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Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών
της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων
που τυχόν ορίζουν ειδικά θέματα, καθώς και των Κανονισμών Παιδιάς:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης αγωνιστικής περιόδου
2019-2020, την ευθύνη της διοργάνωσης και διεξαγωγής του οποίου έχει το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ή η αρμόδια επιτροπή η οποία θα ορισθεί από αυτό και το οποίο
θα διεξαχθεί με τους ακόλουθους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Κ.Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης δικαιούνται να λάβουν μέρος
οι ομάδες καλαθόσφαιρας ανδρών των ακόλουθων δεκατεσσάρων (14) Κ.Α.Ε:
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΕ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ- ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΙΤΩΝ
2004 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Ο ΦΑΡΟΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ KAE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΜΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 1965 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σε περίπτωση, κατά την οποία, λόγω αλλαγής επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, συνεπεία
νόμιμης αιτίας, κάποιες από τις προαναφερόμενες, έχουσες δικαίωμα συμμετοχής, ΚΑΕ,
αλλάξει επωνυμία, αυτή θεωρείται ότι υπεισέρχεται στην θέση της προαναφερόμενης ως
προς όλες τις υποχρεώσεις της, από το νόμο, τους Κανονισμούς και την παρούσα
προκήρυξη
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ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
i. Για να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα οι προαναφερόμενες Κ.Α.Ε υποχρεούνται να
υποβάλουν στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε δήλωση συμμετοχής επί ειδικού εντύπου το οποίο χορηγείται
από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν, με πρωτότυπες
υπογραφές του νομίμου εκπροσώπου κάθε ΚΑΕ, στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε, το αργότερο μέχρι την
27-9-2019 και ώρα 12:00 και να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που προβλέπονται
στο άρθρο 11 του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
Με την υποβολή της προαναφερόμενης δήλωσης, η συμμετέχουσα στο άνω
Πρωτάθλημα Κ.Α.Ε δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
προκήρυξης, η οποία αποτελεί σύμβαση ανεπιφύλακτης προσχώρησης των ΚΑΕ στους
αγωνιστικούς, εμπορικούς, χορηγικούς και οικονομικούς όρους της παρούσας και στις
αντίστοιχες διατάξεις και κανονισμούς, οιαδήποτε δε τυχόν επιφύλαξις λογίζεται ως μη
γεγραμμένη, άλλως η ομάδα της Κ.Α.Ε αποκλείεται από το Πρωτάθλημα με απόφαση
του Δ.Σ. του διοργανωτή (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.) και την θέση της καταλαμβάνει η ομάδα του
πρώτου στο βαθμολογικό πίνακα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας (Α2), Σωματείου ή
Τ.Α.Κ ή Κ.Α.Ε. Η δήλωση συμμετοχής δεσμεύει επίσης τους καλαθοσφαιριστές, τους
προπονητές και τα πάσης φύσεως μέλη της εκάστοτε Κ.Α.Ε. χωρίς να απαιτείται
ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της διοργανώτρια. Η ομάδα η οποία αποκλείεται
στη περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται σε κατώτερη κατηγορία, σύμφωνα με τους
Κανονισμούς και Προκηρύξεις της ΕΟΚ
ii. Κάθε Κ.Α.Ε από τις ανωτέρω για την συμμετοχή της ομάδας της στο πρωτάθλημα Α1
Εθνικής Κατηγορίας υποχρεούται να καταβάλει στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ποσόν τεσσάρων
χιλιάδων (4.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η καταβολή του ποσού αυτού πρέπει να γίνει έως
27-9-2019. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του ποσού αυτού, ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. έχει το
δικαίωμα να το παρακρατήσει από οποιοδήποτε χρηματικό ποσό έχει εισπράξει ή θα
εισπράξει για λογαριασμό της Κ.Α.Ε για οποιαδήποτε αιτία.
iii. Κάθε Κ.Α.Ε υποχρεούται να δηλώσει κύρια έδρα. Σε περίπτωση κατά την οποία η
συμμετέχουσα Κ.Α.Ε δεν διαθέτει ιδιόκτητο κλειστό γήπεδο, κατάλληλο σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και τον κανονισμό πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ για την διεξαγωγή
των αγώνων του πρωταθλήματος, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, υποχρεούται να
υποβάλει στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η παραχώρηση σε
αυτήν της χρήσης του γηπέδου, κατάλληλο σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, το
οποίο προτείνει ως έδρα της. Το έγγραφο αυτό (παραχωρητήριο) πρέπει να
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού
Πρωταθλήματος αρμοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Σε κάθε περίπτωση κάθε ΚΑΕ υποχρεούται
να προσκομίσει στον ΕΣΑΚΕ μαζί με τα άνω έγγραφα και την προβλεπόμενη στην
ισχύουσα νομοθεσία άδεια λειτουργίας του γηπέδου. Κάθε ΚΑΕ υποχρεούται επίσης να
υποβάλλει στον ΕΣΑΚΕ έγχρωμο σχεδιάγραμμα των θέσεων του άνω γηπέδου.
v. Το πρωτάθλημα θα αρχίσει την 28-9-2019, εκτός εάν το Δ.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ή όργανο
εξουσιοδοτημένο ή η αρμόδια προς τούτο επιτροπή του αποφασίσουν τη μετάθεση της
ημερομηνίας ενάρξεώς του.
vi. Μαζί με την δήλωση συμμετοχής οι προαναφερόμενες ΚΑΕ οφείλουν να προσκομίσουν
στον ΕΣΑΚΕ :
1. Το αναφερόμενο στην διάταξη του 77Α παρ. 3 του ν. 2725/1999, το οποίο
προστέθηκε με την διάταξη του άρθρου 24 του ν. 3057/2002 πιστοποιητικό της
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Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει
έκτοτε, με την επιφύλαξη της δημοσίευσης της απόφασης της παραγράφου 2 του
άρθρου 4 του ν. 4603/2019 για τον διορισμό των μελών της συσταθείσας ως ΝΠΔΔ
και εποπτευόμενης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Επιτροπής
Επαγγελματικού Αθλητισμού, την παύση της υφιστάμενης κατά τη δημοσίευση του
άνω Νόμου Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και την κατάργηση των
άρθρων 77, 77Α και 78 του ν. 2725/199, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ανωτέρω
Νόμου
2. Βεβαίωση, που θα εκδίδεται από τον ΕΣΑΚΕ, μετά από αίτηση της ΚΑΕ, με την οποία
θα πιστοποιείται η εκπλήρωση των αναγόμενων στην προηγούμενη ή στις
προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων
της ΚΑΕ προς αυτόν ή ο διακανονισμός που συμφωνήθηκε με την ΚΑΕ κι εγκρίθηκε
από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ για την τακτοποίηση των άνω υποχρεώσεων και οι συνέπειες
μη τήρησής του καθώς και προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
(Ε.Ο.Κ), όπως αυτές προκύπτουν από έγγραφο που θα κοινοποιείται από την
Ομοσπονδία προς τον ΕΣΑΚΕ ή ο διακανονισμός που συμφωνήθηκε για την
τακτοποίησή τους.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.

Οι αγώνες οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται σε κάθε αγωνιστική ημέρα του
Πρωταθλήματος, διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το
Δ.Σ ή την αρμόδια Επιτροπή του ΕΣΑΚΕ. Αλλαγή της ημέρας διεξαγωγής των
αγώνων μπορεί να γίνει με απόφαση του Δ.Σ. ή της ίδιας επιτροπής. Με απόφαση
του Δ.Σ. ή της ίδιας επιτροπής μπορεί επίσης να διεξαχθούν περισσότερες
αγωνιστικές ημέρες την ίδια εβδομάδα, για την έγκαιρη περάτωση του
Πρωταθλήματος. Διευκρινίζεται ότι κατά την φάση των play offs, οι αγώνες θα
διεξάγονται οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας, σύμφωνα με το πρόγραμμα το
οποίο θα καταρτισθεί. Για τις ΚΑΕ μέλη του ΕΣΑΚΕ, οι οποίες καταρτίζουν δυνάμει
αδειών του άρθρου 84 ν. 2725/1999 σύμβαση για την παραχώρηση των
δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων τους την ΕΡΤ ΑΕ,
θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στο σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό, όσον αφορά τον
ακριβή καθορισμό της ημέρας και ώρας διεξαγωγής
των τηλεοπτικά
μεταδιδόμενων Αγώνων

2. Οι αγωνιζόμενες ομάδες υποχρεούνται να βρίσκονται κατά την καθορισμένη από
το πρόγραμμα αγώνων ώρα έναρξης του αγώνα, στο γήπεδο διεξαγωγής του, με
δική τους ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησής τους.
ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Α’ ΦΑΣΗ
1.

Οι Κ.Α.Ε οι οποίες μετέχουν στο Πρωτάθλημα θα συναντηθούν μεταξύ τους δύο (2)
φορές στην Α’ Φάση, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί (σύστημα
«πουλ» – ένας προς όλους).

Οι κλειδάριθμοι καθορίζονται έπειτα από κλήρωση και ο πίνακας που ορίζει όλους
τους αγώνες του πρώτου γύρου ανά αγωνιστική έχει ως ακολούθως:
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1–8
2–9
3 – 10
4 – 11
5 – 12
6 – 13
7 – 14

Η

Η

Η

Η

Η

Η

Η

1Η ΑΓΩΝ.

2Η ΑΓΩΝ.

3Η ΑΓΩΝ.

4Η ΑΓΩΝ.

5Η ΑΓΩΝ.

6Η ΑΓΩΝ.

7Η ΑΓΩΝ.

1-14
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8

13-1
12-2
11-3
10-4
9-5
8-6
14-7

1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7
14-13

11-1
10-2
9-3
8-4
7-5
6-14
12-13

1-10
2-9
3-8
4-7
5-6
14-12
13-11

9 -1
8 -2
7 -3
6 -4
5 -1 4
1 0 -1 3
1 1 -1 2

1-8
2-7
3-6
4-5
14-11
13-9
12-10

8Η ΑΓΩΝ.

9Η ΑΓΩΝ.

10Η ΑΓΩΝ.

11Η ΑΓΩΝ.

12Η ΑΓΩΝ.

13 Η ΑΓΩΝ.

7-1
6-2
5-3
4-14
8-13
9-12
10-11

1-6
2-5
3-4
14-10
13-7
12-8
11-9

5-1
4-2
3-14
6-13
7-12
8-11
9-10

1-4
2-3
14-9
13-5
12-6
11-7
10-8

3-1
2-14
4-13
5-12
6-11
7-10
8-9

1-2
14-8
13-3
12-4
11-5
10-6
9-7

Η

Η

Η

Η

Η

Η

Ο ίδιος πίνακας χρησιμοποιείται και για τους αγώνες του δευτέρου γύρου, με την
διαφορά ότι όλα τα αναγραφόμενα ζεύγη εμφανίζονται αντίστροφα.
η

2.

δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογικής κατάταξης που καταρτίστηκε, ήτοι η 13η
η
και η 14 ομάδα υποβιβάζονται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (Α2).

3.

Για την σειρά των αγώνων οι οποίοι θα διεξαχθούν μεταξύ των ομάδων κατά τις
επόμενες φάσεις του πρωταθλήματος, λαμβάνεται υπ’ όψη η θέση την οποία
κατέλαβε η κάθε μία στον πίνακα της βαθμολογικής κατάταξης, ο οποίος θα
καταρτισθεί μετά την περάτωση της Α’ Φάσης (Κανονική Περίοδος).

Οι νίκες και ήττες τις οποίες πραγματοποιούν οι ομάδες κατά την διάρκεια της κανονικής
περιόδου (Α’ Φάση) δεν λαμβάνονται υπ’ όψη στις επόμενες φάσεις του πρωταθλήματος.
Μετά το τέλος της κανονικής περιόδου διεξάγονται αγώνες play offs μεταξύ των ομάδων
η
η
που κατετάγησαν στην 1 έως και την 8 θέση ως ακολούθως:
ΙΙΙ. PLAY OFFS
Στa Play offs μετέχουν οι ομάδες που κατετάγησαν στις θέσεις 1-8 της Βαθμολογικής
Κατάταξης της Κανονικής περιόδου.
B' Φ Α Σ Η
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Στη φάση αυτή συμμετέχουν οι ομάδες που κατετάγησαν στις θέσεις 1-8 του
πίνακα βαθμολογικής κατάταξης που καταρτίσθηκε μετά την λήξη της Α' φάσης
του πρωταθλήματος (κανονική περίοδος) και συναντώνται μεταξύ τους ως εξής :
1-8
2-7
3-6
4-5

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )



Νικήτρια στην φάση αυτή αναδεικνύεται η ομάδα η οποία θα επιτύχει δύο (2) νίκες
επί της αντιπάλου της στους μεταξύ τους αγώνες. 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 στη υψηλότερη θέση
βαθμολογίας.



Οι νικητές της φάσης αυτής προκρίνονται για την επόμενη φάση (Γ' Φάση) για τις
θέσεις 1-4.



Οι ηττημένοι θα καταταγούν στις θέσεις 5-8 της τελικής βαθμολογικής κατάταξης
του πρωταθλήματος ανάλογα με τις θέσεις που είχαν καταλάβει στον πίνακα της
βαθμολογικής κατάταξης που καταρτίστηκε μετά το τέλος της Α’ Φάσης του
πρωταθλήματος (Κανονική περίοδος).

Γ' Φ Α Σ Η
1.

Στην φάση αυτή οι ομάδες θα αγωνιστούν για τις θέσεις 1 - 4 ως εξής:
Νικητής 1 - Νικητής 4 (5)
Νικητής 2 - Νικητής 3 (6)

Νικήτρια ομάδα θα αναδειχθεί εκείνη η οποία θα επιτύχει τρεις (3) νίκες επί της
αντιπάλου της.
2.

