
1 
 

 
 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

2021-2022 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



2 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  

 

Άρθρο 1ο 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

Για την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και αγώνων αρμοδιότητας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, 

ισχύει ο παρών Κανονισμός με τα τυχόν Παραρτήματά του, ο Ειδικός Κανονισμός Αδειοδότησης 

Oμάδων ως παράρτημα του παρόντος Κανονισμού και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 

(καταρτισθείς κατά τις διατάξεις των άρθρων 96 και 104 του ν. 2725/1999 όπως ισχύουν). Για τα 

θέματα τα οποία δεν προβλέπονται από αυτόν, ισχύουν οι Κανονισμοί της Ε.Ο.Κ, άλλως αυτοί της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FIBA). 

 

Άρθρο 2ο 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. προκηρύσσεται το ετήσιο πρωτάθλημα αρμοδιότητός του. Οι 

όροι διεξαγωγής του προβλέπονται από την σχετική Προκήρυξη που εκδίδεται με απόφαση του 

Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού περί προκηρύξεων πρωταθλημάτων. 

 

Άρθρο 3ο 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ Ε.Σ.Α.Κ.Ε. - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΕΠΟΥΝ 

 

1. Οι επίσημες διοργανώσεις που υπάγονται στην αποκλειστική  αρμοδιότητα του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και 

στις οποίες συμμετέχουν οι ομάδες καλαθόσφαιρας ανδρών των Κ.Α.Ε   μελών του είναι : 

 

α. Το Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας ανδρών Α1 Εθνικής κατηγορίας. 

β. Η διοργάνωση με την επωνυμία «SUPER CUP» (με δυνατότητα προσθήκης διακριτικού 

γνωρίσματος ή επωνυμίας Χορηγού), ήτοι φιλικοί αγώνες  μεταξύ των τεσσάρων (4) ομάδων των 

ΚΑΕ που κατατάχθηκαν στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη και στην τέταρτη θέση της τελικής 

κατάταξης του Πρωταθλήματος Α1 Εθνική Κατηγορίας ης προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, 

σύμφωνα με την Ειδική Προκήρυξη αυτού 

γ. Κάθε άλλη διοργάνωση που νόμιμα θα του ανατεθεί. 

 

2.  Τα παραπάνω πρωταθλήματα  και διοργανώσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 

α. Της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

β. Του Κανονισμού Πρωταθλήματος αρμοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε με τα τυχόν Παραρτήματά του, 

του Ειδικού Κανονισμού Αδειοδότησης ως παράρτημα του παρόντος Κανονισμού και 

αποτελούντος αναπόσπαστο τμήμα του, του σχετικού Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού 

καταρτισθέντων κατά τις διατάξεις των άρθρων 96 και 104 του ν. 2725/1999  

γ. Των ισχυόντων Κανονισμών Παιδιάς του αθλήματος (Επίσημων Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης 

της FIBA) . 

δ. Της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος (και τα Παραρτήματα αυτής) ή της Ειδικής 

Προκήρυξης του SUPER CUP, κατά περίπτωση, η οποία συμπληρώνει τους παρόντες Κανονισμούς. 

ε. των διατάξεων της Νομοθεσίας ή Κανονισμών ή Κωδίκων, οι οποίες αναφέρονται στον 

παρόντα Κανονισμό και στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό ως ισχύουσες και εφαρμοζόμενες κατά 

παραπομπή ή ενσωμάτωση., 

  

3. Σε περίπτωση κατά την οποία καταστεί αναγκαία η διεξαγωγή αγώνων ή πρωταθλημάτων, 

που δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς αυτούς, οι όροι κλπ. θέματα που αφορούν την 

διεξαγωγή τους ρυθμίζονται με ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. που κοινοποιούνται στις 

ενδιαφερόμενες Κ.Α.Ε είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξή τους. 

 



3 
 

4. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού ως και των Ειδικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων 

που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησίν του, όπου γίνεται αναφορά στην «διοργανώτρια αρχή» 

του Πρωταθλήματος εννοείται ο ΕΣΑΚΕ. 

 

5. Επιτρέπεται η τροποποίηση του Κανονισμού Ειδικής Αδειοδότησης, η οποία πρέπει να έχει 

πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τρεις  (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και  η 

οποία θα ισχύσει για την αγωνιστική περίοδο  2022-2023. 

 

Άρθρο 3Α  

 

EIΔΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID 19 

1. Το Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο για το Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας 

Καλαθοσφαίρισης Ανδρών που θα καταρτισθεί και θα εγκριθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις, θα 

καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι Κ.Α.Ε. που θα 

συμμετέχουν στους αγώνες του ανωτέρω Πρωταθλήματος. Επίσης, το εν λόγω πρωτόκολλο θα 

περιγράφει τους κανόνες, λειτουργίες και οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι εμπλέκονται 

στη διοργάνωση των αγώνων, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

2. Οι έκτακτες συνθήκες συνεπεία της πανδημίας του COVID 19, λογίζονται ότι αποτελούν λόγους 

που αποκλείουν την εφαρμογή ή επιβάλλουν την προσαρμοσμένη εφαρμογή ορισμένων 

διατάξεων του παρόντος Κανονισμού Πρωταθλήματος και του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού, 

οι οποίες δεν θα συνάδουν με τις προβλέψεις του Αγωνιστικού Υγειονομικού Πρωτοκόλλου για το 

Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών  που θα καταρτισθεί και θα 

εγκριθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  

3. Ενδεικτικά αναφέρονται διατάξεις σχετικά με την καταλληλόλητα εσωτερικών χώρων του 

γηπέδου, δυνατότητας ορισμού από τον ΕΣΑΚΕ έδρας διεξαγωγής αγώνων, δικαιούμενων εισόδου 

στο γήπεδο και στον αγωνιστικό χώρο προσώπων και  σχετικών προϋποθέσεων (π.χ. 

εμβολιασμός κατά της COVID 19, διενέργεια ελέγχων) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 

νομοθεσίας και τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων, υποχρέωσης προσκόμισης στον διαιτητή ή 

τον τεχνικό παρατηρητή ή στη Γραμματεία των αγώνων βεβαιώσεων – υπεύθυνων δηλώσεων ότι 

τα πρόσωπα που θα υποδειχθούν θα έχουν υποβληθεί στα προβλεπόμενα test για την ανίχνευση 

του ιού COVID 19 ή σε εμβολιασμό, μηδενισμού σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων 

βεβαιώσεων, της διαδικασίας πριν την έναρξη αγώνων, λόγων και διαδικασίας αναβολής αγώνων 

για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία λόγων αναβολής ή διακοπής για την περίπτωση 

παραβίασης του Υγειονομικού Αγωνιστικού Πρωτοκόλλου ως προς τον αριθμό των 

παρευρισκόμενων στις κερκίδες ή στον περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άνω 

Πρωτοκόλλου, λόγων και διαδικασίας πρόωρης λήξης και περάτωσης του Πρωταθλήματος για 

λόγους που σχετίζονται με την πανδημία,. 

4. Οι διατάξεις αυτές καθώς και πρόσθετες ρυθμίσεις και προϋποθέσεις που θα άπτονται της 

εφαρμογής του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου και των συνεπειών μη τήρησης των προβλέψεών του, 

θα περιληφθούν στην Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Αγωνιστικής 

Περιόδου 2021-2022, η οποία θα καταρτισθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις και θα δεσμεύει τις 

ΚΑΕ, τους αθλητές, τους προπονητές, το τεχνικό προσωπικό, συνεργάτες ΚΑΕ, τους διοικητικούς 

παράγοντες και όλα τα εμπλεκόμενα στη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος πρόσωπα και θα 

λαμβάνονται υπ΄όψιν από τους Διαιτητές, Τεχνικούς Παρατηρητές και λοιπά εμπλεκόμενα στη 

διεξαγωγή των αγώνων του Πρωταθλήματος πρόσωπα καθώς από τον Αθλητικό Δικαστή και τα 

λοιπά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, τα οποία οφείλουν να τα λαμβάνουν υπόψιν τους κατά την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Παράλληλα τα ανωτέρω αναφερόμενα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα θα δεσμεύονται από το σύνολο των μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας, τα οποία θα ισχύουν από την ψήφιση του παρόντος και καθ΄όλη τη διάρκεια 

διεξαγωγής του Πρωταθλήματος, τα οποία θα περιέχονται στις οικείες διατάξεις Νόμων, 

Υπουργικών Αποφάσεων, εγκυκλίους κλπ 

 

5. Επί οποιουδήποτε θέματος δεν προβλέπεται στον Κανονισμό, όπως επί περιπτώσεων ανωτέρας 

βίας (περιλαμβανόμενης της πανδημίας του COVID 19 και των έκτακτων συνθηκών λόγω αυτής) 
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θα λαμβάνει απόφαση το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ ή η Ειδική Επιτροπή στην οποία θα ανατεθεί το σύνολο ή 

μερος των αρμοδιοτήτων του. Αν λαμβάνονται αποφάσεις από την Επιτροπή Πρωταθλήματος, 

αυτές θα επικυρώνονται από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του 

 

 

Άρθρο 4ο 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Η αποκλειστική αρμοδιότητα της διοργάνωσης και διεξαγωγής των αγώνων του πρωταθλήματος 

καλαθοσφαίρισης Ανδρών Α1 Εθνικής κατηγορίας και της διοργάνωσης του SUPER CUP ανήκει 

στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και ειδικότερα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ή σε οποιοδήποτε έτερο 

όργανο ή επιτροπή του αναθέσει το σύνολο ή μέρος των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του, με 

απόφασή του στην οποία θα περιλαμβάνονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις συγκρότησης 

και λειτουργίας του. 

  

Άρθρο 5o 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ /ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΕ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 

Δύο (2) φορές κατά την διάρκεια κάθε αγωνιστικής περιόδου και σε χρόνο και τόπο που θα 

καθορίσει ο ΕΣΑΚΕ, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου, 

πραγματοποιείται συνάντηση των Προέδρων/Ιδιοκτητών-Μετόχων των ΚΑΕ της Α1 Εθνικής 

Κατηγορίας. 

  

Άρθρο 6o  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

 

1. Η χρονική περίοδος κατά την οποία θα πρέπει να διεξαχθεί το πρωτάθλημα και η διοργάνωση 

του SUPER CUP, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.  Η απόφαση 

αυτή κοινοποιείται στις Κ.Α.Ε μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 

παρόντος Κανονισμού. 

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, έχει δικαίωμα να 

παρατείνει την ημερομηνία λήξης του πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης του SUPER CUP, 

αρμοδιότητός του, ή να αποφασίσει τη μη διεξαγωγή τους. 

 

3. Οι ΚΑΕ υποχρεούνται  να ενημερώνουν τον ΕΣΑΚΕ για την διεξαγωγή συμμετοχή τους σε 

επίσημους   φιλικών αγώνων  τους  ή σε τουρνουά προετοιμασίας άμεσα μετά τη κατάρτιση της 

σχετικής συμφωνίας.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΑΚΕ-ΚΑΕ 

 

Άρθρο 7o  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

α. Πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου καταρτίζεται από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε η Ειδική Προκήρυξη 

διεξαγωγής του Πρωταθλήματος και η Ειδική Προκήρυξη διεξαγωγής της διοργάνωσης SUPER 

CUP  που ανήκουν στην αρμοδιότητά του. 

 

β. Η Ειδική Προκήρυξη μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση 

του Ε.Σ.Α.Κ.Ε κοινοποιείται στις Κ.Α.Ε μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

έναρξη των αγώνων του οικείου Πρωταθλήματος  ή διοργάνωσης. 
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Άρθρο 8o  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η Ειδική Προκήρυξη περιλαμβάνει : 

 

α. την κατηγορία του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, στο οποίο αναφέρεται. 

β. τον υπεύθυνο για την οργάνωση και διεξαγωγή του φορέα, όργανο, επιτροπή κλπ. 

γ. την ημερομηνία έναρξής του. 

δ. Τις Κ.Α.Ε μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε και τους αθλητές (αριθμός, κατηγορίες κλπ) που δικαιούνται 

συμμετοχής στο πρωτάθλημα 

ε. την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής των Κ.Α.Ε που μετέχουν σε αυτό. 

στ.  τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων. 

ζ. το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος/ της διοργάνωσης. 

η. τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων. 

θ. θέματα σχετικά με τον ορισμό γηπέδων που θα χρησιμοποιήσουν ως έδρες τους οι 

συμμετέχουσες ομάδες  για τους αγώνες. 

ι. τους οικονομικούς όρους διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος/ της διοργάνωσης και 

των σχέσεων Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και Κ.Α.Ε -  μελών του που μετέχουν σε αυτό. 

ια. το ύψος των χρηματικών ποσών που θα καταβάλλονται στους διαιτητές, κριτές και τεχνικούς 

παρατηρητές. 

ιβ. τα σχετικά με την τιμή και διαχείριση των εισιτηρίων και προσκλήσεων των αγώνων, θέματα. 

ιγ. τα σχετικά με το ύψος και το είδος των παραβόλων των ενστάσεων που θα υποβάλλονται, 

θέματα. 

ιδ. τον καθορισμό του αριθμού των ομάδων που υποβιβάζονται. 

ιε. πρόβλεψη για την περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων. 

ιστ. έπαθλα και βραβεία. 

ιζ. περιπτώσεις αναδιαρθρώσεως κατηγοριών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου. 

ιη. το πρωτόκολλο απονομών. 

ιθ. οτιδήποτε άλλο αφορά την διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων του Πρωταθλήματος ή 

της διοργάνωσης  καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται από τους οικείους κανονισμούς. 

 

Άρθρο  9o  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 

 

1. Η Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος  ή άλλης διοργάνωσης αρμοδιότητας του ΕΣΑΚΕ πρέπει 

να ρυθμίζει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια τη διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων του, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των Κανονισμών αυτών. 

 

2. Εάν συντρέχει λόγος, που αποκλείει την εφαρμογή διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, αυτός 

θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στη σχετική Προκήρυξη καθώς και στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

3. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση των όρων της Ειδικής Προκήρυξης μετά την έναρξη του 

οικείου Πρωταθλήματος ή άλλης διοργάνωσης. Τυχόν τροποποίηση ή συμπλήρωση της μπορεί να 

γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, σαράντα 

οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος η οποία πρέπει να 

κοινοποιηθεί στις Κ.Α.Ε μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε που αγωνίζονται σε αυτό είκοσι τέσσερις (24) 

τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη του. 

  

4. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την οικεία Προκήρυξη  ή τον παρόντα Κανονισμό, 

αποφασίζει το Διοικητικό  Συμβούλιο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

5. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται η λέξη "το πρωτάθλημα", περιλαμβάνει τους 

αγώνες που διεξάγονται κατά την κανονική περίοδο και τους αγώνες των play offs, σε περίπτωση 

που η διεξαγωγή τους προβλέπεται από την οικεία Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος. 
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Άρθρο  10o  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Η συμμετοχή των ομάδων των ΚΑΕ στο οικείο Πρωτάθλημα και στη διοργάνωση με την 

επωνυμία «SUPER CUP» που διοργανώνονται από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε, είναι υποχρεωτική υπό την 

προϋπόθεση της πλήρωσης από αυτές των υπό την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες 

κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ προβλεπόμενων προϋποθέσεων. 

 

2. Στις Κ.Α.Ε, οι ομάδες των οποίων δεν συμμετέχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις, παρ' ότι 

υποχρεούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλονται οι ποινές που 

προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού και του παρόντος 

Κανονισμού πρωταθλήματος αρμοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

3. Οι ποινές που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλονται και στην περίπτωση 

αποχώρησης της ομάδας ΚΑΕ, πριν από την λήξη των αγώνων του πρωταθλήματος  ή του SUPER 

CUP,  στο οποίο συμμετέχει.  

 

4.   Απαγορεύεται η διεξαγωγή δύο επίσημων αγώνων της ομάδας της ίδιας ΚΑΕ, μέσα σε 

διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.  

 

Άρθρο 11o  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Μέσα στην προβλεπόμενη από την Ειδική Προκήρυξη προθεσμία, κάθε Κ.Α.Ε, η οποία έχει 

αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα, κατά τη διαδικασία του εκάστοτε εν ισχύ 

Κανονισμού του άρθρου 105 παρ. 4 του ν. 2725/1999, υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα, στο οποίο δικαιούται να λάβει μέρος, συνοδευόμενη από 

το προβλεπόμενο στην άνω Προκήρυξη παράβολο συμμετοχής. 

2. α. Μέσα στην προβλεπόμενη από την Ειδική Προκήρυξη προθεσμία, κάθε Κ.Α.Ε, η οποία έχει 

αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση του SUPER CUP, βάσει της βαθμολογικής 

κατάταξης του Πρωταθλήματος της προηγούμενης αγωνιστική περιόδου, υποχρεούται να 

υποβάλει στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. δήλωση συμμετοχής στην άνω διοργάνωση συνοδευόμενη από το τυχόν 

προβλεπόμενο στην άνω Προκήρυξη παράβολο συμμετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία ομάδα 

ΚΑΕ, η οποία έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση με την επωνυμία SUPER CUP, 

δεν δηλώσει συμμετοχή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή αποχωρήσει από αυτήν ή τελικά, 

δεν συμμετάσχει για οποιονδήποτε λόγο, σε οποιονδήποτε εκ των αγώνων  του, η υπαίτια ομάδα 

παραπέμπεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ στο ΜΔΟ για την επιβολή της προβλεπόμενης στον 

Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό ποινής. Την θέση της ανωτέρω ομάδας στην διοργάνωση, θα 

καταλάβει η επόμενη ομάδα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, και σε περίπτωση μη 

συμμετοχής ή αποχώρησης και αυτής από αυτήν η μεθεπόμενη κ.ο.κ 

2.β. Η δήλωση συμμετοχής στους αγώνες πρωταθλήματος αποτελεί σύμβαση ανεπιφύλακτης 

προσχώρησης των Μελών στους αγωνιστικούς όρους της οικείας προκήρυξης και στις 

αντίστοιχες διατάξεις και κανονισμούς. Οποιαδήποτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει γραφεί. Η 

δήλωση συμμετοχής δεσμεύει επίσης τους αθλητές, τους προπονητές και κάθε άλλο φυσικό 

πρόσωπο του Μέλους, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της 

διοργανώτριας αρχής. Ειδικότερα στη δήλωση συμμετοχής αναφέρεται ότι η ΚΑΕ : 

 -αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Προκήρυξης, των Κανονισμών 

Πρωταθλήματος, των λοιπών Κανονισμών του ΕΣΑΚΕ (Πειθαρχικού, Ειδικής Αδειοδότησης, 

Κανονισμού του άρθρου 105 παρ. 4 του ν. 2725/1999) αλλά και του Καταστατικού του ΕΣΑΚΕ, και 

των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσχωρώντας 

ανεπιφύλακτα σε όλα τα ανωτέρω. 

  -κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο Πρωτάθλημα θα γνωρίζει και θα τηρεί απαρέγκλιτα 

ην κείμενη αθλητική νομοθεσία,  
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 -και τέλος ότι συνομολογεί και αποδέχεται την αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαιοδοτικών και 

πειθαρχικών οργάνων και επιτροπών του ν. 2725/1999 για την επίλυση των πάσης φύσεως 

διαφορών από την συμμετοχή της στο πρωτάθλημα, ως μέλους του ΕΣΑΚΕ αλλά και την ρητή 

απαγόρευση  προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια. 

3. Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται επί ειδικού και ενιαίου εντύπου, το οποίο χορηγείται από 

τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό, υπογράφεται 

από τους νομίμους εκπροσώπους της Κ.Α.Ε και τίθεται η σφραγίδα αυτής. 

 

4. Στη δήλωση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται : 

 

α) Η πλήρης επωνυμία της ΚΑΕ, για την δυνατότητα τροποποίησης της οποίας οποία ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 56. 

β) Η κύρια έδρα της ΚΑΕ ή και η δευτερεύουσα έδρα των ΚΑΕ για τις περιπτώσεις του άρθρου 14 

παρ. 7  του παρόντος.    

γ) Η πλήρης διεύθυνση και τα φορολογικά στοιχεία της ΚΑΕ. 

δ) Τα τηλέφωνα, το, η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και η διεύθυνση της επίσημης 

ιστοσελίδας (δικτυακού τόπου) της ΚΑΕ.  

ε) Τα στοιχεία του «χορηγού», η επωνυμία του οποίου προβάλλεται μέσω της επωνυμίας της ΚΑΕ. 

στ) Το γήπεδο το οποίο χρησιμοποιεί η ομάδα της Κ.Α.Ε ως έδρα της (κύρια ή και δευτερεύουσα).  

Σε περίπτωση κατά την οποία η ΚΑΕ δεν διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο, θα πρέπει, μαζί με την 

δήλωση συμμετοχής, να υποβάλει στην Διοργανώτρια αρχή (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.) επίσημο έγγραφο (σε 

πρωτότυπο) με το οποίο θα βεβαιώνεται η παραχώρηση της χρήσης του δηλωμένου ως έδρας 

γηπέδου, άλλως η δήλωση συμμετοχής δεν ισχύει. Στο έγγραφο δια του οποίου θα παραχωρείται 

στη ΚΑΕ η χρήση του γηπέδου ως έδρα της, θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ότι η ΚΑΕ δύναται να 

χρησιμοποιεί οποτεδήποτε το γήπεδο για την διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος του 

Ε.Σ.Α.Κ.Ε. στο οποίο συμμετέχει χωρίς περιοριστικούς όρους και σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Κανονισμούς και Προκηρύξεις. Σε κάθε περίπτωση κάθε ΚΑΕ υποχρεούται να προσκομίσει στον 

ΕΣΑΚΕ μαζί με τα άνω έγγραφα και την προβλεπόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία άδεια 

λειτουργίας και την προβλεπόμενη στις ισχύουσες διατάξεις βεβαίωση καλής λειτουργίας των 

συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ονομαστικού ηλεκτρονικού εισιτηρίου των άνω 

γηπέδων κατά περίπτωση. 

ζ) Η πλήρης ονομασία του γηπέδου. 

η) Η Διεύθυνση του γηπέδου. 

θ) Η χωρητικότητα  του γηπέδου. 

ι) Τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του γηπέδου. 

ια) Τα χρώματα της εμφάνισης της ομάδας της Κ.Α.Ε σε δύο τύπους (ανοιχτόχρωμο και 

σκουρόχρωμο). 

Ταυτόχρονα υποβάλλεται και μακέτα των εμφανίσεων για την διαδικασία έγκρισης των οποίων 

ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 48 παρ. 2.9. 

ιβ) Η εταιρεία ticketing με την οποία συνεργάζονται καθώς ο ιστότοπος πώλησης εισιτηρίων της 

ΚΑΕ. 

ιγ) Το επίσημο ψηφιακό λογότυπο της ΚΑΕ. 

 

5. Η ανωτέρω δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από : 

 

 

Α. 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 μετά από αίτηση της ΚΑΕ ή ο διακανονισμός 

που συμφωνήθηκε για την τακτοποίησή τους.  
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Β. Σε περίπτωση μη χορήγησης του προβλεπόμενου στη διάταξη του άρθρου 77α του ν. 2725/1999 

πιστοποιητικού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, που 

συνεπάγεται την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση, η ομάδα της ΚΑΕ δεν έχει 

δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου   2021-

2022.  

 

Επίσης σε περίπτωση μη υποβολής από ΚΑΕ, η οποία έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στο 

Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό του άρθρου 105 παρ. 4 του ν. 2725/1999, δήλωσης συμμετοχής στο άνω Πρωτάθλημα, 

συνοδευόμενης από τα αναφερόμενα στο παρόν δικαιολογητικά, εντός της προβλεπόμενης στην 

Ειδική Προκήρυξη προθεσμίας, , ή σε περίπτωση υποβολής από ΚΑΕ δήλωσης συμμετοχής με 

επιφύλαξη  οποιουδήποτε όρου της ανωτέρω δήλωσης, της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος, 

του Κανονισμού Πρωταθλήματος και του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού Α1 Εθνικής 

Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών, η ομάδα της ΚΑΕ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο 

Πρωτάθλημα.   

Στις αναφερόμενες στις δύο προηγούμενες παραγράφους ΚΑΕ υποβιβάζονται σε κατώτερη 

κατηγορία σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΟΚ.  

 

Όσον αφορά την συμπλήρωση της θέσης της/των ανωτέρω ΚΑΕ, εφαρμόζονται οι οικείες 

διατάξεις της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος  Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης 

Ανδρών.  

 

Άρθρο 12ο 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΣΑΚΕ - ΚΑΕ 

 

Η επίσημη αλληλογραφία του ΕΣΑΚΕ με τις ΚΑΕ/μέλη του θα πραγματοποιείται κατά βάση μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο επιτρέπει τη βεβαίωση λήψεως των εγγράφων 

(αποδεικτικό ανάγνωσης). Οι ΚΑΕ/μέλη του ΕΣΑΚΕ υποχρεούνται να δηλώσουν στον Σύνδεσμο ένα 

μήνα πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος την επίσημη διεύθυνση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο θα έχει ελάχιστο όγκο λήψεως 20 Mb –χωρίς κατακερματισμό 

του εισερχομένου- και θα θεωρείται πλέον ο επίσημος δίαυλος επικοινωνίας με την ΚΑΕ, με την 

υποχρέωση να ελέγχεται καθημερινά από αρμόδιο υπάλληλο της ΚΑΕ. Κάθε ΚΑΕ υποχρεούται να 

γνωστοποιεί άμεσα εγγράφως στον ΕΣΑΚΕ οιαδήποτε αλλαγή της επίσημης ηλεκτρονικής 

διεύθυνσής της.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 13ο 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν σαν έδρες των ομάδων των Κ.Α.Ε για την 

διεξαγωγή των αγώνων, καθορίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις δηλώσεις συμμετοχής 

του άρθρου 11 και γνωστοποιούνται από τον ΕΣΑΚΕ στους συμμετέχοντες και στους λοιπούς 

ενδιαφερόμενους φορείς με το πρόγραμμα αγώνων το οποίο καταρτίζει. Προϋπόθεση για την 

χρήση κάθε ενός από τα γήπεδα αυτά είναι ο χαρακτηρισμός του ως κατάλληλου, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις και η χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 

Για να χαρακτηρισθεί ένα γήπεδο κατάλληλο για την τέλεση αγώνων Πρωταθλήματος 

αρμοδιότητος του ΕΣΑΚΕ, θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι οικείες 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις : 

 

13.1 Προδιαγραφές του Αγωνιστικού Χώρου 
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Ο κύριος αγωνιστικός χώρος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

α. Να διαθέτει παρκέ (ξύλινο) σε κατάσταση άριστη, ορθώς τοποθετημένο, το οποίο πρέπει να 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που καθορίζονται στους Κανονισμούς της FIBA. Το γήπεδο 

καλαθοσφαίρισης μπορεί να διαθέτει μόνιμο ξύλινο πάτωμα ή κινητό ξύλινο πάτωμα. Πρέπει να 

διαθέτει λεία επιφάνεια και να είναι απαλλαγμένο από κάθε εμπόδιο και οποιοδήποτε αντικείμενο 

σταθερό ή κινητό, που ενδέχεται να προκαλέσει ενόχληση ή τραυματισμό στους συμμετέχοντας 

στους αγώνες. 

β. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείται κανένα εμπόδιο πάνω από τον αγωνιστικό χώρο σε ύψος 

κάτω των επτά μέτρων. 

