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ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ Γ’ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΤΝΑΗΚΩΝ 

ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2021-2022 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2725/99, 3057/02, 3264/04 θαη 4726/20 ηνπ Καηαζηαηηθνύ 

ηεο Δ.Ο.Κ., ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δ..Κ.Α., ησλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Ο.Κ., ηεο Γεληθήο 

Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ  2021-2022 (ηεο Δ.Ο.Κ.) θαη ηεο ππ΄αξηζκ.2/08-07-2021 

απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ..Κ.Α. 

 

Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ν π κ ε 

Σν Πξσηάζιεκα Γ’ Καηεγνξίαο Γπλαηθώλ πεξηόδνπ 2021-2022  κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν: ΩΜΑΣΔΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

1.1. ην  πξσηάζιεκα  Γ’  θαηεγνξίαο  Γπλαηθώλ  δηθαηνύληαη  λα  ιάβνπλ  κέξνο  

όια ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηελ δύλακε ηεο Δ..Κ.Α. θαη δελ ζπκκεηέρνπλ 

κε ηκήκα Γπλαηθώλ ζε θάπνηα άιιε θαηεγνξία Δ..Κ.Α. ή Δ.Ο.Κ. 

ΑΡΘΡΟ 2ν: ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΩΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1. Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ σκαηείσλ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ ΔΚΑ ην 

αξγόηεξν κέρξη ηελ ΣΡΗΣΖ 13 ΗΟΤΛΗΟΤ 2021 θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηνλ Καλνληζκό Πξσηαζιεκάησλ (άξζξν 28). 

2.2. Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ζσκαηείσλ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηα γξαθεία 

ηεο ΔΚΑ απηνπξνζώπσο ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή (πξσηόηππεο) ή κε 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (email) ζην karolina@eska.gr. 

2.3. Τπνβνιή δειώζεσλ κε επηθπιάμεηο απαγνξεύνληαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ από ην 

Πξσηάζιεκα. 

2.4. Ωο έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο νξίδεηαη ε ΣΔΣΑΡΣΖ 13 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2021. Ζ 

Δ..Κ.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο. 

2.5. Ζ   θιήξσζε ησλ νκίισλ θαη ησλ αγώλσλ ζα γίλεη δηαδηθηπαθά ηελ  ΓΔΤΣΔΡΑ 19 

ΗΟΤΛΗΟΤ 2021. 

ΑΡΘΡΟ 3ν: ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ 

3.1. Σα σκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα ζα ζπλαληεζνύλ κεηαμύ ηνπο δύν 

θνξέο, όπσο ηα άξζξα 34,35 ηνπ Καλνληζκνύ Πξσηαζιεκάησλ νξίδνπλ θαη 

ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ ζα θαηαξηηζζεί. 



 
3.2. Οη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ζα δηεμάγνληαη θάζε ΣΔΣΑΡΣΖ ή άιιε κέξα εθόζνλ 

ε ΔΚΑ ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πξσηαζιήκαηνο ζεσξήζεη απηό 

απαξαίηεην. 

3.3. Ζ Δ..Κ.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα νξηζκνύ θαη δεύηεξεο αγσληζηηθήο εκέξαο κέζα 

ζηελ ίδηα εβδνκάδα ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα θξίλεη απηό αλαγθαίν. 

3.4. Ο ρσξηζκόο ησλ νκίισλ, ν αξηζκόο απηώλ θαη νη νκάδεο από ηηο νπνίεο ζα 

απνηεινύληαη ζα γλσζηνπνηεζνύλ ζηα ζσκαηεία ηελ εκέξα ηεο θιήξσζεο θαη ζα 

γίλεη κε θαηά ην δπλαηόλ γεσγξαθηθά θξηηήξηα.  

3.5. O ηξόπνο δηεμαγσγήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα εμαξηεζεί από ηνλ αξηζκό δειώζεσλ 

ζπκκεηνρήο θαη ζα θνηλνπνηεζεί ζηηο νκάδεο κε έγγξαθν ζπκπιεξσκαηηθήο 

πξνθήξπμεο κεηά ηελ θιήξσζε. 

3.6. Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ ζα θαηαξηηζζεί θαη ζα 

δηαλεκεζεί ζηα ζσκαηεία. 

ΑΡΘΡΟ 4ν: ΓΖΠΔΓΑ ΑΓΩΝΩΝ 

4.1. Όινη νη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ζα δηεμαρζνύλ ζε θιεηζηά γήπεδα. 

4.2. Σα ζσκαηεία ππνρξεώλνληαη λα εμαζθαιίζνπλ ηα θιεηζηά γπκλαζηήξηα πνπ ζα 

αγσλίδνληαη (Δζληθά, Γεκνηηθά, Ηδησηηθά) θαη ηα νπνία ζεσξνύληαη σο έδξεο ηνπο.  

4.3. ε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν δελ δηαζέηεη δηθό ηνπ θιεηζηό γήπεδν, πξέπεη 

καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο λα ππνβάιεη ζηελ Δ..Κ.Α. θαη ην έγγξαθν, κε 

ην νπνίν ηνπ παξαρσξήζεθε ην θιεηζηό γήπεδν πνπ πξνηείλεη ζαλ έδξα.  