Ο 1ος και ο 3ος αγώνας θα διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας η οποία θα έχει
καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθμολογίας μετά την λήξη της Α' φάσης
(κανονικής περιόδου) και ο 2ος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της αντιπάλου
της.

3.

Εάν χρειασθεί η διεξαγωγή περισσοτέρων αγώνων για την πραγματοποίηση
των τριών (3) νικών ο 4ος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της ομάδας
όπου διεξήχθη ο 2ος αγώνας και ο 5ος στην έδρα της ομάδας όπου
διεξήχθησαν οι 1ος και 3ος αγώνας.

4.

Οι νικητές των αγώνων αυτών θα αγωνισθούν στην επόμενη φάση του
πρωταθλήματος (Δ' Τελική Φάση) για τις θέσεις 1 - 2.

5.

Οι ηττημένοι των αγώνων αυτών θα αγωνισθούν στην επόμενη φάση του
πρωταθλήματος (Δ' Τελική Φάση) για τις θέσεις 3-4.

6

Δ' ΦΑΣΗ - (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ)
Στην τελευταία αυτή φάση του πρωταθλήματος οι ομάδες θα αγωνιστούν για τις θέσεις 1-2
και 3-4 με το εξής σύστημα :
 Νικήτρια ομάδα θα αναδειχθεί εκείνη η οποία θα επιτύχει τρεις (3) νίκες επί της
αντιπάλου της.
 Ο 1ος και ο 3ος αγώνας θα διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας η οποία θα έχει
καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθμολογίας μετά την λήξη της Α' φάσης
(κανονικής περιόδου) και ο 2ος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της αντιπάλου της.
 Εάν χρειασθεί η διεξαγωγή περισσοτέρων αγώνων για την πραγματοποίηση των τριών
(3) νικών ο 4ος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της ομάδας όπου διεξήχθη ο
2ος αγώνας και ο 5ος στην έδρα της ομάδας όπου διεξήχθησαν οι 1ος και 3ος αγώνας.
 Οι αγώνες θα διεξαχθούν ως εξής :
ΤΕΛΙΚΟΣ (θέσεις 1 – 2)
Νικητής 5 – Νικητής 6
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (θέσεις 3 – 4).
Ηττημένος 5 - Ηττημένος 6
ΙV. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ - ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ
Α. Διαδικασία
1.

Οι ομάδες θα πρέπει να κατατάσσονται σύμφωνα με τον αριθμό νικών-ηττών, δηλαδή
2 βαθμούς για κάθε κερδισμένο παιχνίδι, 1 βαθμός για κάθε χαμένο παιχνίδι
(συμπεριλαμβανομένων των απωλειών από αδυναμία) και 0 βαθμοί για ένα παιχνίδι
χαμένο από υπαιτιότητα.
Μια ομάδα θα χάνει έναν αγώνα λόγω αδυναμίας, αν κατά την διάρκεια του αγώνα
έχει λιγότερους από 2 αθλητές στον αγωνιστικό χώρο έτοιμους να αγωνιστούν.

2.

Σε περίπτωση που 2 ή περισσότερες ομάδες έχουν το ίδιο αριθμό νικών-ηττών, το/α
παιχνίδι/α μεταξύ αυτών των 2 ή περισσοτέρων ομάδων θα καθορίζει/ουν την
κατάταξη. Εάν οι 2 ή περισσότερες ομάδες έχουν το ίδιο αριθμό νικών-ηττών από τα
παιχνίδια μεταξύ τους, περαιτέρω κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζονται με την
ακόλουθη σειρά:





Μεγαλύτερη διαφορά πόντων σε όλα τα μεταξύ τους παιχνίδια
Μεγαλύτερο αριθμό συνολικών πόντων στα μεταξύ τους παιχνίδια
Μεγαλύτερη διαφορά πόντων σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας κατά την διάρκεια
του Πρωταθλήματος
Μεγαλύτερο αριθμό πόντων σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας κατά την διάρκεια
του Πρωταθλήματος

Στην περίπτωση κατά την οποία στον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης και στις εν λόγω
θέσεις προκύψουν απόλυτες ισοβαθμίες και εάν παρόλα αυτά με τα υπάρχοντα
κριτήρια δεν μπορεί να αποφασιστεί η κατάταξη τότε θα πραγματοποιηθεί κλήρωση
μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων, παρουσία των εκπροσώπων τους στα Γραφεία
του Συνδέσμου, προκειμένου να καθορισθεί η σειρά συμμετοχής τους στα Play Offs. Στην
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κλήρωση αυτή θα μετέχουν σε μία κληρωτίδα οι ομάδες που ισοβαθμούν και σε άλλη
κληρωτίδα οι θέσεις προς κλήρωσιν.
3.

Αν σε οποιοδήποτε επίπεδο αυτών των κριτηρίων μία ή περισσότερες ομάδα/ες
μπορούν να καταταγούν, η διαδικασία της Δ.1.3 πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή
για όλες τις υπόλοιπες ομάδες που δεν έχουν καταταγεί ακόμα.

Β.

Παραδείγματα

1.

Παράδειγμα 1
Α εναντίον Β
Α εναντίον Γ
Α εναντίον Δ

100 - 55
90 - 85
75 - 80

Β εναντίον Γ 100 - 95
Β εναντίον Δ 80 - 75
Γ εναντίον Δ 60 - 55

Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β α θ μο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Αγώνων (+/-)

Διαφορά
σύνολο
πόντων

A

3

2

1

5

+265 -220

+4 5

B

3

2

1

5

+235-270

-35

Γ

3

1

2

4

+240 - 245

-5

Δ

3

1

2

4

+210 - 215

-5

στο
των

Επομένως:
η

η

1η Α-Νικήτρια εναντίον της Β 3η Γ-Νικήτρια εναντίον της Δ
η
η
2 Β
4 Δ
2.

Παράδειγμα 2
Α εναντίον
Α εναντίον
Α εναντίον

Β
Γ

100 - 55
90 - 85

Δ

120 - 75

Β εναντίον
Β εναντίον
Γ εναντίον

Γ
Δ

100 - 95
75 - 80

Δ

65 - 55

Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β αθ μ ο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Αγώνων (+/-)

Διαφορά
σύνολο
πόντων

A

3

3

0

6

+310 -215

+95

B

3

1

2

4

+230 -265

-35

Γ

3

1

2

4

+235 -245

-10

Δ

3

1

2

4

+210 - 260

-50

στο
των

η

Επομένως: 1η Α

Ταξινόμηση των αγώνων μεταξύ των B, Γ, Δ :
Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β α θ μο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Aγώνων (+/-)

Διαφορά
σύνολο
πόντων

B

2

1

1

3

+175 -165

+1 0

Γ

2

1

1

3

+150 -155

-5

στο
των

8

Δ

2

1

η

3

+135 -140

η

Επομένως: 2η Β ,
3.

1

3η Γ-Νικήτρια εναντίον της Δ ,

-5

η

4η Δ

Παράδειγμα 3
Α εναντίον Β
Α εναντίον Γ
Α εναντίον Δ

85 - 90
55 - 100

Β εναντίον Γ
Β εναντίον Δ
Γ εναντίον Δ

75 - 120

100 - 95
75 - 85
65 - 55

Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β α θ μο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Αγώνων (+/-)

Διαφορά
σύνολο
πόντων

A

3

0

3

3

+ 215 310

-95

B

3

2

1

5

+ 265 - 265

0

Γ

3

2

1

5

+ 260 - 210

+5 0

Δ

3

2

1

5

+ 260 - 215

+4 5

Διαφορά
σύνολο
πόντων

στο
των

η

Επομένως: 4η Α
Ταξινόμηση των αγώνων μεταξύ των B, Γ, Δ :
Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β α θ μο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Αγώνων (+/-)

B

2

1

1

3

+ 175 -180

-5

Γ

2

1

1

3

+ 160 -155

+5

Δ

2

1

1

3

+ 140 -140

0

η

η

Επομένως: 1η Γ ,

στο
των

η

2η Δ ,

3η Β

4. Παράδειγμα 4
Α εναντίον Β
Α εναντίον Γ

85 - 90
55 - 100

Α εναντίον Δ

75 - 120

Β εναντίον
Β εναντίον
Γ εναντίον

Γ
Δ

100 - 90
75 - 85

Δ

65 - 55

Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β αθ μ ο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Αγώνων (+/-)

Διαφορά
σύνολο
πόντων

A

3

0

3

3

+ 215 - 310

-95

B

3

2

1

5

+ 265 - 260

+5

Γ

3

2

1

5

+ 255 - 210

+45

Δ

3

2

1

5

+ 260 - 215

+45

στο
των

η

Επομένως: 4η Α
Ταξινόμηση των αγώνων μεταξύ των B, Γ, Δ :
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Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β αθ μ ο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Αγώνων (+/-)

Διαφορά
σύνολο
πόντων

B

2

1

1

3

+ 175 -175

0

Γ

2

1

1

3

+ 155 -155

0

Δ

2

1

1

3

+ 140 -140

0

η

η

Επομένως: 1η Β ,

η

2η Γ ,

5. Παράδειγμα 5
Α εναντίον Β
Α εναντίον Γ

3η Δ

100 - 55
85 - 90

Α εναντίον Δ
Α εναντίον Ε
Α εναντίον Ζ
Β εναντίον Γ

120 - 75
80 - 100

Β εναντίον Δ
Β εναντίον Ε

80 - 75
75 - 80

85 - 80
100 - 95

Β εναντίον
Γ εναντίον
Γ εναντίον

Ζ
Δ
Ε

Γ εναντίον
Δ εναντίον
Δ εναντίον

Ζ
Ε

Ζ
Ε εναντίον Ζ

110 - 90
55 - 60
90 - 75
105 - 75
70 - 45
65 - 60
75 - 80

Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β αθ μ ο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Αγώνων (+/-)

Διαφορά
σύνολο
πόντων

A

5

3

2

8

+ 470 - 400

+70

B

5

3

2

8

+ 420 - 440

-20

Γ

5

3

2

8

+ 435 - 395

+40

Δ

5

3

2

8

+ 345 - 360

-15

E

5

2

3

7

+ 375 - 395

-20

Ζ

5

1

4

6

+ 385 - 440

-55

η

στο
των

στο
των

η

Επομένως: 5η Ε ,

6η Ζ

Ταξινόμηση των αγώνων μεταξύ των Α, Β, Γ, Δ :
Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β α θ μο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Αγώνων (+/-)

Διαφορά
σύνολο
πόντων

A

3

2

1

5

+ 305 - 220

+8 5

B

3

2

1

5

+ 235 - 270

-35

Γ

3

1

2

4

+ 240 - 245

-5

Δ

3

1

2

4

+ 210 - 255

-45

στο
των

Επομένως:
η
η
1 Α-Νικήτρια εναντίον της Β 3 Δ-Νικήτρια εναντίον της Γ
η
η
2 Β
4 Γ
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6. Παράδειγμα 6
Α εναντίον
Α εναντίον
Α εναντίον
Α
Α

Β
Γ

71 - 65
85 - 86

Δ
εναντίον Ε
εναντίον Ζ
εναντίον Γ

77 - 75
80 - 86
85 - 80
88 - 87

Β
Β εναντίον Δ
Β εναντίον Ε

Β εναντίον
Γ εναντίον
Γ εναντίον

Ζ
Δ
Ε

Γ εναντίον
Δ εναντίον
Δ εναντίον

Ζ
Ε

Ζ
Ε εναντίον Ζ

80 - 75
75 - 76

95 - 90
95 - 100
82 - 75
105 - 75
68 - 67
65 - 60
80 - 75

Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β αθ μ ο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Αγώνων (+/-)

Διαφορά
σύνολο
πόντων

A

5

3

2

8

+ 398 - 392

.+6

B

5

3

2

8

+ 403 - 399

+4

Γ

5

3

2

8

+ 455 - 423

+32

Δ

5

3

2

8

+ 383 - 379

+4

E

5

3

2

8

+ 384 - 380

+4

Ζ

5

0

5

5

+ 380 - 430

-50

Διαφορά
σύνολο
πόντων

στο
των

η

Επομένως: 6η Ζ

Ταξινόμηση των αγώνων μεταξύ των Α, B, Γ, Δ, Ε :
Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β αθ μ ο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Αγώνων (+/-)

A

4

2

2

6

+ 313 -312

+1

B

4

2

2

6

+ 308 - 309

-1

Γ

4

2

2

6

+ 350 - 348

+2

Δ

4

2

2

6

+ 318 - 319

-1

E

4

2

2

6

+ 304 - 305

-1

η

στο
των

η

Επομένως: 1η Γ ,

2η Α

Ταξινόμηση των αγώνων μεταξύ των B, Δ, Ε :

Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β αθ μ ο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Αγώνων (+/-)

Διαφορά
σύνολο
πόντων

B

2

1

1

3

+ 155 -151

+4

Δ

2

1

1

3

+ 143 -147

-4

E

2

1

1

3

+ 143 -143

0

η

Επομένως: 3η Β ,

η

4η Ε ,

στο
των

η

5η Δ
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7.