γ. Οι διαστάσεις του  αγωνιστικού χώρου  να  είναι σύμφωνες με όσα ορίζουν οι κανονισμοί 

παιδιάς της FIBA. 

δ. Η απόσταση των θεατών από τις γραμμές των ορίων του αγωνιστικού χώρου πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2μ. 

 ε. Θέσεις CourtSide: Οι θέσεις αυτές θα προορίζονται αποκλειστικά για καρέκλες, πολυθρόνες και boxes 
που θα μπορούν να τοποθετηθούν κατά μήκος των πλαγίων γραμμών απέναντι από τους πάγκους των 
ομάδων στο μισό μήκος  της γραμμής στο πλάι της μπασκέτας και πίσω από led ή σταθερές διαφημιστικές 
πινακίδες. Οι ανωτέρω πολυθρόνες, καρέκλες και boxes θα είναι τοποθετημένα/ες απευθείας στο δάπεδο 
και δεν πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του 2,00 μέτρων  από την πλαϊνή γραμμή είτε τη 
βασική γραμμή, κατά περίπτωση.  
Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να αποστέλλουν στον ΕΣΑΚΕ σχεδιάγραμμα του γηπέδου που θα απεικονίζει την 
ακριβή θέση τους και τον αριθμό τους. 
 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καθισμάτων δίπλα στη Γραμματεία. (bench seats) 
Σε περίπτωση που η Αστυνομία ή Διαιτητής ή ο Τεχνικός Παρατηρητής του αγώνα παρατηρήσει οιαδήποτε 
συμβάν το οποίο εμποδίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα λόγω της εγγύτητας των καθήμενων στις 
ανωτέρω θέσεις θεατών, μπορεί να ζητήσει από την ΚΑΕ   την εκκένωση αυτών. 
Σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων ή από τους καθήμενους στις ανωτέρω θέσεις θεατές ή παράβασης 
του Κώδικα Δεοντολογίας, το οποίο αποτελεί παράρτημα του παρόντος, επιβάλλεται η προβλεπόμενη από 
τον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό ποινή μετά από σχετική έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή ή του Διαιτητή ή 
της Αστυνομίας. 

 

13.2 Ταμπλό, Στεφάνια και Στηρίγματα Μπασκέτας 

 

α. Τα ταμπλό πρέπει είναι κατασκευασμένα από μονοκόμματο, διαφανές, ενισχυμένο υλικό - 

1.800mm (συν το πολύ 30mm) οριζοντίως και  1.050mm (συν 20mm)  καθέτως και η κάτω πλευρά 

θα απέχει 290εκ από το δάπεδο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η διαγράμμιση των ταμπλό θα 

είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού της FIBA. 

β. Στην κάτω δεξιά γωνία κάθε ταμπλό καθώς επίσης και στην βάση στήριξης της στεφάνης θα 

πρέπει να βρίσκεται το λογότυπο το οποίο θα  χορηγηθεί από τον ΕΣΑΚΕ. (βλ. σχετ.γραφικές 

παραστάσεις). 

- Οι γραμμές των ταμπλό πρέπει να είναι λευκές. 

- Τα όρια του ταμπλό πρέπει να έχουν από μια γραμμή κι ένα ορθογώνιο πίσω από  το στεφάνι 

ως εξής:  

••  Εξωτερικές διαστάσεις  590mm  (συν το πολύ 20mm) οριζόντια και 450mm (συν το πολύ 

8mm) κάθετα. 

Η πάνω άκρη του ορθογωνίου πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με τη κορυφή της στεφάνης και 

150mm (μείον 2mm) πάνω από τη κάτω άκρη του ταμπλό. 

 

Κάθε ταμπλό πρέπει να είναι εξοπλισμένο με φωτισμό  γύρω από τη περίμετρο του, τοποθετημένο 

μέσα στα όρια των γραμμών του ταμπλό και το οποίο θα ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν το ρολόι 

του αγώνα ηχήσει για το τέλος μιας περιόδου. Ο φωτισμός αυτός θα έχει ελάχιστο πλάτος 10mm 

και καλύπτει το ελάχιστο 90% της περιμέτρου του ταμπλό. 

Διαγράμμιση ταμπλό 

- Η κεντρική κάθετη γραμμή στην μπροστινή τους επιφάνεια, εκτείνεται προς το έδαφος, θα 

αγγίζει σε  ένα σημείο του εδάφους,  1.200mm από το  κεντρικό εσωτερικό  σημείο κάθε τελικής 

γραμμής, σε μια φανταστική γραμμή ζωγραφισμένη σε κάθετες  γωνίες στη τελική γραμμή. 



10 
 

Οι κάτω πλευρές και γωνίες των ταμπλό πρέπει να προφυλάσσονται κατάλληλα με λάστιχο ή 

άλλο παρόμοιο υλικό. Η προστατευτική μόνωση πρέπει να έχει ένα χρώμα και να είναι ίδιο και 

στα δύο ταμπλό. Το πάχος της προστατευτικής μόνωσης πρέπει να είναι από 20-27mm στην 

εμπρός, πίσω και πλάγια επιφάνεια. Η προστατευτική μόνωση  πρέπει να έχει πάχος 48-55mm 

στην κάτω πλευρά του ταμπλό. 

Η προστατευτική μόνωση θα καλύπτει την κάτω επιφάνεια του κάθε ταμπλό και των πλευρικών 

επιφανειών, σε απόσταση 350-450mm από την κορυφή. Η εμπρός και πίσω επιφάνεια πρέπει να 

καλύπτεται με μια ελάχιστη απόσταση 20-25mm από το κάτω τμήμα του κάθε ταμπλό. 

  Η προστατευτική μόνωση της κατασκευής στήριξης του ταμπλό θα καλύπτει: 

••  To κάθετο άκρο σε κάθε πλευρά, σε ελάχιστο ύψος 2.150mm από το έδαφος και σε με 

ελάχιστο πάχος 100mm. 

••  Η κάτω και πλευρική επιφάνεια του υποστηρικτικού βραχίονα του ταμπλό, από την πίσω 

επιφάνεια του ταμπλό, πάνω ελάχιστο μήκος 1.200mm κατά μήκος του βραχίονα, με ελάχιστο 

πάχος 25mm, 

γ. Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας θα πρέπει να διαθέτει δύο 

εφεδρικά ταμπλό προς αντικατάσταση των υπαρχόντων σε περίπτωση που αυτά σπάσουν, με τη 

στεφάνη ήδη τοποθετημένη κανονικά σε ένα από αυτά. Η γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται να 

διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και διαθέσιμο εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση 

αντικατάσταση των άνω ειδών, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τριάντα 

(30) λεπτών, το ανώτατο, από την θραύση του ταμπλό, άλλως ο αγώνας διακόπτεται κι 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Πειθαρχικό Κανονισμό ποινές. 

 δ. Τα ταμπλό πρέπει να είναι σφιχτά τοποθετημένα σε στηρίγματα στο δάπεδο, έτσι ώστε να 

αποφεύγονται οι κλυδωνισμοί των πινάκων με τα χτυπήματα της μπάλας, σε σωστή γωνία προς 

αυτό και παράλληλα προς τις γραμμές που σημαδεύουν το πίσω μέρος του γηπέδου. Τα 

στηρίγματα των πινάκων (ταμπλό) να είναι τοποθετημένα με τρόπο που να αποκλείει τον 

τραυματισμό των αθλητών. Επίσης να τοποθετούνται καλύμματα στη βάση των πινάκων 

(ταμπλό) από υλικό που θα προστατεύει από τυχόν τραυματισμό τους αθλητές.  

ε. Η υποστηρικτική δομή (περιλαμβανομένων των καλυμμάτων) θα βρίσκεται τουλάχιστον δύο 

μέτρα από την εξωτερική πλευρά της βασικής γραμμής και πρέπει να είναι εντόνου χρώματος 

προκειμένου να είναι επαρκώς ορατή από τους παίκτες. 

στ. Ολόκληρη η υποστηρικτική δομή που βρίσκεται πίσω από το ταμπλό πρέπει να καλύπτεται 

στο κάτω μέρος της επιφάνειας του ταμπλό έως απόσταση 1,20 μ.  Το ελάχιστο πάχος του 

καλύμματος πρέπει να είναι 5 εκ. 

ζ. Η βάση της υποστηρικτικής δομής που είναι από την πλευρά του αγωνιστικού χώρου θα 

καλύπτεται επίσης από το ύψος του δαπέδου έως ύψος 2,15 μ. Το ελάχιστο πάχος του 

καλύμματος θα είναι 10 εκ.  

η. Όλα τα καλύμματα θα κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση 

μελών του σώματος των αθλητών. Θα έχουν μέγιστο παράγοντα απορρόφησης 50%. Αυτό 

σημαίνει ότι όταν εφαρμόζεται πίεση στο κάλυμμα ξαφνικά, η απορρόφηση του καλύμματος δεν 

θα υπερβαίνει το 50% του αρχικού του πάχους.  

θ. Απαγορεύεται η χρήση ταμπλό εγκατεστημένων στην οροφή. Επιτρέπονται μόνο τα κινητά 

στηρίγματα ταμπλό ή τα στηρίγματα ταμπλό που είναι εγκατεστημένα στο δάπεδο. 

ι. Μετά την ρύθμιση των υποστηρικτικών δομών των ταμπλό, το πάνω άκρο της στεφάνης 

πρέπει να βρίσκεται σε ύψος 3,05 μ. Η κατασκευή και οι διαστάσεις των πινάκων, το ύψος και το 

πάχος της στεφάνης καθώς και τα δίχτυα πρέπει να ανταποκρίνονται απόλυτα σε όσα ορίζονται 

από τους κανονισμούς παιδιάς της FIBA.  

Το σύνολο της υποστηρικτικής δομής του ταμπλό  με τη στεφάνη θα πληροί τις απαιτήσεις 

στερεότητας και ελαστικότητας που έχει καθορίσει η FIBA. Οι υποστηρικτικές δομές θα είναι 

κατάλληλα εγκατεστημένες στο δάπεδο προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια παικτών και 

διαιτητών. 

 

13.3 Συσκευές Μέτρησης και Ενδείξεων  

 

Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου θα πρέπει να διαθέτει μια συσκευή για τη 

μέτρηση του ύψους της στεφάνης (υψόμετρο), ένα δυναμόμετρο και ένα μανόμετρο. 
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Επιπλέον, το γήπεδο πρέπει να διαθέτει μια μεταλλική μεζούρα (από 0 έως 50 μ.) για τη μέτρηση 

του αγωνιστικού χώρου ή άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που μετρά με ακρίβεια τις διαστάσεις του 

αγωνιστικού χώρου.  

 

13.4 Μπασκέτες 

 

Όσον αφορά την εγκατάσταση της μπασκέτας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  

α. Τα στεφάνια τα οποία πρέπει να είναι τύπου αποδέσμευσης πιέσεως, πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις τεχνικές συνθήκες και προδιαγραφές που έχει καθορίσει η FIBA. Τα 

στεφάνια θα είναι εγκατεστημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε οιαδήποτε δύναμη που εφαρμόζεται 

στη στεφάνη να μην μεταφέρεται στο ταμπλό. Συνεπώς, δεν θα υπάρχει απευθείας επαφή μεταξύ 

της στεφάνης, των εξαρτημάτων στήριξης και του ταμπλό. 

β. Τα στεφάνια πρέπει να είναι από συμπαγές ατσάλι, με εσωτερική ελάχιστη διάμετρο  450mm 

και μέγιστη 459mm και βαμμένα πορτοκαλί. 

γ. Κάθε στεφάνι πρέπει να έχει ελάχιστη διάμετρο μετάλλου 16mm και 20mm μέγιστη. 

δ. Όταν ο μηχανισμός απελευθέρωσης της πίεσης ενεργοποιείται από ασκούμενη πίεση, η 

στεφάνη δεν θα χαμηλώνει περισσότερο από 30 μοίρες κάτω από την αρχική οριζόντια θέση. 

Όταν η ανωτέρω πίεση δεν θα εφαρμόζεται πια, η στεφάνη θα επιστρέφει αυτόματα και αμέσως 

στη αρχική θέση. 

ε. Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας θα πρέπει να διαθέτει 

τουλάχιστον δύο εφεδρικά στεφάνια για αντικατάσταση σε περίπτωση ζημιάς. 

στ. Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας θα πρέπει να διαθέτει μία 

εφεδρική μπασκέτα σε χώρο ο οποίος πρέπει να βρίσκεται κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Η 

γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται να διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και διαθέσιμο 

εκπαιδευμένο προσωπικό για την άμεση μεταφορά και αντικατάστασή της σε περίπτωση θραύσης 

της, που πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) λεπτών από αυτήν, το 

ανώτατο, άλλως ο αγώνας διακόπτεται κι επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Πειθαρχικό 

Κανονισμό ποινές. 

η. Τα δίχτυα, πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που έχει εγκρίνει η FIBA, θα 

είναι λευκά και κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διακόπτουν στιγμιαία την πτήση της 

μπάλας καθώς αυτή περνά το δίχτυ. Το ελάχιστο μήκος τους θα είναι 40 εκ. και το μέγιστο μήκος 

τους 45 εκ. Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας θα πρέπει να διαθέτει 

τουλάχιστον δύο καινούργια εφεδρικά δίχτυα.  

 

13.5 Αίθουσα Ελέγχου Ντόπινγκ  

α. Κάθε αθλητική εγκατάσταση όπου διεξάγονται αγώνες πρέπει - με μέριμνα της γηπεδούχου 

ομάδας - να διαθέτει έναν επαρκώς εξοπλισμένο χώρο που θα πληροί τις απαιτούμενες διεθνείς 

προδιαγραφές και ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως «Σταθμός Ελέγχου Doping» ο οποίος να 

πληροί απολύτως τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία, τον κανονισμό 

της FIBA και της WADA. 

β. Ειδικότερα, ο Σταθμός Ελέγχου Doping πρέπει να είναι ευρύχωρος, προσβάσιμος μόνο στα 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και, κατά το δυνατό, να ικανοποιεί τα εξής κριτήρια:  

▪Διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς τους ελέγχου doping καθ’ όλη την διάρκεια της 

διαδικασίας. 

▪Εξασφαλίζει το σεβασμό της προσωπικότητας του αθλητή και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της 

δειγματοληψίας. 

▪Είναι ασφαλής για την αποθήκευση του εξοπλισμού δειγματοληψίας. 

▪Αποτελείται από ένα χώρο αναμονής, εφοδιασμένο με ψυγείο, καθίσματα και τραπέζι για τη 

συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων και τουαλέτα, η οποία θα περιλαμβάνει και νιπτήρα. 

γ. Αν η αθλητική εγκατάσταση δεν διαθέτει χώρο σύμφωνα με τα πιο πάνω, διαμορφώνεται 

χώρος, με ελάχιστα απαιτούμενα: ψυγείο, τραπέζι, καθίσματα και γειτονική τουαλέτα με νιπτήρα 

ο οποίος εξασφαλίζει το σεβασμό της προσωπικότητας του αθλητή και τον εμπιστευτικό 

χαρακτήρα της δειγματοληψίας. 
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13.6 Ιατρικές Εγκαταστάσεις 

 

Χώροι και μέσα παροχής πρώτων βοηθειών 

α. Κάθε αθλητική εγκατάσταση όπου διεξάγονται αγώνες πρέπει - με μέριμνα της γηπεδούχου 

ΚΑΕ - να διαθέτει ιατρείο για πρώτες βοήθειες και επείγουσα περίθαλψη ατυχημάτων. Ο χώρος 

αυτός πρέπει να έχει άνετη προσπέλαση και από τον περιβάλλοντα και από τον αγωνιστικό χώρο 

έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά ασθενούς από τις κερκίδες ή τον αθλητικό χώρο στο 

ιατρείο της εγκατάστασης ή στο ασθενοφόρο. Επίσης επιβάλλεται η ύπαρξη του κατάλληλου 

εξοπλισμού στο ιατρείο, που πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει: 

••  Αίθουσα αναμονής με καθίσματα. 

••  Μηχάνημα πάγου. 

••  Μία τουαλέτα με νιπτήρα και WC. 

••  Εξεταστικό κρεβάτι.  

••         Καναπέ εξέτασης μήκους 2.40μ. και πλάτους τουλάχιστον 0.60 εκ. με προσαρμοζόμενο 

περιστρεφόμενο κάθισμα και λάμπα με κινητό βραχίονα. 

••  Καρέκλα. 

••  Τραπέζι. 

••  Κρεμάστρες. 

••  Ντουλάπι φύλαξης ιατρικού υλικού. 

••  Αποστειρωμένο Χειρουργικό Υλικό για Μικροτραυματισμούς. 

••  Γάζες ή άλλοι αποστειρωμένοι επίδεσμοι. 

••  Ρολά επιδέσμων. 

••  Αποστειρωμένα βαμβακερά ταμπόν. 

••  Επιθέματα κυτταρίνης. 

••  Σετ συρραφής. 

••  Προφίλ αποστείρωσης πεδίου. 

••  Χειρουργικό Ράμμα. 

••  Χειρουργικά εργαλεία. 

••  Νάρθηκες ακινητοποίησης των άνω και κάτω άκρων. 

••  Συμπιεστικοί Νάρθηκες των άνω και κάτω άκρων. 

••  Γύψινοι επίδεσμοι. 

••  Ελαστικοί επίδεσμοι. 

••  Αυτοκόλλητη ταινία. 

••  Αυτοκόλλητο Επίθεμα (για μικροτραυματισμούς). 

••  Τοπική αναισθησία. 

••  Αντιμετώπιση εγκαυμάτων (αλοιφές σουλφαδιαζίνης αργύρου). 

••  Στηθοσκόπιο. 

••  Βασικός Εξοπλισμός για Κρίσιμα Περιστατικά. 

••  Ενδοτραχειακός σωλήνας. 

••  Λαρυγγοσκόπιο. 

••  Σωλήνες Μayo. 

••  Φορητή Μάσκα Ανάνηψης. 

••  Διαστολέας πλάσματος. 

••  Σύνεργα ενδοφλέβιας έκχυσης. 

••  Αντι-αλλεργική αγωγή: Κορτικοστεροειδή . 

••  Φάρμακα ανάνηψης καρδιακής ανακοπής. 

••  Αδρεναλίνη, λιδοκαίνη, 5%. 

••  Ατροπίνη, Διτανθρακικά 1 Molar . 

••  Αντι-υπερτασική αγωγή: Adalat. 

••  Βρογχοδιασταλτική αγωγή: βρογχοδιασταλτικά εκνέφωμα (Ventolin). 

• Συσκευή παροχής οξυγόνου. 

• Απινιδωτή φορητό για  όλες τις  αθλητικές εγκαταστάσεις. 

• Φορείο πτυσσόμενο μεταφοράς ασθενούς. 

• Ιατρικό λαμπτήρα. 
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• Κλίβανο αποστείρωσης με εργαλεία αιμόστασης και συρραφής τραυμάτων για μεγάλες 

αθλητικές εγκαταστάσεις. 

• Συσκευή Ατμού. 

Κουτί πρώτων βοηθειών σταθερό και μεταφερόμενο, φοριαμό με φάρμακα καρδιοτονωτικά, 

αναλγητικά, αντιαλλεργικά, τοπικής αναισθησίας, αντισηπτικά.. 

 

β. Το κουτί πρώτων βοηθειών να είναι καλά εφοδιασμένο, να φυλάσσεται σε άριστη κατάσταση 

και να ελέγχεται περιοδικά, όσον αφορά την αντικατάσταση ληγμένων φαρμακευτικών 

σκευασμάτων και χρησιμοποιούμενων υλικών με νέα.  

Πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα κάτωθι: 

✓✓  οινόπνευμα, 

✓✓  βάμμα ιωδίου και Povidoneiodine 10%, 

✓✓  οξυζενέ, 

✓✓  αποστειρωμένες γάζες, 

✓✓  αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες διαφόρων μεγεθών, 

✓✓  υδρόφιλο βαμβάκι, 

✓✓  λευκοπλάστ, 

✓✓  αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης, 

✓✓  ελαστικούς και υφασμάτινους επιδέσμους σε διάφορα μεγέθη, 

✓✓  tensoplast, 

✓✓  νάρθηκες ακινητοποίησης άνω και κάτω άκρων με αεροθαλάμους,, 

✓✓  νάρθηκες από zimmer, 

✓✓  περιλαίμια κολάρα μαλακά και σκληρά διαφόρων μεγεθών, 

✓✓  αιμοστατικές γάζες και επιδέσμους, 

✓✓  αμμωνία, 

✓✓  αποστειρωμένες λαβίδες, 

✓✓  σύριγγες μιας χρήσης και φάρμακα καρδιοτονωτικά  αναλγητικά,  αντιαλλεργικά,  

✓✓  αντισηπτικά, 

✓✓  ράμματα, 

✓✓  πιεσόμετρο, 

✓✓  γλωσσοπίεστρο, 

✓✓  παγοκύστες και αντισηπτικά σκευάσματα, 

✓✓  καρδιοτονωτικά, 

✓✓  αναλγητικά, 

✓✓  αντιαλλεργικά,  

✓✓  τοπικής αναισθησίας,  

✓✓  αντισηπτικά. 

 

Όλα τα είδη ιατρικών υλικών και τα κοινά φάρμακα πρέπει να είναι διαθέσιμα για την 

αντιμετώπιση μη κρισίμων επειγόντων περιστατικών (ρινικές αιμορραγίες, οφθαλμικά τραύματα 

και κάθε είδους πόνους). 

 

Το ιατρείο πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από πλευράς υγιεινής, να φωτίζεται και να 

εξαερίζεται καλά. Θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο στο οποίο να έχουν άμεση και ταχεία 

πρόσβαση οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας (ασθενοφόρα), καθώς επίσης και να υπάρχει πρόσβαση 

προς τον αγωνιστικό χώρο. 

 

γ. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται αγώνες Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής 

Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης είναι απαραίτητη η - με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας - 

παρουσία ασθενοφόρου με μονάδα εντατικής θεραπείας και ιατρού, για χορήγηση πρώτων 

βοηθειών μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα  έως μισή ώρα μετά τη λήξη του. 

δ. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται αγώνες Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής 

Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης είναι απαραίτητη η - με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας – 

κατασκευή ράμπας για άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και η ύπαρξη ικανού χώρου στο γήπεδο 

για τα άτομα αυτά. 
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13.7 Χώροι στάθμευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης 

 

Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, κλπ) πρέπει να έχουν απρόσκοπτη 

προσπέλαση στην εγκατάσταση, να πλησιάζουν τους χώρους με τους οποίους έχουν σχέση, (π.χ. 

Ιατρείο ή αγωνιστικός χώρος), να καλύπτουν το σύνολο της εγκατάστασης (όπως Πυροσβεστικό 

όχημα) και εφόσον είναι δυνατόν, να έχουν δικό τους μόνιμο τόπο στάθμευσης κατά τη διάρκεια 

των εκδηλώσεων, υποχρεούμενης της γηπεδούχου Κ.Α.Ε. να μεριμνά σχετικά. 

 

13.8 Συστήματα Ήχου στο Γήπεδο 

 

α. Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα πρέπει να διαθέτει ακουστικό 

σύστημα καθώς επίσης και βοηθητικό σύστημα ήχου, το οποίο να ακούγεται ευκρινώς από όλα τα 

σημεία εντός του χώρου καθισμάτων του γηπέδου. 

β. Η ακουστικότητα πρέπει να έχει την δυνατότητα αναπαραγωγής φωνής, μουσικής και 

ηχητικών εφέ. 

γ. Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα πρέπει να διαθέτει μεγαφωνική 

εγκατάσταση η οποία θα είναι εγκατεστημένη στο τραπέζι της Γραμματείας. 

δ. Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα πρέπει να διαθέτει δύο υψηλής 

ποιότητας ασύρματα μικρόφωνα χειρός τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον 

αγωνιστικό χώρο και σε άλλα σημεία εντός του χώρου καθισμάτων του γηπέδου για ηχητικά 

μηνύματα, παρουσιάσεις, προβολές και ψυχαγωγία στο γήπεδο πριν τον αγώνα, κατά τη διάρκεια 

των διακοπών ανάπαυσης μεταξύ των περιόδων, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου και των time 

outs.  

ε. Η αθλητική εγκατάσταση, με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ,  πρέπει να διαθέτει αίθουσα ελέγχου 

ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής από ψηφιακά αρχεία. Στην αίθουσα αυτή  θα υπάρχει 

τουλάχιστον έναν υπολογιστής που θα διαθέτει μνήμη και ταχύτητα ικανές να υποστηρίξουν 

εκτεταμένα αρχεία ήχου, καθώς επίσης και μηχάνημα cart για να αναπαράγει πρόσθετα αρχεία 

ήχου.  

 

13.9 Τραπέζι Γραμματείας και Πάγκοι των Ομάδων 

 

α. Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα πρέπει να διαθέτει σε ειδικό 

σημείο του αγωνιστικού χώρου τραπέζι Γραμματείας και καρέκλες για τουλάχιστον 5 άτομα.  

 

Το τραπέζι της γραμματείας, θα έχει ελάχιστο μήκος 6.000mm και 800mm πλάτος, πρέπει να είναι 

τοποθετημένο σε εξέδρα ύψους 200mm, κατ’ ελάχιστο. 

Θέση του τραπεζιού της γραμματείας και των θέσεων αντικατάστασης 

 

β. Στην ίδια πλευρά που βρίσκεται το τραπέζι της Γραμματείας, θα υπάρχει χώρος για τους 

πάγκους των δύο Ομάδων. Ο χώρος αυτός θα καθορίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς 

παιδιάς της FIBA. Οι πάγκοι των ομάδων πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση δύο μέτρων το 

λιγότερο από τους θεατές. Ο χώρος αυτός θα καθορίζεται από μία γραμμή μήκους τουλάχιστον 2 

μ. η οποία θα χαράσσεται ως προέκταση της τελικής γραμμής και από μια άλλη γραμμή μήκους 

2μ. που θα χαράσσεται 5 μ. από την κεντρική γραμμή και θα είναι κάθετη προς την πλαϊνή 

γραμμή. Οι γραμμές που ορίζουν το χώρο αυτό πρέπει να είναι λευκές όπως και οι γραμμές που 

ορίζουν τον αγωνιστικό χώρο. Εντός των χώρων αυτών, συμμετρικά, θα βρίσκονται 

τοποθετημένες οι καρέκλες ή οι πάγκοι με πλάτη που θα χρησιμοποιούν οι ομάδες μήκους 

τουλάχιστον 8 μ. Κάθε πάγκος θα διαθέτει το πολύ 16 καθίσματα. Πίσω από κάθε πάγκο θα 

πρέπει να είναι εγκατεστημένος ένας διαφανής προστατευτικός τοίχος το ύψος του οποίου θα 

είναι τουλάχιστον δύο μέτρα. Το προσωπικό του πάγκου της ομάδας αποτελείται από τους 

προπονητές, τους βοηθούς προπονητές, τους αναπληρωματικούς αθλητές, και τoν team manager. 

Μόνο το προσωπικό του πάγκου της ομάδας  επιτρέπεται να βρίσκεται και να παραμένει στην 

περιοχή του πάγκου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους κανονισμούς της FIBA. 
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γ. Το τραπέζι της Γραμματείας θα πρέπει να διαθέτει πλήρη εξοπλισμό για την Γραμματεία και 

μικροφωνική εγκατάσταση (κύρια και εφεδρική) και ειδικά προστατευτικά τόσο για τους πάγκους 

των δύο ομάδων, όσο και για την Γραμματεία. 

