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ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Τέρµα Αγ. ∆ηµητρίου (Κτίριο Κ2)   

Τ.Κ. 546 38 Θεσσαλονίκη, Τηλ. & Fax: 2310/953.822 - 826  
 

 

Αριθµ. Πρωτ.:  386                                                         Θεσσαλονίκη, 28.07.2011 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 Αγωνιστικής Περιόδου 2011/2012 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ - ΚΥΠΕΛΛΑ 
 
    Η Ε.ΚΑ.Σ.Θ. κατά την αγωνιστική περίοδο 2011/2012 θα διοργανώσει και θα τελέσει τα 
παρακάτω Πρωταθλήµατα και Κύπελλα τα οποία και προκηρύσσει. 
    Τα Πρωταθλήµατα και Κύπελλα θα διεξαχθούν µε µέριµνα και ευθύνη της σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόµου, του Καταστατικού, των κανονισµών και της Γεν. 
Προκήρυξης  της Ε.Ο.Κ. 2011/2012 καθώς και των Κανονισµών Παιδιάς. 
 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ - ΚΥΠΕΛΛΟ: ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 

Α’ ΑΝ∆ΡΩΝ 01.09.2011 30.06.2012 

Β’ ΑΝ∆ΡΩΝ 01.09.2011 30.06.2012 

Γ’ ΑΝ∆ΡΩΝ 01.09.2011 30.06.2012 

ΚΥΠΕΛΛΟ  ανδρών 01.09.2011 30.06.2012 

ΕΦΗΒΩΝ  01.09.2011 30.06.2012 

ΠΑΙ∆ΩΝ 01.09.2011 30.06.2012 

Α΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 01.09.2011 30.06.2012 

ΚΥΠΕΛΛΟ  γυναικών 01.09.2011 30.06.2012 

ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ 01.09.2011 30.06.2012 

ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 01.09.2011 30.06.2012 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ 01.09.2011 30.06.2012 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΜΙΝΙ  ΑΓΟΡΙΩΝ 01.09.2011 30.06.2012 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 01.09.2011 30.06.2012 

 
   Τα χρονικά όρια τέλεσης του καθενός από τα παραπάνω πρωταθλήµατα, καθώς και 
οτιδήποτε αφορά τη διοργάνωση τους, θα καθοριστούν µε τις Ειδικές Προκηρύξεις, οι οποίες 
θα εκδοθούν έγκαιρα από την Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ  
 
   Σε όλα τα Πρωταθλήµατα, Κύπελλα και Τουρνουά θα χρησιµοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ & 
ΜΟΝΟ µπάλα WILSON (µη εφαρµοζόµενης της παρ. 5 του άρθρου 37 του κανονισµού της 
Ε.Ο.Κ.) επί ποινής ακυρότητας της συνάντησης και µηδενισµού και των δύο Σωµατείων όπως 
επίσης και τιµωρίας των ∆ιαιτητών. 
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   Στα Πρωταθλήµατα Γυναικών, Νεανίδων, και Κορασίδων, θα χρησιµοποιούνται µπάλες 
νούµερο 6.  
   Στα Τουρνουά ΜΙΝΙ θα χρησιµοποιούνται µπάλες νούµερο 5. 
   Τα γηπεδούχα Σωµατεία υποχρεούνται να προµηθεύουν την φιλοξενούµενη οµάδα για τις 
ανάγκες της προθέρµανσης των αθλητών της µε τέσσερις (4) τουλάχιστον µπάλες όµοιες µε 
αυτή που θα χρησιµοποιηθεί για τον αγώνα. 
 