Παράδειγμα 7
Α εναντίον
Α εναντίον
Α εναντίον
Α
Α

Β
Γ

73 - 71
85 - 86

Δ
εναντίον Ε
εναντίον Ζ
εναντίον Γ

77 - 75
90 - 96
85 - 80
88 - 87

Β
Β εναντίον Δ
Β εναντίον Ε

Β εναντίον
Γ εναντίον
Γ εναντίον

Ζ
Δ
Ε

Γ εναντίον
Δ εναντίον
Δ εναντίον

Ζ
Ε

Ζ
Ε εναντίον Ζ

80 - 79
79 - 80

95 - 90
95 - 96
82 - 75
105 - 75
68 - 67
80 - 75
80 - 75

Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β αθ μ ο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Αγώνων (+/-)

Διαφορά
σύνολο
πόντων

A

5

3

2

8

+ 410 - 408

+2

B

5

3

2

8

+ 413 - 409

+4

Γ

5

3

2

8

+ 455 - 419

+36

Δ

5

3

2

8

+ 398 - 394

+4

E

5

3

2

8

+ 398 - 394

+4

Ζ

5

0

5

5

+ 395 - 445

-50

στο
των

η

Επομένως: 6η Ζ
Ταξινόμηση των αγώνων μεταξύ των Α, B, Γ, Δ, Ε :

Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β αθ μ ο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Αγώνων (+/-)

Διαφορά
σύνολο
πόντων

A

4

2

2

6

+ 325 - 328

-3

B

4

2

2

6

+ 318 - 319

-1

Γ

4

2

2

6

+ 350 - 344

+6

Δ

4

2

2

6

+ 318 - 319

-1

E

4

2

2

6

+ 318 - 319

-1

η

στο
των

η

Επομένως: 1η Γ ,

5η Α

Ταξινόμηση των αγώνων μεταξύ των B, Δ, Ε :
Ομάδα

Αγώνες

Νίκες

Ήττες

Β αθ μ ο ί

Συνολικοί
Πόντοι
Αγώνων (+/-)

Διαφορά
σύνολο
πόντων

B

2

1

1

3

+ 159 - 159

0

Δ

2

1

1

3

+ 147 - 147

0

E

2

1

1

3

+ 147 - 147

0

η

η

Επομένως: 2η Β, 3η Δ-Νικήτρια εναντίον της Ε,

στο
των

η

4η Ε

12

Γ. Επιπλέον διαδικασία
1. Τα άρθρα Α και Β ισχύουν αφού όλες οι ομάδες έχουν αγωνιστεί μεταξύ τους στην
κανονική περίοδο.
2. Εάν όλες οι ομάδες δεν έχουν παίξει όλα τα μεταξύ τους παιχνίδια και 2 ή περισσότερες
ομάδες έχουν τις ίδιες νίκες-ήττες, η μεγαλύτερη διαφορά πόντων όλων των αγώνων
που έχουν παίξει μέχρι τότε, θα καθορίσει την κατάταξη.
Δ. Υπαιτιότητα
1. Μια ομάδα η οποία, χωρίς βάσιμο λόγο, δεν καταφέρει να εμφανιστεί σε ένα
προγραμματισμένο παιχνίδι ή αποχωρεί από το γήπεδο πριν από το τέλος του
παιχνιδιού, θα χάνει το παιχνίδι με υπαιτιότητά της και θα λαμβάνει μηδέν (0)
βαθμούς ενώ ο αντίπαλος δύο (2) και το αποτέλεσμα του αγώνα θα κατακυρώνεται
υπέρ του αντιπάλου (20-0).
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού
Πρωταθλήματος και του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Για την συμμετοχή των ομάδων στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, ισχύουν οι αναφερόμενες
στους Κανονισμούς των αντίστοιχων Διοργανώσεων ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής.
Σε ΚΑΕ, η οποία έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής σε οιαδήποτε Ευρωπαϊκή
Διοργάνωση και έχει δηλώσει συμμετοχή σε αυτήν, τελικά δεν συμμετάσχει για οιονδήποτε
λόγο, επιβάλλεται από το Μ.Δ.Ο. η προβλεπόμενη στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό ποινή
μετά από παραπομπή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ι. ANTIKATΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
1. Με την επιφύλαξη της δημοσίευσης της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 4
του ν. 4603/2019 για τον διορισμό των μελών της συσταθείσας ως ΝΠΔΔ και
εποπτευόμενης από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Επιτροπής Επαγγελματικού
Αθλητισμού, την παύση της υφιστάμενης κατά τη δημοσίευση του άνω Νόμου Επιτροπής
Επαγγελματικού Αθλητισμού και την κατάργηση των άρθρων 77, 77Α και 78 του ν.
2725/199, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ανωτέρω Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία
οι ομάδες που θα αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αγωνιστικής
α
περιόδου 2019-2020, δεν λάβουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 77 του ν. 2725/1999,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πιστοποιητικό για την συμμετοχή τους στο
Πρωτάθλημα, η συμπλήρωση του κενού που θα δημιουργηθεί στον αριθμό των ομάδων
που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του
ισχύοντος Κανονισμού Πρωταθλήματος και – εφ΄όσον απαιτείται - του Κανονισμού
Ειδικής Αδειοδότησης.
2. Οποιαδήποτε ομάδα ΚΑΕ ή ΤΑΚ ή Σωματείου, η οποία έχει συμμετάσχει σε αγώνα
Πρωταθλήματος οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, δεν μπορεί να
συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας την ίδια αγωνιστική περίοδο. Σε
περίπτωση που οποιαδήποτε ομάδα ΚΑΕ ή ΤΑΚ ή Σωματείο έχει συμμετάσχει σε αγώνα
Κυπέλλου στην κλήρωση του οποίου συμμετείχε με βάση την βαθμολογική κατάταξη
άλλης κατηγορίας καλαθοσφαίρισης διατηρεί το δικαίωμα να συμμετάσχει στο
Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο.
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ΙΙ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ - ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
1.Σε περίπτωση μη προσελεύσεως ομάδας ΚΑΕ στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί
προγραμματισμένος αγώνας για λόγους που δεν ανάγονται σε περιστατικό που συνιστά
ανωτέρα βία ή μη συμμετοχής της για οποιοδήποτε λόγο σε προγραμματισμένο αγώνα ή
αποχώρησής της για οποιοδήποτε λόγο κατά την διάρκεια διεξαγωγής του, πλέον της
επέλευσης των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Πρωταθλήματος και τον Ειδικό
Πειθαρχικό Κανονισμό συνεπειών, η άνω ΚΑΕ δεν δικαιούται να λάβει εκ της αναλογίας της
από την απαίτησή της από τον ΕΣΑΚΕ σε οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα βρεθεί εις
χείρας του ΕΣΑΚΕ, το οποίο προκύπτει από συμβάσεις παραχώρησης τηλεοπτικών
δικαιωμάτων ή χορηγίας, μετά την μη προσέλευση/ μη συμμετοχή/ αποχώρηση από τον
άνω αγώνα (ενδεικτικά από συμβάσεις χορηγίας, τηλεοπτικών δικαιωμάτων).
2.Σε περίπτωση αποβολής ΚΑΕ από το Πρωτάθλημα κατά τις κείμενες διατάξεις ή
αποχώρησής της με έγγραφη δήλωση από το Πρωτάθλημα κατά την διάρκεια της
αγωνιστικής περιόδου ή μη προσελεύσεως της μία φορά στο γήπεδο όπου θα διεξαχθούν
προγραμματισμένοι αγώνες για λόγους που δεν ανάγονται σε περιστατικό που συνιστά
ανωτέρα βία ή μη συμμετοχής της για οποιοδήποτε λόγο σε έναν προγραμματισμένο
αγώνα ή αποχώρησής της από έναν αγώνα για οποιοδήποτε λόγο κατά την διάρκεια του
Πρωταθλήματος επέρχονται οι προβλεπόμενες στον Κανονισμό Πρωταθλήματος και τον
Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό συνέπειες
3.Ο ΕΣΑΚΕ στην αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο περίπτωση διατηρεί το
δικαίωμα να αναζητήσει από τις υπαίτιες ΚΑΕ και τα μέλη των Διοικήσεών τους, όλες τις
οικονομικές παροχές, οι οποίες έχουν καταβληθεί σε αυτές σε περίπτωση σχετικών
προβλέψεων σε συμβάσεις (π.χ χορηγιών, τηλεοπτικών δικαιωμάτων) που έχει ή θα
καταρτίσει ο ΕΣΑΚΕ είτε ως άμεσος είτε ως έμμεσος αντιπρόσωπός τους, ενώ από την
αποχώρηση δεν δικαιούνται οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα προβλέπεται στις
ανωτέρω συμβάσεις.
4. Επίσης ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται να ζητήσει να του καταβληθούν από τις υπαίτιες ΚΑΕ και τα
μέλη των Διοικήσεών τους το ισόποσο τυχόν ποινικών ρητρών, οι οποίες θα καταπέσουν
λόγω των αναφερόμενων στις προηγούμενες παραγράφους αιτιών και τις οποίες θα
αναγκαστεί να καταβάλει σε χορηγούς ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία
έχει ή θα καταρτίσει τις ανωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις.
5. Δικαιούχος του
συνολικού ποσού που προκύπτει από τα αναφερόμενα στις
παραγράφους 1 και 4 του παρόντος στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου είναι ο ΕΣΑΚΕ.
ΙΙΙ. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΑΝΟΔΟΣ ΟΜΑΔΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Οι ομάδες οι οποίες κατά την λήξη της Α' φάσης του πρωταθλήματος (κανονικής
περιόδου) αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 θα καταλάβουν τις δύο τελευταίες θέσεις ήτοι
την δέκατη τρίτη (13η) και δέκατη τέταρτη (14η) θέση της βαθμολογικής κατάταξης,
υποβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορία. Στην Α1 Εθνική κατηγορία προβιβάζονται οι
ομάδες οι οποίες θα καταλάβουν τις δύο πρώτες θέσεις στον πίνακα της τελικής
βαθμολογικής κατάταξης του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής κατηγορίας αγωνιστικής
περιόδου 2019-2020.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ομάδα που προβιβάστηκε κατά τα άνω στην
Α1 Εθνική Κατηγορία δεν συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας, την θέση
της καταλαμβάνει η ομάδα του επόμενου κατά σειρά στο βαθμολογικό πίνακα της αμέσως
κατώτερης κατηγορίας (Α2), Σωματείου, μετά την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου από την
Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των άρθρων 32
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του Κανονισμού Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας και – εφ΄όσον απαιτείται -των
διατάξεων του ισχύοντος Ειδικού Κανονισμού Αδειοδότησης Ομάδων. Επίσης σε
περίπτωση που οποιαδήποτε ομάδα ΚΑΕ που δικαιούται συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α1
Εθνικής Κατηγορίας δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στο άνω Πρωτάθλημα, οποιοδήποτε
εκ των δύο συμβεί νωρίτερα, η συμπλήρωση του αριθμού των ομάδων που θα
συμμετάσχουν στο άνω Πρωτάθλημα θα γίνει κατά την διαδικασία που προβλέπουν οι
διατάξεις του άρθρου 32 του ισχύοντος Κανονισμού Πρωταθλήματος καθώς και – εφ΄όσον
απαιτείται -του ισχύοντος Ειδικού Κανονισμού Αδειοδότησης Ομάδων.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ
Ο ΕΣΑΚΕ θα απονείμει ατομικά μετάλλια στους καλαθοσφαιριστές, στο προπονητικό team
καθώς και στον πρόεδρο του Δ.Σ. της πρωταθλήτριας KAE, ο συνολικός αριθμός των
οποίων δεν δύναται να ξεπεράσει τα τριάντα πέντε (35) και το κύπελλο του
η
Πρωταθλήματος στην ομάδα της ΚΑΕ η οποία θα καταλάβει την 1 θέση στην Τελική
Βαθμολογική Κατάταξη αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020.
Επίσης ο ΕΣΑΚΕ θα απονείμει ατομικά μετάλλια στους καλαθοσφαιριστές των ΚΑΕ, οι οποίες
η
η
θα καταλάβουν την 2 και την 3 θέση στην Τελική Βαθμολογική Κατάταξη της αγωνιστικής
περιόδου 2019-2020 καθώς και Κύπελλο στην ομάδα της ΚΑΕ η οποία θα καταλάβει την 2η
θέση στην Τελική Βαθμολογική Κατάταξη αγωνιστικής περιόδου 2019 - 2020 .
Ειδική τιμητική διάκριση / βραβείο ήθους απονέμεται σε Κ.Α.Ε, στην οποία δεν επιβλήθηκε
καμία πειθαρχική ποινή (περιλαμBανομένων και των χρηματικών προστίμων) από το
Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο κατά την διάρκεια της προηγούμενης αγωνιστικής
περιόδου ή σε ΚΑΕ σε κανέναν αθλητή της οποίας δεν επιβλήθηκε κανενός είδους
πειθαρχική ποινή (περιλαμβανομένων και των χρηματικών προστίμων) από το Μονομελές
Δικαιοδοτικό Όργανο κατά την διάρκεια της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου. Η
σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ, αφού ληφθεί υπόψη και η
ανταπόκριση των ΚΑΕ στην διάταξη του άρθρου 16 παρ. 8 του Κανονισμού
Πρωταθλήματος.
Ειδική τιμητική διάκριση / βραβείο απονέμεται σε αθλητή Κ.Α.Ε, ο οποίος αναδείχθηκε, μετά
από ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε η οποία διοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ, ως
πολυτιμότερος παίκτης (MVP) κάθε μήνα/κάθε εβδομάδας. Η άνω απονομή
πραγματοποιείται από μέλος του Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ ή τον σχετικό χορηγό/υποστηρικτή
ονοματοδοσίας. Επίσης πραγματοποιούνται βραβεύσεις των καλύτερων της προηγούμενης
αγωνιστικής περιόδου στην κλήρωση του Πρωταθλήματος.
Ο ΕΣΑΚΕ θα κατασκευάσει ένα κύπελλο αναγνωρίσιμο το οποίο θα απονέμεται, για τις
πέντε (5) επόμενες αγωνιστικές περιόδους. Για την παρουσίαση του οποίου θα
πραγματοποιεηθεί ειδική εκδήλωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ MVP WEEK – MVP MONTH – MVP Α’ ΓΥΡΟΥ – MVP B’ ΓΥΡΟΥ MVP ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
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Η βράβευση του εκάστοτε MVP (WEEK / MONTH) του Πρωταθλήματος δύναται να
πραγματοποιείται στον επόμενο εντός έδρας αγώνα της ΚΑΕ, κατόπιν συνεννόησης με την
εκάστοτε γηπεδούχο ΚΑΕ, είτε από μέλος του Δ.Σ. της ΚΑΕ, είτε από μέλος του Δ.Σ. του
ΕΣΑΚΕ, είτε από εξέχουσα αθλητική προσωπικότητα, με έπαθλο που θα παραχωρεί ο ΕΣΑΚΕ
ή τον σχετικό χορηγό/υποστηρικτή ονοματοδοσίας . Η βράβευση θα πραγματοποιείται στο
κέντρο του γηπέδου με τη χρήση backdrop του χορηγού της διαδικασίας και θα καλύπτεται
από τον τηλεοπτικό σταθμό που έχει τα δικαιώματα του αγώνα και το επίσημο
φωτογραφικό πρακτορείο του ΕΣΑΚΕ.
Το Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ δύναται να θεσπίσει και άλλα έπαθλα προκειμένου να επιβραβεύσει
ομάδες ή αθλητές για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (π.χ. καλύτερη βαθμολογία fair
play, υψηλότερη βαθμολογική κατάταξη κλπ.)
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Καθιέρωση βραβείου Καλύτερου Τμήματος Marketing ΚΑΕ μετά από ψηφοφορία
φιλάθλων στο site του ΕΣΑΚΕ.
Καθιέρωση βραβείου Καλύτερου Cheerleading Group ΚΑΕ μετά από ψηφοφορία φιλάθλων
στου site του ΕΣΑΚΕ.
Καθιέρωση βραβείου καλύτερης Mascot ΚΑΕ μετά από ψηφοφορία φιλάθλων στο site του
ΕΣΑΚΕ.
Οι ως άνω απονομές πραγματοποιούνται στην εκδήλωση για τις βραβεύσεις των
καλύτερων της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου στην κλήρωση ή πριν την έναρξη του
Πρωταθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΜΠΑΛΙΕΡΕΣ
1.Η γηπεδούχος Κ.Α.Ε υποχρεούται να προμηθεύει την ομάδα της φιλοξενούμενης με έξι (6)
τουλάχιστον μπάλες όμοιες με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον αγώνα καθώς και μία
μπαλιέρα, για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών της.
2.Για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, η μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί σε όλους τους
αγώνες και τις προπονήσεις του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας που διοργανώνει
ο ΕΣΑΚΕ πρέπει να είναι τύπου «SPALDING» δερμάτινη, σειράς TF 1000 LEGACY SIZE 7
ανταποκρινόμενη στις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας, και ο τύπος της
μπαλιέρας θα είναι τύπου « SPALDING ».
3.Ο ΕΣΑΚΕ έχει δικαίωμα προβολής του λογοτύπου του/ή των λογοτύπων ορισμένων ή
όλων των χορηγών του στις πλευρές της μπαλιέρας. Ο ΕΣΑΚΕ θα προμηθεύει τις ΚΑΕ με τις
μπάλες και τις μπαλιέρες.
4.Σε περίπτωση που η γηπεδούχος Κ.Α.Ε δεν διαθέτει μπάλα, όπως περιγράφεται ως άνω, ο
αγώνας δεν διεξάγεται και ο Α’ διαιτητής υποχρεούται να μηδενίσει την υπεύθυνη ομάδα,
αναγράφοντας στο Φύλλο Αγώνος τον λόγο για τον οποίο δεν διεξήχθη ο αγώνας.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
1.