 

δ. Λοιπός εξοπλισμός γραμματείας 

Επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, η γηπεδούχος ΚΑΕ οφείλει να διαθέτει πλήρη εξοπλισμό για τη 

Γραμματεία καθώς και μεγαφωνική εγκατάσταση (κύρια και εφεδρική). 

••  Οφείλει να τοποθετεί τραπέζι και καρέκλες για τουλάχιστον  5 μέλη της γραμματείας του 

αγώνα, στο οποίο θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν: 

••  Σημαίες ομαδικών σφαλμάτων 

••  Δύο επιτραπέζια χρονόμετρα. 

••  το Φύλλο Αγώνος 

••  Πινακίδες για φάουλ με τους αριθμούς 1-4 μαύρου χρώματος σε λευκό πλαίσιο και με τον 

αριθμό 5 άσπρου χρώματος σε  κόκκινο πλαίσιο και γενικά όσα όργανα προβλέπουν οι 

Κανονισμοί Παιδιάς, 

••  Χειριστήριο του ηλεκτρονικού πίνακα που θα υποδεικνύει ομαδικά και προσωπικά σφάλματα, 

time out, score αγώνα κλπ. 

••  Ηλεκτρονική συσκευή με ένδειξη κατοχής της μπάλας – δείκτη εναλλασσόμενης κατοχής.  

Ότι άλλο είναι αναγκαίο για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. 

 

Εξοπλισμός Προπονητών 

Οι προπονητές και οι βοηθοί τους θα πρέπει να χρησιμοποιούν το επίσημο coaching board το 

οποίο θα τους προμηθεύσει ο ΕΣΑΚΕ κατά τη διάρκεια των αγώνων Πρωταθλήματος. 

 

13.10 Υποστηρικτικές λειτουργίες κατά την διάρκεια των αθλητικών συναντήσεων 

 

α. Η γηπεδούχος ΚΑΕ υποχρεούται να διαθέτει επαρκές προσωπικό με εμπειρία στα θέματα που 

αφορούν την διεξαγωγή του αγώνα, το οποίο θα εργάζεται για να διασφαλίσει την άριστη 

διεξαγωγή του αγώνα. 

β. Η γηπεδούχος ΚΑΕ υποχρεούται να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον άτομα για το σκούπισμα του  

γηπέδου. 

 

13.11 Αποδυτήρια 

Η ΚΑΕ πρέπει να μεριμνήσει για πρόσβαση (ACCES) σε WIFI σε όλα τα αποδυτήρια 

 

13.11.1 Αποδυτήρια των Ομάδων:  

α. Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας θα πρέπει να διαθέτει επαρκή 

αποδυτήρια, ιδίου μεγέθους, ποιότητας και εξοπλισμού, για τα μέλη δύο τουλάχιστον ομάδων. Τα 

αποδυτήρια αυτά πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα: 

••  Ερμάρια, τα οποία θα διαθέτουν ατομικό χώρο φύλαξης ρουχισμού, υπόδησης και προσωπικών 

αντικειμένων. 

••  Κρεμάστρες σε κάθε ερμάριο. 

••  Το δάπεδο των αποδυτηρίων πρέπει να είναι καλυμμένο με υγιεινό πλενόμενο κάλυμμα. 

••  Τα αποδυτήρια να διαθέτουν ένα μεγάλο λευκό πίνακα γραφής. 

••  Τουαλέτες. 

••  Ντους με ζεστό και κρύο νερό. 

••  Εάν υπάρχουν σεσουάρ, αυτά θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας και αποφυγής 

ατυχημάτων. 

••  Νιπτήρες. 

••  Kαθρέπτες. 

••  Κάθε αίθουσα αποδυτηρίων πρέπει να έχει επενδεδυμένο κρεβάτι αθλητών σε άριστη κατάσταση. 

••  Τηλεόραση υψηλής ανάλυσης με οθόνη 42 ιντσών συνδεδεμένη με μηχάνημα DVD και με εξόδους 

VGA και HDMI (για pc) πρέπει να διατίθενται στα αποδυτήρια της γηπεδούχου και της 

φιλοξενούμενης ομάδας. 

••  Το βασικό ρολόι του αγώνα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα αποδυτήρια και των δύο ομάδων.  
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β. Τα αποδυτήρια των ομάδων θα βρίσκονται στην ίδια πλευρά του γηπέδου με τους πάγκους 

των παικτών, θα έχουν άμεση πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο και θα είναι σε λογική απόσταση 

από την αίθουσα τύπου. 

γ. Η πρόσβαση από τα αποδυτήρια των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να προστατεύεται 

από φυσούνα. 

δ. Τα αποδυτήρια πρέπει να εξαερίζονται επαρκώς, να είναι καθαρά και σε άριστη κατάσταση. 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να πλένονται με τρεχούμενο νερό.  

ε. Η θερμοκρασία στα αποδυτήρια πρέπει να διατηρείται μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. 

στ. Τα αποδυτήρια πρέπει να διαθέτουν μέσο φωτισμό, καθώς επίσης και επαρκή φωτισμό για 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

ζ. Το δάπεδο των αποδυτηρίων πρέπει να είναι αντιολισθητικό και να διαθέτει οχετούς. 

η. Τα αποδυτήρια πρέπει να διαθέτουν κλειδαριές που θα ασφαλίζονται επαρκώς.  

θ. Τα καθίσματα στα αποδυτήρια μπορεί να είναι πάγκοι ή ατομικές καρέκλες φτιαγμένες από 

ξύλο ή άλλο ανθεκτικό υλικό, που πλένονται με τρεχούμενο νερό. Θα υπάρχουν πάγκοι / καρέκλες 

για 20 άτομα. 

ι. Οι ανακοινώσεις που γίνονται μέσω της μεγαφωνικής εγκατάστασης σε περιπτώσεις εκτάκτου 

ανάγκης πρέπει να ακούγονται και εντός των αποδυτηρίων στην ελληνική και στην αγγλική 

γλώσσα. 

 

13.11.2 Αποδυτήρια Διαιτητών:  

α. Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα πρέπει να διαθέτει χώρο 

αποδυτηρίων  για τους διαιτητές. 

β. Τα αποδυτήρια των διαιτητών πρέπει να είναι ανεξάρτητα από τα αποδυτήρια των αθλητών 

και να έχουν ξεχωριστή πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο.  

γ. Τα αποδυτήρια των διαιτητών πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα: 

· Ερμάρια, τα οποία θα διαθέτουν ατομικό χώρο φύλαξης ρουχισμού, υπόδησης και προσωπικών 

αντικειμένων. 

Κρεμάστρες. 

· Τα καθίσματα στα αποδυτήρια μπορεί να είναι πάγκοι ή επενδεδυμένες καρέκλες. 

· Τα αποδυτήρια πρέπει να εξαερίζονται κανονικά, να είναι καθαρά και σε άριστη κατάσταση.  

· Τα αποδυτήρια θα διαθέτουν σε μια άκρη ένα μεγάλο λευκό πίνακα γραφής. 

· Τουαλέτες. 

· Ντους με ζεστό και κρύο νερό. 

· Τρεις πετσέτες προσώπου. 

· Τρεις πετσέτες μπάνιου. 

· Νιπτήρα. 

· Καθρέφτη. 

· Ένα τραπέζι με τρεις καρέκλες. 

· Ένα επενδεδυμένο τραπέζι σε άριστη κατάσταση. 

· Τηλεόραση υψηλής ανάλυσης με οθόνη 42 ιντσών συνδεδεμένη με μηχάνημα DVD και εξόδους 

VGA και HDMI για PC.  

· Το βασικό ρολόι του αγώνα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα αποδυτήρια των διαιτητών.  

δ. Το δάπεδο των αποδυτηρίων πρέπει να είναι αντιολισθητικό και να διαθέτει οχετούς. 

ε. Τα αποδυτήρια θα διαθέτουν κλειδαριές που θα ασφαλίζονται επαρκώς. 

στ. Η πρόσβαση από τα αποδυτήρια των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο θα προστατεύεται 

από προστατευτική φυσούνα. 

ζ. Οι απαιτήσεις σχετικά με τη θερμοκρασία, τα επίπεδα ήχου, το φωτισμό, τα χρησιμοποιούμενα 

υλικά, τις ανακοινώσεις ασφαλείας, κ.λπ. είναι οι ίδιες με αυτές των αποδυτηρίων των ομάδων. 

η. Οι ανακοινώσεις που γίνονται μέσω της μεγαφωνικής εγκατάστασης σε περιπτώσεις εκτάκτου 

ανάγκης πρέπει να ακούγονται και εντός των αποδυτηρίων των διαιτητών. 

 

13.11.3 Πρόσθετα Αποδυτήρια 

α. Περαιτέρω η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα πρέπει να διαθέτει 

χώρο αποδυτηρίων για τη γραμματεία, σε χώρο παρακείμενο των αποδυτηρίων των διαιτητών. 

Στα αποδυτήρια αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα τραπέζι και δύο καρέκλες. 
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β. Τα αποδυτήρια αυτά πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα: 

· Τουαλέτες. 

· Ντους με ζεστό και κρύο νερό. 

·Νιπτήρες. 

·Ατομικά ερμάρια ανάλογα με τη χωρητικότητα των αποδυτηρίων. 

·Το δάπεδο των αποδυτηρίων πρέπει να είναι αντιολισθητικό και να διαθέτει οχετούς. 

· Τα αποδυτήρια θα διαθέτουν κλειδαριές που θα ασφαλίζονται πλήρως. 

· Τα αποδυτήρια θα έχουν μικρούς αποθηκευτικούς χώρους για αποσκευές και εξοπλισμό. 

· Τα καθίσματα στα αποδυτήρια μπορεί να είναι πάγκοι ή επενδεδυμένες καρέκλες. 

· Πρέπει να υπάρχει μέσος φωτισμός, καθώς επίσης και σύστημα φωτισμού για περιπτώσεις 

εκτάκτου ανάγκης. 

γ. Οι ανακοινώσεις που γίνονται μέσω της μεγαφωνικής εγκατάστασης σε περιπτώσεις εκτάκτου 

ανάγκης πρέπει να ακούγονται και εντός των αποδυτηρίων της Γραμματείας και στα υπόλοιπα 

αποδυτήρια. 

 

13.12 Χώροι υγιεινής αποδυτηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων (Υ.Α 

46596/2004) 

 

1. Οι χώροι υγιεινής των αποδυτηρίων, καθώς και οι λοιποί χώροι υγιεινής της αθλητικής  

εγκατάστασης (θεατών, προσωπικού κλπ), πρέπει να είναι κατάλληλοι από πλευράς υγιεινής και 

ειδικότερα: 

α. Να έχουν επαρκείς διαστάσεις, φυσικό ή τεχνητό αερισμό, αντιολισθητικά δάπεδα και 

κατάλληλο φωτισμό καθώς και φωτισμό ασφαλείας. 

β. Να υπάρχουν εμφανείς αναρτημένες πινακίδες, οι οποίες δηλώνουν την κατεύθυνση της 

περιοχής όπου βρίσκονται οι χώροι υγιεινής, με σήμανση για άνδρες και γυναίκες. 

γ. Όλοι οι χώροι υγιεινής και οι προθάλαμοί τους να φωτίζονται επαρκώς. Τα αποχωρητήρια και 

οι καταιονητήρες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας να φωτίζονται τεχνητά και 

εξωτερικά. 

δ. Τα αποχωρητήρια να έχουν ασφαλή απόσταση από περιοχές αποθήκευσης και διαχείρισης 

τροφίμων. 

ε. Η λεκάνη να συνδέεται με ειδικό υδραυλικό σύστημα καθαρισμού, με το οποίο θα εξασφαλίζεται 

η έκπλυση με πίεση. Στο νιπτήρα να υπάρχει εγκατάσταση συνεχούς παροχής νερού. 

στ. Τα παράθυρα να είναι καλυμμένα μόνιμα με συρματόπλεγμα Νο 16, για να εμποδίζεται η 

είσοδος των εντόμων. 

ζ. Οι χώροι υγιεινής να διατηρούνται καθαροί. 

η. Ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία τους να έχει ορίσει και να εφαρμόζει συγκεκριμένο 

πρόγραμμα καθαριότητας, του οποίου θα ελέγχεται η απόδοση και θα επισημαίνονται τυχόν 

ελλείψεις. 

θ. Το δάπεδο και οι τοίχοι να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο υλικό (πλακίδια), το οποίο να 

διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός του. 

ι. Ο εξαερισμός ενδέχεται να είναι φυσικός ή τεχνητός.  Στις δύο αυτές περιπτώσεις πρέπει να είναι 

επαρκής. Ο φωτισμός πρέπει να είναι και τεχνητός. 

ια. Στο χώρο των αποχωρητηρίων να υπάρχει πάντα χαρτί καθαριότητας, σαπούνι και μέσο για 

το στέγνωμα των χεριών (αυτόματος στεγνωτήρας ή χειρόμακτρα μίας χρήσης). 

ιβ. Σε κάθε αποχωρητήριο να υπάρχει μεταλλικό δοχείο με κάλυμμα, που θα ανοίγει με ειδικό 

ποδοκίνητο μηχανισμό. 

ιγ. Τα απορρίμματα από τους κάδους να απομακρύνονται τακτικά. 

ιδ. Στο αποχετευτικό σύστημα, μεταξύ του νιπτήρα και του αγωγού απομάκρυνσης των υδάτων, 

να παρεμβάλλεται υδραυλικός σίφωνας. Το σύστημα να διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να 

μην παρουσιάζονται διαρροές και δυσοσμίες. 

ιε. Το δάπεδο να έχει κλίση προς το φρεάτιο αποχέτευσης, καλυμμένο με σχάρα, για τέλεια 

αποστράγγιση των νερών πλύσης. Να μη λιμνάζουν νερά στους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους των αποχωρητηρίων καταιονητήρων . 

ιστ. Οι θύρες των αποχωρητηρίων καταιονητήρων να ανοίγουν προς τα μέσα και να κλείνουν 

αυτόματα με ειδικό μηχανισμό. 
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ιζ. Όλα τα αποχωρητήρια (και οι χημικές τουαλέτες) να διαθέτουν εγκαταστάσεις με νιπτήρες για 

το πλύσιμο των χεριών. 

ιη. Ειδικά στις χημικές τουαλέτες να υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες χρήσης, όχι μόνο στην 

ελληνική γλώσσα, αλλά και στην αγγλική γλώσσα. 

ιθ. Να εξετάζεται η σωστή διαχείριση των υγρών χημικών από τις χημικές τουαλέτες (εάν υπάρχει 

υπεύθυνος φορέας για τη διαχείρισή τους και εάν έχει την απαιτούμενη άδεια). 

 

2. Οι χώροι υγιεινής των θεατών εξετάζονται επίσης ως προς τη θέση τους και τον επαρκή 

αριθμό τους. Κάθε χωρισμένο τμήμα των κερκίδων θα πρέπει να καλύπτεται από δικούς του 

χώρους υγιεινής, ώστε να αποκλείει την ανάμειξη θεατών από άλλα τμήματα. Σε ό,τι αφορά τον 

επαρκή αριθμό τους, ενδείκνυται να υπάρχει μία (1) μονάδα για κάθε 100 θεατές (1 μονάδα = 1 

λεκάνη W.C. ή 1 ουρητήριο και σε αναλογία ανδρών γυναικών για τις ανοικτές εγκαταστάσεις από 

50-50% έως 75-25%, ενώ για τις κλειστές εγκαταστάσεις η αναλογία ανδρών γυναικών μπορεί να 

είναι από 5050% έως 6535%), πλην όμως η επιτροπή ελέγχου  κρίνει την επάρκεια, με βάση τα 

πραγματικά δεδομένα κάθε εγκατάστασης.  

Ειδική πρόβλεψη να υπάρχει για θεατές ΑΜΕΑ, ώστε να εξυπηρετούνται σε δικούς τους χώρους 

πέρα από τις παραπάνω απαιτήσεις. 

 

13.13  Σηματοδότηση γηπέδου 

α. Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα πρέπει να  διαθέτει 

σηματοδότηση, τόσο μόνιμη όσο και προσωρινή, η οποία πρέπει να κατευθύνει τις ομάδες και 

τους διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο, τα αποδυτήρια, την αίθουσα συνεντεύξεων τύπου, το 

ιατρείο, την αίθουσα ελέγχων ντόπινγκ και τις εξόδους. Η σηματοδότηση για τις ομάδες και τους 

διαιτητές πρέπει να είναι στη ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

 

β. Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα πρέπει να  διαθέτει 

σηματοδότηση, τόσο μόνιμη όσο και προσωρινή, σε όλη την έκτασή του η οποία θα κατευθύνει 

τους θεατές στις θέσεις τους, τις τουαλέτες, τα σημεία πώλησης εισιτηρίων, τους χώρους 

στάθμευσης, τους χώρους φιλοξενίας VIP και γενικά ότι διευκολύνει την άνετη πρόσβαση όλων 

των θεατών και των προσκεκλημένων σε αυτό. 

 

γ. Επίσης να έχει αναρτημένες ειδικές προειδοποιητικές πινακίδες για την απαγόρευση του 

καπνίσματος και για πιθανές κλοπές στα αποδυτήρια και στους κοινόχρηστους χώρους. 

 

13.14  Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός και λοιπός εξοπλισμός. 

 

Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα πρέπει να διαθέτει πλήρες και 

ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων αγώνων, το οποίο θα 

είναι σύμφωνο με τους διεθνείς κανονισμούς καλαθοσφαίρισης. 

 

Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές που αποτελούν το σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων 

πρέπει να ικανοποιούν τα διεθνή πρότυπα ISO9001:2015, CE και RoHS.  

 

Το ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων πρέπει να εξασφαλίζει τη μέγιστη 

αξιοπιστία στη μέτρηση χρόνου, να είναι υψηλής ποιότητας και να χρησιμοποιεί τη σύγχρονη 

τεχνολογία LED. 

 

13.14.1 Γενική Περιγραφή 

Το ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων πρέπει να αποτελείται υποχρεωτικά 

από τα παρακάτω: 

 

--  2 τεμάχια ηλεκτρονικούς πίνακες αποτελεσμάτων (χρονόμετρα) με πλήρεις ενδείξεις, 

--  1 σετ ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 24΄΄- 14΄΄ με χρόνο αγώνα και δέκατο δευτερολέπτου 

τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα,  
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--  2 τεμάχια κίτρινες φωτεινές μπάρες LED για τη λήξη του χρόνου επίθεσης των 24 / 14 

δευτερολέπτων, 

--  2 τεμάχια κόκκινες φωτεινές μπάρες LED των μπασκετών για τη λήξη του χρόνου περιόδου, 

--  το κεντρικό χειριστήριο των ηλεκτρονικών πινάκων και το remote χειριστήριο των χρονομέτρων 

επίθεσης, 

--  τα καλώδια δεδομένων (data) από τον κάθε πίνακα, από το κάθε χρονόμετρο επίθεσης και από τα 

χρονόμετρα αποδυτηρίων προς τη Γραμματεία, 

--  2 τεμάχια εξωτερικές κόρνες υψηλής ισχύος, 

--  1 εξωτερικό remote χειριστήριο START/STOP του χρόνου αγώνα, 

--  1 τεμάχιο ηλεκτρονικό βέλος εναλλασσόμενης κατοχής,  

--  3 τεμάχια ηλεκτρονικά χρονόμετρα αποδυτηρίων, 

--  2 τεμάχια δείκτες ομαδικών ποινών,  

--  άμεση σύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα σφυρίχτρας διαιτητών precision-time, 

--  άμεση σύνδεση με τα συστήματα στατιστικών, γραφικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων για άμεση 

αποστολή όλων των στοιχείων του πίνακα σε αυτά, 

--  σετ εφεδρικών συσκευών, 

--  σύστημα ηλεκτρονικής σφυρίχτρας διαιτητών (Precision Time). 

 

Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές που αποτελούν το σύστημα χρονομέτρησης (ηλεκτρονικοί πίνακες, 

ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης, οθόνες video LED, χρονόμετρα αποδυτηρίων, κλπ.) πρέπει  να 

είναι απολύτως συγχρονισμένες μεταξύ τους. Η σύνδεση των ηλεκτρονικών χρονομέτρων 

επίθεσης πρέπει να γίνεται στην κεντρική κονσόλα χειρισμού του ηλεκτρονικού πίνακα και να 

λειτουργούν ως ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων αγώνων. 

Ο χρόνος αγώνα στα χρονόμετρα με τον κεντρικό χρόνο των πινάκων πρέπει να είναι απολύτως 

συγχρονισμένοι. 

 

Το ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων αγώνων πρέπει να μπορεί να 

επεκταθεί με την προσθήκη ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων και έγχρωμων οθονών video 

LED καθώς και να είναι συμβατό με το σύστημα precision-time το οποίο είναι απαραίτητο για 

αγώνες Ευρωπαϊκού επιπέδου ή A1 Εθνικής Κατηγορίας. Το ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει να 

μπορεί να συνδεθεί άμεσα χωρίς επιπλέον προμήθεια με τα συστήματα για τηλεοπτικές 

μεταδόσεις των τηλεοπτικών σταθμών και των εταιρειών στατιστικών και γραφικών. 

 

Οι ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα πρέπει να διακρίνονται καθαρά από το τραπέζι της 

Γραμματείας, τον αγωνιστικό χώρο, τους πάγκους των Ομάδων και από οιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο έχει σχέση με τον αγώνα περιλαμβανομένων των θεατών. Πρέπει να είναι 

τοποθετημένοι εκατέρωθεν του αγωνιστικού χώρου ένας πίσω από κάθε μπασκέτα σε κατάλληλο 

ύψος ώστε να μην παρεμβάλλονται οπτικά εμπόδια τα οποία θα μειώνουν την αναγνωσιμότητά 

τους. 

 

Επιπλέον, οθόνες video LED μπορούν να τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία εντός τους γηπέδου ή 

κύβος LED που τοποθετείται πάνω από το κέντρο του αγωνιστικού χώρου. Η τοποθέτηση 

οθονών LED ή κύβου LED δεν αναιρεί την ανάγκη για τους άλλους δύο κλασσικούς 

αλφανουμερικούς ηλεκτρονικούς πίνακες αποτελεσμάτων. 

 

13.14.2  Ενδείξεις Ηλεκτρονικών Πινάκων Αποτελεσμάτων 

Ο κάθε ηλεκτρονικός πίνακας πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω ενδείξεις: 

 

••  χρόνος αγώνα με 4 ψηφία (10:00 έως 0:0 σε αντίστροφη μέτρηση) κίτρινου χρώματος ύψους 

τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm ή ύψους τουλάχιστον 250 mm και 

πλάτους τουλάχιστον 125 mm τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels)  τα οποία 

θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels). Επίσης πρέπει να υπάρχει κόκκινο φωτεινό σημείο 

(ανάμεσα στα 4 ψηφία του χρόνου) το οποίο θα ανάβει όταν ο χρόνος δεν μετρά (stop). Στο 

τελευταίο λεπτό πρέπει να εμφανίζεται δέκατο δευτερολέπτου ως εξής: 59.9, 59.8, 59.7, …, 09.9, 

09.8, … , 0.9, 0.8, … , 0.0. 
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••  κατά τη λήξη του χρόνου αγώνα πρέπει να ηχεί αυτόματα κόρνα μεγάλης ισχύος (112 dB) και να 

ανάβουν τα κόκκινα φωτεινά πλαίσια LED στο ταμπλό της μπασκέτας. Οι κόκκινες γραμμές των 

δύο ταμπλό θα είναι απολύτως συγχρονισμένες με το χρόνο αγώνα αλλά και μεταξύ τους. 

Επιπλέον πρέπει να μπορεί ο κριτής να ηχήσει χειροκίνητα την κόρνα όταν το επιθυμεί.  

 

••  σκορ με 3 ψηφία για κάθε ομάδα (HOME - GUEST) πράσινου χρώματος από 0 έως 199 ύψους 

τουλάχιστον 300 mm και πλάτους τουλάχιστον 150 mm ή ύψους τουλάχιστον 250 mm και 

πλάτους τουλάχιστον 125 mm τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels) τα οποία θα 

σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels). 

 

••  τριών time-outs για κάθε ομάδα κίτρινου χρώματος.  

 

••  μέτρηση του χρόνου time-out πρέπει σε διαφορετικό χρονόμετρο από αυτό του χρόνου αγώνα. 

Το ύψος των ψηφίων του χρονομέτρου time-out πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 mm. Επίσης 

κατά τη μέτρηση του χρόνου time-out πρέπει να ηχεί η κόρνα 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του 

χρόνου time-out καθώς και στη λήξη του χρόνου time-out. Ακόμη πρέπει να μπορεί ο χειριστής να 

επιλέξει τη διάρκεια του χρόνου time-out. 

 

••  περίοδος με ένα αριθμητικό ψηφίο (από 1 έως 4 και παρατάσεις) λευκού χρώματος ύψους 

τουλάχιστον 250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm ή ύψους τουλάχιστον 200 mm και 

πλάτους τουλάχιστον 100 mm τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels).   

 

••  ομαδικές ποινές με ένα αριθμητικό ψηφίο για κάθε ομάδα (από 1 έως 5) κόκκινου χρώματος 

ύψους τουλάχιστον 250 mm και πλάτους τουλάχιστον 125 mm ή ύψους τουλάχιστον 200 mm και 

πλάτους τουλάχιστον 100 mm τα οποία θα σχηματίζονται από εικονοστοιχεία (pixels). Οι ομαδικές 

ποινές θα ενημερώνονται αυτόματα από τις ατομικές. 

 

••  υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει μέτρηση του χρόνου διαλείμματος μεταξύ των περιόδων καθώς 

και του ημιχρόνου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Η μέτρηση πρέπει να ξεκινά αυτόματα μετά τη 

λήξη του χρόνου περιόδου ενώ μετά τη λήξη της μέτρησης διαλείμματος να επαναφέρεται ο 

χρόνος περιόδου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Επίσης πρέπει να υπάρχει μέτρηση χρόνου 

προετοιμασίας πριν το παιχνίδι (pre-game). Πρέπει υποχρεωτικά ο χρήστης να μπορεί να 

προεπιλέξει πριν την έναρξη του αγώνα το χρόνο περιόδου, το χρόνο προετοιμασίας (pre-game) 

και το χρόνο διαλείμματος (π.χ.: 10 λεπτά για το χρόνο περιόδου, 2 λεπτά για το χρόνο μεταξύ 1ης 

και 2ης περιόδου και μεταξύ 3ης και 4ης περιόδου, 15 λεπτά για το χρόνο ημιχρόνου). Απαραίτητα 

πρέπει κατά τη διάρκεια μέτρησης των χρόνων που αναφέρθηκαν παραπάνω ο χειριστής να 

μπορεί να διατηρεί το χειρισμό για επεξεργασία δεδομένων του πίνακα και όχι να είναι 

κλειδωμένο το χειριστήριο. Επίσης πρέπει να επιτρέπεται η επεξεργασία του χρόνου διαλειμμάτων 

για προσθήκη 1 λεπτού ακόμη σε περίπτωση instant replay. 

 

••  ένδειξη παίκτη που διέπραξε το τελευταίο foul (αριθμός παίκτη – αριθμός των ατομικών του 

ποινών της μορφής ΧΧ - Χ) για χρονική διάρκεια  5 δευτερολέπτων. Το ύψος των ψηφίων της 

ένδειξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 mm. 