Δπίζεο πξέπεη λα απνζηείιεη ζηελ Δ..Κ.Α. ην έγγξαθν κε ηελ απόθαζε ηνπ 

αξκόδηνπ θνξέα γηα ηελ άδεηα  ιεηηνπξγίαο ηνπ θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ έδξα ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δάλ θάπνην 

ζσκαηείν αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη θιεηζηό γήπεδν ζαλ έδξα ηνπ, νη αγώλεο 

ηνπ ζα ηεινύληαη ζηελ έδξα ησλ αληηπάισλ ηνπ, εθηόο εάλ ην Γ.. ηεο ΔΚΑ 

απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά κε ηνλ νξηζκό άιινπ γεπέδνπ, εληόο ησλ 

δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηεο ΄Δλσζεο. 

4.4. Σν σκαηείν πνπ αλαγξάθεηαη πξώην ζην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζεσξείηαη 

γεπεδνύρν θαη ζα έρεη όιεο ηηο επζύλεο θαη ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ απηή. 

4.5. Ζ Δ..Κ.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζζέζεη ζηα πην πάλσ γήπεδα θαη άιια πνπ 

πιεξνύλ ηνπο όξνπο δηεμαγσγήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο. 

4.6. ε πεξίπησζε πνπ απνθιεηζζεί γήπεδν ή δελ είλαη δπλαηόλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν 

λα ηειεζζεί πξνγξακκαηηζκέλνο αγώλαο ζ’ απηό θαη αθνύ ζα έρεη γλσζηνπνηεζεί 

ζηελ Δ..Κ.Α. κε επίζεκν έγγξαθν από ηελ αξρή δηθαηνδνζίαο ηνπ γεπέδνπ 

από ην γεπεδνύρν ζσκαηείν ηνπιάρηζηνλ δύν εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα, ν 

αγώλαο απηόο ζα νξίδεηαη ηελ ίδηα ή άιιε εκεξνκελία, ζην ίδην ή άιιν θιεηζηό 

γήπεδν (άξζξν 31 Καλνληζκνύ Πξσηαζιεκάησλ) ηεξώληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο παξνύζεο. 



 
4.7. Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηα ζσκαηεία-κέιε ηεο ΄Δλσζεο γηα πεηζαξρηθέο 

παξαβάζεηο, είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 82 ηνπ Πεηζαξρηθνύ Γηθαίνπ 

σκαηείσλ ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Δ.Ο.Κ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν: ΜΠΑΛΑ ΑΓΩΝΩΝ 

5.1. Όινη νη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη κε δεξκάηηλε κπάια SPALDING Νν 6 θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ o αγώλαο δηεμαρζεί κε κπάια άιιεο κάξθαο κεδελίδνληαη θαη ηα 

δύν δηαγσληζζέληα ζσκαηεία. 

ΑΡΘΡΟ 6ν: ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ 

6.1. Οη ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ σκαηείσλ θαζνξίδνληαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Ο.Κ. θαη Δ..Κ.Α., πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ. 

6.2. ΗΑΣΡΟΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Τπελζπκίδεηαη ζηα γεπεδνύρα ζσκαηεία ε ππνρξεσηηθή παξνπζία ηαηξνύ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ, κε πνηλή κεδεληζκνύ ζε πεξίπησζε κε παξνπζίαο ηνπ 

θαη θαηαθύξσζε ηνπ αγώλα ππέξ ηνπ θηινμελνύκελνπ ζσκαηείνπ, ρσξίο άιιεο 

βαζκνινγηθέο θπξώζεηο γηα ηελ γεπεδνύρν νκάδα. 

εκεηώλεηαη όηη ν ηαηξόο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην γήπεδν  δεθαπέληε ιεπηά (15΄) 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη λα ππνγξάςεη ζην θύιιν αγώλα. 

6.3. Σα ζπκκεηέρνληα ζην πξσηάζιεκα ζσκαηεία ΤΠΟΥΡΔΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ 

ΑΓΔΗΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΟΤ, ε νπνία ρνξεγείηαη  από ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο αξκόδηαο γηα ηα ζέκαηα αζιεηηζκνύ ππεξεζίαο ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο, εθόζνλ ε αζιεηηθή εγθαηάζηαζε δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο. Αληίγξαθν 

ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ θαη ην πξόγξακκα, θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά 

ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή γηα ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη 

ηάμεο. 

6.4. Οη αγώλεο ηεινύληαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.. ηεο Δ..Κ.Α, ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 

παξ.9 ηνπ Ν.4049/23-02-12. 

6.5. Σα ζπκκεηέρνληα ζην πξσηάζιεκα ζσκαηεία ΤΠΟΥΡΔΟΤΝΣΑΗ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα ΚΟΡΑΗΓΩΝ ή ΝΔΑΝΗΓΩΝ (άξζξν 27 ησλ 

Καλνληζκώλ).  