Κάθε Κ.Α.Ε υποχρεούται να δηλώσει κύρια έδρα, η οποία πρέπει να είναι κλειστό
γήπεδο, κατάλληλο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς του
ΕΣΑΚΕ, με όλες τις θέσεις του αριθμημένες. Σε περίπτωση κατά την οποία, ΚΑΕ δηλώσει
εγγράφως και αιτιολογημένα στον ΕΣΑΚΕ έως και τρεις (3) ημέρες πριν από την
διεξαγωγή αγώνα, ότι αδυνατεί να χρησιμοποιήσει το γήπεδο το οποίο έχει δηλώσει ως
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έδρα της, κατά το άρθρο 2 iv της παρούσας, αποκλειστικά και μόνο λόγω
ακαταλληλότητας του γηπέδου ή έλλειψης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του ή σε
περίπτωση κατά την οποία λόγω ανωτέρας βίας το ανωτέρω γήπεδο δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, τα οποία θα διαπιστώνονται από τη διοργανώτρια αρχή κατά τις
διατάξεις του Κανονισμού Πρωταθλήματος, ο συγκεκριμένος αγώνας θα διεξάγεται την
ίδια ημερομηνία σε άλλο γήπεδο επιλογής της ΚΑΕ, του οποίου αυτή θα έχει εξασφαλίσει
τη χρήση και θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις που τάσσει ο Νόμος και οι ισχύοντες
Κανονισμοί και Προκηρύξεις και τα οποίο θα γνωστοποιήσει στον ΕΣΑΚΕ εντός της άνω
προθεσμίας για την σύμφωνη γνώμη του εντός τριών (3) ημερών από την άνω
γνωστοποίηση.. Σε περίπτωση μη εξεύρεσης και γνωστοποίησης γηπέδου, σύμφωνα με
τα ανωτέρω, από τη ΚΑΕ θα επιβάλλονται σε αυτήν οι προβλεπόμενες από τον Ειδικό
Πειθαρχικό Κανονισμό κυρώσεις
2. Τα γήπεδα που χρησιμοποιούνται για τους αγώνες του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής
Κατηγορίας ανδρών πρέπει να έχουν κριθεί κατάλληλα για την διεξαγωγή των αγώνων
αυτών από τα αρμόδια προς τούτο όργανα και να πληρούν τους όρους και
προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ως και των
Κανονισμών Παιδιάς και Πρωταθλήματος.


Ως γηπεδούχος ομάδα (Κ.Α.Ε) θεωρείται, εκείνη η οποία αγωνίζεται στο γήπεδο που
έχει δηλώσει ως έδρα της, δηλ. είτε σε γήπεδο ιδιοκτησίας της Κ.Α.Ε ή σε γήπεδο, για το
οποίο η Κ.Α.Ε έχει υποβάλει στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. το αναφερόμενο στο άρθρο 2 της παρούσας
Προκήρυξης έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η παραχώρηση της χρήσης του
γηπέδου σε αυτήν. Επίσης ως γηπεδούχος ομάδα (ΚΑΕ) θεωρείται εκείνη η οποία, εξ
αιτίας τυχόν αδυναμίας χρήσης του γηπέδου ιδιοκτησίας της ή του παραχωρηθέντος
κατά τα ανωτέρω γηπέδου, χρησιμοποιεί για την διεξαγωγή συγκεκριμένου αγώνα
γήπεδο επιλογής της σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδαφ. 2 του παρόντος άρθρου.



Οι γηπεδούχοι Κ.Α.Ε οφείλουν να φροντίζουν για την τήρηση των διατάξεων οι οποίες
αφορούν την καταπολέμηση της βίας στους αγωνιστικούς χώρους, στα πλαίσια δε της
υποχρεώσεώς τους αυτής οφείλουν να μεριμνούν για την απαγόρευση της διάθεσης
από τα κυλικεία των γηπέδων στα οποία διεξάγονται οι αγώνες αναψυκτικών κλπ.
ειδών σε συσκευασία από γυαλί, αλουμίνιο ή πλαστικό καθώς και για την απαγόρευση
πώλησης, διάθεσης και κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών εντός της αθλητικής
α
εγκατάστασης (απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης Α.Δ 4/05 άρθρο 67 όπως ισχύει και
άρθρο 41 Δ παρ. 7 και 15 ν. 2725/1999).



Οι γηπεδούχοι Κ.Α.Ε σε συνεργασία με την Αστυνομική Δύναμη που βρίσκεται στο
γήπεδο οφείλουν να μεριμνούν για την τήρηση της εφαρμογής της απαγόρευσης του
καπνίσματος σε αυτό.



Οι γηπεδούχοι Κ.Α.Ε οφείλουν να μεριμνούν για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων
τηλεοπτικής μετάδοσης του αγώνα., όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό ιδιωτικό
συμφωνητικό για την παραχώρηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Ειδικά οι ΚΑΕ, οι
οποίες έχουν παραχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα ΕΡΤ, θα πρέπει να μεριμνούν για
την τήρηση των σχετικών όρων του από σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού.