 

••  ονόματα ομάδων με 3 τουλάχιστον χαρακτήρες για κάθε ομάδα ύψους τουλάχιστον 300 mm ή 

ύψους τουλάχιστον 160 mm λευκού χρώματος. Πρέπει να υποστηρίζονται τόσο Ελληνικοί όσο και 

Λατινικοί χαρακτήρες. 

 

••  αριθμός φανέλας για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε ομάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά με 2 

αριθμητικά ψηφία (από 0 έως 99) κίτρινου χρώματος ύψους τουλάχιστον 160 mm ή τουλάχιστον 

130 mm.  

 

••  ατομικές ποινές για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε ομάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά με 1 

αριθμητικό ψηφίο (από 0 έως 5) κόκκινου χρώματος ύψους τουλάχιστον 160 mm ή τουλάχιστον 
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130 mm. Κάθε νέα ποινή να αναβοσβήνει για 5΄΄ με συχνότητα 1Hz ώστε να φαίνεται η νέα 

καταχώρηση. 

 

••  πόντοι για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε ομάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά με 2 αριθμητικά 

ψηφία (από 0 έως 99) πράσινου χρώματος ύψους τουλάχιστον 160 mm ή τουλάχιστον 130 mm. Οι 

ατομικοί πόντοι πρέπει να αθροίζονται στο συνολικό σκορ της κάθε ομάδας. 

 

••  ονόματα παικτών ξεχωριστά με 10 ή 12 χαρακτήρες λευκού χρώματος ύψους τουλάχιστον 160 

mm ή τουλάχιστον 110 mm (12 παίκτες για κάθε ομάδα – σύνολο 24). 

 

13.14.3 Ενδείξεις Ηλεκτρονικών Χρονομέτρων Επίθεσης 24΄΄- 14΄΄ 

Τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τους νέους διεθνείς κανονισμούς 

από 24΄΄ έως 0.0΄΄, να σταματάει και να επανεκκινεί (START/STOP), με άμεση επαναφορά στα 14΄΄ 

όταν αυτό απαιτείται και με ένδειξη δεκάτου δευτερολέπτου τα τελευταία 5 sec του χρόνου 

επίθεσης των 24 δευτερολέπτων (4.9, … , 0.0). Τα δευτερόλεπτα 9,8,7,6,5 θα εμφανίζονται στο δεξιό 

ψηφίο όπως κοιτάμε τα χρονόμετρα. Σε κάθε τέλος χρόνου να ηχούν αυτόματα οι κόρνες. Επίσης 

θα πρέπει να έχει την επιλογή να μη δείχνει τίποτα στο χρόνο επίθεσης (OFF) όταν αυτό είναι 

απαραίτητο. 

 

Το χειριστήριο της συσκευής των 24 δευτερολέπτων πρέπει να δίνει στο χειριστή την δυνατότητα 

να το χειρίζεται  χωρίς να χρειαστεί να το βλέπει, προκειμένου να επιλέξει κάποια κίνησή του. Για 

να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται οι κινήσεις που θα κάνει, να είναι οι ελάχιστες δυνατές και ο 

αριθμός των κουμπιών ελέγχου να είναι μικρός. 

 

Για το λόγο αυτό το χειριστήριο θα πρέπει να ένα μικρό ενσύρματο παραλληλόγραμμο κουτί που 

θα μπορεί να χωρά μέσα στην παλάμη του χειριστή. Το χειριστήριο πρέπει να διαθέτει διακόπτη 

START/STOP, διακόπτη με RESET 24 και OFF και διακόπτη με RESET 14. 

 

Όταν πατηθεί παύση του χρόνου αγώνα τότε πρέπει αυτομάτως να σταματάει και ο χρόνος 

επίθεσης των 24 δευτερολέπτων. Όταν αρχίζει να μετράει και πάλι ο χρόνος αγώνα πρέπει να 

είναι δυνατή η χειροκίνητη έναρξη του χρόνου επίθεσης από τον Κριτή. Όταν λήξει ο χρόνος 

επίθεσης τότε ο χρόνος αγώνα πρέπει να συνεχίζει να μετράει κανονικά. 

 

Επισημαίνουμε ότι όταν το μπουτόν θα είναι πατημένο συνέχεια στο reset τότε στον πίνακα του 

χρόνου των 24΄΄ δεν πρέπει να υπάρχει καμία ένδειξη. Όταν σταματήσουμε να πατάμε το μπουτόν 

και εφόσον ο διακόπτης είναι στην θέση start, τότε αυτό θα πρέπει να μετρά από την αρχή τον 

χρόνο των 24 δευτερολέπτων. Όταν ο κριτής θελήσει να ρυθμίσει τον χρόνο επίθεσης στα 

δεκατέσσερα, αυτό να μπορεί να το κάνει άμεσα (δεν πρέπει να ισχύει η προϋπόθεση που υπάρχει 

σε αρκετά χρονόμετρα ότι για να πάει ο χρόνος των 24 δευτερολέπτων στα 14 πρέπει ο χρόνος 

του αγώνα να είναι σταματημένος). 

 

Τέλος, απαραίτητα, σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν ο χρόνος του αγώνα είναι κάτω από 24΄΄ να 

μπορεί αν επιλεγεί από τον χειριστή να μετρήσει χρόνο 14 δευτερολέπτων. 

 

Επίσης, απαραίτητη είναι η χειροκίνητη διόρθωση του χρόνου επίθεσης 24΄΄- 14΄΄ σε περίπτωση 

λάθους. Η διόρθωση πρέπει να γίνεται με ειδικά πλήκτρα και όχι με την απελευθέρωση του 

χρόνου επίθεσης μέχρι το επιθυμητό δευτερόλεπτο κάτι που προϋποθέτει την απελευθέρωση και 

του χρόνου αγώνα και εκ νέου διόρθωσή του. Πρέπει να υπάρχει διόρθωση και των δεκάτων 

δευτερολέπτου σε περίπτωση που ο χρόνος επίθεσης βρίσκεται κάτω από τα 5 δευτερόλεπτα. 

 

Τα χρονόμετρα επίθεσης τοποθετούνται σε σταθερή και ασφαλή βάση επάνω στις μπασκέτες 

όπως ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί, κατ’ ελάχιστο σε απόσταση 300 mm πάνω και πίσω από την 

πάνω ακμή του ταμπλό. Η όλη κατασκευή (όταν τα χρονόμετρα είναι 4 όψεων) πρέπει να έχει 

μέγιστο βάρος που δεν θα υπερβαίνει τα 60 κιλά. 
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Χρόνος επίθεσης 

Αριθμός ψηφίων: 2 (μεταξύ των δύο ψηφίων πρέπει να υπάρχει τελεία η οποία θα ανάβει όταν ο 

χρόνος επίθεσης βρίσκεται κάτω από τα 5 sec για να φαίνεται ο χρόνος επίθεσης με δέκατο 

δευτερολέπτου και να αποφεύγεται η σύγχυση μεταξύ του 24 και του 2.4, του 23 και του 2.3, 

κ.ο.κ.). Χρώμα ψηφίων: κόκκινο, 

Ύψος ψηφίων: τουλάχιστον 300 mm ή 250 mm, 

Πλάτος ψηφίων: τουλάχιστον 150 mm ή 125 mm, 

Πάχος ψηφίων: 3 ή 2 σειρές LED, 

Κόρνα μεγάλης ισχύος: μεγαλύτερη από 100 dB με διαφορετικό ήχο από αυτή του κεντρικού 

πίνακα . 

 

Χρόνος αγώνα 

Αριθμός ψηφίων: 4 (μεταξύ των δύο κεντρικών ψηφίων πρέπει να υπάρχουν 3 τελείες σε 

κατακόρυφη διάταξη – η μεσαία τελεία πρέπει να είναι σε κόκκινο χρώμα και θα ανάβει όταν 

σταματάει να μετράει ο χρόνος αγώνα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αξιοπιστία).,Χρώμα ψηφίων: 

κίτρινο, 

Ύψος ψηφίων: τουλάχιστον 200 mm ή 150 mm, 

Πλάτος ψηφίων: τουλάχιστον 100 mm ή 75 mm, 

Πάχος ψηφίων: 2 σειρές LED. 

 

Κόκκινο φωτεινό σημείο ένδειξης τέλους χρόνου επίθεσης 

Τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα πρέπει να έχουν ένα κόκκινο φωτεινό σημείο διαμέτρου τουλάχιστον 

50 mm το οποίο θα ανάβει με τη λήξη του χρόνου επίθεσης. 

 

Η επιλογή σχετικά με τα παραπάνω προτεινόμενα ύψη των ψηφίων και των χαρακτήρων των 

πινάκων και των χρονομέτρων καθορίζεται από το μέγεθος του κάθε γηπέδου και τις αποστάσεις 

ανάγνωσης. 

 

Οι ενδείξεις των πινάκων και χρονομέτρων προτείνονται με τα παραπάνω χρώματα ώστε να 

εξασφαλίζεται το βέλτιστο οπτικό αποτέλεσμα και η άμεση αναγνωσιμότητα.  

 

Η επικοινωνία όλων των ηλεκτρονικών συσκευών (πίνακες, χρονόμετρα, κλπ.) με το χειριστήριο 

στη Γραμματεία πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά ενσύρματα μέσω καλωδίου, και όχι ασύρματα, για 

την εξασφάλιση της αξιοπιστίας κατά τη χρονομέτρηση και αποφυγή παρεμβολών. 

 

Για το βέλτιστο οπτικό αποτέλεσμα πρέπει να τηρούνται ικανές αποστάσεις τόσο μεταξύ των 

ψηφίων της ίδιας ένδειξης όσο και μεταξύ των διαφορετικών ενδείξεων. Συγκεκριμένα πρέπει: 

 

 

α. μεταξύ των ψηφίων της ίδιας ένδειξης να τηρείται απόσταση των ψηφίων τουλάχιστον ενός 

pixel κατά πλάτος. 

 

β. μεταξύ των διαφορετικών ενδείξεων να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός ψηφίου κατά 

πλάτος και μισού ψηφίου κατά ύψος. 

 

Η επιφάνεια του ηλεκτρονικού πίνακα και των χρονομέτρων πρέπει να είναι άθραυστη και 

ανθεκτική στα χτυπήματα της μπάλας (καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και χειροσφαίρισης). Δεν 

επιτρέπεται η χρήση προστατευτικού μεταλλικού πλέγματος το οποίο εμποδίζει την εμφάνιση των 

ενδείξεων και αλλοιώνει το οπτικό αποτέλεσμα. 

 

Η οδήγηση των εικονοστοιχείων (pixels) πρέπει να είναι απαραίτητα στατική (όχι σάρωση) ώστε 

όταν ένα σημείο pixel παρουσιάσει βλάβη, αυτή να περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο pixel και 

όχι σε ολόκληρο αριθμητικό στοιχείο ή ολόκληρο τμήμα πίνακα. Αυτή η λειτουργία είναι 

απαραίτητη ώστε να είναι πάντα ευδιάκριτες οι ενδείξεις και η διεξαγωγή των αγώνων να γίνεται 

ομαλά ακόμη και σε περίπτωση τοπικής βλάβης στον πίνακα. 
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Πρέπει να γίνεται αποθήκευση των στοιχείων του αγώνα έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος να γίνεται άμεση επαναφορά με την λειτουργία της επανάκλησης (Re-Call). 

 

Η τροφοδοσία του ηλεκτρονικού πίνακα και των χρονομέτρων πρέπει να είναι 230V – 50Hz. Στο 

σημείο αυτό προτείνεται σε όλα τα γήπεδα ο έλεγχος και η τυχόν επιδιόρθωση των γειώσεων των 

παροχών ρεύματος από τις οποίες τροφοδοτούνται οι ηλεκτρονικές συσκευές χρονομέτρησης. 

 

Οι ηλεκτρονικοί πίνακες και τα χρονόμετρα δεν πρέπει να έχουν αιχμηρές γωνίες και ακμές. 

 

Η τοποθέτησή τους πρέπει να είναι σταθερή και ασφαλής είτε γίνει στον τοίχο είτε κρεμαστούν 

από την οροφή ή άλλα σημεία.  

 

Η συντήρηση των πινάκων και των χρονομέτρων πρέπει να γίνεται εύκολα χωρίς να απαιτείται 

να κατέβουν στο έδαφος. 

 

Η φωτεινότητα των ενδείξεων των πινάκων και των χρονομέτρων πρέπει να είναι κατάλληλη για 

τις συνθήκες φωτισμού των γηπέδων. Για το βέλτιστο οπτικό αποτέλεσμα οι πίνακες και τα 

χρονόμετρα πρέπει να διαθέτουν χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας με τουλάχιστον 8 επίπεδα. 

 

13.14.5  Περιφερειακός Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός  

Για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σχετικά με 

τις περιφερειακές ηλεκτρονικές συσκευές: 

 

Ηλεκτρονικό βέλος εναλλασσόμενης κατοχής 

Ο δείκτης εναλλασσόμενης κατοχής που παρέχεται στον σημειωτή, θα: 

--  Έχει ένα βέλος ελάχιστου μήκους 100mm και ύψους 100mm. 

--  Δείχνει, στην εμπρός πλευρά, ένα βέλος, φωτισμένο με φωτεινό κόκκινο χρώμα όταν ανάβει, 

δείχνοντας την κατεύθυνση της εναλλασσόμενης κατοχής με 3 καταστάσεις (αριστερά – σβηστό – 

δεξιά). 

--  Είναι τοποθετημένο στο κέντρο του τραπεζιού της γραμματείας και θα είναι ξεκάθαρα ορατό 

στον καθένα που εμπλέκεται στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένων και των θεατών. 

Ο χειρισμός του θα γίνεται από διακόπτη που θα βρίσκεται επάνω στη συσκευή. 

 

Ηλεκτρονικά χρονόμετρα αποδυτηρίων 

Τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα αποδυτηρίων πρέπει να συνδεθούν στο κεντρικό χειριστήριο των 

πινάκων και να είναι απολύτως συγχρονισμένα με το κεντρικό ρολόι των πινάκων.  

 

Προβάλλουν τον κεντρικό χρόνο αγώνα με 4 ψηφία (μεταξύ των δύο κεντρικών ψηφίων πρέπει 

να υπάρχουν 3 τελείες σε κατακόρυφη διάταξη – η μεσαία τελεία πρέπει να είναι σε κόκκινο 

χρώμα και θα ανάβει όταν σταματάει να μετράει ο χρόνος αγώνα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη 

αξιοπιστία).  

Ύψος ψηφίων: τουλάχιστον 130 mm. 

 

Τοποθετείται από ένα στα αποδυτήρια της κάθε Ομάδας και ένα στα αποδυτήρια των διαιτητών. 

 

Δείκτες ομαδικών ποινών 

Οι δύο (2) δείκτες ομαδικών ποινών που παρέχονται στον Σημειωτή, θα: 

· Είναι κόκκινου χρώματος. 

· Έχουν ελάχιστο ύψος 350mm και πλάτος 200mm. 

· Είναι ορατοί στον καθένα που εμπλέκεται στον αγώνα, συμπεριλαμβανομένων και των θεατών, 

όταν τοποθετούνται στην κάθε πλευρά του τραπεζιού της γραμματείας. 



24 
 

Χρησιμοποιούνται για να φανερώσουν τον αριθμό των ομαδικών σφαλμάτων έως το πέντε (5) 

και ότι αυτή η ομάδα έχει φτάσει στην κατάσταση των ομαδικών σφαλμάτων. 

 

Ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά πρέπει να φέρουν τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. 

 

13.14.6 Ηχητικά Σήματα  

Το ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων πρέπει να διαθέτει δύο διαφορετικά 

μεταξύ τους ηχητικά σήματα: 

 

••  Ένα για τη λήξη του χρόνου αγώνα (χρόνος περιόδου 10 λεπτών) το οποίο θα ηχεί αυτόματα 

όταν μηδενίζει το κεντρικό χρονόμετρο. Για την εξασφάλιση της υψηλής ισχύος του ηχητικού 

σήματος απαιτούνται οι 2 εξωτερικές κόρνες ενώ πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα για 

προσθήκη και 3ης κόρνας στη Γραμματεία όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Το ηχητικό σήμα αυτό 

θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει και χειροκίνητα όταν το επιθυμεί ο χειριστής. 

••  Ένα για τη λήξη του χρόνου επίθεσης (χρόνος 24 δευτερολέπτων) το οποίο θα ηχεί αυτόματα 

όταν μηδενίζει ο χρόνος επίθεσης. Για την εξασφάλιση της υψηλής ισχύος του ηχητικού σήματος 

απαιτούνται τουλάχιστον 2 ενσωματωμένες στα χρονόμετρα επίθεσης κόρνες ενώ πρέπει να 

υπάρχει και η δυνατότητα για προσθήκη και 3ης κόρνας στη Γραμματεία όταν το απαιτούν οι 

συνθήκες. 

 

Και τα δύο ηχητικά σήματα θα είναι ικανοποιητικά δυνατά έτσι ώστε με ευκολία να ακούγονται 

στις πλέον αντίξοες και θορυβώδεις συνθήκες. Η ένταση του ήχου θα πρέπει να φθάνει σε μέγιστο 

επίπεδο θορύβου 120 ντεσιμπέλ, μετρούμενο σε απόσταση ενός (1) μέτρου από την πηγή του 

ήχου.  

 

13.14.7  Φωτεινές μπάρες LED λήξης χρόνων στα ταμπλό των μπασκετών  

Οι φωτεινές μπάρες LED αποτελούν σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς την ένδειξη της λήξης 

χρόνου. Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των διαιτητών πρέπει ο μηδενισμός των χρόνων, το 

ηχητικό σήμα της κόρνας και η έναυση των φωτεινών μπαρών να είναι απολύτως 

συγχρονισμένες μεταξύ τους. 

 

Συγκεκριμένα απαιτείται υποχρεωτικά καλιμπράρισμα των φωτεινών μπαρών LED (κόκκινες και 

κίτρινες) με το μηδενισμό των χρόνων (αγώνα και 24΄΄ αντίστοιχα) για ακρίβεια στο instant replay 

σε επίπεδο 40 ms. Αυτό σημαίνει ότι το μηδέν στο χρονόμετρο και το άναμμα της μπάρας πρέπει 

να βρίσκονται στο ίδιο καρέ του instant replay. 

 

Λήξη του χρόνου αγώνα - Κόκκινη περιμετρική γραμμή 

Κάθε ταμπλό μπασκέτας πρέπει να είναι εξοπλισμένο με μία περιμετρική γραμμή LED κόκκινου 

χρώματος. Η περιμετρική γραμμή θα είναι τοποθετημένη στα εσωτερικά όρια του ταμπλό και στο 

πίσω μέρος αυτού. Η κόκκινη γραμμή θα ανάβει κατά τη λήξη του χρόνου αγώνα (10λεπτο) 

ταυτόχρονα με την κόρνα λήξης. Οι κόκκινες γραμμές των δύο ταμπλό θα είναι απολύτως 

συγχρονισμένες με το χρόνο αγώνα αλλά και μεταξύ τους. Το πάχος φωτισμού της περιμετρικής 

κόκκινης γραμμής πρέπει να είναι τουλάχιστον 10mm. Η περιμετρική γραμμή πρέπει να καλύπτει 

τουλάχιστον το 90% της περιμέτρου του ταμπλό. Η κόκκινη γραμμή LED δεν πρέπει να ανάβει 

όταν εκπνέει η περίοδος των 24 δευτερολέπτων. 

 

Λήξη του χρόνου επίθεσης 24΄΄- Κίτρινη οριζόντια γραμμή  

Επιπλέον, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, με τη λήξη του χρόνου επίθεσης (24 sec) πρέπει 

να ανάβει μία οριζόντια φωτεινή γραμμή LED κίτρινου χρώματος, με πάχος φωτεινής περιοχής 

τουλάχιστον 10mm, η οποία θα είναι τοποθετημένη στο επάνω μέρος του ταμπλό της κάθε 

μπασκέτας και θα είναι συνδεδεμένη με τα ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης. 

 

Η εγκατάσταση των μπαρών αυτών πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 

ασφάλεια παικτών και διαιτητών. 
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13.14.8  Κονσόλα χειρισμού ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων 

Για την εξασφάλιση της ορθής διεξαγωγής των πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης, ο χειρισμός 

των ηλεκτρονικών πινάκων πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης [Διαβιβαστικό Κανονισμών / Αρ. Πρωτ.: 4998 / 02 Οκτωβρίου 

2014] και της σχετικής Οδηγίας του Συνδέσμου Κριτών Καλαθοσφαίρισης Νομού Αττικής. 

 

Το κεντρικό χειριστήριο των ηλεκτρονικών πινάκων πρέπει να είναι νέας τεχνολογίας, υψηλής 

αξιοπιστίας, εύχρηστο και σχεδιασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις διεθνών Κριτών. 

 

Το χειριστήριο πρέπει να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 7 ιντσών και κατάλληλο 

μενού για εξυπηρέτηση του χειριστή. Επίσης πρέπει να διαθέτει κατάλληλα πλήκτρα και διακόπτες 

εξωτερικά της οθόνης για υλοποίηση ενεργειών κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

 

Το χειριστήριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλες εισόδους και εξόδους για σύνδεση με οθόνες LED, με 

φορητό Η/Υ, με ηλεκτρονικούς πίνακες αποτελεσμάτων, τα χρονόμετρα επίθεσης 24΄΄- 14΄΄, το 

remote χειριστήριο START/STOP, το remote χειριστήριο 24΄΄, το precision time, θύρες USB, σειριακή 

θύρα και τα προγράμματα στατιστικής. 

 

Από το μενού ο χειριστής πρέπει να μπορεί να πραγματοποιήσει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

✓✓  Επιλογή αγωνίσματος (καλαθοσφαίριση, κλπ.) 

✓✓  Καταχώρηση ονομάτων ομάδων και παικτών πριν από τον αγώνα. 

✓✓  Αποθήκευση ονομάτων ομάδων και παικτών για μελλοντική τους επανάκληση. 

✓✓  Αποθήκευση ρυθμίσεων αγώνων (Παγκόσμιο επίπεδο, παιδικοί αγώνες, κλπ.). 

✓✓  Επαναφορά των αποτελεσμάτων του τελευταίου αγώνα (Last Game Re-Call). 

✓✓  Αποθήκευση των στοιχείων του αγώνα έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να γίνεται 

άμεση επαναφορά με την λειτουργία της επανάκλησης (Re-Call). 

✓✓  Ρύθμιση της φωτεινότητας των ενδείξεων του πίνακα και των χρονομέτρων ανάλογα με τις 

συνθήκες φωτισμού στον αγωνιστικό χώρο (δυνατός/χαμηλός φωτισμός) με τουλάχιστον 8 

επίπεδα φωτεινότητας. 

✓✓  Ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης του χειριστηρίου. 

✓✓  Μεταφορά από τη μια αγωνιστική περίοδο στην άλλη με μηδενισμούς των στοιχείων αγώνα όπως 

ορίζουν οι κανονισμοί. 

✓✓  Διόρθωση τρέχοντος χρόνου αγώνα και σε επίπεδο δεκάτων δευτερολέπτου. 

✓✓  Διόρθωση χρόνου επίθεσης 24΄΄ και σε επίπεδο δεκάτων δευτερολέπτου. 

✓✓  Επαναφορά στο τελευταίο χρόνο επίθεσης 24΄΄ πριν από λανθασμένο reset. 

 

Το μενού του χειριστηρίου πρέπει να είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Ο χειρισμός των λειτουργιών του πίνακα πρέπει να γίνεται με ελάχιστες κινήσεις που επιτρέπουν 

στον Κριτή να παραμείνει αφοσιωμένος στον αγώνα ενώ με απλό τρόπο πρέπει να γίνεται και η 

διόρθωση των λανθασμένων επιλογών. 

 

Κάθε κεντρική κονσόλα χειρισμού των ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων πρέπει να είναι 

εξοπλισμένη με επιπλέον ενσύρματο χειριστήριο, το οποίο θα συνδέεται στην κεντρική κονσόλα, 

για το χειριστή του χρόνου αγώνα (10λεπτο). Το χειριστήριο πρέπει να είναι εύχρηστο και να 

διαθέτει κουμπί για την έναρξη και παύση του χρόνου αγώνα (Start/Stop). 

 

13.14.9 Σετ εφεδρικών συσκευών 

Για την ομαλή διεξαγωγή και συνέχιση των αγώνων χωρίς σημαντική καθυστέρηση σε περίπτωση 

βλάβης, κάθε γήπεδο θα πρέπει να διαθέτει πλήρες σετ εφεδρικών συσκευών το οποίο θα 

περιλαμβάνει τα εξής: 

 

• 2η κονσόλα χειρισμού απολύτως όμοιας με την κεντρική 

• 2ο remote χειριστήριο ελέγχου των χρονομέτρων επίθεσης 
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• Remote χειριστήριο START/STOP του χρόνου αγώνα σε περίπτωση βλάβης του precision time, 

• 2 επιπλέον ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης 24΄΄ για άμεση τοποθέτηση στο παρκέ έξω από τον 

αγωνιστικό χώρο σε περίπτωση βλάβης των χρονομέτρων που βρίσκονται στις μπασκέτες. Στα 

σημεία αυτά πρέπει να υπάρχει εφεδρική καλωδίωση (data και παροχή ρεύματος) για τις 

εφεδρικές συσκευές, 

• Κόρνα υψηλής ισχύος απολύτως όμοιας με την κεντρική, 

• Φορητό ηλεκτρονικό πίνακα με ελάχιστες ενδείξεις χρόνο αγώνα, σκορ, περίοδο και ομαδικές 

ποινές για τοποθέτηση στο τραπέζι της Γραμματείας. Ο φορητός πίνακας πρέπει να είναι 

απολύτως συμβατός με τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές χρονομέτρησης (κύριες και 

εφεδρικές). 

 

13.14.10 Σύστημα Ηλεκτρονικής Σφυρίχτρας Διαιτητών (Precision Time System): Το Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Σφυρίχτρας Διαιτητών θα εφαρμόζεται σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος 

Α1 Εθνικής Κατηγορίας διοργανώσεως του ΕΣΑΚΕ. Όλα τα γήπεδα πρέπει να διαθέτουν τον 

απαραίτητο εξοπλισμό που έχει εγκρίνει ο Σύνδεσμος, ο οποίος αποτελείται από μία συσκευή στη 

Γραμματεία και τέσσερα πακέτα ζώνης (belt packs). Ένα από αυτά θα είναι εφεδρικό πακέτο 

ζώνης. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το κεντρικό χειριστήριο των ηλεκτρονικών 

πινάκων για τον έλεγχο του κεντρικού ρολογιού του αγώνα (START / STOP).  

 

13.14.11  Προαιρετικά (προτεινόμενα) μέρη του συστήματος χρονομέτρησης 

Για τη βελτίωση των παροχών προς τους συμμετέχοντες σε κάθε αγώνα (παίκτες, προπονητές, 

θεατές, κλπ.) προτείνονται, ως προαιρετικές και συμπληρωματικές του κεντρικού συστήματος 

χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων, τα παρακάτω:  

 

Τρίπλευρα ή τετράπλευρα ηλεκτρονικά χρονόμετρα επίθεσης 24΄΄ 

Σε όσα γήπεδα υπάρχουν καθίσματα και στις 4 πλευρές του γηπέδου αλλά διεξάγονται και αγώνες 

Ευρωπαϊκού επιπέδου τότε προτείνεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικών χρονομέτρων επίθεσης 24΄΄ 

με 3 ή 4 όψεις. Τα τρίπλευρα ή τετράπλευρα χρονόμετρα πρέπει να ικανοποιούν τα όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Τροχήλατοι ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τοποθέτηση στο παρκέ 

Σε όσα γήπεδα οι αποστάσεις ανάγνωσης από τον αγωνιστικό χώρο μέχρι τους πίνακες είναι 

μεγάλες προτείνεται η τοποθέτηση φορητών ηλεκτρονικών πινάκων στο παρκέ με τις βασικές 

ενδείξεις (χρόνος αγώνα, σκορ, περίοδος, ομαδικές ποινές και αριθμός time-outs). Οι 

συγκεκριμένοι πίνακες βοηθούν στην άμεση οπτική επαφή των διαιτητών, παικτών, προπονητών 

και κριτών με τις βασικές ενδείξεις του αγώνα. 