ΑΡΘΡΟ  3:    ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ 
 
   Οι  αγώνες  όλων των Πρωταθληµάτων θα τελεστούν  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  σε  κλειστά  γήπεδα, 
εκτός αυτών της Α΄ φάσης των πρωταθληµάτων  Εφήβων, Παίδων, Νεανίδων και Κορασίδων 
που µπορούν να τελεσθούν  και  σε  ανοικτά.  
   Κάθε Σωµατείο θα δηλώσει  το γήπεδο  που θα αγωνισθεί  ως έδρα. 
   Στην περίπτωση που Σωµατείο προσκοµίσει στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. έγγραφο γηπεδότητας σε 
γήπεδο που αφορά  την συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα διεξαγωγής των αγώνων του, το 
Σωµατείο θα οριστεί να αγωνίζεται στο συγκεκριµένο γήπεδο αναλαµβάνοντας όµως τη 
συνολική –τυχόν- οικονοµική επιβάρυνση προς τον φορέα που του παραχώρησε το κλειστό 
γυµναστήριο και που απαιτείται για την διεξαγωγή όλων των εντός έδρας αγώνων του. 
   Η Ε.ΚΑ.Σ.Θ. έχει το δικαίωµα στα γήπεδα που θα δηλώσουν τα Σωµατεία να προσθέτει και  
άλλα  που πληρούν  τους όρους  της διεξαγωγής  των αγώνων του Πρωταθλήµατος και του 
Κυπέλλου και στα οποία θα ορίζονται  και θα τελούνται αγώνες Σωµατείων που  για 
διάφορους λόγους  δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν το γήπεδο της έδρας τους. 
   Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να τελεσθεί αγώνας σε γήπεδο έδρα Σωµατείου και 
εφόσον έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα αυτό στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. από το γηπεδούχο Σωµατείο, ο 
αγώνας µπορεί να διεξαχθεί µε απόφαση του ∆.Σ.  της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. στο ίδιο γήπεδο είτε την 
προηγούµενη ηµέρα του  αγώνα είτε την εποµένη, εφόσον δε τούτο είναι αδύνατον ο αγώνας  
θα τελεσθεί σε άλλη ηµεροµηνία στο ίδιο γήπεδο ή την ίδια ηµεροµηνία και ώρα σε άλλο 
γήπεδο που θα ορίσει η Ε.Π. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 
Πρωταθληµάτων. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 
   Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των αγωνιζοµένων Σωµατείων καθορίζονται µε τις 
διατάξεις των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ.  Ιδιαίτερα τονίζεται, ότι η συµµετοχή των Σωµατείων, 
που δήλωσαν συµµετοχή στα διάφορα Πρωταθλήµατα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σύµφωνα µε 
τους κανονισµούς της Ε.Ο.Κ. 
   Οι Αθλητές -τριες, που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα ως υπαίτιοι-ες πειθαρχικής 
παράβασης, έχουν το δικαίωµα ακρόασης από την Επιτροπή Πρωταθληµάτων της 
Ε.ΚΑ.Σ.Θ. ή κατάθεσης στα γραφεία της ΄Ενωσης, έγγραφης απολογίας εντός δύο 
εργασίµων ηµερών από την ηµέρα διεξαγωγής του αγώνα.  
   Τα Σωµατεία που θα πάρουν µέρος στο πρωτάθληµα της Α΄ Κατηγορίας Ανδρών της  
Ε.ΚΑ.Σ.Θ. πρέπει  υποχρεωτικά  να συµµετάσχουν και στo Πρωτάθληµα ΠΑΙ∆ΩΝ. Σε 
αντίθετη περίπτωση, δεν θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο Πρωτάθληµα της Κατηγορίας 
τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ  
 