7. Όλοι οι αγώνες των ομάδων που τιμωρούνται με ποινή τέλεσης αγώνα χωρίς θεατές
(κεκλεισμένων των θυρών), θα διεξάγονται στο γήπεδο που έχουν δηλώσει, σύμφωνα
με το άρθρο 2 παρ. iv της Ειδικής Προκήρυξης αλλά χωρίς την παρουσία φιλάθλων
(κεκλεισμένων των θυρών). Τα δικαιούμενα εισόδου πρόσωπα, σε μία τέτοια περίπτωση,
αναφέρονται στο άρθρο 31 του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Πρωταθλήματος. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα παράβαση της ανωτέρω
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υποχρέωσης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού
Πρωταθλήματος.
O Τεχνικός Παρατηρητής (κομισάριος) του αγώνα υποχρεούται να αναγράφει στο
φύλλο αγώνα τον ακριβή αριθμό των ατόμων τα οποία τυχόν εισήλθαν στο γήπεδο
χωρίς να έχουν δικαίωμα και να προσκομίζει σχετικό φωτογραφικό υλικό.
8. Η γηπεδούχος ΚΑΕ οφείλει να μεριμνά για την εξασφάλιση άδειας διεξαγωγής κάθε
εντός έδρας αγώνα της από την αρμόδια κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αρχή.
Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά
περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.
Κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος, η γηπεδούχος ΚΑΕ οφείλει να κοινοποιεί στον
ΕΣΑΚΕ την άδεια διεξαγωγής κάθε αγώνα αμέσως μετά την έκδοσή της. Σε περίπτωση
που δεν μεριμνήσει για την εξασφάλισή της ή δεν την κοινοποιήσει στον ΕΣΑΚΕ έως την
προηγούμενη της διεξαγωγής του αγώνα ημέρα, o αγώνας δεν διεξάγεται και
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον Κανονισμό Πρωταθλήματος και Ειδικό Πειθαρχικό
Κανονισμό ποινές από το ΜΔΟ μετά από παραπομπή από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ.
9. Οι ΚΑΕ οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις της ΚYA 229177/12877/1280/236 (ΦΕΚ 1801/208-2015) σχετικά με την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ/ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, της
ΚΥΑ Aριθμ. /229158/12878/1281/237 (ΦΕΚ 1802/20-8-2015),
σχετικά με την
Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών
εγκαταστάσεωντις σχετικές διατάξεις του ν. 2725/1999, όπως διαδοχικά
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και της εν γένει σχετικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΑΪΜ – ΑΟΥΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ TV ΤΑΪΜ – ΑΟΥΤ) – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΪΜ ΑΟΥΤ
A.1
Ορισμός
Η διοργανώτρια αρχή, μπορεί να αποφασίσει από μόνη της, πότε θα εφαρμόζονται τα
τηλεοπτικά τάϊμ άουτ και επιπλέον την διάρκεια αυτών (60 δευτερόλεπτα).
B.2
Κ α νό να ς
B.2.1 Σε κάθε περίοδο, 1 Τηλεοπτικό τάιμ άουτ επιτρέπεται, επιπλέον των χρεουμένων
κανονικών τάϊμ άουτ. Τηλεοπτικά τάϊμ άουτ στις παρατάσεις, δεν επιτρέπονται.
B.2.2 Το πρώτο τάιμ άουτ σε κάθε περίοδο (ομάδος ή Τηλεοπτικό) θα είναι 60
δευτερολέπτων σε διάρκεια.
B.2.3 Η διάρκεια όλων των άλλων χρεούμενων τάϊμ άουτς σε μία περίοδο θα είναι 60
δευτερόλεπτα.
B.2.4 Και οι δύο ομάδες δικαιούνται 2 χρεούμενα τάιμ άουτς στη διάρκεια του πρώτου
ημιχρόνου και 3 στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου.
Αυτά τα χρεούμενα τάϊμ άουτ μπορούν να ζητηθούν σε οποιοδήποτε χρονική στιγμή στη
διάρκεια του αγώνος και η διάρκειά τους είναι:
 Εάν λογίζονται ως Τηλεοπτικά τάιμ άουτ , 60 δευτερόλεπτα, εάν πρόκειται για
Τηλεοπτικά τάιμ άουτ, π.χ. το πρώτο σε μία περίοδο ή
 Εάν δεν λογίζονται ως τηλεοπτικά των 60 δευτερόλεπτα, π.χ. ζητούμενα από
οποιαδήποτε ομάδα, μετά τη χορήγηση των Τηλεοπτικών τάϊμ άουτ.
Γ.3
Διαδικασία
Γ.3.1 Σε ιδανική περίπτωση, τα Τηλεοπτικά τάϊμ άουτ θα πρέπει να λαμβάνονται 5 λεπτά
πριν την λήξη της περιόδου.
Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα τηρείται το ως άνω χρονοδιάγραμμα.
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Γ.3.2 Εάν καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει ζητήσει χρεούμενο τάϊμ άουτ ενώ
απομένουν 5 λεπτά για τη λήξη της περιόδου, τότε ένα Τηλεοπτικό τάϊμ άουτ θα
χορηγείται με την πρώτη ευκαιρία, όταν η μπάλα είναι νεκρή και το χρονόμετρο του
αγώνος σταματημένο. Αυτό το τάϊμ άουτ, δε θα χρεώνεται σε καμία ομάδα.
Γ.3.3 Εάν σε μία εκ των δύο ομάδων έχει χορηγηθεί τάϊμ άουτ πριν τα τελευταία 5
λεπτά για τη λήξη της περιόδου, αυτό το χρεούμενο τάϊμ άουτ θα χρησιμοποιηθεί ως
τηλεοπτικό τάϊμ άουτ.
Αυτό το τάϊμ άουτ θα μετρήσει ως Τηλεοπτικό και ως χρεούμενο, για την ομάδα που το
ζήτησε.
Γ.3.4
Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, θα υπάρχει κατ’ ελάχιστο 1 τάϊμ άουτ σε κάθε
περίοδο και μέγιστο 6 τάϊμ άουτς στο πρώτο ημίχρονο και μέγιστο, 8 τάϊμ άουτς στο
δεύτερο ημίχρονο.
Σχετικά με τη Χορήγηση και τη διαδικασία των λοιπών Τάϊμ Άουτς εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις των Κανονισμών της FIBA
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
1. Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές και προπονητές που πληρούν
τους όρους των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Ειδικά προκειμένου περί
αντικαταστάσεως (αλλαγής) αλλοδαπού καλαθοσφαιριστή, όπου αυτή επιτρέπεται,
εντός των υπό της ισχύουσας Νομοθεσίας, του Κανονισμού Πρωταθλήματος
προβλεπομένων προθεσμιών, ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. υποχρεούται να προβεί άνευ ετέρου εις την
επικύρωση της λύσεως της συμβάσεως αθλητικών υπηρεσιών της Κ.Α.Ε με τον υπό
αντικατάσταση αλλοδαπό καλαθοσφαιριστή εφ' όσον του κοινοποιηθεί σχετική προς
τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Ε και καταγγελία της συμβάσεως
εργασίας ενώπιον των αρμοδίων οργάνων. Οι Κ.Α.Ε που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Α1
Εθνικής Κατηγορίας συνομολογούν ότι παραιτούνται του δικαιώματός τους υποβολής
ενστάσεων κατ' αλλήλων δια τον ως άνω λόγο, τυχόν δε υποβληθησόμενες ενστάσεις
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Κάθε ομάδα Κ.Α.Ε που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα του ΕΣΑΚΕ, δικαιούται να δηλώνει
στο Φύλλο Αγώνος μέχρι 12 αθλητές, με την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων που
αφορούν τον ανώτατο αριθμό ανά κατηγορία αθλητών.
3. Για τα θέματα του αριθμού και των κατηγοριών αθλητών που δικαιούται να διατηρεί
στην δύναμή της και να χρησιμοποιεί κάθε ΚΑΕ, της αντικατάστασής τους, του
περιεχομένου των συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ ΚΑΕ και αθλητών και των
λοιπών υποχρεώσεων των ΚΑΕ σε σχέση με την πρόσληψη των καλαθοσφαιριστών
τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού
Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Οι πρώτοι προπονητές των αγωνιζομένων ομάδων υποχρεούνται στα πλαίσια του ευ
αγωνίζεσθαι και για την καλύτερη προβολή του αθλήματος να παρίστανται σε συνέντευξη
τύπου μετά το τέλος κάθε αγώνα πρωταθλήματος καθώς και κάθε αγώνα επίδειξης που
διοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ και να προβαίνουν σε δηλώσεις στους εκπροσώπους των
Μ.Μ.Ε. Πρώτοι στην συνέντευξη τύπου θα λαμβάνουν τον λόγο ο πρώτος προπονητής, της
φιλοξενούμενης ομάδας και εν συνεχεία ο πρώτος προπονητής της γηπεδούχου ομάδας.
Κάθε ομάδα θα διασφαλίζει ότι τουλάχιστον δύο (2) αθλητές της θα συναντώνται με
εκπροσώπους των ΜΜΕ στην μεικτή ζώνη μπροστά από το flash interview backdrop ή εάν
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αυτό δεν είναι εφικτό σε κατάλληλο μέρος πλησίον του αγωνιστικού χώρου για την
παροχή δηλώσεων μετά το τέλος του αγώνα. Πρώτοι θα κάνουν δηλώσεις οι αθλητές της
φιλοξενούμενης ομάδας και εν συνεχεία οι αθλητές της γηπεδούχου ομάδας.
Ειδικά οι ΚΑΕ, οι οποίες έχουν παραχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα στην ΕΡΤ Α.Ε, θα πρέπει
να μεριμνούν για την τήρηση των όρων του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή αγώνων, ισχύουν τα αναφερόμενα στις οικείες διατάξεις του Κανονισμού
Πρωταθλήματος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε και της ισχύουσας νομοθεσίας.
Κατά την διεξαγωγή των τελευταίων αγωνιστικών της Κανονικής Περιόδου του
Πρωταθλήματος, εφ΄όσον υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον όλοι οι αγώνες διεξάγονται
την ίδια ημέρα και ώρα.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
α) Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο οικείο άρθρο του
Κανονισμού Πρωταθλήματος αρμοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. πρέπει δε για να γίνουν
τυπικά δεκτές προς συζήτηση, να βεβαιωθούν με έγγραφο, που θα έχει νόμιμα
υπογραφεί, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, από την διεξαγωγή του αγώνα και να
συνοδεύονται, κατά την υποβολή τους από παράβολο ποσού χιλίων (1.000,00 €) το
οποίο θα καταβληθεί στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε, και θα καταπέσει υπέρ του τελευταίου κατά
ποσοστό 50% σε περίπτωση που η ένσταση ευδοκιμήσει και στο σύνολό του σε
περίπτωση που απορριφθεί. Σε περίπτωση διεξαγωγής του επόμενου αγώνα, στον
οποίο συμμετέχουν ΚΑΕ οι οποίες έχουν υποβάλει ενστάσεις, σε διάστημα λιγότερο από
48 ώρες, οι ΚΑΕ πρέπει να υποστηρίξουν τις ανωτέρω ενστάσεις έως την 12.00 της
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την διεξαγωγή του αγώνα. Κατά την φάση των playoffs, οι ΚΑΕ οι οποίες έχουν υποβάλει ενστάσεις, πρέπει να τις υποστηρίξουν έως τις
12.000 της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την διεξαγωγή του αγώνα.
β) Προσφυγές κατά των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, ασκούνται
ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Οι Κ.Α.Ε που μετέχουν στο Πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλητές 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 και
την ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, του Καταστατικού, των Κανονισμών και των
Προκηρύξεων της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, σύμφωνα με τους οποίους διεξάγεται το
Πρωτάθλημα και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ε.Σ.Α.Κ.Ε, Κ.Α.Ε και αθλητών, μόνο τα
δικαιοδοτικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς
κάθε προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια. Προσφυγή των προαναφερομένων
προσώπων στα Πολιτικά Δικαστήρια επιτρέπεται ειδικά και μόνον για οικονομικές
διαφορές οι οποίες αναφύονται μεταξύ τους, άλλως ισχύουν οι προβλεπόμενες από τις
σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Πειθαρχικού Δικαίου κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση
τυχόν προσφυγή ΚΑΕ κατά αποφάσεων ΔΣ ή άλλων οργάνων του ΕΣΑΚΕ δεν επηρεάζει
την πρόοδο του Πρωταθλήματος.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ
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Α. Οι Κ.Α.Ε που μετέχουν στο πρωτάθλημα, οι διοικητικοί και λοιποί παράγοντες καθώς και
οι αθλητές και προπονητές τους, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τον
Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, την παρούσα Ειδική Προκήρυξη και την κείμενη
Νομοθεσία για τα παραπτώματα στα οποία τυχόν υποπέσουν και τις παραβάσεις των
κανονισμών αυτών στις οποίες ενδεχομένως προβούν.
Β. ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ
Σε κάθε περίπτωση κατάπτωσης οποιασδήποτε ρήτρας κατά του ΕΣΑΚΕ, η οποία
προβλέπεται στις συμβάσεις είτε για την παραχώρηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής
μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων των ΚΑΕ στα πλαίσια του Πρωταθλήματος μετά την
χορήγηση από τις ΚΑΕ προς τον ΕΣΑΚΕ της άδειας του άρθρου 84 του ν. 2725/1999 είτε για
την παραχώρηση δικαιωμάτων προβολής φυσικών ή νομικών προσώπων στα πλαίσια των
άνω αγώνων στα γήπεδα των ΚΑΕ και μέσω των εν γένει των δραστηριοτήτων τους, υπέρ
των αντισυμβαλλομένων φορέων λόγω παράβασης οποιασδήποτε εκ των συμβατικών
υποχρεώσεών τους, οι ΚΑΕ παραχωρούν ρητά κι ανεπιφύλακτα τον ΕΣΑΚΕ το δικαίωμα να
παρακρατήσει, άμεσα, αυτοδίκαια και κατά προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου, από την
αναλογία τους σε οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΣΑΚΕ εκ των ανωτέρω συμβάσεων
αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιτία χρηματικό ποσό που ισούται με το ύψος της ρήτρας
που κατέπεσε κατά του ΕΣΑΚΕ.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΔΕΙΕΣ
Οι Κ.Α.Ε που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα υποχρεούνται να παρέχουν άδεια στους
αθλητές τους οι οποίοι επιλέγονται για να συμμετέχουν στους αγώνες επιδείξεως που
διοργανώνονται από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Αντιθέτως υποχρεούνται να μην παρέχουν άδεια για
την συμμετοχή τους σε αγώνες επιδείξεως οι οποίοι διοργανώνονται από οποιονδήποτε
τρίτο, εάν προηγουμένως δεν τους χορηγηθεί σχετική έγγραφη έγκριση από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α' ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι Κ.Α.Ε. οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις των νόμων 2725/1999, 4326/2015 καθώς και
της ΚΥΑ YA 229177/12877/1280/236 ΦΕΚ 1801/20-8-2015, του ν. 2725/1999 όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 4326/2015 και του ν. 4410/2016 και της εν γένει κείμενης
νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση ονομαστικού, ηλεκτρονικού εισιτηρίου, την έκδοση
κάρτας φιλάθλου καθώς και τα λοιπά θέματα που προβλέπονται σε αυτές.
Η διάθεση εισιτηρίων από την γηπεδούχο στην φιλοξενούμενη ΚΑΕ απαγορεύεται ακόμη
και με κοινή τους συμφωνία. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, η οποία περιέχεται στην
ειδική οικονομική εγκύκλιο που θα εκδοθεί από τον Σύνδεσμο πριν την έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκηρύξεως,
ρυθμίζεται οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την διαχείριση των εισιτηρίων.
Β' ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Στους διαιτητές για την παροχή των υπηρεσιών τους κατά τη διεξαγωγή κάθε αγώνα
πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ, καταβάλλεται από την γηπεδούχο ΚΑΕ, αμοιβή με την έκδοση
νόμιμου φορολογικού στοιχείου που υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόμενες κρατήσεις.
Πλέον της ανωτέρω αμοιβής οι διαιτητές σε περίπτωση μετακίνησής τους, δικαιούνται
εξόδων κινήσεως και διαμονής τα οποία καταβάλλονται από τη γηπεδούχο ΚΑΕ , σύμφωνα
με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διακρίσεις της Οικονομικής Εγκυκλίου του ΕΣΑΚΕ η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος.
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Γ' ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ (ΚΟΜΙΣΑΡΙΩΝ)
Στους τεχνικούς παρατηρητές για την παροχή των υπηρεσιών τους κατά τη διεξαγωγή
κάθε αγώνα πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ, καταβάλλεται από την γηπεδούχο ΚΑΕ, αμοιβή με
την έκδοση νόμιμου φορολογικού στοιχείου που υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόμενες
κρατήσεις. Πλέον της ανωτέρω αμοιβής οι τεχνικοί παρατηρητές σε περίπτωση
μετακίνησής τους, δικαιούνται εξόδων κινήσεως και τα οποία καταβάλλονται από τη
γηπεδούχο ΚΑΕ, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διακρίσεις της
Οικονομικής Εγκυκλίου του ΕΣΑΚΕ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ειδικής
Προκήρυξης του Πρωταθλήματος.
Δ' ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ/ΚΡΙΤΩΝ
Στους κριτές/σημειωτές για την παροχή των υπηρεσιών τους κατά τη διεξαγωγή κάθε
αγώνα πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ, καταβάλλεται από την γηπεδούχο ΚΑΕ, αμοιβή με την
έκδοση νόμιμου φορολογικού στοιχείου που υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόμενες
κρατήσεις σύμφωνα με τους όρους της Οικονομικής Εγκυκλίου του ΕΣΑΚΕ η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος.
Ε’ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Στους Παρατηρητές Διαιτησίας για την παροχή των υπηρεσιών τους κατά τη διεξαγωγή
κάθε αγώνα πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ, καταβάλλεται από την γηπεδούχο ΚΑΕ, αμοιβή με
την έκδοση νόμιμου φορολογικού στοιχείου που υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόμενες
κρατήσεις σύμφωνα με τους όρους της Οικονομικής Εγκυκλίου του ΕΣΑΚΕ η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε η οποία περιέχεται στην Ειδική Οικονομική Εγκύκλιο που
εκδίδει ο Σύνδεσμός μας πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκηρύξεως ορίζεται οποιοδήποτε θέμα αφορά τις
ανωτέρω (Β’, Γ’, Δ’ και Ε’) αμοιβές και έξοδα.
Η καταβολή των ανωτέρω υπό Β,Γ,Δ και Ε αμοιβών στα αναφερόμενα πρόσωπα θα γίνεται
από τον ΕΣΑΚΕ για λογαριασμό των ΚΑΕ κατόπιν ειδικής εντολής κι εξουσιοδότησής τους
προς τον ΕΣΑΚΕ, με την έκδοση των νόμιμων παραστατικών, όπως ορίζεται στις οικείες
ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν ιαόποσης τμηματική παρακράτησης από οποιοδήποτε
χρηματικό ποσό βρεθεί εις χείρας του ΕΣΑΚΕ, από την αναλογία κάθε ΚΑΕ επί του
οικονομικού ανταλλάγματος που προβλέπεται στις συμβάσεις χορηγιών Πρωταθλήματος,
παραχώρησης δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης κλπ, υπό τους ειδικότερους όρους
που θα περιληφθούν στις ανωτέρω ειδικές εντολές εξουσιοδοτήσεις.
ΣΤ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1.Το καθαρό ποσό των εισπράξεων των εισιτηρίων αγώνων, περιέρχεται στην γηπεδούχο
Κ.Α.Ε.
2.Στους αγώνες οι οποίοι διεξάγονται, κατά την φάση των play-offs και εάν χρειασθεί να
διεξαχθεί μονός αγώνας (τρίτος ή πέμπτος) για να αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα το καθαρό
προϊόν τα οποίο θα προκύψει από την εκκαθάριση των εισιτηρίων του αγώνα θα
μοιράζεται υπό την επίβλεψη του ΕΣΑΚΕ εξ ημισείας (50 – 50%) στις αγωνιζόμενες ΚΑΕ.
Σε περίπτωση μη απόδοσης από την γηπεδούχο στην φιλοξενούμενη ΚΑΕ του άνω
ποσοστού, η φιλοξενούμενη ΚΑΕ υποχρεούται να αποστέλλει στον ΕΣΑΚΕ σχετική
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έγγραφη αναφορά, την οποία ο ΕΣΑΚΕ θα κοινοποιεί στην γηπεδούχο ΚΑΕ προκειμένου
να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της τάσσοντάς της προθεσμία δέκα (10) ημερών,
μετά την οποία ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται να παρακρατεί ποσά ισόποσα με τα οφειλόμενα από
οιοδήποτε χρηματικό ποσό της γηπεδούχου ΚΑΕ βρεθεί εις χείρας του, κατά
προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου και να τα αποδίδει στην φιλοξενούμενη ΚΑΕ.
Η Κ.Α.Ε, η ομάδα της οποίας δεν προσήλθε ή δεν συμμετείχε ή απεχώρησε από τον
αγώνα, δεν δικαιούται κανένα χρηματικό ποσό από τις καθαρές εισπράξεις του,
εφαρμοζόμενων των σχετικών διατάξεων
του Κανονισμού Πρωταθλήματος
Καλαθοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας
3. Από το αντίτιμο των εισιτηρίων κάθε αγώνα ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται ποσοστό 3% κατά τη
κανονική περίοδο και 5% κατά την διάρκεια των play-offs.
4. Το καθαρό έσοδο του αγώνα προκύπτει αφού αφαιρεθούν από τις εισπράξεις των
εισιτηρίων οι κάτωθι δαπάνες:
α. Ποσοστό 15% (ή όποιο ποσοστό έχει συμφωνηθεί μεταξύ της ΚΑΕ και της Διοίκησης
του γηπέδου) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α υπέρ του γηπέδου τέλεσης του αγώνα.
β. Aμοιβές διαιτητών, σημειωτών/κριτών, τεχνικών παρατηρητών /κομισαρίων,
υπηρεσία γηπέδου.
γ. Έξοδα έκδοσης- εκτύπωσης εισιτηρίων κλπ.
δ. Έξοδα φιλοξενίας και περιποιήσεως.