 

Έγχρωμες οθόνες τεχνολογίας video LED  

Σε όσα γήπεδα υπάρχει η δυνατότητα, προτείνεται η τοποθέτηση μίας τουλάχιστον έγχρωμης 

οθόνης video LED ή κύβου LED επαρκών για το γήπεδο διαστάσεων στο οποίο θα μπορούν να 

βλέπουν όλοι οι θεατές. Στο video wall θα μπορούν να προβάλλεται ζωντανό βίντεο, μηνύματα 

κατά της βίας, spots κοινωνικού περιεχομένου, spots προβολής χορηγού ΕΣΑΚΕ, διαφημίσεις κλπ.. 

Η προβολή των spots θα γίνεται στα time outs, στις διακοπές ή στο ημίχρονο. 

 

Η τοποθέτηση οθονών LED ή κύβου LED δεν αναιρεί την ανάγκη για τους άλλους δύο κλασσικούς 

αλφανουμερικούς ηλεκτρονικούς πίνακες αποτελεσμάτων. 

 

Σε περίπτωση χρήσης προβολής video, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι όλες οι απαιτούμενες 

πληροφορίες θα είναι ορατές οποιαδήποτε χρονική στιγμή του παιχνιδιού. Η ικανότητα 

ανάγνωσης των επιδεικνυόμενων πληροφοριών (ύψη ψηφίων, χρώματα, φωτεινότητα, διάταξη, 

κλπ.) θα είναι ταυτόσημη, συγκρινόμενη με αυτή των κλασσικών αλφανουμερικών ηλεκτρονικών 

πινάκων.  

 

Ο χειρισμός των οθονών LED όταν χρησιμοποιούνται ως χρονόμετρα πρέπει να γίνεται 

αποκλειστικά μέσω της κεντρικής κονσόλας χειρισμού των ηλεκτρονικών πινάκων (που τη 
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χειρίζεται ο Βοηθός Σημειωτή) και όχι μέσω ξεχωριστού Η/Υ και από ξεχωριστό χειριστή. Όλες οι 

αγωνιστικές πληροφορίες (χρόνος αγώνα, σκορ, κλπ.) που θα προβάλλονται στις οθόνες LED 

πρέπει να είναι απολύτως συγχρονισμένες με αυτές των κλασσικών ηλεκτρονικών πινάκων. 

 

Συγκεκριμένα για το χρόνο αγώνα πρέπει να εξασφαλίζεται σταθερά και διαρκώς (και ειδικά όταν 

ο χρόνος μετράει) η απόλυτη ακρίβεια σε επίπεδο δεκάτου δευτερολέπτου.  

 

13.15  Κατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συντήρηση και αντιμετώπιση βλαβών 

κατά τη διάρκεια του αγώνα 

 

Η γηπεδούχος ΚΑΕ θα πρέπει να ελέγχει την κατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

χρονομέτρησης πριν την έναρξη κάθε νέας αγωνιστικής περιόδου αλλά και μετά από κάθε αγώνα 

και να προβαίνει σε τυχόν συντήρηση – επισκευή για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 

εξοπλισμού. 

 

Η γηπεδούχος ΚΑΕ υποχρεούται να ελέγχει όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές (κεντρικές και 

εφεδρικές) πριν από κάθε αγώνα προκειμένου αυτές να βρίσκονται πάντοτε σε άριστη κατάσταση 

και έτοιμες για χρήση. 

 

Επιπλέον η γηπεδούχος ΚΑΕ θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό ή τεχνικούς οι οποίοι 

θα είναι έτοιμοι για άμεση επέμβαση κατά τη διάρκεια του αγώνα σε περίπτωση που 

παρουσιαστεί το οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα. 

   

Σε περίπτωση μη ομαλής λειτουργίας σε κάποιο μέρος του ηλεκτρονικού συστήματος 

χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων (π.χ. έσβησε το χρονόμετρο επίθεσης, κλπ.) καθ’ οιανδήποτε 

στιγμή του αγώνα θα πρέπει άμεσα να ελεγχθούν βασικές παράμετροι του συστήματος (π.χ. εάν 

συνεχίζει να υπάρχει παροχή ρεύματος στη συσκευή που εμφάνισε το πρόβλημα, έλεγχος των 

καλωδιώσεων που στέλνουν το σήμα, κλπ.). 

 

Σε περίπτωση που το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη της ίδιας της συσκευής τότε θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν οι εφεδρικές συσκευές. 

 

Εάν και πάλι το πρόβλημα δεν λυθεί και υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Α’ 

διαιτητή, τότε επιτρέπεται η χρήση του επιτραπέζιου πίνακα και των εφεδρικών χρονομέτρων.  

 

13.16 Φωτισμός 

Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα  πρέπει να διαθέτει  επαρκή 

ηλεκτροφωτισμό για τη διεξαγωγή των αγώνων και τις ανάγκες της τηλεοπτικής μετάδοσης και 

μαγνητοσκόπησής τους.  

 

Το επίπεδο φωτισμού του αγωνιστικού χώρου πρέπει να διαχέεται ομοιόμορφα και να είναι από 

1.500 - 2.000 lux: 

▪Το επίπεδο του φωτισμού αυτού πρέπει να είναι το ίδιο σε όλον τον αγωνιστικό χώρο και στις 

πρώτες σειρές καθισμάτων των θεατών. 

▪Ο φωτισμός μπορεί σταδιακά να μειώνεται μετά τις πρώτες σειρές αλλά όχι περισσότερο από 

50% στις υπόλοιπες σειρές. Η μέγιστη προς την ελάχιστη τιμή δεν μπορούν να υπερβούν το λόγο 

1:3 προς 1.  

▪Πλήρης φωτισμός του γηπέδου πρέπει να υπάρχει 90 λεπτά πριν την έναρξη κάθε αγώνα και 

πρέπει να διατηρείται 30 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα. 

Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων ο φωτισμός θα είναι ο ίδιος με το φωτισμό κατά τη διάρκεια 

των αγώνων.  

 

Ο φωτισμός πρέπει να εστιάζει ειδικά για την καλαθοσφαίριση, βάσει της διάταξης και της θέσης 

του αγωνιστικού χώρου. 
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Πρέπει να αποφεύγεται οιαδήποτε λάμψη, η οποία μπορεί να παρεμποδίσει την ορατότητα των 

παικτών ή των διαιτητών ή να επηρεάσει την ποιότητα της τηλεοπτικής μετάδοσης.  

 

Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα  πρέπει να διαθέτει εφεδρικό 

φωτισμό για επείγουσες ανάγκες τουλάχιστον 1.000 lux. 

 

Η γηπεδούχος ΚΑΕ πρέπει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να μην υπάρχει εξωτερικό φως 

προερχόμενο από παράθυρα, φεγγίτες, διαδρόμους και εισόδους το οποίο να εμποδίζει την 

παρακολούθηση και τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. 

Σε περίπτωση υποβολής εγγράφου προς τον ΕΣΑΚΕ από τον φορέα, στον οποίο έχουν 

παραχωρηθεί τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων της γηπεδούχου ΚΑΕ, στο 

οποίο  αναφέρεται ότι παρεμποδίζεται η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα λόγω της ύπαρξης πηγής 

εξωτερικού φωτός στο γήπεδο,  θα υποβάλλεται έκθεση από τον ΕΣΑΚΕ προς το ΜΔΟ για την 

επιβολή της προβλεπόμενης ποινής.  

  

Η γηπεδούχος ΚΑΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι το σύστημα φωτισμού του γηπέδου έχει άμεση 

ικανότητα επαναφοράς, επιτρέποντας στα φώτα να σβήνουν κατά τη διάρκεια εισαγωγών πριν 

τον αγώνα, ειδικών τελετών και ψυχαγωγίας και αμέσως μετά να ανάβουν στη μέγιστη 

δυνατότητα φωτισμού.  

 

Ο φωτισμός σε όλους τους χώρους του γηπέδου εκτός του χώρου των καθισμάτων πρέπει να 

διατηρείται στο ελάχιστο επίπεδο των 380 lux διατηρούμενων 90 εκ. από το δάπεδο. 

 

Ο φωτισμός του γηπέδου σε περίπτωση ζωντανής μετάδοσης του αγώνα πρέπει να παραμένει και 

μετά το τέλος του αγώνα για τις απαραίτητες τηλεοπτικές συνδέσεις. 

 

Η εγκατάσταση θα εποπτεύεται από τον τεχνικό φωτισμού του γηπέδου. 

 

13.17 Μουσική 

Μουσική επιτρέπεται να παίζεται μόνο μέσω της μεγαφωνικής εγκατάστασης του γηπέδου κατά 

τη διάρκεια των timeouts, των διακοπών μεταξύ περιόδων και του ημιχρόνου. 

 

13.18 Video Screen-matrix 

Σε όσα γήπεδα υπάρχει η δυνατότητα, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα video screen 

επαρκών για το γήπεδο διαστάσεων στο οποίο θα μπορούν να βλέπουν όλοι οι θεατές. Στο βίντεο 

αυτό θα μπορούν να παίζονται, μηνύματα κατά της βίας, spots κοινωνικού περιεχομένου, σποτς 

προβολής χορηγού ΕΣΑΚΕ, διαφημίσεις κλπ., στα time outs, στις διακοπές ή στο ημίχρονο. 

 

13.19 Θερμοκρασία Κτιρίου 

Η θερμοκρασία του αγωνιστικού χώρου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ομοιόμορφη και να μην 

πέφτει κάτω από τους 18 βαθμούς Κελσίου, ούτε να υπερβαίνει τους 25. Οι εν λόγω θερμοκρασίες 

αφορούν το γήπεδο όταν οι θέσεις είναι κατειλημμένες και το γήπεδο σε πλήρη λειτουργία.  

 

Τα επίπεδα θερμοκρασίας στις σουίτες, τους δημόσιους χώρους συγκέντρωσης, τους χώρους 

φιλοξενίας των VIP, τους χώρους των ΜΜΕ και σε όλους τους άλλους χώρους, πρέπει πάντοτε να 

διατηρούνται μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Τα επίπεδα θερμοκρασίας στα αποδυτήρια 

αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του παρόντος άρθρου.  

 

Το γήπεδο θα διαθέτει κατάλληλα συστήματα και ελέγχους θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού, 

ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση αυτών των επιπέδων θερμοκρασίας.  

 

Σε περίπτωση ύπαρξης μεγαλύτερης ή μικρότερης από την ανωτέρω προβλεπόμενη θερμοκρασία 

στο γήπεδο, θα γίνεται σχετική μνεία την έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή και θα επιβάλλεται η 

προβλεπόμενη στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό ποινή. Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας θα 
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πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση του τεχνικού παρατηρητή στο τραπέζι της γραμματείας συσκευή 

μέτρησης της θερμοκρασίας (ψηφιακό θερμόμετρο). 

 

13.20  Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  

 

α.  Θέσεις εντός του Γηπέδου και Εγκαταστάσεις 

1) Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό 

θέσεων σε χώρο παραπλήσιο του αγωνιστικού χώρου, η οποία ονομάζεται κερκίδα Τύπου. Η 

πρόσβαση των εκπροσώπων των ΜΜΕ θα πρέπει να είναι ανεμπόδιστη. Πρέπει δε να υπάρχει 

επαρκής χώρος μεταξύ των δημοσιογραφικών καθισμάτων προκειμένου οι ως άνω να εκτελούν 

ευχερώς τα καθήκοντα τους. Κάθε ΚΑΕ θα πρέπει πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου να 

αποστέλλει στον ΕΣΑΚΕ τον ακριβή αριθμό θέσεων και σχεδιάγραμμα της Κερκίδας Τύπου. 

2) Η ΚΑΕ υποχρεούται να διαθέτει επαρκές προσωπικό ασφαλείας, το οποίο θα μεριμνά για την 

διασφάλιση της εισόδου, την ασφάλεια και την απρόσκοπτη εργασία των διαπιστευμένων 

εκπροσώπων του Τύπου στην κερκίδα Τύπου και στους υπόλοιπους χώρους του Κέντρου Τύπου 

(Αίθουσα Συνεντεύξεων Τύπου, Αίθουσα Εργασίας Τύπου). 

3) Στις δημοσιογραφικές θέσεις θα πρέπει να υπάρχουν καθίσματα και τραπέζια εργασίας τα 

οποία θα διαθέτουν το απαραίτητο βάθος για την τοποθέτηση των τηλεοπτικών οθονών, των 

φορητών υπολογιστών και τον απαραίτητο χώρο εργασίας. Το ύψος του τραπεζιού πρέπει να 

είναι 75 εκ περίπου. Σε κάθε θέση πρέπει να υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (τριφασικό). 

Επίσης να παρέχεται ικανός αριθμός θέσεων εργασίας με ταχεία σύνδεση (ADSL) στο διαδίκτυο 

(ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης 1 Mb), η οποία θα δίνει τη δυνατότητα ενσύρματης και ασύρματης 

σύνδεσης για όλους τους δημοσιογράφους. 

 

β. Φωτορεπόρτερ/Φωτοειδησεογράφοι 

Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα πρέπει να διαθέτει ικανό χώρο για 

τους φωτορεπόρτερ/φωτοειδησεογράφους πίσω από τις βασικές γραμμές και στις δύο άκρες του 

γηπέδου, στο πλάι των στηριγμάτων των μπασκετών  και πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες.  

 

Οι φωτορεπόρτερ/φωτοειδησεογράφοι υποχρεούνται να φορούν τα αριθμημένα γιλέκα που τους 

παραχωρούνται από τον ΕΣΑΚΕ και τα οποία θα φέρουν σε εμφανές σημείο το λογότυπο του  

ΕΣΑΚΕ.  Κάθε γιλέκο είναι προσωπικό, φέρει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο 

φωτορεπόρτερ / φωτοειδησεογράφο και αποτελεί τη διαπίστευση τους για την είσοδο στα 

γήπεδα της διεξαγωγής των αγώνων. 

  

Οι φωτορεπόρτερ/φωτοειδησεογράφοι θα κάθονται απευθείας στο δάπεδο ή σε χαμηλές 

καρέκλες ακριβώς πίσω από τις διαφημιστικές επιγραφές. Στην περίπτωση που 

φωτορεπόρτερ/φωτοειδησεογράφος εμποδίζει με την παρουσία του την οπτική επαφή με τα 

LED/LCD θα αναγράφεται ο αριθμός που φέρει το γιλέκο του στην σχετική έκθεση του Τεχνικού 

Παρατηρητή και θα παραπέμπεται στο Σύνδεσμό του για την επιβολή της αντίστοιχης ποινής. 

Η μετακίνηση των φωτορεπόρτερ επιτρέπεται μόνο κατά την ανάπαυλα του ημιχρόνου και των 

δεκαλέπτων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, θα πρέπει να παραμένουν καθιστοί στους 

προκαθορισμένους χώρους και να μην εμποδίζουν την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. 

 

Επίσης να παρέχεται ικανός αριθμός θέσεων εργασίας με ταχεία σύνδεση (ADSL) στο διαδίκτυο 

(ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης 1 Mb) η οποία θα δίνει τη δυνατότητα ενσύρματης και ασύρματης 

σύνδεσης για τους φωτορεπόρτερ/φωτοειδησεογράφους στην αίθουσα Τύπου. 

 

γ. Μικτή Ζώνη 

Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα  πρέπει να διαθέτει έναν ασφαλή και 

ικανοποιητικών διαστάσεων χώρο ο οποίος θα καθορισθεί ως «μικτή ζώνη» και θα βρίσκεται 

στην πορεία των παικτών από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια. Στο χώρο αυτό οι 

εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε θα μπορούν να πραγματοποιούν σύντομες συνεντεύξεις / δηλώσεις με 

αθλητές και προπονητές, μετά το τέλος του αγώνα. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να διαθέτει 
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backdrop το σχέδιο και το περιεχόμενο του οποίου θα προσδιορίζεται από τον Ειδική Προκήρυξη 

Πρωταθλήματος με υποχρεωτική προβολή των χορηγών/υποστηρικτών του ΕΣΑΚΕ.  

Εάν δεν υπάρχει επαρκής χώρος για την δημιουργία μικτής ζώνης, η ομάδα θα διασφαλίζει ότι 

τουλάχιστον δύο (2) αθλητές της θα βρίσκονται στη διάθεση των ΜΜΕ  μετά το τέλος του αγώνα 

και μπροστά από το backdrop των flash interviews,   

 

δ. Αίθουσα Συνεντεύξεων Τύπου 

Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα  πρέπει να διαθέτει μία αίθουσα 

ικανοποιητικών διαστάσεων για τις συνεντεύξεις τύπου μετά το τέλος κάθε αγώνα η οποία θα 

βρίσκεται κοντά στα αποδυτήρια των ομάδων και την αίθουσα τύπου και η οποία  θα 

περιλαμβάνει: 

▪Ένα κεντρικό τραπέζι (τραπέζι ομιλητών) το οποίο θα είναι τοποθετημένο σε  πλατφόρμα με 

πέντε καρέκλες και την αντίστοιχη μικροφωνική εγκατάσταση. 

▪Ένα backdrop το οποίο θα βρίσκεται τοποθετημένο ακριβώς πίσω από το κεντρικό τραπέζι. Το 

σχέδιο και το περιεχόμενο του  backdrop θα προσδιορίζεται από τον Ειδική Προκήρυξη 

Πρωταθλήματος.  

▪Υψηλής ποιότητας σύστημα ήχου. 

▪Δύο ασύρματα φορητά μικρόφωνα. 

▪Καθίσματα για ικανό αριθμό ατόμων, τα οποία θα διαθέτουν και τραπέζια εργασίας. 

▪Πλατφόρμα στο πίσω μέρος της αίθουσας, σε ύψος 30 εκ., κατάλληλη για ικανό αριθμό από 

τηλεοπτικές κάμερες τοποθετημένες σε τρίποδα η μια δίπλα στην άλλη. 

Σύστημα διανομής ήχου (APHEX) το οποίο θα βρίσκεται τοποθετημένο κοντά στην πίσω 

πλατφόρμα για τις κάμερες με επαρκείς συνδέσεις εγγραφής από οπτικοακουστικά μέσα. 

 

Μετά τη λήξη κάθε αγώνα πραγματοποιείται υποχρεωτικά  Συνέντευξη Τύπου με την συμμετοχή 

του πρώτου προπονητή από κάθε ομάδα που αγωνίσθηκε. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής 

συνέντευξης τύπου επιβάλλεται στην υπαίτια ΚΑΕ από το Μ.Δ.Ο. η προβλεπόμενη στον Ειδικό 

Πειθαρχικό Κανονισμό ποινή, κατόπιν παραπομπής από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ ή νόμιμα 

εξουσιοδοτημένου οργάνου του ή Επιτροπής του. Η συνέντευξη Τύπου μπορεί να γίνεται  με δύο 

τρόπους, κατ΄επιλογή της γηπεδούχου. 

  

Α τρόπος: Κοινή συνέντευξη Τρόπου Αρχικά μιλούν προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ ο 

προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας και εν συνεχεία  ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδας 

και αποχωρούν όλοι (δύο προπονητές) μετά τη λήξη της συνέντευξης Τύπου.  

 

Β τρόπος: (σε περίπτωση ανάγκης άμεσης αναχώρησης της φιλοξενούμενης ΚΑΕ για λόγους 

προγραμματισμού του ταξιδιού της επιστροφής) Αρχικά μιλά προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ 

ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας και μετά την αποχώρησή τους ο προπονητής της 

γηπεδούχου ομάδας. 

 

Η ΚΑΕ υποχρεούται να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες διερμηνείας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 

Τύπου, για διερμηνεία από/προς Ελληνικά - Αγγλικά. 

 

Απαγορεύεται αυστηρά η πρόσβαση προσώπων μη σχετικών με τη διαδικασία στην αίθουσα 

συνέντευξης Τύπου. 

 

ε. Αίθουσα Τύπου  

Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα  πρέπει να διαθέτει ειδικά 

διαμορφωμένη αίθουσα για τις ανάγκες των εκπροσώπων των ΜΜΕ.  

 

Η αίθουσα αυτή θα πρέπει να διαθέτει: 

  Γραφεία και καρέκλες για ικανό αριθμό δημοσιογράφων οι οποίοι θα εργάζονται 

ταυτόχρονα. 

  Κάθε γραφείο θα διαθέτει ηλεκτρικό ρεύμα. 

  Έναν γρήγορο εκτυπωτή laser. 



31 
 

  Φωτοτυπικό μηχάνημα ή πολυμηχάνημα-scanner. 

  Σύνδεση ADSL (ενσύρματη και ασύρματη) ικανή να εξυπηρετήσει όλους τους εκπροσώπους 

του Τύπου. 

  Μια οθόνη τηλεόρασης ελάχιστου μεγέθους 42 ιντσών η οποία θα βρίσκεται τοποθετημένη 

πάνω σε στήριγμα και θα είναι ορατή από όλη την αίθουσα για την προβολή του αγώνα. 

 

Οι ανακοινώσεις που γίνονται μέσω της μεγαφωνικής εγκατάστασης σε περιπτώσεις εκτάκτου 

ανάγκης πρέπει να ακούγονται και εντός της αίθουσας τύπου. 

 

Η αίθουσα τύπου πρέπει να παραμείνει ανοιχτή στη διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου για 

τουλάχιστον μία ώρα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. 

 

στ. Πρόσβαση των Μέσων στις Εγκαταστάσεις  

Η πρόσβαση των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. που καλύπτουν τον αγώνα ή την εκδήλωση στις 

εγκαταστάσεις θα επιτρέπεται μόνον εφόσον επιδεικνύουν την δημοσιογραφική και αστυνομική 

τους ταυτότητα. Ειδικότερα, επιτρέπεται η είσοδος στους δημοσιογράφους που είναι κάτοχοι των 

ειδικών δελτίων ελευθέρας εισόδου του ΠΣΑΤ, των  δελτίων ελεύθερης εισόδου των Ενώσεων 

Συντακτών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί από την ΠΟΕΣΥ και των διαπιστεύσεων που εκδίδονται 

από τις ΚΑΕ και τον ΕΣΑΚΕ.  

 

Η είσοδος των φωτορεπόρτερ/φωτοειδησεογράφων γίνεται με την επίδειξη των δελτίων 

αναγνώρισης επαγγελματικής ταυτότητας των μελών της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας και 

τυχόν άλλων αναγνωρισμένων επαγγελματικών δημοσιογραφικών ενώσεων φωτορεπόρτερ, των 

οποίων τα ειδικά δελτία αναγνωρίσεως που εκδίδουν οι ανωτέρω ενώσεις και θεωρούνται από 

τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θεωρούνται προς τούτο και από τη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και φέροντας με το επίσημο γιλέκο των 

φωτορεπόρτερ/φωτοειδησεoγράφων της διοργανώτριας αρχής.  

 

Οι εκπρόσωποι Τύπου απολαμβάνουν ελεύθερης πρόσβασης, στην αίθουσα τύπου, την κερκίδα 

τύπου, τη μεικτή ζώνη και την αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου.  

 

ζ. Πρόσβαση των Μέσων στις Προπονήσεις  

 

Επιτρέπεται η 15λεπτη πρόσβαση των διαπιστευμένων ΜΜ.Ε πριν από την αρχή ή μετά το τέλος 

της προπόνησης των αγωνιζομένων ΚΑΕ για ρεπορτάζ, δηλώσεις κλπ. μία ημέρα πριν από την 

έναρξη κάθε αγώνα και μόνο κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος., 

κατόπιν σχετικού αιτήματος στον υπεύθυνο του γραφείου Τύπου της ΚΑΕ. 

 

13.21 Φύλαξη, Τοποθέτηση Εφεδρικού Υλικού 

  

Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα  πρέπει να διαθέτει αποθηκευτικό 

χώρο, πλησίον του αγωνιστικού χώρου και με εύκολη πρόσβαση, για τη φύλαξη του εφεδρικού 

εξοπλισμού το οποίο απαιτείται για τις ανάγκες της διεξαγωγής του αγώνα π.χ τα εφεδρικά 

στηρίγματα μπασκετών, τα ταμπλό, τα στεφάνια, τα δίχτυα, τις συσκευές 24 δευτερολέπτων, τη 

συσκευή Συστήματος Ακριβούς Χρόνου (Precision Time) κλπ.  

 

13.22 Χώρος Φιλοξενίας VIP 

 

Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα  πρέπει να διαθέτει ένα χώρο 

φιλοξενίας VIP. Η αίθουσα αυτή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στις θέσεις των VIP 

προσκεκλημένων . 

 

Η αίθουσα αυτή πρέπει είναι εξοπλισμένη με τα ακόλουθα: 

✓✓  Τραπέζια και καρέκλες. 
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✓✓  Τηλεόραση υψηλής ανάλυσης με οθόνη 42 ιντσών συνδεδεμένη με μηχάνημα DVD από την οποία 

είναι δυνατή η μετάδοση του διεξαγόμενου αγώνα, τοποθετημένη στον τοίχο ή σε τραπέζι με 

ρόδες ύψους τουλάχιστον 215 εκ. 

Ξεχωριστό σύστημα μεγαφωνικής εγκατάστασης, εφόσον χρειάζεται, στην αίθουσα αυτή για 

παρουσιάσεις και ομιλίες. 

 

Οι υπηρεσίες catering δύναται να παρέχονται στην αίθουσα VIP.  

 

Οι ανακοινώσεις που γίνονται μέσω της μεγαφωνικής εγκατάστασης σε περιπτώσεις εκτάκτου 

ανάγκης πρέπει να ακούγονται και εντός της αίθουσας των VIP. 

 

13.23 Υπηρεσίες Ασφαλείας Γηπέδου 

 

Η γηπεδούχος ΚΑΕ θα πρέπει να μεριμνήσει για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στις διατάξεις 

της ισχύουσας νομοθεσίας μέτρων ασφαλείας ιδίως των άρθρων 41 επ. του ν. 2725/1999 όπως 

ισχύει και της ΥΑ 38404/2009 (ΦΕΚ 1780/26-8-2009), ή όποιας ΥΑ την αντικαταστήσει καθώς και 

κάτωθι μέτρων ασφαλείας και προστασίας στον αγωνιστικό χώρο,  τα οποία κατ’ ελάχιστον, θα 

πρέπει να είναι τα εξής:   

 

1. Πρέπει να υπάρχουν προστατευτικές φυσούνες, οι οποίες να μπορούν να επεκτείνονται από το 

τέλος του αγωνιστικού χώρου έως και την είσοδο των αποδυτηρίων. 

2. Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει μεγαφωνική εγκατάσταση. 

3. Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει διαφορετικούς χώρους πρόσβασης για τους παίκτες και 

τους διαιτητές προκειμένου να μην μπορούν να έλθουν σε σωματική επαφή με το κοινό.  