6.6. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ε αξρεγόο αζιήηξηα νκάδαο έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη 

ηα θαζήθνληα ηεο πξνπνλήηξηαο έσο θαη ηξεηο (3) αγσληζηηθέο, δηάζηεκα πνπ δελ 

θαηαζηξαηεγεί ηελ δηάηαμε πεξί θσιύκαηνο παξάιιειεο άζθεζεο ησλ ηδηνηήησλ 

πξνπνλήηξηαο/ηε-αζιήηξηαο. 

Λόγνη αλσηέξαο βίαο ζεσξνύληαη ε νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπ ζσκαηείνπ, ην θώιπκα 

άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πξνπνλεηή θ.ι.π. 

6.7. Σα σκαηεία δελ δηθαηνύληαη λα δηνξγαλώζνπλ θηιηθνύο αγώλεο (ηνπξλνπά) ρσξίο 

ηελ έγθξηζε ηεο Έλσζεο. Δίλαη δε απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζ’ απηνύο ηνπο 

αγώλεο επίζεκνη δηαηηεηέο θαη επίζεκνη θξηηέο νη νπνίνη ζα νξίδνληαη από ηελ 

Αξκόδηα Δπηηξνπή Οξηζκνύ Γηαηηεηώλ ηνπ Ν.2725/99 ηνπ άξζξνπ 44 παξ.4 . 



 
ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηα σκαηεία ζα θαινύληαη ζε απνινγία ζην Γ.. 

ηεο Δ..Κ.Α. 

6.8. Οη νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα, ππνρξεώλνληαη λα 

θαηαβάινπλ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εληόο έδξαο αγώλσλ ηνπο ζε θάζε δηαηηεηή 

ηα νδνηπνξηθά ησλ δώδεθα (12) επξώ θαη ζε θάζε θξηηή ηα νδνηπνξηθά ησλ 

νθηώ (8) επξώ. 

Oη αγώλεο ηεο Γ΄ Καηεγνξίαο Γπλαηθώλ ζα δηεμάγνληαη κε έλα (1) δηαηηεηή θαη 

δύν (2) θξηηέο 

6.9. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζνύλ από ην γεπεδνύρν ζσκαηείν ηα νδνηπνξηθά 

δηαηηεηώλ θαη θξηηώλ ην γεπεδνύρν ζσκαηείν κεδελίδεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

αγώλα. 

6.10. ε πεξίπησζε καηαίσζεο ή δηαθνπήο αγώλα κέρξη ηελ ιήμε ηνπ Α΄εκηρξόλνπ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν, ηα νδνηπνξηθά ησλ δηαηηεηώλ θαη θξηηώλ πνπ έρνπλ πξνζέιζεη, 

θαηαβάιινληαη από ηελ γεπεδνύρν νκάδα αιιά πεξηνξίδνληαη ζην ήκηζπ, ελώ θαηά 

ηελ επαλάιεςε ηνπ αγώλα ηα νδνηπνξηθά ησλ δηαηηεηώλ θαη θξηηώλ θαηαβάιινληαη 

θαη πάιη από ην γεπεδνύρν ζσκαηείν αιιά νιόθιεξν ην πνζόλ ησλ νδνηπνξηθώλ. 

6.11. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ αγώλα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ Β΄εκηρξόλνπ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν, ηα νδνηπνξηθά ησλ δηαηηεηώλ θαη θξηηώλ πνπ έρνπλ πξνζέιζεη, 

θαηαβάιινληαη από ηελ γεπεδνύρν νκάδα ζην αθέξαην θαη ζηελ επαλάιεςε ηνπ 

αγώλα θαηαβάιιεηαη από ηελ γεπεδνύρν νκάδα ην ήκηζπ ηνπ πνζνύ ησλ 

νδνηπνξηθώλ.  

6.12. Σα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππεύζπλα γηα ηελ ηήξεζε όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ 

πνπ απνξξένπλ από ηα πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Αζιεηηζκνύ, ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο θαη ησλ αξκόδησλ 
Γήκσλ.   

 

ΑΡΘΡΟ 7ν: ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΘΛΖΣΡΗΔ 

7.1. ην Πξσηάζιεκα δηθαηνύληαη λα πάξνπλ κέξνο αζιήηξηεο πνπ έρνπλ δειηίν 

αζιεηηθήο ηαπηόηεηαο, θάξηα πγείαο αζιήηξηαο θαη πνπ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ησλ 

Αζιεηηθώλ Νόκσλ, ησλ ηζρπόλησλ  Καλνληζκώλ ηεο Δ.Ο.Κ. θαη ησλ Πξνθεξύμεσλ  

Δ.Ο.Κ. θαη Δ..Κ.Α. 

7.2. Δπίζεο γηα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν νη ζπκκεηέρνπζεο ζην 

πξσηάζιεκα νκάδεο, ππνρξεώλνληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ζε θάζε αγώλα, 

ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό, ηνπιάρηζηνλ δύν (2) αζιήηξηεο γελλεκέλεο ην 

2000 θαη λεώηεξεο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζνύλ ηα παξαπάλσ, ν αγώλαο δηεμάγεηαη 

θαλνληθά θαη ην ππαίηην ζσκαηείν κεδελίδεηαη από ην Γ.. ηεο Δ..Κ.Α. 