Z' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. δύνανται να τροποποιηθούν τα αναγραφόμενα
στους οικονομικούς όρους της παρούσης χρηματικά ποσά καθώς και οι τιμές των
εκδιδομένων εισιτηρίων.
β) Σε περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεως των ρυθμίσεων του κανονισμού Πρωταθλήματος
αρμοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε σε σχέση με τα αμιγώς αγωνιστικά θέματα προς αυτόν της
Διεθνούς Ομοσπονδίας (F.I.B.A), οι διαιτητές δικαιούνται να εφαρμόζουν τον κανονισμό
της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
γ) Κατ’ εφαρμογήν των οικείων διατάξεων οι καλαθοσφαιριστές των ΚΑΕ που συμμετέχουν
στο Πρωτάθλημα ασφαλίζονται για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη σε
ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να τηρούν πιστά τους όρους του
σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου που θα τους κοινοποιηθεί από τον Ε.Σ.ΑΚ.Ε και
των τυχόν προσθέτων πράξεων αυτού ως και οποιαδήποτε εγκύκλιο οδηγία κλπ του
Συνδέσμου συνδέεται με αυτό καθώς και να καταβάλλουν εμπρόθεσμα στον ΕΣΑΚΕ το
σύνολο του ασφαλίστρου, ήτοι τόσο την αναλογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις
ΚΑΕ όσο και την αναλογία που αντιστοιχεί στους αθλητές της, δικαιούμενες να
παρακρατήσουν από αυτούς (τους αθλητές τους) την αναλογία που τους βαρύνει. Η
άνω καταβολή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που ο ΕΣΑΚΕ θα
γνωστοποιεί στις ΚΑΕ. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ή προσήκουσας καταβολής, ο ΕΣΑΚΕ
δικαιούται να παρακρατεί τα οφειλόμενα ποσά από οποιαδήποτε χρηματικό ποσό της
οφειλέτριας ΚΑΕ τυχόν σώζεται εις χείρας του ανεξαρτήτως αιτίας και κατά
προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου, μη αποκλειόμενης της εφαρμογής της διατάξεως
του άρθρου 36 τους ισχύοντος για το Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής κατηγορίας Ειδικού
Πειθαρχικού Κανονισμού. Επίσης ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται σε περίπτωση οφειλής ΚΑΕ ως
προς την συμφωνηθείσα με την εταιρεία που ανέλαβε την μαγνητοσκόπηση των
αγώνων του Πρωταθλήματος αμοιβή καθώς και σε περίπτωση οφειλής ΚΑΕ προς τον
ΕΣΑΚΕ προερχόμενη από την αμοιβή προς την εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες scouting
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δυνάμει σχετικής σύμβασης του ΕΣΑΚΕ, για λογαριασμό των ΚΑΕ, να παρακρατά το
ισόποσο από οποιαδήποτε τυχόν χρηματικό ποσό της οφειλέτριας ΚΑΕ σώζεται εις
χείρας του ανεξαρτήτως αιτίας και κατά προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου.
δ) Σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται οποιεσδήποτε και πάσης φύσεως
οικονομικές υποχρεώσεις ΚΑΕ αναγόμενες στην προηγούμενη ή στις προηγούμενης
αγωνιστικές περιόδους προς τον ΕΣΑΚΕ, ο τελευταίος δικαιούται να παρακρατεί τα
ανωτέρω οφειλόμενα ποσά από οποιοδήποτε χρηματικό ποσό της οφειλέτριας ΚΑΕ
τυχόν σώζεται εις χείρας του ανεξαρτήτως αιτίας (ενδεικτικά αναφέρεται το οικονομικό
αντάλλαγμα από την παραχώρηση του δικαιώματος τηλεοπτικής μετάδοσης των εντός
έδρας αγώνων των ΚΑΕ, το οικονομικό αντάλλαγμα από την παραχώρηση
δικαιωμάτων προβολής φυσικών ή νομικών προσώπων μέσω των αγώνων του
Πρωταθλήματος των ΚΑΕ κ.α.) και κατά προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου.
Η ανωτέρω παρακράτηση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις καταβολές του
χρηματικού ποσού το οποίο έχει λαμβάνειν η οφειλέτρια ΚΑΕ και το οποίο σώζεται εις
χείρας του ΕΣΑΚΕ, το δε ποσοστό της παρακράτησης επί του άνω ποσού, θα
αποφασίζεται από τον ΕΣΑΚΕ ανάλογα με το ύψος της οφειλής κάθε ΚΑΕ προς τον
ΕΣΑΚΕ.
Δεν επιτρέπεται η αναγγελία στον ΕΣΑΚΕ προς εκτέλεση συμβάσεων εκχωρήσεων προς
τρίτους των απαιτήσεων των ΚΑΕ κατά του ΕΣΑΚΕ από οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά
αναφερόμενων συμβάσεων διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων, συμβάσεις
χορηγίας) ή η κοινοποίηση στον ΕΣΑΚΕ προς εκτέλεση ιδιωτικών συμφωνητικών
διακανονισμών οφειλών ΚΑΕ προς τρίτους μέσω των απαιτήσεών τους κατά του ΕΣΑΚΕ
από οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά αναφερόμενων συμβάσεων διαχείρισης τηλεοπτικών
δικαιωμάτων, συμβάσεις χορηγίας) σε ποσοστό ανώτερο του εβδομήντα πέντε (75) %
του ύψους της απαίτησης κάθε ΚΑΕ από την αντίστοιχη σύμβαση. Από την αγωνιστική
περίοδο 2020-2021, το ανωτέρω ποσοστό θα ανέρχεται σε πενήντα (50%) % του
ύψους της απαίτησης κάθε ΚΑΕ από την αντίστοιχη σύμβαση
Οι εκδοχείς των ανωτέρω απαιτήσεων, οι οποίες αναγγέλλονται στον ΕΣΑΚΕ προς
εκτέλεση, δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή
μετόχου με οποιοδήποτε ποσοστό της εκχωρήτριας ΚΑΕ αλλά και οποιασδήποτε άλλης
Κ.Α.Ε.. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και για τις συζύγους και τους μέχρι δεύτερου βαθμού
συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων.
Ως μη επιτρεπόμενη εκχώρηση κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου,
θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας,
εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε
παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω
περιορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%)
του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή
καθ` οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση
ή τη λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν
Συμβάσεις που καταρτίζονται και αναγγέλλονται στον ΕΣΑΚΕ προς εκτέλεση κατά
παράβαση των ανωτέρω περιορισμών, δεν θα εκτελούνται από αυτόν
ε) Διαπιστεύσεις
Ο ΕΣΑΚΕ έχει δικαίωμα να χορηγήσει διαπίστευση σε έναν εκπρόσωπό του, που έχει ή
θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. του, η οποία θα του παρέχει το δικαίωμα να
εισέρχεται σε όλους τους χώρους τους γηπέδου, στα οποία διεξάγονται αγώνες
Πρωταθλήματος αρμοδιότητάς του – εκτός των αποδυτηρίων των ομάδων και των
διαιτητών - προκειμένου να ελέγχει την τήρηση των Κανονισμών Πρωταθλήματος σε
σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους χορηγούς και Υποστηρικτές του
ΕΣΑΚΕ.
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Ο ΕΣΑΚΕ έχει δικαίωμα επίσης να χορηγήσει διαπίστευση σε έναν εντεταλμένο
εκπρόσωπο (επόπτη) , που έχει ή θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. του, η οποία θα του
παρέχει το δικαίωμα να εισέρχεται σε όλους τους χώρους τους γηπέδου, στα οποία
διεξάγονται αγώνες Πρωταθλήματος αρμοδιότητάς του – εκτός των αποδυτηρίων των
ομάδων και των διαιτητών- προκειμένου να ελέγχει την τήρηση των Κανονισμών
Πρωταθλήματος και να εκτελεί τα αναφερόμενα στην Οικονομική Εγκύκλιο καθήκοντά
του.
ο

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΝΟΜΩΝ
1.

2.