4. Η γηπεδούχος ΚΑΕ θα πρέπει να συμβληθεί με εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για να 

εξασφαλίσει τις υπηρεσίες ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

5. Η γηπεδούχος ΚΑΕ θα πρέπει θα διαθέτει ένστολο προσωπικό ασφαλείας το οποίο θα 

συνεργάζεται με την Αστυνομία και θα λειτουργεί σύμφωνα με το σχέδιο ασφαλείας αυτής 

συμπεριλαμβανομένου και  του σχεδίου εκκένωσης του γηπέδου, σε περίπτωσης έκτακτης 

ανάγκης. 

6. Η γηπεδούχος ΚΑΕ θα πρέπει θα τοποθετήσει τουλάχιστον δύο ένστολους υπαλλήλους 

ασφαλείας πίσω από τους πάγκους των ομάδων, οι οποίοι θα βρίσκονται στις θέσεις τους 

συνεχώς κατά το χρονικό διάστημα που οι αθλητές και οι διαιτητές βρίσκονται στη θέση τους και 

οι οποίοι θα στέκονται πίσω από τους πάγκους των ομάδων κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Επιπλέον, το προσωπικό ασφαλείας θα βρίσκεται έξω από τα αποδυτήρια των ομάδων και των 

διαιτητών από την άφιξη  και έως την αναχώρηση των ομάδων. 

7. Η γηπεδούχος ΚΑΕ θα πρέπει θα διαθέτει ένστολο προσωπικό ασφαλείας στην εξωτερική 

πλευρά όλων των εισόδων του γηπέδου και λοιπό προσωπικό το οποίο θα περιπολεί τους 

χώρους στάθμευσης κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

8. Η γηπεδούχος ΚΑΕ θα πρέπει να φροντίζει για την διάθεση δύο τουλάχιστον ένστολων 

υπαλλήλων ασφαλείας, οι οποίοι αναμένουν την άφιξη κάθε λεωφορείου που μεταφέρει τους 

αθλητές, τους προπονητές και τους διαιτητές και θα συνοδεύουν κάθε ομάδα, ξεχωριστά και τους 

διαιτητές από και προς τα αποδυτήρια κατά την άφιξη και την αναχώρησή τους από τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις. 

9. Η γηπεδούχος ΚΑΕ θα πρέπει να ελέγχει την μη εισαγωγή εμφιαλωμένου νερού και 

αναψυκτικών εντός του γηπέδου.  

10. Οι διαφημιστικές πινακίδες στο άκρο του γηπέδου θα είναι εγκατεστημένες τουλάχιστον 2 μ. 

από τη γραμμή που καθορίζει τον αγωνιστικό χώρο.  Πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα με 

λαστιχένιο κάλυμμα ή παρόμοιο υλικό πάχους τουλάχιστον 5 εκ., με παράγοντα κάλυψης 50% 

προκειμένου να προλαμβάνεται τραυματισμός παικτών ή διαιτητών. Όλα τα άλλα στοιχεία, όπως 

στηρίγματα των μπασκετών και τα ταμπλό, πρέπει επίσης να προστατεύονται κατάλληλα όπως 

προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.  
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11. Η γηπεδούχος ΚΑΕ οφείλει εγκαίρως να ενημερώνει την αρμόδια αστυνομική αρχή για την 

διεξαγωγή κάθε αγώνα προκειμένου αυτή να διαθέσει το κατά την κρίση της αναγκαίο 

προσωπικό για την τήρηση της τάξης κατά την διάρκεια του αγώνα. 

12. Η ΚΑΕ θα είναι υπεύθυνη για την παροχή επιπρόσθετης προστασίας για όλα τα 

ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία και σχολιαστές και τον εξοπλισμό τους, διασφαλίζοντας ότι κανένα 

πρόσωπο δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει στην εργασία των ανωτέρω ή των εκφωνητών και 

σχολιαστών του αγώνα.    

13. Το γήπεδο θα διαθέτει ασφαλιστήριο για ευθύνη έναντι τρίτων. 

14. Οι κλίμακες ασφαλείας των γηπέδων καθ΄όλη την διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι 

ελεύθερες από οποιονδήποτε. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης, επιβάλλεται η 

προβλεπόμενη από τον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό ποινή μετά από την σχετική αναφορά στην 

έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή ή των διαιτητών ή αναφορά της Αστυνομίας ή της ΔΕΑΒ.  

 

13.24 Εκδοτήρια εισιτηρίων 

 

Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει ειδικά εκδοτήρια/ταμεία εισιτηρίων για τις ανάγκες διεξαγωγής του 

αγώνα. 

 

13.25 Στατιστική Υπηρεσία 

 

Η αθλητική εγκατάσταση με μέριμνα της γηπεδούχου ΚΑΕ θα  πρέπει να διαθέτει για την άρτια 

στατιστική κάλυψη των αγώνων του Πρωταθλήματος α) στην επίσημη στατιστική υπηρεσία του 

ΕΣΑΚΕ και β) στην συνεργαζόμενη με τον/τους τηλεοπτικούς σταθμούς στους οποίους έχουν 

παραχωρηθεί τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων του 

Πρωταθλήματος τα κάτωθι: 

 

Για την επίσημη στατιστική υπηρεσία του ΕΣΑΚΕ καθώς και για την στατιστική υπηρεσία 

του τηλεοπτικού σταθμού: 

••  Προκαθορισμένες σταθερές θέσεις από την 1η αγωνιστική έως και την λήξη του 

Πρωταθλήματος. 

••  Οι θέσεις των στατιστικών υπηρεσιών θα πρέπει να  βρίσκονται στο επίπεδο του αγωνιστικού 

χώρου με ανεμπόδιστη θέα στο παρκέ και στον ηλεκτρονικό πίνακα που προβάλλει αναλυτικά την 

εξέλιξη του αγώνα.Οι θέσεις των στατιστικών υπηρεσιών πρέπει να είναι προς την πλευρά 

στάθμευσης των τηλεοπτικών ΟΒ Vans λόγω της απαραίτητης καλωδίωσης. 

••  Επιφάνεια εργασίας – γραφείο διαστάσεων 0,80 x 6μ περίπου.  

••  Τρία (3) τουλάχιστον καθίσματα για την επίσημη στατιστική υπηρεσία του ΕΣΑΚΕ και 

τουλάχιστον τρία (3) καθίσματα για τη στατιστική υπηρεσία του τηλεοπτικού σταθμού 

 

••  Παροχή ρεύματος (πολύπριζο πέντε θέσεων σούκο), πλησίον του χώρου εργασίας 

••  Φωτοτυπικό μηχάνημα  

••  Ένα  έγχρωμο εκτυπωτή λέιζερ, ο οποίος εκτυπώνει τουλάχιστον 16 σελίδες το λεπτό  

••  Επαρκές απόθεμα χαρτιού.  

 

Για την on-line αναμετάδοση των στατιστικών απαιτείται: 

Σε κάθε γήπεδο που διεξάγονται οι αγώνες της Α1 Εθνικής Κατηγορίας θα πρέπει από την 1η 

αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος και καθ΄όλη την διάρκειά του να υπάρχει τουλάχιστον μια 

(1) γραμμή ADSL, ονομαστικής ταχύτητας τουλάχιστον 1mbps, συνδεδεμένη με αντίστοιχο 

ενσύρματο  ή ασύρματο τετράπορτο (4 θύρες UTP) modem-router ή ethernet διαθέσιμη και 

προσβάσιμη μέσω καλωδίου UTP στο χώρο εγκατάστασης των μηχανημάτων της στατιστικής 

υπηρεσίας του ΕΣΑΚΕ. Η εκλογή παρόχου είναι ελεύθερη. Η γραμμή αυτή θα απασχολείται 

αυστηρά και μόνον για το έργο της μετάδοσης των online στατιστικών. Η γηπεδούχος ΚΑΕ θα 

είναι υπεύθυνη για την σωστή λειτουργία της άνω γραμμής.   

Υποχρεώσεις από σύμβαση με GENIUS : σύνδεση στο διαδίκτυο με ελάχιστη ταχύτητα 

μεταφόρτωσης 0,256 Mbit/sec και ελάχιστη ταχύτητα λήψης 2,0 Mbit/sec ή εναλλακτική σύνδεση 
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στο διαδίκτυο (π.χ. dongle USB για κινητά) που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το Λογισμικό 

(δηλαδή, δεν θα είναι διαθέσιμη στο κοινό) και θα έχει εγκριθεί από την GENIUS. 

 

Σε περίπτωση που ΚΑΕ υποστηρίζει ήδη, στο γήπεδο το οποίο έχει δηλώσει ως έδρα της,  κάποιο 

άλλο τρόπο σύνδεσης στο INTERNET (π.χ μέσω τοπικού δικτύου -  INTRANET, κλπ.) θα πρέπει να 

επικοινωνεί με την επίσημη στατιστική υπηρεσία του ΕΣΑΚΕ ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η 

χρήση της υπάρχουσας εγκατάστασης για την online μετάδοση των στατιστικών. 

 

Η γηπεδούχος ΚΑΕ θα πρέπει να ορίσει πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος υπεύθυνο άτομο για 

την διασφάλιση της καλής λειτουργίας της γραμμής και  τα στοιχεία του να γνωστοποιηθούν 

εγγράφως στην γραμματεία του ΕΣΑΚΕ. 

Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης, η υπαίτια ΚΑΕ θα παραπέμπεται από το ΔΣ 

του ΕΣΑΚΕ στο ΜΔΟ για την επιβολή της προβλεπόμενης στον Ειδικό Πειθαρχικό ποινής 

 

13.26 Εγκαταστάσεις Τηλεοπτικής - Ραδιοφωνικής Μετάδοσης Αγώνα Πρωταθλήματος 

ΕΣΑΚΕ – Χώρος Μ.Μ.Ε 

  

13.26.1 Πρόσβαση στα γήπεδα 

Tο γήπεδο θα διατίθεται στους προστηθέντες υπαλλήλους του τηλεοπτικού σταθμού, στον οποίο 

έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης κάθε αγώνα Πρωταθλήματος ΕΣΑΚΕ, για 

εγκατάσταση του τηλεοπτικού συνεργείου και κάθε άλλη προπαρασκευαστική της τηλεοπτικής 

μετάδοσης ενέργεια σε ικανό χρονικό διάστημα πριν από την έναρξή του.   

 

13.26.2 Προστασία για την τηλεόραση – ραδιόφωνο 

Η γηπεδούχος ΚΑΕ είναι υπεύθυνη για την παροχή επαρκούς προστασίας με ειδικευμένο 

προσωπικό ασφαλείας σε όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία του φορέα στον οποίο έχουν 

παραχωρηθεί τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων, τους ραδιοφωνικούς και 

τηλεοπτικούς σχολιαστές, δημοσιογράφους του ανωτέρω φορέα και τον εξοπλισμό τους. Η 

γηπεδούχος ΚΑΕ πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλείς συνθήκες εργασίας σε όλους τους κατά τα άνω 

εμπλεκόμενους για την τηλεοπτική και ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα. Τα ως άνω 

αναφερόμενα ισχύουν πριν τον αγώνα, κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά τη λήξη αυτού σε 

όλους τους χώρους εργασίας τους. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος του τηλεοπτικής παραγωγής 

ζητήσει πρόσθετη ασφάλεια για τη μετάδοση του αγώνα, η γηπεδούχος ΚΑΕ  υποχρεούται για την 

ικανοποίηση του αιτήματος αυτού. 

 

13.26.3 Συγκρότημα Τηλεόρασης 

Περιμετρικά του γηπέδου πρέπει να υπάρχει ικανός χώρος στάθμευσης (VAN TV) για την 

τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα.  Οι θέσεις στάθμευσης πρέπει να διατίθενται  στο επίπεδο του 

δαπέδου του γηπέδου και στην ίδια πλευρά του γηπέδου με τις κύριες τηλεοπτικές κάμερες. 

 

Ο χώρος αυτός πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στο τραπέζι της γραμματείας, στην αίθουσα 

εργασίας των ΜΜΕ και στα αποδυτήρια των ομάδων. 

 

Αυτός ο χώρος πρέπει να είναι οργανωμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ασφαλισμένος 24 

ώρες πριν την έναρξη κάθε αγώνα και έως ότου αποχωρήσουν τα αυτοκίνητα της τηλεοπτικής 

παραγωγής. 

 

Ο χώρος για το «συγκρότημα της τηλεόρασης» πρέπει να διαθέτει επαρκές ρεύμα,  5Χ63 amp κατ’ 

ελάχιστον, τριφασικό, οι ακριβείς προδιαγραφές του οποίου θα καθοριστούν από τον Υπεύθυνο 

της Γηπεδούχου ΚΑΕ. Επιπλέον, το γήπεδο πρέπει να διαθέτει επαρκές εφεδρικό ρεύμα (γεννήτρια 

ή άλλο) σε περίπτωση που η κύρια πηγή ρεύματος δεν είναι διαθέσιμη.  

 

13.26.4 Θέσεις δημοσιογράφων – σχολιαστών τηλεοπτικού καναλιού 

Για κάθε τηλεοπτική μετάδοση αγώνα πρωταθλήματος ΕΣΑΚΕ, η γηπεδούχος ΚΑΕ και το γήπεδο 

πρέπει να διαθέτουν χώρο στο γήπεδο για  τέσσερα (4) άτομα  (2 εκφωνητών + 2 σχολιαστών). 
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Κατά προτίμηση, οι θέσεις των εκφωνητών στον αγωνιστικό χώρο θα έχουν ως κέντρο τη μεσαία 

γραμμή του γηπέδου απέναντι από τους πάγκους των ομάδων στην ίδια πλευρά του γηπέδου με 

τις κάμερες του μέσου κεντρικού διαζώματος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι θέσεις των 

εκφωνητών να βρίσκονται σε σημείο όπου να εμποδίζεται η ορατότητά τους στον αγωνιστικό 

χώρο.  

 

Ο ΕΣΑΚΕ θα διαπιστεύσει το προσωπικό των τηλεοπτικών σταθμών/καναλιών ώστε να έχουν 

πρόσβαση στα γήπεδα και να μεταδίδουν τους αγώνες ζωντανά ή να τους βιντεοσκοπούν.  

 

Οι ΚΑΕ θα συνεργάζονται πλήρως βοηθώντας τον σταθμό/κανάλι που μεταδίδει τον αγώνα ώστε 

να τοποθετεί τις κάμερες που βρίσκονται στο σχεδιασμό του, μέσα στην αρένα, 

(περιλαμβανομένων ενδεικτικά της αντίθετης λήψης κάμερα, την σταθερή κάμερα, την κάμερα 

γερανό, και τις μίνι κάμερες που βρίσκονται στα στηρίγματα των μπασκετών). Οι ΚΑΕ οφείλουν 

πάντοτε να βοηθούν να εξευρεθεί η καλύτερη θέση για τις κάμερες, οι οποίες να μην 

παρεμποδίζουν την οπτική επαφή των θεατών με το γήπεδο και να τοποθετούνται σε 

συμμόρφωση των κανόνων ασφαλείας. 

 

Οι ΚΑΕ θα καταβάλουν την μέγιστη προσπάθεια ώστε ο δικαιούχος σταθμός/κανάλι των 

ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων του Πρωταθλήματος να έχει τις καλύτερες θέσεις για τους 

σχολιαστές τους.    

 

13.27 Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος κάθε ΚΑΕ πρέπει να αποστέλλει ψηφιακά τις 

φωτογραφίες των βασικών τομέων του γηπέδου, και οι οποίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά 

όχι περιοριστικά, την περιοχή του πάγκου των ομάδων, την περιοχή του τραπεζιού της 

Γραμματείας, τις κερκίδες και τα διαζώματα του γηπέδου, την περιοχή των καθισμάτων που 

προορίζονται για τα Μ.Μ.Ε, τα αποδυτήρια, την αίθουσα ελέγχου ντόπιγκ, την αίθουσα 

συνεντεύξεων τύπου,  τον χώρο φιλοξενίας vip, μία πανοραμική του αγωνιστικού χώρου καθώς 

και μία του εξωτερικού χώρου (πανοραμική του γηπέδου). 

 

Άρθρο 14ο 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Κ.Α.Ε.  

 

1. Η καταλληλόλητα των αγωνιστικών χώρων και των αθλητικών εγκαταστάσεων εν γένει, 

ελέγχεται από τα προβλεπόμενα από την οικεία νομοθεσία όργανα κατά τις διατάξεις που 

διέπουν την συγκρότηση και λειτουργία τους, υποχρεουμένων των ΚΑΕ που τις χρησιμοποιούν ως 

έδρες τους να υποβάλλουν στον ΕΣΑΚΕ πριν από την έναρξη κάθε Πρωταθλήματος την ισχύουσα 

άδεια λειτουργίας τους καθώς και βεβαίωση καλής λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος 

εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 

αθλητικής νομοθεσίας. Περαιτέρω πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, αρμόδια διορισμένη 

ή/και εξουσιοδοτημένη επιτροπή του ΕΣΑΚΕ θα επιθεωρήσει τα γήπεδα, που έχουν δηλωθεί ως 

έδρες των ΚΑΕ, για τα οποία η άνω επιτροπή θα υποδείξει με έγγραφο τις τυχόν ελλείψεις ή 

ατέλειες που διαπίστωσε αναφορικά με την καταλληλότητά τους για την διεξαγωγή αγώνων 

Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης.  

 

2. Τα γήπεδα που χρησιμοποιούνται για τους αγώνες του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής 

Κατηγορίας ανδρών πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι 

διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς και Πρωταθλήματος. Από την αγωνιστική περίοδο  2021-2022. 

όλα τα γήπεδα που τελούνται αγώνες πρωταθλήματος ΕΣΑΚΕ θα πρέπει να είναι χωρητικότητας 

τουλάχιστον 1.200 καθήμενων θεατών (αριθμημένων θέσεων) άλλως δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν έδρες των ΚΑΕ.  

 

3. Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής του ΕΣΑΚΕ, 

να φροντίσουν για την αποκατάσταση των ελλείψεων ή ατελειών και να βεβαιώσουν γι' αυτό 

εγγράφως τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. τουλάχιστον (πέντε) 5 ημέρες πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος. 
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4. Σε περίπτωση κατά την οποία η Κ.Α.Ε, δεν συμμορφώνεται με τις άνω υποδείξεις,  για το 

διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση των ατελειών και συμπλήρωση των ελλείψεων 

που έχουν διαπιστωθεί, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, δεν έχει την δυνατότητα 

χρήσης ως έδρας της του γηπέδου που έχει δηλώσει. 

      

5. Εάν κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του πρωταθλήματος διαπιστωθούν ελλείψεις ή ατέλειες 

στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ως έδρα συμμετέχουσας ΚΑΕ που μετέχει, αυτή οφείλει να 

συμμορφωθεί αμέσως με τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν 

τα ανωτέρω δηλ η ΚΑΕ δεν έχει την δυνατότητα χρήσης του γηπέδου που έχει δηλώσει ως έδρα. 

 

6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις μη συμμόρφωσης της Κ.Α.Ε στις υποδείξεις της επιτροπής, το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.ΑΚ.Ε ή έτερο νόμιμα προς τούτο εξουσιοδοτημένο όργανό του, θα 

αποφασίζει σχετικά με την απαγόρευση ή μη της χρήσης ως έδρας της του συγκεκριμένου 

γηπέδου, τον χρόνο διάρκειάς της και τα τυχόν λοιπά θέματα που αφορούν την συγκεκριμένη 

υπόθεση και θα την κοινοποιεί στην ενδιαφερόμενη Κ.Α.Ε. Η άνω απόφαση ισχύει από και δια της 

κοινοποιήσεως της στην Κ.Α.Ε.  

 

7. Στις περιπτώσεις των παρ. 3,4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και στην περίπτωση 

ανάκλησης της προβλεπόμενης στην ισχύουσα νομοθεσία άδειας λειτουργίας του γηπέδου που 

χρησιμοποιεί ΚΑΕ ως έδρα της, το γήπεδο κρίνεται ακατάλληλο για διεξαγωγή αγώνων Α1 Εθνικής 

Κατηγορίας ή σε περίπτωση που από λόγους που ανάγονται σε ανωτέρα βία το γήπεδο δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, η ΚΑΕ υποχρεούται έως τρεις (3) ημέρες πριν από την διεξαγωγή του 

αγώνα να επιλέξει και να εξασφαλίσει την χρήση άλλου γηπέδου για έδρα της, το οποίο θα πληροί 

τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και των Κανονισμών και το οποίο θα γνωστοποιήσει 

στον ΕΣΑΚΕ για τη σύμφωνη γνώμη αυτού εντός τριών (3) ημερών από την άνω γνωστοποίηση. 

Σε περίπτωση μη εξεύρεσης από την ΚΑΕ γηπέδου, σύμφωνα με τα ανωτέρω θα της επιβάλλονται 

οι προβλεπόμενες από τον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό κυρώσεις.   

 

Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ ή έτερο νόμιμα προς τούτο 

εξουσιοδοτημένο όργανό του θα αποφασίζει για την επίλυση οποιουδήποτε  θέματος προκύψει 

σχετικά την εφαρμογή ανωτέρω αναφερόμενων.  

 

8.  Η άνω υπό 1 αναφερόμενη Επιτροπή οριζόμενη από το Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ θα οριοθετήσει τον 

«περιβάλλοντα χώρο» κάθε γηπέδου ανάλογα με τις συνθήκες και ιδιαιτερότητές του, θα συντάξει 

σχετική έκθεση και θα την υποβάλλει στο ΔΣ για έγκριση κι εν συνεχεία και το αργότερο 48 ώρες 

πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος (ή της φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος στο οποίο 

συμμετέχουν ομάδες Κ.Α.Ε Α1 Εθνικής κατηγορίας) στο Μ.Δ.Ο και στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε.  

 

9. Πριν από κάθε μεταβολή, τροποποίηση ή προσθήκη που πραγματοποιείται σε κάθε δηλωθέν 

ως έδρα γήπεδο, θα πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα άμεσα στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. για έγκριση κι εν 

συνεχεία να ακολουθείται η διαδικασία που θα προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τον 

επανέλεγχο και την χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας από τα αρμόδια όργανα. 

 

Άρθρο 15ο 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Η πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις απαγορεύεται στους φιλάθλους εκείνους που φέρουν 

μαζί τους αλκοολούχα ποτά, όπλα, αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα, 

φωτοβολίδες, ή σε αυτούς που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ναρκωτικών, 

ψυχοτρόπων ή διεγερτικών φαρμάκων ή παρόμοιων ουσιών. 

 

Η ανωτέρω απαγόρευση πρέπει να βρίσκεται εκτυπωμένη στο εισιτήριο και τοιχοκολλημένη στα 

γραφεία εκδόσεως εισιτηρίων και στα σημεία εισόδου των αθλητικών εγκαταστάσεων. 
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Απαγορεύεται η χρήση πανώ, συμβόλων, εμβλημάτων ή κειμένων, τα οποία άμεσα ή έμμεσα 

υποκινούν βία ή προσβάλλουν εθνικά σύμβολα ή φυσικά πρόσωπα. Η ΚΑΕ είναι υπεύθυνη για την 

άμεση απόσυρσή τους. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης με υπαιτιότητα της 

ΚΑΕ, επιβάλλεται η προβλεπόμενη από τον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό ποινή μετά από την 

σχετική αναφορά στην έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή. 

  

Άρθρο  16ο 

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΚΑΕ 

 

 Γηπεδούχος ΚΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού είναι : 

 

α. Οι ΚΑΕ που αγωνίζονται σε γήπεδο ιδιοκτησίας τους ή 

β. Οι ΚΑΕ που έχουν εξασφαλίσει για τους αγώνες τους, την έγγραφη άδεια χρήσης γηπέδου άλλου 

Σωματείου/ΚΑΕ ή δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ή δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, όπως ειδικότερα 

ορίζεται στα άρθρα 11 και 13 του παρόντος,   

γ. Οι ΚΑΕ οι οποίες επιλέγουν άλλο γήπεδο για έδρα τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 14 παρ. 7 του παρόντος και στο άρθρο 8 παρ. 1 της Ειδικής Προκήρυξης  Πρωταθλήματος 

που πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των ισχυόντων Κανονισμών. 

 

· Στα προγράμματα των αγώνων αναγράφεται πρώτα η ομάδα της Κ.Α.Ε που έχει την ιδιότητα 

του γηπεδούχου. 

 

· Κάθε γηπεδούχος ΚΑΕ, οφείλει να  μεριμνά για την έγκαιρη λήψη άδειας διεξαγωγής του αγώνα 

από τις αρμόδιες αρχές, για την παρουσία αστυνομικής δύναμης καθώς, για την παρουσία 

υπεύθυνου ασφαλείας και ειδικών ομάδων τήρησης της τάξης (προσωπικό ασφαλείας) με σαφή 

διακριτικά της γηπεδούχου ΚΑΕ και για την λήψη όλων των μέτρων που επιβάλλουν οι οικείες 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.  

 

· Η γηπεδούχος ΚΑΕ, οφείλει να μεριμνά για την τήρηση της απαγόρευσης του καπνίσματος στο 

γήπεδο, προ και κατά την διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα με κάθε πρόσφορο μέσο και σε 

συνεργασία με την Αστυνομική δύναμη. 

 

· Κάθε γηπεδούχος ΚΑΕ  υποχρεούται να εξασφαλίζει την παρουσία παθολόγου ή ορθοπεδικού 

γιατρού καθώς και ασθενοφόρου του Ε.Κ.Α.Β (ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος) πλήρως 

επανδρωμένου και εξοπλισμένου μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα έως μισή ώρα μετά τη 

λήξη του Περαιτέρω και η φιλοξενούμενη ομάδα υποχρεούται να μεριμνήσει την παρουσία ιατρού 

στην αποστολή της. 

  

· Η γηπεδούχος Κ.Α.Ε, υποχρεούται να προμηθεύει την φιλοξενούμενη Κ.Α.Ε με τον προβλεπόμενο 

από την οικεία προκήρυξη αριθμό και τύπο μπάλες για την προθέρμανση των αθλητών της.  

 

· Η γηπεδούχος ΚΑΕ πρέπει να μεριμνά για την εκφώνηση από τις ηχητικές εγκαταστάσεις του 

γηπέδου μηνυμάτων κατά της βίας, για την αναγραφή στους ηλεκτρονικούς πίνακες του γηπέδου 

συνθημάτων κατά της βίας. Η ανταπόκριση κάθε ΚΑΕ στην συγκεκριμένη διάταξη, όπως 

προκύπτει από τις σχετικές εκθέσεις των Τεχνικών Παρατηρητών, λαμβάνεται υπ’ όψιν για την 

αξιολόγηση των ομάδων για την απονομή τιμητικής διάκρισης – βραβείου κατά τους όρους της 

Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος.  

 

· Η γηπεδούχος ΚΑΕ πρέπει να διαθέτει κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα επαρκές 

προσωπικό με εμπειρία στον τομέα διεξαγωγής αγώνων. Το προσωπικό αυτό θα μεριμνά για την 

διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής του αγώνα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στις ισχύουσες 

διατάξεις.  

 

· Η γηπεδούχος ΚΑΕ,  υποχρεούται να διαθέσει το γήπεδό της στην φιλοξενούμενη ομάδα, σε 

περίπτωση που η αγωνιστική έδρα της τελευταίας βρίσκεται εκτός Περιφέρειας της αγωνιστικής 
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έδρας της γηπεδούχου για την διενέργεια των προπονήσεών της, κατόπιν μεταξύ τους 

συνεννόησης ως προς τον χρόνο.   