7.3. Οη νκάδεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηηο εκθαλίζεηο ηνπο, αξηζκνύο από ην 

4 έσο θαη ην 99. 

Δπίζεο νη νκάδεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ, πξναηξεηηθά, ην επίζεκν 

ζήκα (ινγόηππν) ηεο Δ..Κ.Α. ζην πάλσ δεμί κέξνο ηεο θαλέιαο. 



 
 

ΑΡΘΡΟ 8ν: ΑΝΑΒΟΛΖ ΑΓΩΝΩΝ 

8.1. Γηα ηελ αλαβνιή αγώλσλ ηζρύνπλ όζα νξίδνληαη από ην άξζξν 50 ηνπ Καλνληζκνύ 

Πξσηαζιεκάησλ. 

8.2. Ηδηαίηεξα ηνλίδεηαη ε παξ.4 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

αγώλαο πνπ αλαβιήζεθε ή καηαηώζεθε γηα νπνηαδήπνηε αηηία θαη θξίλεηαη όηη 

πξέπεη λα επαλαιεθζεί, δηεμάγεηαη ζε δηάζηεκα 8 εκεξώλ από ηελ εκέξα πνπ 

αξρηθά είρε πξνγξακκαηηζζεί ε δηεμαγσγή ηνπ. 

8.3. Ζ Δ..Κ.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηκεθύλεη απηό ην δηάζηεκα εθόζνλ ην θξίλεη 

αλαγθαίν. 

ΑΡΘΡΟ 9ν: ΓΗΑΚΟΠΖ ΑΓΩΝΑ 

9.1. Γηα ηελ δηαθνπή ηνπ αγώλα ηζρύνπλ όζα νξίδνληαη από ην άξζξν 46 ηνπ θαλνληζκνύ 

πξσηαζιεκάησλ όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε ζηελ Γ.. ηεο ΔΟΚ ηεο 20.1.96. 

9.2. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην γεπεδνύρν ζσκαηείν είλαη ππνρξεσκέλν λα παξαιάβεη από 

ηελ Έλσζε επηθπξσκέλε θσηνηππία ηνπ θύιινπ αγώλα ηνπ δηαθνπέληνο αγώλνο. 

ΑΡΘΡΟ 10ν: ΔΝΣΑΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΦΤΓΔ 

10.1. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ην άξζξν 54 ηνπ Καλνληζκνύ 

Πξσηαζιεκάησλ, πξέπεη δε λα ππνζηεξηρζνύλ κε έγγξαθν κέζα ζε 48 ώξεο από 

ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλνο θαη λα ζπλνδεύνληαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν ησλ ηξηάληα 

(30) επξώ. 

10.2. Οη ελζηάζεηο θαη νη εθέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε πεξηπηώζεηο θαθήο εθαξκνγήο 

θαλνληζκώλ εθδηθάδνληαη από ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ ηζρύνληα Καλνληζκό 

Γηαηηεζίαο ηεο Δ.Ο.Κ. δηθαηνδνηηθά όξγαλα. 

10.3. Οη ελζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξ.1δ (ζνβαξή παξάβαζε ή θαθή εθαξκνγή ησλ 

Καλνληζκώλ Παηδηάο), από δηαηηεηέο ή θξηηέο εθδηθάδνληαη ζε πξώην θαη δεύηεξν 

βαζκό από ηελ Κ.Δ.Γ/Δ..Κ.Α. 

10.4. Οη ελζηάζεηο, πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο  εθδηθάδνληαη 

από ηελ Δπηηξνπή Πξσηαζιήκαηνο ηεο ΔΚΑ. 

10.5. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Πξσηαζιήκαηνο πξνζβάιινληαη ελώπηνλ ηνπ ΑΔΑΓ 

ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη εηδηθόηεξα από ηα άξζξα 123 έσο 126 ηνπ Ν.2725/99 

όπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ από ηα άξζξα 44 έσο 46 ηνπ Ν.3057/2002. 

10.6. Σα σκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζηα Πξσηαζιήκαηα, θαζώο θαη νη αζιεηέο ηνπο 

ζπκθσλνύλ, απνδέρνληαη θαη θαζηζηνύλ απνθιεηζηηθά αξκόδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πάζεο θύζεο δηαθνξώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηαμύ ηνπο θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ εθαξκνγή θαη εξκελεία ησλ Νόκσλ πνπ ηζρύνπλ, ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ησλ 

Καλνληζκώλ θαη ησλ Πξνθεξύμεσλ ηεο Δ.Ο.Κ., (κε βάζε ηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη 

ηα δηάθνξα Πξσηαζιήκαηα θαη πνπ απνηεινύλ ζύκβαζε κεηαμύ ΔΚΑ, σκαηείσλ 

θαη αζιεηώλ), κόλν ηα δηνηθεηηθά όξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη  από ηηο δηαηάμεηο 

απηέο θαη απαγνξεύεηαη ξεηά θάζε πξνζθπγή ζηα ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ. ε 

πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν πξνζθύγεη ζηα Πνιηηηθά δηθαζηήξηα, γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηελ επίιπζε αζιεηηθώλ δηαθνξώλ ΜΖΓΔΝΗΕΔΣΑΗ γηα όινπο ηνπο 



 
ππόινηπνπο αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο γηα ην νπνίν έγηλε πξνζθπγή θαη 

ΑΠΟΚΛΔΗΔΣΑΗ από όια ηα Πξσηαζιήκαηα, ηεο επόκελεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, 

ζηα νπνία δηθαηνύηαη λα ζπκκεηάζρεη. 

