υποχρεωµένα  να  προσκοµίζουν  και  να  επιδεικνύουν την  
Α1ΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΓΩΝΑ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  που  εκδίδει  η  οικεία  Περιφερειακή  Ενότητα.  
Αν  το  γηπεδούχο σωµατείο  δεν  προσκοµίσει  την  άδεια  του  αγώνα  τότε  ο  αγώνας  
µαταιώνεται  και  το  γηπεδούχο  σωµατείο  µηδενίζεται. Υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  είναι  
οι  διαιτητές του  αγώνα  ή  ο  γυµνασίαρχος  αν  έχει  οριστεί. 
 

ΑΡΘΡΟ  15: ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ 
Για  την  αγωνιστική  περίοδο  2022 – 2023  όλα τα  σωµατεία   της ΕΚΑΣΑΜΑΘ  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 
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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 2021-2022 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  16 :ΕΠΑΘΛΑ   
Στο Σωµατείο που θα κατακτήσει το πρωτάθληµα ΚΟΡΑΣΙ1ΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ  θα απονεµηθεί 
κύπελλο, στις δε αθλήτριές του αναµνηστικά µετάλλια. 
 

    ΑΡΘΡΟ  17: 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 ΕΚΑΣΑΜΑΘ περί ορισµού υπευθύνου, 
θεωρείται ότι παραµένει ο αρχικά ορισθείς. 
 
ΑΡΘΡΟ 18 :ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (ΠΑΝ�ΗΜΙΑ, ΕΠΙ�ΗΜΙΑ ΚΛΠ.) 

Σε περιπτώσεις αιτηµάτων αναβολής των σωµατείων για λόγους ανωτέρας βίας,  συνεπεία, 
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, πανδηµίας ή επιδηµίας, η Επιτροπή 1ιοργανώσεων 
(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 1ιοργανώσεων (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  19 :ΚΩ�ΙΚΑΣ �ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ   

Ο Κώδικας 1εοντολογίας 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 1ιοικητικού 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 Τµήµα Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.), 

εφόσον υπάρχουν, τα αθλητικά σωµατεία, τους Προέδρους και τα µέλη 1ιοίκησης 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.  
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(ε) Στους 1ιαµεσολαβητές 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 1εοντολογίας εφαρµόζεται ο πειθαρχικός κανονισµός της 

ΕΟΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΤΕΛΙΚΕΣ �ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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 1ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, είτε 

αυτεπάγγελτα είτε µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήµατος.  

1ιευκρινίζεται 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 1Σ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.  

Η ΕΚΑΣΑΜΑΘ διατηρεί το δικαίωµα ονοµατοδοσίας των Πρωταθληµάτων που διεξάγει για το σύνολο 
τους, ή για επιµέρους ονοµατοδοσία. 
 
ΑΡΘΡΟ  21 : 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 ΕΚΑΣΑΜΑΘ, καθώς 
και για κάθε ασάφεια που χρήζει διευκρίνισης, αποφασίζει το 1.Σ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ 

 
 Ο ΠΡΟΕ1ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΟΙΡΑΣ   