   Στα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ δικαιούνται να πάρουν µέρος αθλητές και αθλήτριες, που πληρούν 
τις προϋποθέσεις του ισχύοντος αθλητικού νόµου και του άρθρου 36 των Κανονισµών της 
Ε.Ο.Κ. 
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 α) 1. Κάθε Σωµατείο µπορεί να δηλώσει µέχρι 12 αθλητές µε την προϋπόθεση οι δύο (2) 
αθλητές να είναι γεννηµένοι το έτος 1991 και νεώτεροι και το έτος γέννησης των δύο αυτών 
αθλητών θα αναγράφεται στο Φύλλο Αγώνα.  
     1α. Από τους Αθλητές που δηλώνει το Σωµατείο ένας (1) µόνον µπορεί να µην είναι 
ελληνικής υπηκοότητας. Εξαιρούνται  του προαναφερθέντος περιορισµού οµογενείς καθώς και 
αλλοδαποί καλαθοσφαιριστές, των οποίων το δελτίο αθλητικής ιδιότητας έχει εκδοθεί από την 
Ε.Ο.Κ. πριν τη συµπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 1 παρ.3 Υ.Α. 
6439/Β/2002).   
     2.  Κάθε Σωµατείο δικαιούται να δηλώνει σε κάθε αγώνα µέχρι δώδεκα (12) Αθλήτριες, εκ 
των οποίων µία (1) µόνον αθλήτρια µπορεί να µην είναι Ελληνικής υπηκοότητας. Εξαιρούνται  
του προαναφερθέντος περιορισµού οµογενείς καθώς και αλλοδαπές καλαθοσφαιρίστριες των 
οποίων το δελτίο αθλητικής ιδιότητας έχει εκδοθεί από την Ε.Ο.Κ. πριν την συµπλήρωση του 
15ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 1 παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης 6439/Β/2002).  
   Σε περίπτωση που καταστρατηγηθούν  τα αναφερόµενα στις παραγράφους (α.1, α.1α και 
α.2) το παράπτωµα χαρακτηρίζεται σαν «αντικανονική  συµµετοχή αθλητή» µε όποιες 
κυρώσεις προβλέπει ο κανονισµός της Ε.Ο.Κ. (άρθρο 47, παρ. 2 α). 
β) Στο Πρωτάθληµα ΕΦΗΒΩΝ δικαιούνται να πάρουν µέρος αθλητές που γεννήθηκαν τα έτη 
1993, 1994, 1995  και δύο (2) το έτος 1996 (Παίδες).* 
γ) Στο Πρωτάθληµα ΠΑΙ∆ΩΝ δικαιούνται να πάρουν µέρος αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 
1996 και νεώτεροι. 
δ) Στο Πρωτάθληµα ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ δικαιούνται να πάρουν µέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν τα 
έτη 1993, 1994, 1995.** 
ε) Στο Πρωτάθληµα ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ δικαιούνται να πάρουν µέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν το 
έτος 1996 και νεώτερες. 
στ) Στο Τουρνουά ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ δικαιούνται να πάρουν µέρος αθλητές-τριες που γεννήθηκαν 
τα έτη 1997 & 1998 µόνον. 
ζ)  Στο Τουρνουά ΜΙΝΙ δικαιούνται να πάρουν µέρος αθλητές – τριες  που γεννήθηκαν τα έτη 
1999 και νεώτεροι –ες. 
*Η χρησιµοποίηση των αθλητών που γεννήθηκαν το έτος 1996 στο πρωτάθληµα Εφήβων  δεν 
µπορεί να αποτελεί πρόβληµα για την ταυτόχρονη διεξαγωγή των Πρωταθληµάτων Εφήβων 
και Παίδων  ( π.χ. αναβολή αγώνων λόγω της συµµετοχής αυτής κ.λ.π.). 
**Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στο χώρο της γυναικείας καλαθοσφαίρισης, 
Σωµατείο που µετέχει στo Πρωτάθληµα Νεανίδων, µπορεί να χρησιµοποιεί µέχρι τρεις (3) 
Κορασίδες στην οµάδα Νεανίδων, χωρίς αυτό να αποτελεί πρόβληµα για την ταυτόχρονη 
διεξαγωγή των δύο Πρωταθληµάτων ( π.χ. αναβολή αγώνων λόγω της συµµετοχής αυτής 
κ.λ.π.). 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2012 – 2013 
 
    Από την αγωνιστική περίοδο 2012 – 2013 κάθε Σωµατείο στον αριθµό των δώδεκα 
(12) αθλητών θα δηλώνει υποχρεωτικά τέσσερις (4) αθλητές κάτω των 20 ετών.  
  
   Οποιαδήποτε διαφοροποίηση που αφορά τις ηλικίες αθλητών – τριών, θα γνωστοποιηθεί 
πριν την έναρξη των µετεγγραφών της Αγων. Περιόδου 2012 – 2013 . 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ / ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  
 