ΑΡΘΡΟ 11ν : ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ - ΚΤΡΩΔΗ 

11.1. Σα σκαηεία πνπ αγσλίδνληαη ππόθεηληαη ζηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ 

Καλνληζκό Πξσηαζιεκάησλ νη δε  δηνηθεηηθνί θαη ππόινηπνη παξάγνληεο θαη 

αζιήηξηεο ησλ σκαηείσλ, θαζώο θαη νη πξνπνλεηέο θαη θόνπηο, ζηηο θπξώζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηνπο Αζιεηηθνύο Νόκνπο θαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

ησλ ινηπώλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Ο.Κ.  

11.2. Οκάδα πνπ δειώζεη  ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα θαη απνρσξήζεη πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ  πξσηαζιήκαηνο  ή κεδεληζζεί δύν θνξέο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ, απνβάιιεηαη ηνπ πξσηαζιήκαηνο  θαη ηεο αθαηξνύληαη 

δύν (2) βαζκνί από ην βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο επόκελεο αγσληζηηθήο 

πεξηόδνπ 2022-2023 ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα. 

11.3. Σα ζπκκεηέρνληα ζην πξσηάζιεκα ζσκαηεία ΤΠΟΥΡΔΟΤΝΣΑΗ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην πξσηάζιεκα ΚΟΡΑΗΓΩΝ ή ΝΔΑΝΗΓΩΝ (άξζξν 27 ησλ 

Καλνληζκώλ). ε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο, απνρώξεζεο ή απνβνιήο γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν από ην πξσηάζιεκα ΚΟΡΑΗΓΩΝ ηα ζσκαηεία ζα 

ηηκσξνύληαη κε αθαίξεζε δύν (2) βαζκώλ από ην βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο Γπλαηθώλ, θαη΄εμαίξεζε γηα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή 

πεξίνδν 2021-2022 ιόγσ covid 19. ΄Ηδηα πνηλή ζηε γπλαηθεία νκάδα ζα ηζρύεη 

θαη γηα απνρώξεζε ή απνβνιή γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν από ην πξσηάζιεκα 

ΝΔΑΝΗΓΩΝ, εθόζνλ ην ζσκαηείν έρεη δειώζεη ΜΟΝΟ ΟΜΑΓΑ ΝΔΑΝΗΓΩΝ. 

11.4. ε πεξίπησζε απνρώξεζεο ή απνβνιήο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν κεηά ηελ 

θιήξσζε από ην πξσηάζιεκα ΝΔΑΝΗΓΩΝ όηαλ ην ζσκαηείν έρεη δειώζεη θαη 

νκάδα ΚΟΡΑΗΓΩΝ ή αληίζηξνθα, ε πνηλή ζηελ γπλαηθεία νκάδα ζα είλαη 

αθαίξεζε ελόο (1) βαζκνύ, θαη΄εμαίξεζε γηα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή 

πεξίνδν 2021-2022 ιόγσ covid 19. 

Όζνλ αθνξά ηα  ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν πξσηάζιεκα γηα 

πξώηε θνξά, επηζεκαίλεηαη  όηη ε ζπκκεηνρή θαη ε νινθιήξσζε ηεο Α΄θάζεο 

ζην πξσηάζιεκα Κνξαζίδσλ ή Νεαλίδσλ είλαη ππνρξεσηηθή κε πνηλή 

απνβνιήο ηεο νκάδαο Γπλαηθώλ. 

11.5. ε πεξίπησζε πνπ αζιήηξηεο/ηεο, παξάγνληεο, πξνπνλεηέο ή θίιαζινη ζσκαηείνπ 

πξνθαιέζνπλ ζσκαηηθή ή πιηθή βιάβε ζε παξάγνληεο ηνπ αγώλα, ή νπνηαδήπνηε 

δεκηά ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε,  ην ππεύζπλν ζσκαηείν ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΗ λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ πξνθιεζείζα βιάβε, κεηά από επηηόπην έιεγρν ηεο 

δηνξγαλώηξηαο αξρήο θαη ηνπ εθπξόζσπνπ ηνπ ππαηηίνπ ζσκαηείνπ, πέξαλ 

ησλ άιισλ πνηλώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο Καλνληζκνύο. Ζ εθηίκεζε ηεο 

δαπάλεο γίλεηαη κε όπνην πξόζθνξν ηξόπν απνθαζίζεη ην Γ.. ηεο ΔΚΑ. Ζ 

θαηαβνιή ηεο δαπάλεο γίλεηαη εληόο (3) εκεξώλ από ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

απόθαζεο από ην Γ.. ηεο ΔΚΑ θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο ην ζσκαηείν 

ΜΖΓΔΝΗΕΔΣΑΗ γηα ηηο επόκελεο δύν αγσληζηηθέο από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

θαηαβνιήο. (Άξζξν 82 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 88 ησλ Καλνληζκώλ). 



