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ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΣΚΑΒΔΕ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023 

 

 

Η ΕΣΚΑΒΔΕ, προκηρύσσει τα πρωταθλήματα που θα οργανώσει την αγωνιστική περίοδο  2022 - 2023 

με τους παρακάτω όρους : 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  :  Όλα τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν , σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις του Αθλητικού Νόμου , των Καταστατικών της ΕΟΚ και της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε., τους 

Κανονισμούς Παιδιάς, τους Κανονισμούς Διαιτησίας, τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης & 

Διεξαγωγής Διοργανώσεων και των Γενικών Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ και της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε 

αγωνιστικής περιόδου 2022 - 2023.  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ : 

1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ  

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 1/10/2022 – 31/5/2023 

2. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 1/10/2022 – 31/5/2023 

3. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 1/1/2023 – 31/5/2023 

4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ  

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 1/9/2022 – 15/3/2023 

5. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ  

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 1/9/2022 – 15/3/2023 

6. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 1/9/2022 – 30/4/2023 

7. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 1/9/2022 – 30/4/2023 

8. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ U14 

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 1/9/2022 – 30/6/2023 

9. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U14 

Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 1/1/2023 – 30/6/2023 

10.ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ 2010 U13 

 Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 1/9/2022 – 30/6/2023 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ :  Για την βαθμολογία των ομάδων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο  13 του 

Γενικού κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων της ΕΟΚ και το άρθρο 21 του 

Κανονισμού Παιδιάς.  

Για την κατάταξη ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 14 και 36 του Γενικού Κανονισμού οργάνωσης 

και διεξαγωγής διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: 
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1. Οι αγώνες που θα διακόπτονται, λόγω ανωτέρας βίας, θα επαναλαμβάνονται από το λεπτό της 

διακοπής των με το ΙΔΙΟ φύλλο αγώνα. 

2. Οι ενστάσεις, θα υποβάλλονται εντός 48 ωρών από την τέλεση του αγώνα, ΜΟΝΟ με email στο 

eskavde@gmail.com .  Για να συζητηθεί η ένσταση θα καταβάλλεται παράβολο 100 ευρώ 

διαφορετικά η ένσταση δεν θα συζητείται. 

Η αρμοδιότητα της εκδίκασης των ενστάσεων ανήκει στην ΚΕΔ (ενστάσεις κακής εφαρμογής 

κανονισμών παιδιάς) και στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων για τις άλλες ενστάσεις (Άρθρο 4 & 5 

Πειθαρχικός κανονισμός ΕΟΚ).  

Σε  περίπτωση  Ένστασης  Πλαστοπροσωπίας, ο  αθλητής  για  τον  οποίο  γίνεται  η  ένσταση  

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ  να  παραμείνει  για  τον  απαιτούμενο  έλεγχο. Σε  περίπτωση  που  

απομακρυνθεί, θα  θεωρηθεί  υπόλογος  και  θα  τιμωρείται  τόσο  ο  ίδιος  όσο  και  το  

Σωματείο  του για το αδίκημα της πλαστοπροσωπίας.   

3. ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ : Σε όλα τα Πρωταθλήματα και Τουρνουά θα χρησιμοποιείται 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ μπάλα MOLTEN (μη εφαρμοζόμενης της παρ. 5 του άρθρου 37 

του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ) επί ποινή ακυρότητας της συνάντησης και μηδενισμού του 

γηπεδούχου σωματείου όπως επίσης και τιμωρίας των διαιτητών.  

Στα Πρωταθλήματα ΑΝΔΡΩΝ, ΝΕΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ και ΠΑΙΔΩΝ θα χρησιμοποιούνται 

υποχρεωτικά μπάλες Νο 7.  

Στα Πρωταθλήματα ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ και ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ θα χρησιμοποιούνται 

υποχρεωτικά μπάλες Νο 6. 

Στα Τουρνουά Παμπαίδων, Παγκορασίδων και Μίνι Αγοριών θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά 

μπάλες Νο 6. 

4. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ : Τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες, θα πρέπει να έχουν 

χαρακτηριστεί κατάλληλα και σύμφωνα με τον Νόμο να διαθέτουν άδεια λειτουργίας (Άρθρο 19, 

Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων Ε.Ο.Κ). 

Οι αγώνες όλων των Πρωταθλημάτων & Τουρνουά θα διεξαχθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε Κλειστά 

Γήπεδα εκτός αυτών των Τουρνουά Παμπαίδων και Τουρνουά Μίνι Αγοριών και Κοριτσιών που 

μπορούν να διεξαχθούν και σε ανοικτά. 

Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής σε Πρωτάθλημα & Τουρνουά κάθε 

σωματείο υποχρεούται να προσκομίσει παραχωρητήριο χρήσης διεξαγωγής των 

αγώνων του γηπέδου που θα χρησιμοποιήσει ως έδρα του, καθώς και την άδεια 

λειτουργίας του γηπέδου, που θα έχει εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα. 

5. ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ :  Οτιδήποτε αφορά στα δελτία Ταυτότητας αθλητών 

αναφέρεται στο Άρθρο 27 Γενικών κανονισμών οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων της 

Ε.Ο.Κ., πλην του χρόνου ισχύος των Δελτίων Υγείας τους που εφαρμογή έχει το άρθρο 33 παρ. 

9 του Νόμου 2725/1999 (ισχύς ενός έτους).  

6. ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ : Αναβολή αγώνων είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση που τούτο 

προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων της ΕΟΚ.  

Δεν συνιστά λόγo αναβολής η συμμετοχή αθλητή/τριας των ηλικιακών κατηγοριών σε 

αγώνα της ανδρικής ή γυναικείας ομάδας.  

Ομοίως σε όλα τα Πρωταθλήματα της Ένωσης, δεν συνιστά λόγo αναβολής το κώλυμα 

προπονητή/τριας λόγω άλλων αγωνιστικών του υποχρεώσεων.  

 Σε περίπτωση αναβολής αγώνα με υπαιτιότητα σωματείου (ενδεικτικά και  

mailto:eskavde@gmail.com
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          όχι περιοριστικά ακαταλληλότητα γηπέδου, αντικατάσταση μπασκέτας  

          κ.λ.π), όλα τα έξοδα της αναβολής βαρύνουν αποκλειστικώς το υπαίτιο  

          σωματείο. 

7.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Τα έξοδα διαιτησίας και γραμματείας όλων των αγώνων, θα 

καλύπτονται (βάσει εξοδολογίου) εξ’ ημισείας από τα διαγωνιζόμενα σωματεία πριν την έναρξη 

του αγώνα. Σε περίπτωση μη καταβολής τους, δεν θα διεξάγεται ο αγώνας και θα κατακυρώνεται 

σε βάρος του σωματείου που δεν κατέβαλε την αμοιβή. 

Σε περίπτωση τιμωρίας σωματείου από τους Συνδέσμους Διαιτητών της Ένωσής μας, το 

κόστος διαιτησίας αγώνων όταν ορίζονται διαιτητές από άλλη Ένωση θα βαραίνει 

αποκλειστικά το σωματείο που τιμωρήθηκε. 

8. Σε περίπτωση που Σωματεία προβαίνουν σε ανακοινώσεις με προσβλητικούς όρους σε βάρος 

Οργάνων ΕΟΚ ή ΕΣΚΑΒΔΕ, χωρίς οι ανακοινώσεις ή οι καταγγελίες αυτές να αποδεικνύονται, 

τότε το Δ.Σ. της ΕΣΚΑΒΔΕ θα επιβάλλει πρόστιμο μέχρι και 1000 ευρώ. 

9. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ : Tα 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. 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 Επιτροπή 

Πρωταθλημάτων. Στο γηπεδούχο σωματείο θα επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ, το οποίο θα 

καταβάλλεται στο ταμείο της Ένωσης  πριν την τέλεση του αναβληθέντος παιχνιδιού, άλλως το 

σωματείο θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα. 

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ : Σε περίπτωση που Σωματείο το οποίο συμμετέχει στα 

Πρωταθλήματα Α΄ και Β΄ Κατηγορίας Ανδρών δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε έναν αγώνα 

του Πρωταθλήματος, εκτός από τον μηδενισμό θα υφίσταται μείωση ενός (1) βαθμού από 

τον βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023 και 

ενός (1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα του αντίστοιχου Πρωταθλήματος που θα 

συμμετέχει την αγωνιστική περίοδο 2023 – 2024. 

Σε σωματεία που αποχωρούν από Πρωτάθλημα μετά την κλήρωση, θα επιβάλλεται 

πρόστιμο εκατό (100) ευρώ. 

11. ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ : Οι αγώνες τελούνται με την έγκριση του Δ.Σ. της ΕΟΚ, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 9 του Ν. 4049/23-02-12 και η άδεια διεξαγωγής των 

αγώνων χορηγείται, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει άδεια λειτουργίας, από τον 

Προϊστάμενο αρμόδιο για θέματα αθλητισμού  υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. 

Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία Αστυνομική Αρχή για την λήψη 

των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.  

Ως εκ τούτου, τα σωματεία υποχρεούνται να κοινοποιούν το πρόγραμμα των αγώνων στην 

οικεία περιφέρεια και στις κατά τόπους αστυνομικές αρχές. 

12. Σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη της ΕΟΚ, τα Σωματεία μπορούν να χρησιμοποιούν στις 

φανέλες τους τους αριθμούς από 00 έως και 99. Η γηπεδούχος ομάδα εμφανίζεται με 

ανοιχτόχρωμη εμφάνιση και κάθεται αριστερά της Γραμματείας και η φιλοξενούμενη 

ομάδα με σκουρόχρωμη εμφάνιση και κάθεται δεξιά της γραμματείας. 
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13. Σε περίπτωση που σωματείο με ευθύνη του δεν συμμορφώνεται στις αποφάσεις των οργάνων 

Ε.Ο.Κ. ή ΕΣΚΑΒΔΕ, θα εφαρμόζεται το άρθρο 88 του κανονισμού Ε.Ο.Κ. που αφορά «εκτέλεση 

αποφάσεων». 

14. ΓΕΝΙΚΑ, για όσα δεν αναφέρονται στην παραπάνω  προκήρυξη   ισχύουν όσα αναφέρονται  

στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης & Διεξαγωγής Διοργανώσεων και τη Γενική Προκήρυξη 

της Ε.Ο.Κ. Για οτιδήποτε προκύψει και δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη 

αποφασίζει τελεσίδικα το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε. 

                                  

                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΚΑΒΔΕ 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

        

         

        ΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ                    ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 