Το βραβείο (Κύπελλο κλπ.) και τα έπαθλα στην Πρωταθλήτρια καθώς και το Κύπελλο
και τα έπαθλα στην Δευτεραθλήτρια ομάδα του Πρωταθλήματος, απονέμονται
αμέσως μετά τη λήξη του τελικού που ανέδειξε την Πρωταθλήτρια και
Δευτεραθλήτρια ΚΑΕ του Πρωταθλήματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες το
επιτρέπουν.
Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ και σε περίπτωση αδυναμίας σύγκλησήςης της για λήψη
απόφασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Συνδέσμου. Η σχετική απόφαση δεν χρήζει
επικύρωσης και είναι άμεσα εκτελεστή.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση ή μη της απονομής
κατά τα άνω, η γηπεδούχος ΚΑΕ (του αντίστοιχου τελικού) υποχρεούται να μεριμνήσει
για τα ακόλουθα:
α) την δημιουργία ειδικού χώρου εντός του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου, ο
οποίος, θα προσδιορίζεται από ειδική σήμανση/σηματοδότηση με κινητά στοιχεία
(πασσάλους, σχοινιά κλπ.) σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος
των συμμετεχόντων στην απονομή αθλητών-προπονητών-παραγόντων κλπ. από τα
αποδυτήρια προς τον χώρο απονομής και αντίστροφα, φυλασσόμενος από ικανό
αριθμό του προσωπικού ασφαλείας της γηπεδούχου ΚΑΕ (κατ’ ελάχιστον 30 άτομα).
β) στον άνω ειδικά διαμορφωμένο χώρο, θα τοποθετηθούν:
 δύο (2) βάθρα: ένα (1) διαστάσεων 6m Χ 1m και ύψους 40cm και ένα (1)
διαστάσεων 6m Χ 1m και ύψους 20cm για την Πρωταθλήτρια και Δευτεραθλήτρια
ομάδα αντίστοιχα.
 Προηγείται η απονομή των επάθλων στην Δευτεραθλήτρια ομάδα.
 Ακολουθεί η απονομή των επάθλων στην Πρωταθλήτρια ομάδα και του
Βραβείου/Κυπέλλου στον αρχηγό αυτής.
 Τα έπαθλα στην Τριταθλήτρια ομάδα του Πρωταθλήματος, απονέμονται σε ειδική
εκδήλωση την οποία θα διοργανώνει η ΚΑΕ σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές
του χώρου.
Κατά την απονομή, το τρόπαιο του πρωταθλήματος τοποθετείται σε ειδική βάση με τα
χρώματα και το λογότυπο του ΕΣΑΚΕ φέροντας και το σύνθετο λογότυπο του
πρωταθλήματος. Απαγορεύεται η τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε άλλο σημείο π.χ.
τραπέζι ή βάση με τα χρώματα ή και λογότυπα χορηγών της πρωταθλήτριας ΚΑΕ.
ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
1. Στην περίπτωση που ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια η γηπεδούχος ΚΑΕ, η απονομή
πραγματοποιείται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.
2. Στην περίπτωση που ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια η φιλοξενούμενη ΚΑΕ, η
απονομή πραγματοποιείται εντός πέντε ημερών από την ανακήρυξη της σε χώρο
που θα αποφασισθεί από κοινού με τον ΕΣΑΚΕ.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ «ΧΟΡΗΓΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ» ΤΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΕΣΑΚΕ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
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1. Οι ΚΑΕ παραχωρούν και μεταβιβάζουν στον ΕΣΑΚΕ πλέον των αναφερόμενων στα
άρθρα 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 57, 58 και 60 του Κανονισμού Πρωταθλήματος, το
δικαίωμα προβολής χορηγών/υποστηρικτών τεχνικών υποστηρικτών του μέσω των
κατωτέρω αναφερόμενων διαφημιστικών και λοιπών χώρων καθώς και τα κατωτέρω
αναφερόμενα δικαιώματα προβολής χορηγών/υποστηρικτών – τεχνικών υποστηρικτών
του άνευ της καταβολής οιουδήποτε ανταλλάγματος.
2. Κάθε Κ.Α.Ε η ομάδα της οποίας μετέχει στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας,
παραχωρεί στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε, άνευ της εκ μέρους του καταβολής οιουδήποτε ανταλλάγματος,
τα ακόλουθα δικαιώματα και παροχές για την προβολή του εμπορικού σήματος,
λογοτύπου, ή έτερου τυχόν διακριτικού γνωρίσματος επιτελούντος ονοματική λειτουργία
του νομικού ή φυσικού προσώπου που θα αναλάβει την οικονομική υποστήριξη του
Πρωταθλήματος, το οποίο εφ’ εξής θα καλείται «Χορηγός του Πρωταθλήματος», με
αντάλλαγμα την μέσω αυτού προβολή του. Συγκεκριμένα:
Παραχωρεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει στον ΕΣΑΚΕ το δικαίωμα τοποθέτησης στο κεντρικό
κύκλο (σέντρα) επιδαπέδιας αυτοκόλλητης διαφήμισης διαστάσεως διαμέτρου 3,6m για
την προβολή του χορηγού / υποστηρικτών του Πρωταθλήματος σύμφωνα με το
συνημμένο στο παρόν σχεδιάγραμμα.
α) Παραχωρεί στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε το δικαίωμα χρήσης, άνευ της καταβολής οιουδήποτε τυχόν
ανταλλάγματος, των ηχητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου που χρησιμοποιεί ως έδρα
της σε όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας της, για την εκφώνηση δώδεκα (12)
ηχητικών μηνυμάτων διάρκειας έως σαράντα δευτερολέπτων (40) σε κάθε εντός έδρας
αγώνα της στην έναρξη των δεκαλέπτων, με περιεχόμενο την προβολή των
προϊόντων/υπηρεσιών του «Χορηγού του Πρωταθλήματος», των Οικονομικών/Τεχνικών
Υποστηρικτών του Πρωταθλήματος καθώς και των Τηλεοπτικών σταθμών, στους οποίους
παραχωρήθηκαν τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων του
Πρωταθλήματος.
β) Παραχωρεί στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε, άνευ της καταβολής οιουδήποτε τυχόν ανταλλάγματος, το
δικαίωμα χρήσης του γηπέδου που χρησιμοποιεί ως έδρα της και των ηχητικών του
εγκαταστάσεων για την διενέργεια δειγματοδιανομών και διαγωνισμών με την συμμετοχή
των θεατών σε όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας της.
γ) Για τις συμβάσεις που θα καταρτισθούν από την έναρξη ισχύος της παρούσης και μετά η
δαπάνη για την υλοποίηση των άνω παροχών (π.χ κατασκευή διαφημιστικών μέσων,
τοποθέτηση και αποξήλωση τους, κλπ.), βαρύνει τους τελικώς διαφημιζόμενους («Χορηγό
του Πρωταθλήματος/Υποστηρικτές του Πρωταθλήματος») και σε καμία περίπτωση την
ΚΑΕ ή τον ΕΣΑΚΕ.
δ) Όλες οι διαφημίσεις που ευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο ανεξάρτητα από το είδος
και το υλικό τους (πινακίδες και αυτοκόλλητα), θα τοποθετούνται σύμφωνα με το
συνημμένο στο παρόν σχεδιάγραμμα. Επιτρέπεται η τοποθέτηση 3D αυτοκόλλητων εντός
αγωνιστικού χώρου μόνο στους 2 κύκλους βολών σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές ασφαλείας για την προβολή των χορηγών των ΚΑΕ και η τοποθέτηση δύο
αυτοκόλλητων 3D διαστάσεων 4 μ. Χ 1 μ., εκτός αγωνιστικού χώρου για προβολή χορηγών
του ΕΣΑΚΕ στο σημείο που εμφαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα.
ε) Σε όλα τα γήπεδα στα οποία διεξάγονται αγώνες Πρωταθλήματος θα πρέπει να
τοποθετείται στο κέντρο του γηπέδου μέχρι το jump ball του αγώνα In Court Ball Stand
(Επιδαπέδιος Πύργος τοποθέτησης Επίσημης Μπάλας Πρωταθλήματος), ο οποίος θα φέρει
στις τέσσερις πλευρές του τα λογότυπα των χορηγών-υποστηρικτών του Πρωταθλήματος.
Ο Πύργος αυτός θα αφαιρείται ακριβώς πριν την έναρξη του αγώνα. Ο Πύργος αυτός θα
χορηγηθεί από τον ΕΣΑΚΕ σε κάθε ΚΑΕ, η οποία θα ευθύνεται για την διασφάλιση της
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ακεραιότητας αυτού και την αντικατάστασή του με δαπάνες της σε περίπτωση
οποιασδήποτε φθοράς ή καταστροφής του. Σε περίπτωση υποβιβασμού ΚΑΕ, αυτή οφείλει
να επιστρέψει τον ανωτέρω Πύργο, στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, σε
διαφορετική περίπτωση υποχρεούται να τον αντικαταστήσει με δαπάνες της. Η
ακολουθητέα διαδικασία πριν την έναρξη του αγώνα αναφέρεται στο άρθρο 23.2 του
Κανονισμού Πρωταθλήματος.
3. Κάθε Κ.Α.Ε, η ομάδα της οποίας μετέχει στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας,
παραχωρεί στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε δέκα (10) διαφημιστικά spots στα matrix (σε όσα γήπεδα
υπάρχουν) σε κάθε αγώνα, max. Διάρκειας 20 sec ένα (1) πριν την έναρξη και ένα (1) μετά
την λήξη του κάθε δεκαλέπτου σε κάθε αγώνα (όποια ΚΑΕ διαθέτει) και 2 σε τυχαία σειρά.
4. Την αναφορά της επίσημης επωνυμίας του πρωταθλήματος και την προβολή του
σύνθετου λογοτύπου του σε κάρτες αναγγελίας, κάρτες στατιστικών, trailers κλπ. που
προβάλλονται πριν ή κατά την διάρκεια των αγώνων του πρωταθλήματος στα πλαίσια της
τηλεοπτικής προβολής τους, από τον τηλεοπτικό σταθμό προς τον οποίο οι ΚΑΕ έχουν
παραχωρήσει τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων είτε κατ' ιδίαν είτε μέσω
του ΕΣΑΚΕ, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΕΣΑΚΕ και των
Χορηγού/ Υποστηρικτών του, οι οποίοι θα γνωστοποιηθούν σε όλες τις ΚΑΕ.
5. Επίσης οι ΚΑΕ που έχουν παραχωρήσει τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης των
αγώνων, κατ' ιδίαν πρέπει να μεριμνούν για την χορήγηση προς τον ΕΣΑΚΕ στιγμιοτύπων
με τις καλύτερες φάσεις των Αγώνων τους, για την δημιουργία βίντεο του top 10
(καλύτερες φάσεις) της αγωνιστικής, το οποίο θα μπορεί να προβάλλεται ελεύθερα στην
ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ και στα μέσα κοινωνικής του δικτύωσης. Επίσης να χορηγούν προς
τον ΕΣΑΚΕ βίντεο με τις παράλληλες ενέργειες κατά την διάρκεια των αγώνων, βραβεύσεις
MVP, για συγκεκριμένους σκοπούς βελτίωσης προβολής Πρωταθλήματος.
6. Κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου και όλων φάσεων των play offs πρέπει
υποχρεωτικά να είναι διαθέσιμη η χρήση του συστήματος του instant replay από τους
διαιτητές σε όλους τους τηλεοπτικά μεταδιδόμενους αγώνες, υποχρεούμενων των ΚΑΕ να
μεριμνήσουν για αυτό, κατόπιν έγκρισης και σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό,
στον οποίο παραχωρήθηκαν τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων τους.
Ειδικά οι ΚΑΕ που έχουν παραχωρήσει κατ΄ιδίαν τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης
των αγώνων, υποχρεούνται να μεριμνήσουν σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό, με
τον οποίο συμβλήθηκαν ώστε να είναι διαθέσιμο το σύστημα του instant replay κατά τους
τηλεοπτικά μεταδιδόμενους αγώνες
7.Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να δημιουργήσουν στην έδρα τους ειδική κερκίδα για τον χορηγό
του Πρωταθλήματος. Από το ανωτέρω εξαιρούνται οι ΚΑΕ οι οποίες έχουν Κεντρικό
Χορηγό Φανέλας, εταιρεία ανταγωνιστική του Χορηγού του Πρωταθλήματος.
8.Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να χορηγήσουν στον ΕΣΑΚΕ για τις ανάγκες των Χορηγών –
Υποστηρικτών του Πρωταθλήματος, διαγωνισμών του στα επίσημα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και λοιπές προωθητικές του ενέργειες δύο (2) επίσημες αγωνιστικές εμφανίσεις
τους υπογεγραμμένες από τους αθλητές τους, είπίσημες μπάλες Πρωταθλήματος, τις
οποίες θα τους διαθέσει ο ΕΣΑΚΕ, υπογεγραμμένες από τους αθλητές τους μπάλες και
οποιοδήποτε άλλο σχετικό υλικό τους ζητηθεί από τον ΕΣΑΚΕ.
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ΑΡΘΡΟ 19ο
BACKDROPS ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΥΠΟΥ και
FLASH INTERVIEW
Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να παραχωρήσουν θέσεις στα backdrops της αίθουσας συνεντεύξεων
τύπου, της μικτής ζώνης θέσεις και του FLASH INTERVIEW για χορηγούς του ΕΣΑΚΕ, όπως
αυτοί προσδιορίζονται στο ειδικό σχεδιάγραμμα το οποίο προσαρτάται στην παρούσα. Η
προβολή του λογοτύπου του ΕΣΑΚΕ, του λογοτύπου του Πρωταθλήματος και των
Χορηγών/ Υποστηρικτών του ΕΣΑΚΕ πρέπει να γίνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % της
συνολικής διαθέσιμης επιφάνειας . Ειδικότερα ισχύουν τα εξής :
α) Το Backdrop της αίθουσας συνεντεύξεων τύπου, ένα φόντο μέγιστης διάστασης 2,5 μ.
ύψος Χ 6 μ. πλάτος (ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας) θα βρίσκεται τοποθετημένο
ακριβώς πίσω από το κεντρικό τραπέζι της αίθουσας της συνέντευξης τύπου. Το
δημιουργικό του backdrop θα χορηγηθεί από τον ΕΣΑΚΕ , θα περιέχει τους
χορηγούς/υποστηριχτές του Πρωταθλήματος καθώς και κενές θέσεις για τους χορηγούς
της ΚΑΕ και θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από αυτήν.
β) Το FLASH interview backdrop θα είναι ένα φόντο ελάχιστης διάστασης 2,5 μ. ύψος Χ 2,5 μ.
πλάτος για χρήση στον αγωνιστικό χώρο (μεταφερόμενο φόντο). Το δημιουργικό του θα
xορηγείται από τον ΕΣΑΚΕ και θα περιέχει τους χορηγούς/υποστηρικτές του
Πρωταθλήματος καθώς και κενές θέσεις για τους χορηγούς της ΚΑΕ. Το ανωτέρω επίσημο
φόντο πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις ΚΑΕ σε όλες τις συνεντεύξεις που
διεξάγονται από τα ΜΜΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα.
γ) Για το backdrop της μικτής ζώνης ένα φόντο ελάχιστης διάστασης 2,5 μ. ύψος Χ 2,5 μ.
πλάτος για χρήση στη μικτή ζώνη (μεταφερόμενο φόντο) το δημιουργικό του οποίου θα
αποστέλλεται από τον ΕΣΑΚΕ και θα περιέχει τους χορηγούς/υποστηρικτές του
Πρωταθλήματος καθώς και κενές θέσεις για τους χορηγούς της ΚΑΕ. Το επίσημο φόντο
πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις συνεντεύξεις που διεξάγονται από τα ΜΜΕ πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα.
Ο ΕΣΑΚΕ υποχρεούται να κοινοποιεί το δημιουργικό των ανωτέρω backdrops στις ΚΑΕ
τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος. Εν συνεχεία οι ΚΑΕ θα
υποβάλλουν στον ΕΣΑΚΕ το αργότερο 4 ημέρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος την
τελική τους μακέτα προς έγκριση. Τέλος θα αποστέλλουν φωτογραφικό υλικό για
επιβεβαίωση ορθής τοποθέτησης αυτών.
Έπειτα από ρητή έγκριση από τον ΕΣΑΚΕ των τελικών σχεδίων του backdrop της αίθουσας
Συνέντευξης Τύπου, του backdrop του flash interview και του backdrop της μικτής ζώνης, η
παραγωγή και τοποθέτησή τους αποτελεί ευθύνη της ΚΑΕ. Μόνο ο ΕΣΑΚΕ δύναται να
τροποποιεί το φόντο των backdrops κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου λόγω
υπογραφής σύμβασης με νέους χορηγούς/υποστηρικτές του ΕΣΑΚΕ.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Αρμόδιο για το Πρωτάθλημα του ΕΣΑΚΕ Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο, σύμφωνα με
το άρθρο 120 ν. 2725/1999, είναι το συγκροτηθέν κατά τις οικείες διατάξεις όργανο.
Το προβλεπόμενο στην διάταξη του άρθρου 119 παρ. 1 του ν. 2725/1999, όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει, Πρωτοβάθμιο Δικαιοδοτικό Όργανο που λειτουργεί στον
ΕΣΑΚΕ είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων στα οποία
υποπίπτουν αθλητές, προπονητές, παράγοντες και ομάδες (Κ.Α.Ε) της Α1 Εθνικής
Κατηγορίας στους αγώνες που λαμβάνουν μέρος ανεξαρτήτως διοργανώσεως, και για
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την επιβολή των σχετικών ποινών, εφαρμοζομένων των εγκεκριμένων ειδικών
διατάξεων του Πειθαρχικού Κανονισμού για το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής
Κατηγορίας.Οι στην παρούσα προκήρυξη προβλεπόμενες πειθαρχικές ή οικονομικές
ποινές, αποτελούν παράρτημα του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού, αποτελώντας
ενιαίο κείμενο με αυτόν και λαμβάνονται υπόψη από το ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ
Στην περίπτωση αυτή, η επιβαλλόμενη ποινή στην ομάδα, σε αθλητές, προπονητές ή
παράγοντες αυτής εκτίεται στον επόμενο κατά σειρά από την έκδοση της απόφασης
αγώνα της ομάδας στην οποία (ή στους αθλητές, προπονητές ή παράγοντες της οποίας)
επιβλήθηκε, άλλως κατά τις οικείες διατάξεις, ανεξαρτήτως επίσημης διοργάνωσης στην
οποία αυτή μετέχει.
Αρμόδιο για την εκδίκαση των παραβάσεων ντόπινγκ είναι το προβλεπόμενο στις
ισχύουσες διατάξεις όργανο κατά τις διατάξεις που το διέπουν.
2. Οι Κ.Α.Ε οι ομάδες των οποίων μετέχουν στο πρωτάθλημα αγωνιστικής περιόδου 20192020 παραιτούνται της προσβολής αποφάσεων του Μ.Δ.Ο για λόγους αναγόμενους
στην εφαρμογή του ν. 3372/2005.
3. α) Οι Κ.Α.Ε οι οποίες σε εκτέλεση του άρθρου 84 παρ. 2 του Ν. 2725/1999, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, κατήρτισαν κατ’ ιδίαν συμβάσεις με τηλεοπτικούς σταθμούς
για την παραχώρηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης και εκμετάλλευσης
των αγώνων καλαθόσφαιρας Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2019-2020,
στους οποίους θεωρούνται γηπεδούχοι, υποχρεούνται να αποστείλουν στον ΕΣΑΚΕ
αντίγραφα των συμβάσεων αυτών κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα οικεία άρθρα
του κανονισμού πρωταθλημάτων Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και να διασφαλίζουν τα υπέρ του Ε.Σ.Α.Κ.Ε
δικαιώματα που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 18 του παρόντος
β) Επίσης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε ποσοστό 8%, το οποίο αυτός
δικαιούται επί του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 8
του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τα ειδικότερα αναφερόμενα στα
οικεία άρθρα του κανονισμού πρωταθλημάτων αρμοδιότητος Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Η σχετική
καταβολή πραγματοποιείται απευθείας από τον αντισυμβαλλόμενο των Κ.Α.Ε
τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό, κατ΄ εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 84 του
ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 30 του ν. 3057/2002 και
ισχύει έκτοτε.
γ) Δια του παρόντος κάθε Κ.Α.Ε από τις συμμετέχουσες στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής
Κατηγορίας παρέχει ρητή και ανέκκλητη εντολή και εξουσία στους Ε.Ο.Κ και Ε.Σ.Α.Κ.Ε να
εισπράττουν απευθείας από τον φορέα στον οποίο έχουν παραχωρήσει τα δικαιώματα
τηλεοπτικής μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων τους στο πλαίσιο του άνω
Πρωταθλήματος το προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις, ποσοστό τους. Σε
περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε δικαιούται να απαγορεύει την
είσοδο του τηλεοπτικού συνεργείου στο γήπεδο που διεξάγονται οι εντός έδρας αγώνες
της Κ.Α.Ε εις βάρος της ΚΑΕ επιβάλλεται η κύρωση που προβλέπεται από την διάταξη
του άρθρου 78 παρ. 4 του ν. 2725/1999, ως ισχύει σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες
από τις οικείες διατάξεις του Ειδικού πειθαρχικού κανονισμού Πρωταθλήματος Α1
Εθνικής κατηγορίας, κυρώσεις.
4. Η παρούσα διέπεται από την διάταξη του άρθρου 131 του ν. 2725/1999, ως
ετροποποιήθη και ισχύει.
5. Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 120 παρ. 2β του ν. 2725/1999 όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3262/2004, ως «μαγνητοσκόπηση» (video) του
αγώνα θεωρείται ο υλικός φορέας (αρχείο σε ψηφιακή μορφή)
στον οποίο
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αποτυπώνεται ο αγώνας όπως προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό/κανάλι που
έχει τα σχετικά δικαιώματα και ο υλικός φορέας (αρχείο σε ψηφιακή μορφή) στον
οποίο αποτυπώνεται ο αγώνας από τον ή τους φορείς στους οποίους ο ΕΣΑΚΕ θα
αναθέσει την μαγνητοσκόπηση των λοιπών αγώνων για την ενημέρωση των
προπονητών των ΚΑΕ – μελών του, την ενημέρωση του αρχείου του, για εκπαιδευτικούς
σκοπούς αλλά και για λοιπή χρήση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,. Απαγορεύεται
ρητά η παραχώρηση του υλικού που βιντεοσκοπήθηκε για εμπορικούς λόγους.
Σε περίπτωση που ο αγώνας δεν προβάλλεται τηλεοπτικά ως «μαγνητοσκόπηση»
(video), θεωρείται ο υλικός φορέας (αρχείο σε ψηφιακή μορφή) στον οποίο
αποτυπώνεται ο αγώνας από τον ή τους φορείς στους οποίους ο ΕΣΑΚΕ θα αναθέσει
την μαγνητοσκόπηση των λοιπών αγώνων. Μαγνητοσκοπήσεις «video» που δεν
πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.
O υλικός φορέας (αρχείο σε ψηφιακή μορφή) , στο οποίο αποτυπώνεται ο αγώνας και
οι διακοπές αυτού σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα είναι στην διάθεση
του ΜΔΟ, σε περίπτωση που επιθυμεί την χρήση του.
6. α. Για την άσκηση προσφυγής ή οποιουδήποτε δικογράφου ενώπιον της Επιτροπής
Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, απαιτείται η κατάθεση από τον προσφεύγοντα
παραβόλου, μέχρι την έναρξη της συζήτησης, ύψους διακοσίων (200,00) ευρώ για
καλαθοσφαιριστές/προπονητές που κατήρτισαν συμβάσεις με ΚΑΕ Α1 Εθνικής
Κατηγορίας και εκατό (100,00) ευρώ για καλαθοσφαιριστές/προπονητές που
κατήρτισαν συμβάσεις/ συμφωνητικά με ΚΑΕ/ Σωματεία Α2 Εθνικής Κατηγορίας.
Το ανωτέρω παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, προκειμένου να
καλυφθεί μέρος των λειτουργικών δαπανών της ανωτέρω Επιτροπής
β. Η μη κατάθεση παραβόλου συνεπάγεται την απόρριψη του δικογράφου σαν
απαράδεκτο.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Στο πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 εφαρμόζονται
ο Κανονισμός Πρωταθλήματος , ο Κανονισμός Αδειοδότησης Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα
Α1 Εθνικής Κατηγορίας και ο Ειδικός Πειθαρχικός Κανονισμός, όπως διαμορφώθηκαν με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Κ.Α.Ε - μελών του Ε.Σ.Α.Κ.Ε της 23.7.2019 και
υποβλήθηκαν προς έγκριση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τους οποίους όλες οι
συμμετέχουσες στο πρωτάθλημα ΚΑΕ, δηλώνουν ότι εγκρίνουν και αποδέχονται στο
σύνολό τους ανεπιφύλακτα. Επίσης σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ θα
εφαρμοσθεί για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 η “Εγκύκλιος Διαχείρισης Εισιτηρίων” η
οποία επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Για κάθε θέμα το
οποίο τυχόν δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς της ΕΟΚ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ή την
παρούσα προκήρυξη αλλά και για την αποσαφήνιση και συμπλήρωση ασαφειών και κενών
τα οποία τυχόν θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή των διατάξεών τους καθώς και για
την ερμηνεία αυτών, αρμόδιο καθίσταται το Δ.Σ του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, το οποίο θα αποφασίσει μετά
από σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, οι αποφάσεις του δε έχουν την αυτή νομική
ισχύ με τις διατάξεις που διασαφηνίζουν, συμπληρώνουν ή ερμηνεύουν και πρέπει να
εφαρμοστούν άμεσα.
___________________
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 2019-2020
Ρυθμίσεις για την τηλεοπτική μετάδοση αγώνων:
Τα μέλη του συνεργείου του τηλεοπτικού σταθμού/καναλιού έχουν τη δυνατότατα λήψης
ήχου από τους πάγκους των ομάδων στα time outs στους τηλεοπτικά μεταδιδόμενους
αγώνες.
ου