 
11.6. Σν Γ.. ηεο ΔΚΑ δηθαηνύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαηηεηέο άιισλ ζπλδέζκσλ πιελ 

ηνπ ΔΓΚΑ, εθόζνλ ηνύην θξηζεί ζθόπηκν εμαηηίαο επεηζνδίσλ πνπ πξνθάιεζαλ 

αζιεηέο, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο ή θίιαζινη ζσκαηείνπ γηα ην ηκήκα ή ηα ηκήκαηα 

ηνπ ζσκαηείνπ  πνπ πξνθάιεζε επεηζόδηα ζε βάξνο παξαγόλησλ ηνπ αγώλα. Σν 

ππαίηην ζσκαηείν ππνρξενύηαη ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο πξηλ ηελ ηέιεζε ηνπ αγώλα 

ζην νπνίν έρνπλ νξηζζεί δηαηηεηέο άιισλ ζπλδέζκσλ λα θαηαβάιεη ηα έμνδα 

κεηαθίλεζεο, δηαθνξεηηθά κεδελίδεηαη. 

11.7. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ..Κ.Α. νη πεξηπηώζεηο 

πιαζηνπξνζσπίαο αζιεηώλ/ηξηώλ, νη ζρεηηθέο ελζηάζεηο ησλ νπνίσλ έρνπλ 

γίλεη απνδεθηέο, εθηόο ηεο επηβνιήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πεηζαξρηθώλ 

πνηλώλ,  παξαπέκπνληαη θαη ζηνλ Αζιεηηθό Δηζαγγειέα θαη ζηελ Δ.ΦΗ.Π. 

11.8. ε πεξίπησζε επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο ζε βάξνο αζιεηώλ/ηξηώλ, 

πξνπνλεηώλ θαη παξαγόλησλ κηαο νκάδαο απηνί δελ έρνπλ δηθαίσκα λα 

παξεπξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν πνπ αγσλίδεηαη νπνηαδήπνηε νκάδα  

κε νπνηαδήπνηε άιιε ηδηόηεηα επηθαινύληαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ-ΚΑΣΑΣΑΞΖ-ΑΝΟΓΟ  

12.1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ - ΚΑΣΑΣΑΞΖ  

Γηα ηε βαζκνινγία ησλ σκαηείσλ νξίδεη ην άξζξν 47 ηνπ Καλνληζκνύ 

Πξσηαζιεκάησλ, γηα ηελ θαηάηαμε δε απηώλ ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

48 ηνπ ίδηνπ Καλνληζκνύ. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 47 παξ.2 (όπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε), ηα απνηειέζκαηα ησλ αγώλσλ, πνπ έδσζε νκάδα πνπ 

ππνβηβάζζεθε, ιόγσ κε πξνζέιεπζεο ζε δύν (2) αγώλεο ή απνρώξεζεο από 

ηελ ζπλέρεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο, εθόζνλ ζπλέβε πξηλ από ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ Α΄ γύξνπ ηνπ νηθείνπ πξσηαζιήκαηνο δελ ιακβάλνληαη 

ππόςε ζηελ δηακόξθσζε ηνπ γεληθνύ βαζκνινγηθνύ πίλαθα ηεο αγσληζηηθήο 

πεξηόδνπ. Αληηζέησο εθόζνλ ε απνρώξεζε ζπληειεζζεί θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ Β΄ γύξνπ ηα απνηειέζκαηα ΜΟΝΟ ησλ αγώλσλ ηνπ Α΄ γύξνπ 

παξακέλνπλ ηζρπξά θαη ιακβάλνληαη ππόςε ζηε δηακόξθσζε ηνπ γεληθνύ 

βαζκνινγηθνύ πίλαθα ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. Ζ αλσηέξα ξύζκηζε 

εθαξκόδεηαη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νκάδεο δελ πξνζήιζαλ λ΄ 

αγσληζζνύλ ή ηηκσξήζεθαλ κε κεδεληζκό ζε δύν (2) αγώλεο ηεξνπκέλεο ηεο 

θαηά ηα άλσ δηάθξηζεο ηνπ ρξνληθνύ ζεκείνπ θαηά ην νπνίν ζπληειέζζεθαλ 

νη παξαβάζεηο. 

 

 

 

 

 

 



 
12.2. ΑΝΟΓΟ ΣΖN Β’ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΤΝΑΗΚΩΝ 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην 3ν άξζξν ηεο παξνύζεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ 

δειώζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ ζα δηακνξθσζνύλ νη όκηινη, ν αξηζκόο απηώλ 

θαη ν αξηζκόο ησλ νκάδσλ από ηηο νπνίεο ζα απαξηίδνληαη.  