  Οτιδήποτε αφορά στα ∆ελτία Ταυτότητας αθλητών & αθλητριών αναφέρεται στο άρθρο 41  
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των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ., πλην του χρόνου ισχύος των ∆ελτίων Υγείας τους, που εφαρµογή 
έχει το άρθρο 33 παρ.9 του Ν.2725/1999 (ισχύς ενός έτους). 
   Τα διαγωνιζόµενα Σωµατεία στην Α’ Ανδρών και Α’ Γυναικών υποχρεούνται πριν την έναρξη 
των αγώνων να καταθέτουν στα οριζόµενα για τον έλεγχο όργανα µαζί µε τα δελτία των 
αθλητών-τριών τους και το δελτίο ταυτότητας των Προπονητών – τριών  τους  ( σύµφωνα µε  
την Υ. Α.  11671/18.03.2005 Κανονισµός Ελλήνων Προπονητών) που εκδίδει ο Σ.Ε.Π.Κ., ή την 
άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος της Γ.Γ.Α., για να αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνα, όπως 
αναφέρεται και στον ισχύοντα αθλητικό νόµο . 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 
   Σε περίπτωση που Εθνική Πολιτική, Στρατιωτική ή  Σχολική Οµάδα (σε Τελικούς Μαθητικούς  
αγώνες) απασχολεί αθλητές - τριες ή προπονητές - τριες Σωµατείων που µετέχουν στα 
Πρωταθλήµατα, το ∆.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. έχει το δικαίωµα  να µην αναβάλλει όλους  τους  αγώνες  
της συγκεκριµένης  αγωνιστικής µέρας, αλλά µόνον  όσους είναι απαραίτητο   να αναβληθούν, 
οι οποίοι και θα τελεσθούν στη συνέχεια, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τους 
Κανονισµούς. 
   Αιτήµατα Σωµατείων για αναβολή αγώνων ή αλλαγή ώρας έναρξης τους (σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται από το  άρθρο  50 του Κανονισµού Πρωταθληµάτων της Ε.Ο.Κ. και για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο) για να συζητηθούν από την Ε.Π. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. θα πρέπει να 
υποβάλλονται τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες νωρίτερα. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 
   Για  την  βαθµολογία  των  οµάδων  ορίζει  το  άρθρο  47  του Κανονισµού Πρωταθληµάτων 
της Ε.Ο.Κ. [ 2 βαθµοί για τη νίκη, 1 βαθµός για την ήττα – συµπεριλαµβανοµένου  και αγώνα 
που χάθηκε από αδυναµία (άρθρο 21 κανονισµών Παιδιάς) και 0 βαθµοί για αγώνα  που 
χάθηκε από υπαιτιότητα], για τn δε κατάταξή τους το άρθρο 46, 47 & 48 του Κανονισµού της 
Ε.Ο.Κ. 
    ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: 
   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  η διαφορά πόντων στους µεταξύ τους αγώνες.* 
   β) Αν συνεχίζεται η ισοβαθµία , τότε λαµβάνεται  υπόψη η διαφορά πόντων 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 τον 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 η διαφορά πόντων στους µεταξύ τους αγώνες.* 
   ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθµία, τότε λαµβάνεται υπόψη η διαφορά πόντων 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.  
 
*Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η 
ΟΜΑ∆Α ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΧΘΗΚΕ. (Υπερισχύει το µεγαλύτερο πηλίκο). 
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ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
   Τα Σωµατεία, οι Παράγοντες, οι Αθλητές - τριες καθώς και οι Προπονητές – τριες υπόκεινται 
στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα αθλητικό νόµο και τους κανονισµούς της 
Ε.Ο.Κ. 
 

1. Οµάδα που µηδενίζεται σε δύο (2) αγώνες γιατί δεν προσήλθε να αγωνισθεί ή 
αποσύρεται εγγράφως από το Πρωτάθληµα, αποκλείεται των περαιτέρω αγώνων και 
υποβιβάζεται δύο κατηγορίες, στη τελευταία δε, καταλαµβάνει την τελευταία θέση 
στον οριστικό πίνακα της περιόδου που συντελέστηκε ο υποβιβασµός. 

2. Οµάδα που δεν εκπλήρωσε σύµφωνα µε τις Ειδικές προκηρύξεις τις οικονοµικές της 
υποχρεώσεις προς την ΕΚΑΣΘ (πληρωµή παράβολου συµµετοχής) στις 
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (α΄ ή β΄ δόσης) αποκλείεται των αγώνων και υποβιβάζεται 
στην αµέσως κατώτερη κατηγορία. 
Οι αγώνες όµως των οµάδων - των παραγράφων 1 και 2 - που έχουν διεξαχθεί, 
παραµένουν ισχυροί σχετικά µε τα αποτελέσµατα που σηµειώθηκαν και λαµβάνονται 
υπόψη στη διαµόρφωση του γενικού βαθµολογικού πίνακα της περιόδου. 

3.  Οµάδα  που  δεν προσέρχεται  να  αγωνισθεί στους αγώνες  Κατάταξης (ΜΠΑΡΑΖ), 
στην επόµενη αγωνιστική περίοδο αρχίζει  µε µείον τρεις   (-3) βαθµούς. 

4. Οµάδα που δεν προσέρχεται σε απονοµή µεταλλίων, στην επόµενη αγωνιστική 
περίοδο αρχίζει µε µείον τρεις (-3) βαθµούς. 