 

· Η γηπεδούχος ΚΑΕ θα πρέπει να διαθέτει επαρκές προσωπικό ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται 

ο σωστός έλεγχος σε όλες τις εισόδους του γηπέδου προκειμένου να αποφεύγεται η κατοχή 

θέσεων ή τομέων διαφορετικών από εκείνους που ορίζονται στο εισιτήριο του κατόχου.. 

 

Άρθρο 17ο 

ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ 

 

1. Γήπεδο στο οποίο διεξάγεται αγώνας δύναται να χαρακτηρισθεί αντικανονικό, μόνο πριν από 

την έναρξή του και σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις : 

 

α. Όταν δεν έχουν χαραχθεί ή δεν είναι ευδιάκριτες (ανεξαρτήτως λόγου) οι κύριες γραμμές του 

αγωνιστικού χώρου (διαχωριστική, χώρος ελεύθερης βολής). 

β. Όταν οι προαναφερόμενες κύριες γραμμές έχουν μεν χαραχθεί αλλά κατά τρόπο αντικανονικό 

και πλημμελή και γι' αυτό δεν εξασφαλίζουν την κανονική διεξαγωγή του αγώνα. 

γ. Όταν το ύψος της στεφάνης ή του πίνακα (ταμπλό) από το έδαφος δεν είναι το προβλεπόμενο 

από τους Κανονισμούς Παιδιάς. 

δ. Όταν το στεφάνι δεν έχει δίχτυ ή η κατάσταση του υπάρχοντος είναι τέτοια, ώστε να μην 

γίνεται με ευχέρεια αντιληπτή η διέλευση της μπάλας στο καλάθι. 

ε. Όταν ο φωτισμός είναι εμφανώς ελαττωματικός ή ελλιπής. 

στ. Όταν στον αγωνιστικό χώρο υπάρχουν εμπόδια οιουδήποτε είδους ή εξ αιτίας κακής 

συντήρησης του δαπέδου ενδέχεται η πρόκληση τραυματισμού στους αγωνιζόμενους αθλητές. 

ζ. Όταν τα επιδαπέδια διαφημιστικά μέσα εντός του αγωνιστικού χώρου δεν ανταποκρίνονται 

στους οικείους κανονισμούς. 

 

2. Για την δυνατότητα διεξαγωγής ή όχι του αγώνα λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, μόνος 

αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο Α' διαιτητής (Crew Chief). Οι αγωνιζόμενες ομάδες υποχρεούνται 

να συμμορφωθούν με την απόφαση του. 

 

3. Οι διαιτητές πριν από την έναρξη του αγώνα υποχρεούνται να υποδεικνύουν τυχόν ελλείψεις η 

ατέλειες του αγωνιστικού χώρου και οι γηπεδούχες Κ.Α.Ε υποχρεούνται πριν από την έναρξη του 

αγώνα να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και να 

προβαίνουν σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια ώστε να εκλείψουν οι αιτίες που καθιστούν 

αντικανονικό το  γήπεδο. 

 

4. Οι διαιτητές υποχρεούνται με έκθεσή τους προς τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε να αναφέρουν κάθε έλλειψη ή 

ατέλεια του γηπέδου που θα διαπιστώσουν. Σε περίπτωση δε που υποβληθεί ένσταση θα πρέπει 

να αναφέρουν αναλυτικά στο Φύλλο Αγώνος τους λόγους που τους οδήγησαν στην λήψη της 

απόφασης περί διεξαγωγής ή μη του αγώνα. 

 

5. Η ματαίωση αγώνα λόγω ελλείψεων και ατελειών του γηπέδου οι οποίες το κατέστησαν 

αντικανονικό, βαρύνει την Κ.Α.Ε που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, με συνέπεια τον 

μηδενισμό της ομάδας του στον συγκεκριμένο αγώνα, το αποτέλεσμα του οποίου κατακυρώνεται 

υπέρ του αντιπάλου (20-0). 

 

Άρθρο 18ο 

ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

 

1. Γήπεδο χαρακτηρίζεται σαν ακατάλληλο, πριν ή μετά την έναρξη του αγώνα, στις παρακάτω 

εξαιρετικές περιπτώσεις : 
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α. Όταν, εξ αιτίας βροχής, πλημμύρας, χιονόπτωσης κλπ. και ελλείψεως ή βλάβης της μονώσεως, η 

επιφάνεια του δαπέδου του γηπέδου καταστεί ολισθηρή σε σημείο που να δημιουργεί κίνδυνο για 

την σωματική ακεραιότητα των αθλητών. 

 

β. Όταν καθίσταται αδύνατη η διεξαγωγή του αγώνα σ' αυτό λόγω  διακοπής του ηλεκτρικού 

ρεύματος, ή ολικής ή μερικής βλάβης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης αυτού. 

 

2. α. Αρμόδιος  να αποφασίσει  για την  δυνατότητα διεξαγωγής ή συνέχισης του αγώνα μετά την 

διακοπή, για τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι ο Α' 

διαιτητής (Crew Chief). Οι διαγωνιζόμενες ομάδες υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις 

αποφάσεις του διαιτητή. 

 

β. Ο διαιτητής υποχρεούται να ενημερώσει τους αρχηγούς των δύο ομάδων, για την απόφασή 

του για την συνέχιση ή μη του αγώνα συνεπεία των προαναφερόμενων λόγων. Σε περίπτωση δε 

που υποβληθεί ένσταση θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στο Φύλλο Αγώνος τους λόγους που 

οδήγησαν στην λήψη της απόφασης αυτής. 

 

γ. Η γηπεδούχος ΚΑΕ είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με την απόφαση του διαιτητή, και να 

καταστήσει κατάλληλο το γήπεδο για την διεξαγωγή ή συνέχιση του αγώνα, εφόσον τούτο είναι 

δυνατό. 

 

δ. Αγώνας ο οποίος διεκόπη από τον διαιτητή για τους προαναφερόμενους λόγους δεν δύναται 

να συνεχισθεί εφ' όσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30' από το σημείο της 

διακοπής του. Ειδικά για την περίπτωση της παρ. 1β του παρόντος άρθρου και εφόσον θεωρηθεί 

από τον διαιτητή ότι είναι δυνατή η επισκευή της ηλεκτρολογικής βλάβης ο χρόνος της διακοπής 

μπορεί να φθάσει έως και 45'. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του αγώνα για τις άνω αιτίες, η 

διεξαγωγή του γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην διάταξη του άρθρου 29 του παρόντος.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ  

 

Άρθρο 19ο 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 

1. Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλήματος αρμοδιότητος του Ε.Σ.ΑΚ.Ε, αναλύεται 

στη σχετική Ειδική Προκήρυξη. 

 

2. Η σειρά των αγώνων του Πρωταθλήματος καθορίζεται με κλήρωση η οποία διενεργείται από 

τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. παρουσία των εκπροσώπων των ΚΑΕ κατόπιν σχετικής προσκλήσεως όλων των ΚΑΕ. 

 

3. Μετά την κλήρωση, καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ ή το όργανο ή 

επιτροπή του στο οποίο θα έχει αναθέσει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με 

το άρθρο 4 του παρόντος, το πρόγραμμα των αγώνων, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται : 

 

α. Η ημερομηνία διεξαγωγής κάθε αγώνα. 

β. Η γηπεδούχος Κ.Α.Ε και η έδρα της (ο τόπος διεξαγωγής του αγώνα). 

 

4. Τα προγράμματα αγώνων αναρτώνται στο site του ΕΣΑΚΕ τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν 

από την έναρξη του κάθε πρωταθλήματος. 

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ ή το όργανο ή επιτροπή του στο οποίο θα έχει αναθέσει το 

σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, έχει το δικαίωμα 

να τροποποιήσει το αρχικό πρόγραμμα και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, με 

αιτιολογημένη απόφασή του. 
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6. Η τροποποίηση του προγράμματος, πλην της ώρας έναρξης του αγώνα, θα πρέπει να 

γνωστοποιείται στις συμμετέχουσες Κ.Α.Ε σαραντά οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την 

προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.  

 

Άρθρο 20ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 

1. Στο πρωτάθλημα και εφ' όσον το σύστημα διεξαγωγής του προβλέπει διπλές συναντήσεις, κάθε 

συμμετέχουσα Κ.Α.Ε, υποχρεούται να χρησιμοποιεί ως έδρα της το ορισθέν από αυτήν γήπεδο, 

σύμφωνα  με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

 

2. Οι αγώνες αυτοί θα διεξάγονται εναλλάξ στα γήπεδα - έδρες των ΚΑΕ και η σειρά τέλεσής τους 

θα καθορίζεται από τη διαδικασία της κλήρωσης, ή εφ' όσον αυτό επιβάλλεται, με ορισμό από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ ή το όργανο ή επιτροπή του στο οποίο θα έχει αναθέσει το 

σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. 

 

3. Προγραμματισμένος εντός έδρας αγώνας ΚΑΕ απαγορεύεται  να διεξαχθεί στο γήπεδο που έχει 

δηλωθεί ως έδρα της αντιπάλου ομάδας ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας των αγωνιζόμενων 

ΚΑΕ 

 

Άρθρο 21ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Ο χρόνος διάρκειας των αγώνων κάθε Πρωταθλήματος, ρυθμίζεται μόνον από τις σχετικές 

διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς της FIBA. 

 

Άρθρο 22ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ 

 

Κάθε ομάδα Κ.Α.Ε - μέλους του Ε.Σ.Α.Κ.Ε που συμμετέχει σε αγώνα πρωταθλήματος υποχρεούται : 

 

1. Στην προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα να διαθέτει τουλάχιστον  πέντε αθλητές, 

έτοιμους να αγωνισθούν. Σε περίπτωση, που μια ομάδα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην 

υποχρέωση της αυτή τότε και μόνο δικαιούται προθεσμίας 15 λεπτών, ο χρόνος έναρξης της 

οποίας καθορίζεται με βάση την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και δεν είναι δυνατό 

να παραταθεί περαιτέρω και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. 

 

2. Διευκρινίζεται ότι ώρα έναρξης του αγώνα είναι η αναγραφόμενη στο πρόγραμμα των 

αγώνων. 

 

3. Να έχει  στην διάθεση  του διαιτητή  από την  έναρξη μέχρι το τέλος του αγώνα δύο (2) μπάλες 

του εκάστοτε εγκεκριμένου από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε τύπου και προμηθευτή σε καλή κατάσταση και 

ανταποκρινόμενες στα οριζόμενα στους Κανονισμούς Παιδιάς και στην Ειδική Προκήρυξη 

Πρωταθλήματος. Η κρίση περί του εάν οι μπάλες πληρούν ή όχι τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 

ανήκει αποκλειστικά στον Α' Διαιτητή (Crew Chief)., άλλως εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες 

πειθαρχικές ποινές. 

 

Άρθρο 23ο 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ – FLOOR MANAGER 

 

23.1 Χρονοδιάγραμμα πριν τη Διεξαγωγή του Αγώνα 

Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο και σε άριστη κατάσταση για τη διοργάνωση τρεις ώρες πριν 

την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα. 

Οι ομάδες έχουν δικαίωμα να κάνουν ζέσταμα για τουλάχιστον 20 λεπτά πριν ξεκινήσει το 

σταθερό χρονοδιάγραμμα πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. 
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23.2 Σταθερό Χρονοδιάγραμμα πριν την Διεξαγωγή του Αγώνα – Παρουσίαση ομάδων  

 

Ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη ώρα έναρξής τους, όλοι οι αγώνες του ΕΣΑΚΕ πρέπει να 

ακολουθούν χρονοδιάγραμμα πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, σύμφωνα με το ακόλουθο 

παράδειγμα: 

 

▪ Είσοδος των ομάδων (δωδεκάδων) στον αγωνιστικό χώρο. 

▪ Ζέσταμα.    

▪ Κόρνα.        

▪ Οι ομάδες πηγαίνουν στους πάγκους.    

▪ Παρουσίαση φιλοξενούμενης ομάδας.    

▪ Παρουσίαση γηπεδούχου ομάδας.    

▪ Τελευταίο ζέσταμα.     

▪ Οι ομάδες (δωδεκάδες) πηγαίνουν στον πάγκο.    

▪ Οι ομάδες (δωδεκάδες) εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο.  

▪Τζάμπολ.       

 

Οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν τους παίκτες με όποια σειρά θέλουν. Ωστόσο, οι συνθέσεις 

πρέπει να δοθούν στην τηλεόραση εγκαίρως για τις ανάγκες της τηλεοπτικής μετάδοσης. 

 

Η παρουσίαση της ομάδας (δωδεκάδα) αρχίζει έξι (6) λεπτά πριν την έναρξη κάθε αγώνα. Η 

παρουσίαση θα κρατά περίπου δύο λεπτά.  

 

Η φιλοξενούμενη ομάδα (δωδεκάδα) θα παρουσιάζεται πρώτη. 

 

Όλοι οι αθλητές αναγγέλλονται ένας - ένας πρώτα με τον αριθμό τους και μετά με το πλήρες 

όνομά τους (όνομα - επώνυμο), εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο τρέχοντας και λαμβάνουν 

θέσεις στο γήπεδο, πλησίον της γραμμής των ελευθέρων βολών κοιτώντας την απέναντι 

μπασκέτα στοιχιζόμενοι ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο πρώτος αθλητής που αναγγέλλεται παραμένει 

στη θέση που είναι κοντύτερα στον πάγκο ενώ ο τελευταίος πηγαίνει σε θέση μακρύτερα από τον 

πάγκο. Αθλητής ή αθλητές που δεν ανακοινώνονται παραμένουν στους πάγκους. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης όλων των αθλητών της ομάδας, αναγγέλλεται ο πρώτος 

προπονητής ο οποίος παραμένει στο χώρο του πάγκου. 

 

Αμέσως μετά την παρουσίαση των ομάδων, οι αθλητές επιστρέφουν στους πάγκους των ομάδων 

τους. 

 

Η χρήση διαφορετικού  φωτισμού επιλογής της ομάδας,  για τις ανάγκες όλης της διαδικασίας 

παρουσίασης των ομάδων, επιτρέπεται μόνο κατά την διάρκειά της, υποχρεούμενης της 

γηπεδούχου ΚΑΕ να προσαρμόσει  τον φωτισμό προς τους ισχύοντες  κανόνες της FIBA πριν από 

την έναρξη του αγώνα. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο αγώνας, ο φωτισμός στον αγωνιστικό 

χώρο δεν μπορεί να αλλάξει, με εξαίρεση κατά το ημίχρονο και μόνον όσο οι δύο ομάδες 

βρίσκονται στα αποδυτήρια.  

 

Η γηπεδούχος ομάδα ενημερώνει εγκαίρως τον ΕΣΑΚΕ για έγκριση και τη φιλοξενούμενη ομάδα 

για τη διαδικασία παρουσίασης των ομάδων και, γενικά, για τις δραστηριότητες που θα 

πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των time outs και των διακοπών για ξεκούραση.  

 

Όλες οι δραστηριότητες πριν τον αγώνα, τις οποίες έχει προγραμματίσει η ομάδα πρέπει να 

λάβουν χώρα πριν την προθέρμανση των ομάδων, προκειμένου να διατηρείται το σταθερό 

χρονοδιάγραμμα και η παρουσίαση των ομάδων. Επίσης καμία ενέργεια / δραστηριότητα δεν θα 

πραγματοποιείται τουλάχιστον επτά λεπτά πριν από την έναρξη του 3ου δεκαλέπτου.  
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BALL STAND - ΤΖΑΜΠΟΛ 

Διαδικασία: 

Την ώρα του τζάμπολ σε όλα τα γήπεδα όπου διεξάγονται αγώνες του Πρωταθλήματος, στο 

σύστημα ηλεκτρονικών πινακίδων led θα προβάλλεται το δημιουργικό του Χορηγού 

Πρωταθλήματος διάρκειας τριάντα (30) δευτερολέπτων εκτός από τις περιπτώσεις που οι ΚΑΕ 

έχουν παραχωρήσει, πριν από την ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ του παρόντος 

Κανονισμού,  στο Μεγάλο Χορηγό τους το δικαίωμα προβολής του κατά τον ανωτέρω τρόπο,, 

υποχρεούμενων των ΚΑΕ να καταθέσουν στον ΕΣΑΚΕ άμεσα αντίγραφο της σχετικής 

καταρτισθείσας σύμβασης. 

Πριν την έναρξη του κάθε αγώνα οι διαιτητές επιλέγουν την μπάλα, με την οποία αυτός θα 

πραγματοποιηθεί. Στη συνέχεια, και 20 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα τοποθετείται η 

μπάλα στο stand, στο κέντρο του γηπέδου, στο σημείο που εκτελείται το τζάμπολ όπως φαίνεται 

στο σχεδιάγραμμα και παραμένει εκεί κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Πριν την έναρξη του 

αγώνα  ανακοινώνονται τα ονόματα των αθλητών των αρχικών πεντάδων. Οι αρχικές πεντάδες 

παρατάσσονται δεξιά και αριστερά του ball stand. Οι διαιτητές θα βρίσκονται όπισθεν του ball 

stand. Μετά το τέλος των ανακοινώσεων των ονομάτων των αθλητών, οι διαιτητές 

παραλαμβάνουν τη μπάλα από το ειδικό stand προκειμένου να πραγματοποιήσουν το τζάμπολ 

και το stand απομακρύνεται από το σημείο του κέντρου του γηπέδου και τοποθετείται δίπλα στο 

χώρο της γραμματείας για να αρχίσει ο αγώνας, με ευθύνη της γηπεδούχου ΚΑΕ. 

Με τη λήξη του ημιχρόνου, το stand επανατοποθετείται στο κέντρο του γηπέδου, οι διαιτητές 

εναποθέτουν τη μπάλα στο stand και αποχωρούν για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Πριν την 

έναρξη του 3ου δεκαλέπτου οι διαιτητές παραλαμβάνουν ξανά τη μπάλα από το stand, 

απομακρύνεται το stand από τον αγωνιστικό χώρο και επανατοποθετείται δίπλα στο χώρο τη 

γραμματείας όπου παραμένει μέχρι την λήξη του αγώνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - MVP 

ΔΔιιάάττααξξηη  ΑΑγγωωννιισσττιικκοούύ  ΧΧώώρροουυ  ((ΘΘέέσσηη  ssttaanndd  μμππάάλλααςς)) 

Stand 

TV 
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Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης (βράβευση, χορηγικές εκδηλώσεις για 

επικοινωνιακούς-προωθητικούς σκοπούς κ.α.) στα πλαίσια της διεξαγωγής των αγώνων του 

Πρωταθλήματος, είτε πριν την έναρξη του αγώνα είτε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, οι Κ.Α.Ε. 

οφείλουν υποχρεωτικά να ενημερώνουν εγγράφως τον ΕΣΑΚΕ, το αργότερο, την προηγούμενη 

εργάσιμη ημέρα  του αγώνα. Ο ΕΣΑΚΕ λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό, το τελετουργικό και τη 

διάρκεια της εκδήλωσης, θα δίνει τη σχετική άδεια για την τέλεση της εκδήλωσης. Σε κάθε 

περίπτωση, για τη τέλεση οποιασδήποτε εκδήλωσης, θα πρέπει να υπάρχει σχετική έγγραφη 

έγκριση της διοργανώτριας. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται η προβλεπόμενη από τον 

Κανονισμό ποινή, μετά από σχετική έκθεση του ΕΣΑΚΕ προς το ΜΔΟ.  

 

Ο ΕΣΑΚΕ επίσης οφείλει να ενημερώνει τις ΚΑΕ, το αργότερο έως δύο ημέρες πριν από την 

διεξαγωγή κάθε αγωνιστικής, για την πραγματοποίηση βραβεύσεων ,στις οποίες προτίθεται να 

προβεί, πριν ή κατά την διάρκεια του αγώνα.  

 

Ο ΕΣΑΚΕ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διενέργειας ψηφοφορίας για την ανάδειξη του επίσημου 

τίτλου του  MOST VALUABLE PLAYER της αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος, του μήνα, του 

πρώτου γύρου, του δεύτερου γύρου, της κανονικής περιόδου, των play- off και του 

Πρωταθλήματος και χρήσης κι εκμετάλλευσης των ανωτέρω επωνυμιών και   τίτλων  

 

 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ GROUP 

Οι ΚΑΕ έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν group ψυχαγωγίας των θεατών κατά την διάρκεια των 

αγώνων, τα οποία  δεν επιτρέπεται να εμποδίζουν τη θέα των ηλεκτρονικών διαφημιστικών 

πινακίδων ή να εκτελούν πράξεις που διαταράσσουν τους παίκτες, τους προπονητές, τους 

διαιτητές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στο παιχνίδι. 

 

Mascot  

Οι ΚΑΕ έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν mascot για την παρουσία της οποίας, οφείλουν να 

ενημερώνουν τον ΕΣΑΚΕ αποστέλλοντας σχετικό φωτογραφικό υλικό. Η mascot δεν επιτρέπεται 

να εμποδίζει τη θέαση των ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων ή να εκτελεί πράξεις που 

διαταράσσουν τους παίκτες, τους προπονητές και τους διαιτητές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

που εμπλέκεται στο παιχνίδι. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση παρουσίας μασκότ του 

ΕΣΑΚΕ.  

 

Τα group ψυχαγωγίας και η mascot επιτρέπεται να βρίσκονται στο γήπεδο μόνο κατά τη διάρκεια 

των time outs και των διακοπών του αγώνα και πρέπει 10 sec πριν την έναρξη του αγώνα να 

επιστρέφουν στις θέσεις τους. 

 

Floor Manager 

Κάθε ΚΑΕ θα πρέπει να διαθέτει έναν εκπρόσωπο προκειμένου να συντονίζει τη ροή κατά τη 

διάρκεια του αγώνα και την τηλεοπτική μετάδοση αυτoύ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΕΛΤΙΑ 

 

Άρθρο 24ο        

ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Στους αγώνες που διοργανώνει ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. δικαιούνται συμμετοχής αθλητές που ανήκουν στις 

ΚΑΕ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, του παρόντος 

κανονισμού και της οικείας προκηρύξεως και κατέχουν δελτίο αθλητικής ικανότητας που έχει 

εκδώσει η ΕΟΚ. Το δελτίο αυτό πρέπει να φέρει ιατρική βεβαίωση όπως ο νόμος ορίζει. 
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2. Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής που έχει τιμωρηθεί από τα αρμόδια όργανα α) με ποινή 

αποκλεισμού για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η ποινή  του και β) με χρηματικό πρόστιμο 

μετά την παρέλευση της αναφερόμενης στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό προθεσμίας έως την 

οποία  πρέπει αυτό να καταβληθεί και έως την καταβολή του. 

 

3. Αθλητής δεν δικαιούται συμμετοχής κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο, σε δύο διαφορετικές 

ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων διατάξεων των κατ’ 

εξουσιοδότησιν των άρθρων 87 και 88 του ν. 2725/1999 εκδοθεισών Υ.Α. Εξαιρετικά επιτρέπεται : 

 

Α. Έως την προηγούμενη ημέρα της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου της κανονικής 

περιόδου του οικείου Πρωταθλήματος η μεταγραφή από κάθε ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας ή από 

ΚΑΕ Α2 Εθνικής Κατηγορίας ή από Αθλητικό Σωματείο Α2 Εθνικής Κατηγορίας έως δύο (2) 

αθλητών ελληνικής υπηκοότητας, οι οποίοι είχαν καταρτίσει συμβάσεις παροχής αθλητικών 

υπηρεσιών με αυτές (ή ανήκαν στην δύναμη Αθλητικού Σωματείου)  και συμμετείχαν με την 

ομάδα αυτής/ αυτού σε αγώνες του αντίστοιχου Πρωταθλήματος ή και Κυπέλλου ή και Super Cup, 

σε ομάδες ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου,  μετά την σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις συναινετική λύση των ανωτέρω συμβάσεων ή την έκδοση τελεσίδικων 

αποφάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών του άρθρου 95 του ν. 

2725/1999, με την οποία κηρύσσονται λυμένες οι άνω συμβάσεις με υπαιτιότητα της ΚΑΕ (ή την 

αποδέσμευσή τους από τα Αθλητικά Σωματεία) υπό τους  εξής περιορισμούς:  

 

Κάθε ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας μπορεί να διαθέσει έναν (1) αθλητή σε άλλη ΚΑΕ Α1 Εθνικής 

Κατηγορίας ή δύο (2) αθλητές σε δύο (2) διαφορετικές ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας και να 

αποκτήσει έως την προηγούμενη ημέρα της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου της 

κανονικής περιόδου.: 

 

α. έναν (1) αθλητή από άλλη ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας ή από ΚΑΕ Α2 Εθνικής Κατηγορίας ή από 

Αθλητικό Σωματείο Α2 Εθνικής Κατηγορίας ή  

 

β. δύο (2) αθλητές από διαφορετικές ΚΑΕ ή και διαφορετικά Αθλητικά Σωματεία Α2 Εθνικής 

Κατηγορίας, 

 

Κάθε αθλητής μπορεί να κάνει μία φορά χρήση του άνω δικαιώματος και να μεταγραφεί σε άλλη 

ΚΑΕ μετά την συναινετική λύση ή την έκδοση τελεσίδικης απόφασης σύμβασης παροχής 

αθλητικών υπηρεσιών που είχε καταρτίσει με την αρχική ΚΑΕ κατά τα άνω αναφερόμενα.  

 

Β. Μετά την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου έως και έξι (6) 

αγωνιστικές πριν από την λήξη της κανονικής περιόδου του οικείου Πρωταθλήματος η 

μεταγραφή από κάθε ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας ή από ΚΑΕ 2 Εθνικής Κατηγορίας ή από 

Αθλητικό Σωματείο Α2 Εθνικής Κατηγορίας ενός αθλητή ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος είχε 

καταρτίσει σύμβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών με αυτές (ή ανήκε στην δύναμη Αθλητικού 

Σωματείου) και συμμετείχε με την ομάδα αυτής/ αυτού σε αγώνες του αντίστοιχου 

Πρωταθλήματος ή και Κυπέλλου ή και Super Cup, σε ομάδες ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας εντός της 

ίδιας αγωνιστικής περιόδου,  μετά την σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις συναινετική λύση της 

ανωτέρω συμβάσεως ή την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως από τις αρμόδιες Επιτροπές Επίλυσης 

Οικονομικών Διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999, με την οποία κηρύσσεται λυμένη η άνω 

σύμβαση με υπαιτιότητα της ΚΑΕ (ή την αποδέσμευσή του από τα Αθλητικά Σωματεία) υπό τους  

εξής περιορισμούς:  

 

α) Kατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα (μετά την τελευταία αγωνιστική του πρώτου 

γύρου της κανονικής περιόδου και έως έξι αγωνιστικές πριν από την λήξη της κανονικής περιόδου 

του οικείου Πρωταθλήματος), κάθε ΚΑΕ μπορεί να διαθέσει και να αποκτήσει μόνο έναν αθλητή 

προερχόμενο από αυτήν την κατηγορία η δε διάρκεια της σύμβασης που θα καταρτισθεί πρέπει 

υποχρεωτικά να εκτείνεται το ελάχιστο έως την λήξη της αγωνιστικής περιόδου.  
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β) Κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα (μετά την τελευταία αγωνιστική του πρώτου 

γύρου της κανονικής περιόδου και έως έξι αγωνιστικές πριν από την λήξη της κανονικής περιόδου 

του οικείου Πρωταθλήματος) κάθε αθλητής μπορεί να κάνει μία φορά χρήση του άνω 

δικαιώματος και να μεταγραφεί σε άλλη ΚΑΕ,  εφόσον δεν έχει  μεταγραφεί σε άλλη ΚΑΕ σύμφωνα 

με το ως άνω υπό Α. αναφερόμενο δικαίωμα (έως την προηγούμενη ημέρα της τελευταίας 

αγωνιστικής του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου του οικείου Πρωταθλήματος), μετά την 

συναινετική λύση ή την έκδοση τελεσίδικης απόφασης σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών 

που είχε καταρτίσει με την αρχική ΚΑΕ κατά τα άνω αναφερόμενα.  