Αληίζηνηρα από ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή εμαξηάηαη θαη 

ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί κε έγγξαθν 

ζπκπιεξσκαηηθήο πξνθήξπμεο. 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ Ο 

ΑΡΗΘΜΟ ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΠΟΤ ΑΝΔΡΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ Β΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΤΝΑΗΚΩΝ 

ΔΗΝΑΗ ΓΤΟ (2).                               

12.3. Ζ Δ..Κ.Α. δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε θαηάηαμε ή πξόθξηζε 

ρξεηαζηεί,  ε δηαδηθαζία πνπ ζα ηζρύζεη  λα είλαη δηπινί αγώλεο (εληόο - εθηόο 

έδξαο) ζηνπο νπνίνπο κπνξεί ν πξώηνο αγώλαο λα ιήμεη κε ηζνπαιία (δελ 

παίδεηαη παξάηαζε), ελώ ζηνλ δεύηεξν αγώλα πξέπεη λα ππάξρεη ληθεηήο. ε 

πεξίπησζε πνπ ν πξώηνο αγώλαο έρεη ληθεηή ζηελ θαλνληθή ηνπ δηάξθεηα, 

ηόηε ν δεύηεξνο αγώλαο κπνξεί λα ιήμεη ηζνπαιία (δελ παίδεηαη παξάηαζε). 

Δάλ ζηνλ δεύηεξν αγώλα θεξδίζεη ν εηηεκέλνο ηνπ πξώηνπ αγώλα κε ηελ ίδηα 

δηαθνξά πόλησλ πνπ είρε ράζεη, ηόηε ππνρξεσηηθά παίδεηαη παξάηαζε  κέρξη 

ε δηαθνξά πόλησλ λα κελ είλαη ίδηα. 

12.4. Γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα δηεμαρζεί νπνηνζδήπνηε άιινο αγώλαο θαηάηαμεο ζα 

απνθαζίζεη ην Γ.. ηεο Δ..Κ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 13ν: ΗΟΒΑΘΜΗΔ 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο νκάδσλ ζε νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ζέζε θαη ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ζα ιακβάλνληαη ππ’ όςε θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο: 

13.1. Αλ νη νκάδεο πνπ ηζνβαζκνύλ είλαη δύν (2), ηόηε ιακβάλνληαη ππόςε νη βαζκνί από 

ηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο (λίθεο – ήηηεο – κεδεληζκνί). 

13.2. Αλ νη νκάδεο έρνπλ ην ίδην ζύλνιν βαζκώλ, ηόηε ιακβάλεηαη ππόςε ν ζπληειεζηήο 

πόλησλ (goal average) ζηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο. 

13.3. Αλ ζπλερίδεηαη ε ηζνβαζκία, ηόηε ιακβάλεηαη ππόςε o ζπληειεζηήο πόλησλ (goal 

average) ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο ζηνλ όκηιν πνπ ζπκκεηείραλ. 

13.4. Αλ νη νκάδεο πνπ ηζνβαζκνύλ είλαη πεξηζζόηεξεο από δύν (2), ηόηε θαηαξηίδεηαη 

βαζκνινγηθόο πίλαθαο κε ηνπο βαζκνύο πνπ ζπγθέληξσζαλ, νη νκάδεο πνπ 

ηζνβαζκνύλ, ζηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο θαη κε βάζε ην πίλαθα απηό γίλεηαη ε κεηαμύ 

ηνπο θαηάηαμε. 

13.5. Αλ όκσο από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθύςεη λέα ηζνβαζκία, ηόηε γηα ηηο νκάδεο 

πνπ ζπλερίδνπλ λα ηζνβαζκνύλ, ιακβάλεηαη ππόςε ν ζπληειεζηήο πόλησλ (goal 

average) ζηνπο κεηαμύ ηνπο αγώλεο. 

13.6. Αλ παξά ηαύηα ζπλερίδεηαη ε ηζνβαζκία, ηόηε ιακβάλεηαη ππόςε o ζπληειεζηήο 

πόλησλ (goal average)  ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο ζηνλ όκηιν πνπ ζπκκεηείραλ. 



 
13.7. ε πεξίπησζε πνιιαπιήο ηζνβαζκίαο θαη αθνύ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ  

παξαπάλσ θξηηεξίσλ ε ηζνβαζκία πεξηνξηζηεί κόλν ζε δύν νκάδεο, ηόηε απηόκαηα 

εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 13.1. θαη 13.2. 

13.8. Αλ ε ηζνβαζκία αθνξά ζε πεξηζζόηεξεο ησλ δύν νκάδσλ, ηόηε επαλαιακβάλεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 13.4. 

13.9. Ο ζπληειεζηήο πόλησλ (goal average) ππνινγίδεηαη κε δηαίξεζε ησλ πόλησλ πνπ 

πέηπρε ε νκάδα κε ηνπο πόληνπο πνπ δέρζεθε. 