 
ΑΡΘΡΟ 10: ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ 
 
   Οι ∆ιαιτητές, βοηθοί ∆ιαιτητών και Κοµισάριοι των αγώνων, ορίζονται από την Κ.Ε.∆. της 
Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 
 
 ΑΡΘΡΟ  11:   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
  
   Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε όσα ορίζει, το άρθρο 54 του Κανονισµού 
Πρωταθληµάτων της Ε.Ο.Κ., πρέπει δε να βεβαιωθούν µε έγγραφο µέσα σε 48 ώρες από την 
τέλεση  του αγώνα  και να  συνοδεύονται  από το σχετικό παράβολο  που ορίζεται σε 200 €, 
στις αρµόδιες Επιτροπές της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 
   α) Οι  ενστάσεις  που αναφέρονται  σε  περιπτώσεις  κακής  εφαρµογής  Κανονισµών,  
εκδικάζονται από τα προβλεπόµενα στον ισχύοντα Κανονισµό  ∆ιαιτησίας όργανα σε  Α΄ και  
Β΄ βαθµό. 
   β) Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την  Επιτροπή Πρωταθληµάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 
   γ) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Πρωταθληµάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Θ προσβάλλονται  µε  
προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.∆. Το Ειδικό Τοπικό Τµήµα του Α.Σ.Ε.Α.∆. λειτουργεί µε έδρα 
το Ε.Γ. ΜΙΚΡΑΣ τηλ. επικοινωνίας 2310/471.998 &  2310/237.410.  
 
AΡΘΡΟ  12: ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
 
   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. διατηρεί το δικαίωµα αναδιάρθρωσης των 
κατηγοριών των Πρωταθληµάτων της αγωνιστικής περιόδου 2013-2014, ειδοποιώντας 
έγκαιρα τα Σωµατεία της δύναµής της. 
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ΑΡΘΡΟ  13:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
   Για  όλα  τα  Πρωταθλήµατα της Ένωσης  θα  ισχύει  εισιτήριο  3 Ευρώ  (εκτός  των  
περιπτώσεων  που  αναφέρονται  στις  Ειδικές  Προκηρύξεις). 
   Προς αποφυγή καταστρατήγησης του  ανώτατου  επιτρεπόµενου  ορίου  χωρητικότητας των  
γηπέδων και των  εξαιτίας  των  δυσάρεστων  επιπτώσεων (ατυχήµατα κ.λ.π.) κάθε  θεατής 
που θα εισέρχεται  στο  γήπεδο,  πρέπει  να  είναι  εφοδιασµένος  µε  εισιτήριο. 
   Την  οικονοµική  οργάνωση  των  αγώνων, την  εξασφάλιση  των  αδειών, την  έκδοση  και  
διάθεση  των  εισιτηρίων κλπ. έχει  αποκλειστικά  και  µόνον  η  Ε.ΚΑ.Σ.Θ.  
   Σε  κάθε  ∆ιαιτητή, Βοηθό ∆ιαιτητή, Γυµνασίαρχο  και  Ιατρό αγώνων θα καταβάλλεται  
αποζηµίωση  το  ύψος  της  οποίας  θα  αποφασισθεί  από  το  ∆.Σ.  της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ ανάλογα 
µε την κατηγορία του Πρωταθλήµατος. 
 
ΑΡΘΡΟ 14:   Γ Ε Ν Ι Κ Α 
  
   Η  ιατρική κάλυψη του αγώνα είναι ευθύνη του γηπεδούχου σωµατείου. 
   Το γηπεδούχο Σωµατείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλό του 
(φιλοξενούµενο) για την µαγνητοσκόπηση του αγώνα µέσα από τον αγωνιστικό χώρο. 
   Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, τους Κανονισµούς της Ε.Ο.Κ., 
καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή  συµπλήρωση, αποφασίζει το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 
   Σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις των Κανονισµών, µέχρι την 
έναρξη των Πρωταθληµάτων, αυτά θα διεξαχθούν σύµφωνα  µε τις νέες διατάξεις. 
   Οι οµάδες υποχρεούνται να  φέρουν στις φανέλες των αθλητών και αθλητριών τους, το 
λογότυπο που θα εγκρίνει το ∆.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 
   Η Ε.ΚΑ.Σ.Θ έχει το δικαίωµα τηλεοπτικής κάλυψης των αγώνων των Πρωταθληµάτων της 
καθώς και των Κυπέλλων, χωρίς την χρηµατική αµοιβή των οµάδων που αγωνίζονται. 
                                               
 

Για  το ∆.Σ. της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   
   

ΣΑΒΒΑΣ ΛΟΡΤΟΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ 
   
   
 