ου

Οι βοηθοί προπονητές μετά το τέλος του 1ου και του 3ου δεκαλέπτου υποχρεούνται να
προβαίνουν σε σύντομες δηλώσεις στους δημοσιογράφους του τηλεοπτικού σταθμού που
μεταδίδει τους αγώνες .
Οι πρώτοι προπονητές υποχρεούνται να προβαίνουν σε σύντομες δηλώσεις στους
δημοσιογράφους του τηλεοπτικού σταθμού που μεταδίδει τους αγώνες κατά τη διάρκεια
του ημιχρόνου
Οι ΚΑΕ, μετά την έγκριση του τηλεοπτικού σταθμού στον οποίο έχουν παραχωρηθεί τα
δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων τους και κατόπιν
ενημέρωσης του ΕΣΑΚΕ, έχουν το δικαίωμα χρήσης παρακάμερας για τους ως άνω αγώνες,
για κινηματογράφηση και λήψη υλικού, που δεν θα σχετίζεται και δεν θα απεικονίζει με
οποιονδήποτε τρόπο πάσης φύσεως αγωνιστική δράση, που λαμβάνει χώρα εντός των
ορίων του αγωνιστικού χώρου, ως εκ τούτου εντελώς ενδεικτικά με τη χρήση της μίας (1)
«παρακάμερας» θα επιτρέπεται η λήψη στιγμιοτύπων της εξέδρας, του πάγκου, εκδηλώσεις,
βραβεύσεις κλπ.
Το κινηματογραφούμενο, σύμφωνα με την παρούσα άδεια, υλικό θα επιτρέπεται να
προβληθεί μόνο από τον επίσημο ιστότοπο (official website) των ΚΑΕ, καθώς και από τους
επίσημους λογαριασμούς, που διατηρούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης [social media] και
το επίσημο κανάλι (official channel) των ΚΑΕ στο www.youtube.com και αποκλειστικά
ύστερα από τη λήξη του εκάστοτε εντός έδρας αγώνα.
Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα για χρήση παρακάμερας θα πρέπει να αποστέλλεται το
αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.
Επίσης οι ΚΑΕ σε συνεννόηση με τον τηλεοπτικό σταθμού στον οποίο έχουν παραχωρηθεί
τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων τους και κατόπιν
ενημέρωσης του ΕΣΑΚΕ, δύναται να επιτρέψουν στους εκπροσώπους των άνω
τηλεοπτικών σταθμών να εισέρχονται στα αποδυτήρια για λήψη ζωντανών στιγμιοτύπων.
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