ΑΡΘΡΟ 14ν: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟI ΟΡΟΗ 

14.1. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ αγώλσλ (έθδνζε θαη ζεώξεζε  εηζηηεξίσλ θιπ) 

αλαηίζεηαη ζηα γεπεδνύρα ζσκαηεία.  

14.2. Σα ζσκαηεία πνπ ζα έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ αγώλσλ ηνπο, πξέπεη λα 

εθδώζνπλ θαη λα ζεσξήζνπλ ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ, εηζηηήξηα πνπ ζα θέξνπλ ηελ 

επσλπκία ηνπο, ζαλ ππεπζύλσλ (θαη όρη ηεο Δ..Κ.Α.) 

14.3. Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ απαγνξεύεηαη λα ππεξβαίλεη ηα δύν (2) επξώ. 

ΑΡΘΡΟ 15ν: ΔΠΑΘΛΑ ΚΑΗ ΒΡΑΒΔΗΑ 

15.1. ηελ πξσηαζιήηξηα ζα απνλεκεζεί εηδηθό έπαζιν κε δίπισκα, ζηηο δε αζιήηξηεο 

ηεο δώδεθα (12) δηπιώκαηα κε ρξπζά κεηάιιηα. 

15.2. ηηο Β’ θαη Γ’ ληθήηξηεο ζα απνλεκεζνύλ δηπιώκαηα θαη κεηάιιηα, ζηηο δε αζιήηξηεο 

ηνπο δώδεθα (12) δηπιώκαηα κε αξγπξά θαη ράιθηλα κεηάιιηα αληίζηνηρα. 

ΑΡΘΡΟ 16ν: ΓΔΝΗΚΑ 

16.1. Οη εθζέζεηο-αλαθνξέο ησλ κειώλ ηνπ Γ.. γηα γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ ζε αγώλεο 

ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο Έλσζεο ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ από ηα αξκόδηα 

δηθαηνδνηηθά όξγαλα. Έρνπλ δε απμεκέλε απνδεηθηηθή ηζρύ εθ’ όζνλ δελ έρνπλ 

θαηαηεζεί νη εθζέζεηο ησλ άιισλ αξκνδίσλ πξνζώπσλ (δηαηηεηώλ-θξηηώλ-

παξαηεξεηώλ-γπκλαζίαξρνη θιπ). 

16.2. Ζ Δ..Κ.Α. δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηεο παξαρώξεζεο ηεο άδεηαο 

ηειενπηηθήο κεηάδνζεο ησλ αγώλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο κέζσ ηνπ νηνπδήπνηε 

δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ ηειενπηηθνύ κέζνπ (ηειεόξαζε, δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο 

internet θιπ) 

16.3. Ζ νηαδήπνηε δσληαλή ή καγλεηνζθνπεκέλε ηειενπηηθή κεηάδνζε ησλ αγώλσλ από 

όια ηα Μ.Μ.Δ., (ηειεόξαζε, δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο ηinternet θιπ) αιιά θαη ε ηδησηηθή 

βηληενζθόπεζε ηνπο, ζα πξέπεη λα ηύρεη ηεο πξνεγνύκελεο έγθξηζήο ηνπ Γ.. ηεο 

Δ..Κ.Α. κεηά από ππνβνιή εγγξάθνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο (δειαδή παξαιαβή από 

ηελ Δ..Κ.Α εηδηθήο άδεηαο ε νπνία ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεηαη πξηλ 

ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ζην γεπεδνύρν ζσκαηείν). 

16.4. Σα ζσκαηεία έρνπλ ππνρξέσζε λα κεξηκλνύλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ 

δηάηαμεο. Ζ κε ππαηηηόηεηα αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ παξάβαζε ηεο ξύζκηζεο απηήο ζα 

έρεη σο έλλνκε ζπλέπεηα ηελ επηβνιή θαη΄ απηνύ πνηλήο δηεμαγσγήο ηεζζάξσλ (4) 

αγώλσλ θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηελ επηβνιή 

αθαίξεζεο ηξηώλ (3) βαζκώλ από ην βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο  νκάδα ηνπ ηελ 

ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν.  



 
16.5. Οη νηθνλνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ θαη πξνπνλεηώλ, ζα 

επηιύνληαη από ηελ Δπηηξνπή Δπίιπζεο νηθνλνκηθώλ δηαθνξώλ ηεο Δ.Ο.Κ. πνπ 

ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ππ΄αξ.11671/05. 

16.6. Γηα θάζε ζέκα πνπ ζα πξνθύςεη θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ Πξσηαζιήκαηνο θαη πνπ 

δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα Πξνθήξπμε, από ηνλ Καλνληζκό 

Πξσηαζιεκάησλ, από ηνλ Καλνληζκό Γηαηηεζίαο θαη από ηελ Γεληθή Πξνθήξπμε, 

θαζώο θαη γηα θάζε αζάθεηα πνπ έρεη αλάγθε από δηεπθξίλεζε ή ζπκπιήξσζε, 

απνθαζίδεη ην Γ.. ηεο Δ..Κ.Α. 

      

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                         ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 Η.ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ        ΑΓΓΔΛΟ ΣΑΚΟ  

      