 

 Γ. Σε κάθε περίπτωση, εντός της ίδιας  αγωνιστικής περιόδου κάθε αθλητής μπορεί να κάνει μια 

φορά χρήση του ως   άνω υπό Α ή  Β δικαιώματος και να μεταγραφεί σε άλλη ΚΑΕ.  

 

Δ. Αλλοδαπός Kαλαθοσφαιριστής ομάδας ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας έχει δικαίωμα να ενταχθεί 

στην δύναμη αλλοδαπών καλαθοσφαιριστών άλλης ομάδας ΚΑΕ την ίδια αγωνιστική περίοδο 

(εντός του προβλεπόμενου στο άρθρο 64 παρ. 2 του παρόντος ανώτατου αριθμού αλλοδαπών 

αθλητών ανά κατηγορία), στην περίπτωση που έχει αγωνισθεί μόνο σε αγώνες του Κυπέλλου 

Ελλάδας, μέχρι την λήξη της ημιτελικής φάσης του θεσμού και μετά την σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις συναινετική λύση της συμβάσεως παροχής αθλητικών υπηρεσιών που είχε καταρτίσει με 

την αρχική ΚΑΕ ή την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως από τις αρμόδια Επιτροπές Επίλυσης 

Οικονομικών Διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999, με την οποία κηρύσσεται λυμένη η άνω 

σύμβαση με υπαιτιότητα της ΚΑΕ που είχε καταρτίσει με την αρχική ΚΑΕ. Το δικαίωμα αυτό μπορεί 

να ασκηθεί μέχρι το τέλος του Α Γύρου του Πρωταθλήματος. Κάθε ΚΑΕ μπορεί να διαθέσει και να 

αποκτήσει μόνο έναν αθλητή προερχόμενο από αυτήν την κατηγορία, η δε διάρκεια της 

σύμβασης που θα καταρτισθεί πρέπει υποχρεωτικά να εκτείνεται το ελάχιστο έως την λήξη της 

αγωνιστικής περιόδου. Κάθε αθλητής μπορεί να κάνει μία φορά χρήση του άνω δικαιώματος και 

να μεταγραφεί σε άλλη ΚΑΕ μετά την συναινετική λύση ή την έκδοση τελεσίδικης απόφασης 

σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών που είχε καταρτίσει με την αρχική ΚΑΕ κατά τα άνω 

αναφερόμενα. 

 

Ε. Στις αναφερόμενες στα εδάφια Α έως και Δ της παρούσας παραγράφου περιπτώσεις, ως 

αγωνιστική λογίζεται η αρχικά προγραμματισθείσα  σύμφωνα με το πρόγραμμα που 

καταρτίσθηκε μετά την διεξαχθείσα κλήρωση ανεξαρτήτως αναβολής ή μετάθεσης ή επανορισμού 

ολόκληρης της αγωνιστικής ή συγκεκριμένου/ων αγώνα/ων αυτής. 

   

4. Σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής αθλητή σε αγώνα που διοργανώνει ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε, στην 

υπαίτια Κ.Α.Ε θα επιβάλλονται πλέον των κυρώσεων της αθλητικής νομοθεσίας και του Ειδικού 

Πειθαρχικού Κανονισμού και χρηματικό πρόστιμο από το Μ.Δ.Ο, σύμφωνα με την διάταξη του 

άρθρου 75 § 3 του Πειθαρχικού Κανονισμού Α1 Εθνικής Κατηγορίας, μετά από καταγγελία του Δ.Σ 

του Ε.Σ.Α.Κ.Ε ή αρμόδια προς τούτο εξουσιοδοτημένου οργάνου του. 

 

Άρθρο 25ο     

ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

 

1. Οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος στον αγώνα, οφείλουν είκοσι λεπτά πριν από την 

προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα να καταθέτουν στην Γραμματεία τα δελτία 

αθλητικής ικανότητας των αθλητών τους, που πρόκειται να αγωνισθούν. Τα δελτία αυτά θα 

πρέπει να φέρουν την θεώρηση που ορίζει ο Νόμος. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να 

καταθέτουν στην Γραμματεία και του Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή που έχει εκδοθεί και 

επικυρωθεί από τους Σ.Ε.Π.Κ και Ε.Ο.Κ και να γνωστοποιούν τα στοιχεία του βοηθού προπονητή 

καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις.  

 

2. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών σε αγώνες: α) όταν στερούνται δελτίου  αθλητικής 

ικανότητος, το οποίο έχει εκδοθεί από την Ε.Ο.Κ. β) όταν στερούνται Κάρτας Υγείας Αθλητή, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ. 9 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 16 του ν. 4479/2017 και το άρθρο 35 παρ.2 Ν.4603/2019. γ) όταν δεν περιλαμβάνονται 
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στην ειδική υπεύθυνη δήλωση- βεβαίωση του Ιατρού της ΚΑΕ κατά τα  προβλεπόμενα στο 

Υγειονομικό Αγωνιστικό Πρωτόκολλο για το Πρωτάθλημα του ΕΣΑΚΕ ή και στην Ειδική 

Προκήρυξη Πρωταθλήματος για την πιστοποίηση υποβολής του στις οριζόμενες σε αυτό  ιατρικές 

εξετάσεις για COVID 19  και ότι τα αποτελέσματα αυτών είναι αρνητικά  ή δεν πληρούν το σύνολο 

των προϋποθέσεων που θα προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας και των 

Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος για τη συμμετοχή τους 

στους αγώνες. δ) όταν το δελτίο που κατατίθεται στην γραμματεία του αγώνα δεν φέρει ιατρική 

θεώρηση, η οποία θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά κατά τις οικείες διατάξεις  και δ) όταν έχει 

απαγορευθεί η συμμετοχή του στον αγώνα  

 

3. Ο έλεγχος των δελτίων των αθλητών και των ταυτοτήτων των προπονητών (ΥΑ 11671/2005 

άρθρο 4 παρ. 5) γίνεται από τον τεχνικό παρατηρητή του αγώνα και ελλείψει αυτού από τον  Α' 

Διαιτητή, πριν από την έναρξη του αγώνα.  

 

4. Τον έλεγχο των δελτίων δικαιούνται να ζητήσουν και οι αρχηγοί ή οι εκπρόσωποι των 

αγωνιζόμενων ομάδων. 

 

5. Τα δελτία επιστρέφονται  στις ομάδες μετά την λήξη του αγώνα  

 

6. Εάν ΚΑΕ δεν υποβάλει στην Γραμματεία του αγώνα, πριν από την έναρξή του, τα δελτία 

αθλητικής ικανότητας των αθλητών του (παρ. 1 του παρόντος άρθρου) ή τα δελτία τα οποία θα 

υποβάλλει δεν φέρουν ιατρική θεώρηση, ο διαιτητής υποχρεούται να μην προχωρήσει στην 

διεξαγωγή του αγώνα. Υπαίτια για την μη διεξαγωγή του αγώνα θεωρείται η Κ.Α.Ε, που δεν 

υπέβαλε τα δελτία αθλητικής ικανότητος των αθλητών της, στην οποία επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό κυρώσεις. 

 

7. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί από την ΕΟΚ δελτίο αθλητικής ικανότητος για αθλητή ο οποίος 

δεν δικαιούται να συμμετάσχει στον αγώνα για οποιαδήποτε αιτία, η συμμετοχή του σε αυτόν 

θεωρείται αντικανονική η δε αντίπαλη Κ.Α.Ε δικαιούται να υποβάλλει ένσταση κακής συμμετοχής 

του αθλητή αυτού. 

 

8. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκδοθείσα σε εκτέλεση του άρθρου 16 του ν. 4479/2017 

Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθ.Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152   

(ΦΕΚ Β 3254/8.8.2018) και στις σχετικές εγκυκλίους της ΕΟΚ, μαζί με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας 

θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να κατατίθεται η εν ισχύ Κάρτα Υγείας Αθλητή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ. 9 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του 

ν. 4479/2017.Αν δεν προσκομιστεί πριν την έναρξη του αγώνα η Κάρτα Υγείας Αθλητή, ο διαιτητής 

είναι υποχρεωμένος να μην επιτρέψει στον αθλητή αυτόν να συμμετάσχει στον αγώνα. 

 

9. Προπονητής  ομάδας, στον οποίο έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού παρουσίας του στον 

αγωνιστικό χώρο στερείται του δικαιώματος να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο επικαλούμενος 

την οποιαδήποτε άλλη ιδιότητά του.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ – ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 

 

Άρθρο 26ο    

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 

Α. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 

1. Η διαιτησία όλων των αγώνων ανατίθεται σε αξιολογημένους διαιτητές σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις και κανονισμούς. 
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2. Ο ορισμός των διαιτητών πραγματοποιείται από την αρμόδια κατά τις ισχύουσας διατάξεις 

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΟΚ η οποία λειτουργεί κατά τις διατάξεις που την διέπουν.  

Τους αγώνες διευθύνουν τρεις διαιτητές, που χαρακτηρίζονται σε πρώτο, και δύο (2) βοηθούς και 

οι μεταξύ τους αρμοδιότητες κατανέμονται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Αυτοί θα πρέπει 

να βοηθιούνται από  τα μέλη της γραμματείας που είναι ο σημειωτής, ο βοηθός σημειωτής, ο 

χρονομέτρης και ο χειριστής της συσκευής των 24'' και από έναν κομισάριο.   

 

3.  Ο Πρώτος διαιτητής έχει αρμοδιότητα να : 

 

α.  ελέγχει τα δελτία των αθλητών και να μην επιτρέπει την συμμετοχή στον αγώνα των αθλητών 

που εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 2, 3 και 8 του παρόντος κανονισμού και το 

δελτίο ταυτότητος προπονητή. 

β.  ελέγχει την λειτουργία της Γραμματείας. 

γ. ορίζει τον Τεχνικό Παρατηρητή του αγώνα στην περίπτωση μη προσέλευσης εκείνου, που 

ορίστηκε αρμοδίως με την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνει τα απαιτούμενα προσόντα. 

δ. επιλέγει την μπάλα του αγώνα μεταξύ 2 τουλάχιστον χρησιμοποιημένων που προμηθεύεται 

από τη γηπεδούχο ομάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη Πρωταθλήματος του 

Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

ε. αποφασίζει για τον καταλογισμό ή όχι του καλαθιού. 

στ. αποφασίζει για την καταλληλότητα του γηπέδου. 

ζ. αποφασίζει για την συνέχιση ή όχι του αγώνα, που έχει διακοπεί λόγω ακαταλληλότητας του 

γηπέδου ή οιασδήποτε άλλης αιτίας. 

η. κατακυρώνει το αποτέλεσμα του αγώνα  υπέρ μιας των ομάδων εφ' όσον συντρέχουν οι 

προβλεπόμενοι στις οικείες διατάξεις λόγοι για την λήψη της απόφασης αυτής. 

θ. λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον αγώνα και την διεξαγωγή του σε κάθε περίπτωση η οποία 

τυχόν δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό. 

ι. επιθεωρεί και εγκρίνει τον εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 

αγώνα. 

κ. Ορίζει το επίσημο χρονόμετρο του αγώνα, τη συσκευή των 24’’, το χρονόμετρο μέτρησης των 

διαλειμμάτων – τάϊμ άουτ και αναγνωρίζει τα μέλη της γραμματείας. 

λ. Είναι εξουσιοδοτημένος να εγκρίνει πριν την έναρξη του αγώνα και να χρησιμοποιήσει τεχνικό 

εξοπλισμό [Σύστημα Στιγμιαίας Επανάληψης – Instant Replay System (IRS)], εάν είναι διαθέσιμος, 

για να αποφασίσει, πριν από την υπογραφή του Φύλλου Αγώνος στις περιπτώσεις και με την 

διαδικασία που προβλέπει η FIBA. Kατά 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, σε συνεργασία κατόπιν έγκρισης και σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό 

σταθμό, στον οποίο παραχωρήθηκαν τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων τους, 

στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που προβλέπεται στους Κανονισμούς της FIBA. 

Οι ΚΑΕ που έχουν παραχωρήσει κατ’ ιδίαν τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων, 

τους 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 στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που προβλέπεται στους 

Κανονισμούς της FIBA. 

 

4. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι διαιτητές έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες.  

 

5. Η διεξαγωγή αγώνα με ένα διαιτητή είναι έγκυρη. 

 

6. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ένας από τους διαιτητές που έχουν οριστεί για τον αγώνα, ο 

Τεχνικός Παρατηρητής, με την σύμφωνη γνώμη των αρχηγών των δύο ομάδων, έχει το δικαίωμα 

να ορίσει αντικαταστάτη του. 

 

7. Αγώνας μπορεί να αρχίσει και με ένα διαιτητή, όταν αυτός αναλαμβάνει την ευθύνη της  

διεύθυνσής του. Κατά το πρώτο 10λεπτο του αγώνα δύναται να συμμετάσχει στην διεύθυνση του 
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αγώνα και ο άλλος διαιτητής, που έχει ορισθεί εφ' όσον προσέλθει εν τω μεταξύ. Στην περίπτωση 

αυτή ο  διαιτητής που  ανέλαβε την  διεύθυνση του  αγώνα από την έναρξή του, εξακολουθεί να 

θεωρείται, μέχρι το τέλος του, πρώτος διαιτητής, έστω  και αν αρχικά είχε οριστεί σαν δεύτερος. 

 

8. Ο ορισμός διαιτητού, σύμφωνα  με τα  παραπάνω, απαγορεύεται για όσους  διαιτητές είναι 

τιμωρημένοι.  

 

9. Ο Τεχνικός Παρατηρητής οφείλει να καταγγείλει αμέσως στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε τους διαιτητές, που 

αρνούνται να αναλάβουν, στην περίπτωση της παρ. 7 του παρόντος άρθρου του Κανονισμού, 

καθήκοντα διαιτησίας αγώνα. 

 

10. Οι διαιτητές, σε περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης του αγώνα, επεισοδίων, αποβολής αθλητών, 

κλπ. είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν στο Φύλλο αγώνα την ακριβή αιτία τους, καθώς και σε 

περίπτωση κατακύρωσης του αγώνα υπέρ μιας των ομάδων. Οφείλουν επίσης να υποβάλλουν 

στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε (με e-mail στην διεύθυνση secr@esake.gr με αίτηση για αποδεικτικό ανάγνωσης), 

την επομένη της διεξαγωγής του αγώνα εργάσιμη ημέρα και έως τις 10.00 π.μ., πλήρη και  

λεπτομερή έκθεση των όσων έγιναν. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να αποστέλλεται στον ΕΣΑΚΕ την 

επόμενη εργάσιμη από τη διεξαγωγή του αγώνα ημέρα και έως τις 10:00 στους αγώνες της 

κανονικής περιόδου και την αμέσως επόμενη ημέρα και έως τις 10:00 στους αγώνες των play 

offs. Σε περίπτωση μη υποβολής της έκθεσης στον ΕΣΑΚΕ σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο ΕΣΑΚΕ θα 

ενημερώνει εγγράφως την ΚΕΔ / ΕΟΚ  για τις δικές της ενέργειες.   

 

11. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων από τις ομάδες, για κακή εφαρμογή Κανονισμών από τους 

διαιτητές, ή κριτές του αγώνα, οι διαιτητές υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. στο 

χρονικό διάστημα που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο έκθεση, σχετικά με τα 

διαλαμβανόμενα στην ένσταση, στην οποία θα πρέπει να διατυπώνεται και η προσωπική τους  

άποψη. 

 

12. Στις αναφορές των διαιτητών στο Φύλλο αγώνος καθώς και στις εκθέσεις τους που 

υποβάλλονται εν συνεχεία στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε μπορούν να μνημονεύουν άρθρα των κανονισμών 

παιδιάς και πρωταθλήματος και μόνον. Αναφορά σε οποιονδήποτε άλλο κανονισμό, λογίζεται ως 

μη γεγραμμένη. 

 

13. Η εφαρμογή και η ερμηνεία των Επίσημων Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης από τους διαιτητές, 

ανεξάρτητα από εάν πάρθηκε ή όχι μια σαφής απόφαση, είναι τελικές και δεν μπορεί να γίνει 

ένσταση ή να αγνοηθούν, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται μία ένσταση.  

 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 

1. Όλοι οι διαιτητές υποχρεούνται να βρίσκονται στο Ξενοδοχείο διαμονής τους το αργότερο το 

απόγευμα της προηγουμένης πριν από την έναρξη του αγώνα ημέρα, εφόσον ο τόπος διαμονής 

τους απέχει περισσότερο από 300χλ. από τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα. Oι διαιτητές οφείλουν 

να προσέρχονται στον αγώνα 60' τουλάχιστον, πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξής 

του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω θα παραπέμπονται στην ΚΕΔ/ΕΟΚ για την 

επιβολή κυρώσεων. 

 

2. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να διαμένουν σε Ξενοδοχεία τα οποία έχουν συμβληθεί με τον 

ΕΣΑΚΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω θα παραπέμπονται στην ΚΕΔ/ΕΟΚ για την 

επιβολή κυρώσεων. 

 

3. Οι διαιτητές σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραδίδουν στην αεροπορική εταιρία, όταν 

ταξιδεύουν αεροπορικώς, τις αποσκευές στις οποίες βρίσκεται η εμφάνισή/εξοπλισμός τους. Αυτά 

πρέπει να μεταφέρονται με χειραποσκευή την οποία θα παίρνουν μαζί τους στην καμπίνα του 

αεροσκάφους. 

 

mailto:secr@esake.gr
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Άρθρο 27ο    

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ (ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ) 

  

Α. Ορισμός - Ιδιότητες - Ασυμβίβαστα  

 

Ο ή οι Τεχνικοί παρατηρητές κάθε αγώνα ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της 

ΕΟΚ και πρέπει να  πληρούν τις εξής προϋποθέσεις : 

 

  Να μην έχει οποιοδήποτε συμφέρον από το αποτέλεσμα του διεξαγόμενου αγώνα. 

  Να μην έχει την ιδιότητα του μέλους της διοικήσεως ή μετόχου οποιασδήποτε των 

συμμετεχουσών στο Πρωτάθλημα Κ.Α.Ε ή να συνδέεται με αυτά με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή 

παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. 

  Να έχει γνώση των κανονισμών παιδιάς. 

  Η όλη εμφάνιση και συμπεριφορά του θα πρέπει να είναι ανάλογη της σοβαρότητας και ευθύνης, 

που χαρακτηρίζουν το έργο του. 

  Όλοι οι Τεχνικοί Παρατηρητές (κομισάριοι) υποχρεούνται να βρίσκονται στο Ξενοδοχείο 

διαμονής τους το αργότερο το απόγευμα της προηγουμένης πριν την έναρξη του αγώνα ημέρας 

εφόσον ο τόπος διαμονής τους απέχει περισσότερο από 300χλ. από τον τόπο διεξαγωγής του 

αγώνα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω θα παραπέμπονται στην ΚΕΔ/ΕΟΚ για την 

επιβολή κυρώσεων. 

  Οι Τεχνικοί Παρατηρητές (κομισάριοι) είναι υποχρεωμένοι να διαμένουν σε Ξενοδοχεία τα 

οποία έχουν συμβληθεί με τον ΕΣΑΚΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω θα 

παραπέμπονται στην ΚΕΔ/ΕΟΚ για την επιβολή κυρώσεων. 

  Οι Τεχνικοί Παρατηρητές (κομισάριοι) υποχρεούνται να δηλώνουν στην ΚΕΔ/ΕΟΚ και στον 

ΕΣΑΚΕ την ώρα και την ημέρα άφιξης των διαιτητών στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα. Σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω θα παραπέμπονται στην ΚΕΔ/ΕΟΚ για την επιβολή 

κυρώσεων. 

 

Β. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Α΄ Τεχνικού παρατηρητή 

 

Ο Α΄ Τεχνικός παρατηρητής υποχρεούται : 

 

1. Να προσέρχεται στον αγώνα 60' τουλάχιστον, πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης 

του αγώνα. 

2.  Να ελέγχει ώστε η άφιξη των διαιτητών και των κριτών στο γήπεδο, να ανταποκρίνεται στα 

οριζόμενα στις σχετικές εγκυκλίους. 

3. Να βεβαιώνει την διαμονή των διαιτητών (εφ' όσον υπάρχει μετακίνησις τους), σε ξενοδοχείο, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις ειδικές εγκυκλίους του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και να ενημερώνει άμεσα την 

ΚΕΔ/ΕΟΚ. 

4. Να μεριμνά μέσω του υπεύθυνου της γηπεδούχου Κ.Α.Ε για την έγκαιρη τοποθέτηση στο 

τραπέζι της γραμματείας των απαραίτητων οργάνων (Φύλλου Αγώνα, χρονομέτρων, ενδεικτικών 

πινακίδων φάουλ κλπ.) για την διευκόλυνση της έναρξης του αγώνα στην προγραμματισμένη 

ώρα. 

5. Σε περίπτωση μη προσέλευσης των κριτών, να ορίζει τους αντικαταστάτες τους. 

6. Κατά τη διάρκεια του αγώνα να παρακολουθεί και όποτε παρίσταται ανάγκη να επεμβαίνει για 

τη διόρθωση τυχόν λάθους από τους κριτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και πάντα 

μετά από την έγκριση του Α' διαιτητή. 

7. Σε συνεργασία με  τον υπεύθυνο της Αστυνομικής δύναμης να φροντίζει για την λήψη των 

απαιτούμενων μέτρων τήρησης της τάξης καθώς και την υλοποίηση των προτάσεών της, για την 

απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα. 

8. Μετά την λήξη του αγώνα να υπογράφει το Φύλλο Αγώνα, να παραλαμβάνει το πρωτότυπο και 

να το υποβάλλει στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. την επόμενη της διεξαγωγής του αγώνα εργάσιμη ημέρα και έως 

τις 10:00 στους αγώνες της κανονικής περιόδου και την αμέσως επόμενη ημέρα και έως τις 

10:00 στους αγώνες των play offs συνοδευόμενο από την σχετική έκθεσή του. 

9. Να επιστρέφει τα δελτία των αθλητών στις αγωνιζόμενες ομάδες,  
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10. Να απαγορεύει την είσοδο στα αποδυτήρια των διαιτητών, από την άφιξή τους στο γήπεδό 

και μέχρι την αποχώρησή τους, οποιουδήποτε προσώπου, πλην του παρατηρητή διαιτησίας και 

αυτού μόνο μετά την λήξη του αγώνα. Στα αποδυτήρια των διαιτητών επιτρέπεται να εισέλθουν 

μόνον οι δικαιούμενοι να υποβάλουν τυχόν ένσταση (αρχηγός) μετά από προηγούμενη άδεια των 

διαιτητών. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω αναφερόμενων  ο Τεχνικός Παρατηρητής 

του αγώνα (ή ο Διαιτητής) οφείλει να το αναγράψει στην σχετική έκθεσή του προς τον ΕΣΑΚΕ, 

προκειμένου αυτή να διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή για την επιβολή της σχετικής 

προβλεπόμενης ποινής. 

11. Να συντάσσει το έντυπο έκθεσης το οποίο του χορηγείται από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε που θα αφορά την 

διεξαγωγή του αγώνα και θα περιέχει όσα υποπέσουν στην αντίληψή του σχετικά με την εκτέλεση 

των καθηκόντων των κριτών, την συμπεριφορά των υπεύθυνων των ΚΑΕ και των αθλητών, όπως 

και κάθε επεισόδιο που συνέβη πριν, κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα ως επίσης και 

τυχόν περιπτώσεις ομαδικών υβριστικών συνθημάτων εκτεταμένης εντάσεως. Στην έκθεση, η 

οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική και εμπεριστατωμένη περιγραφή των πραγματικών 

περιστατικών και μόνο, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά σε άρθρα των ισχυόντων 

κανονισμών ή στο περιεχόμενό τους. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να αποστέλλεται στον ΕΣΑΚΕ (με e-

mail στην διεύθυνση secr@esake.gr με αίτηση για αποδεικτικό ανάγνωσης), την επόμενη εργάσιμη 

από τη διεξαγωγή του αγώνα ημέρα και έως τις 10:00 στους αγώνες της κανονικής περιόδου και 

την αμέσως επόμενη ημέρα και έως τις 10:00 στους αγώνες των play offs. Σε περίπτωση μη 

υποβολής της έκθεσης στον ΕΣΑΚΕ σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, ο ΕΣΑΚΕ θα ενημερώνει 

εγγράφως την ΚΕΔ ΕΟΚ για τις δικές της ενέργειες. 

12. Να εκφράζει την γνώμη του στον διαιτητή, εφ' όσον του ζητηθεί, για την διακοπή του αγώνα 

και να τον συνδράμει στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον Κανονισμό.  

13. Να επιβλέπει την εφαρμογή της ποινής διεξαγωγής του αγώνα χωρίς την παρουσία φιλάθλων 

υπό της Κ.Α.Ε στην οποία επεβλήθη αυτή και να αναγράφει στην έκθεσή του τον ακριβή αριθμό 

των ατόμων τα οποία εισήλθαν στο γήπεδο στην περίπτωση αυτή και την ιδιότητά τους.  

14. Να συνδράμει την γηπεδούχο Κ.Α.Ε - εφ’ όσον το ζητήσει - στην απομάκρυνση συνεργείων 

τηλεοπτικών σταθμών που τυχόν εμφανισθούν πλην αυτού στον οποίο έχει παραχωρήσει το 

δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης του αγώνα  

15. Η θέση του Α’ Τεχνικού Παρατηρητή είναι στη Γραμματεία μεταξύ του σημειωτού και του 

χρονομέτρου. 

16. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε έλλειψη δεύτερου τεχνικού παρατηρητή, δικαιούται να 

εξέλθει στον αγωνιστικό χώρο 30' πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, για την άσκηση 

των καθηκόντων του. 

17. Να ελέγχει την άδεια διεξαγωγής του αγώνα που υποχρεούται να του επιδείξει η γηπεδούχος 

Κ.Α.Ε. 

18. Να συνδράμει τους διαιτητές για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τυχόν 

περιπτώσεις ομαδικών υβριστικών συνθημάτων εκτεταμένης εντάσεως.  

19. Να ελέγχει τυχόν χρήση των ηχητικών οργάνων του γηπέδου πέραν της προβλεπόμενης από 

τις οικείες διατάξεις.    

20. Να απαγορεύει την χρήση των ηχητικών οργάνων ή την μετάδοση μουσικής ως και πάσης 

φύσεως ηχητικών ή ηλεκτρονικών και μουσικών σημάτων, κατά την διάρκεια του αγώνα, πλην 

των φυσικών διακοπών του (ημίχρονο, time out, διακοπή από τους διαιτητές). 

21. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) υποχρεούται να ενημερώσει την προειδοποιηθείσα ΚΑΕ 

για την υποχρέωσή της να ενημερώσει τους φιλάθλους της για την προειδοποίηση και τις 

συνέπειες που θα ακολουθήσουν για την υπαίτια ΚΑΕ. 

22. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) ελέγχει την ανταπόκριση των ΚΑΕ στα μέτρα πρόληψης 

των κρουσμάτων βίας, ιδία όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων για εκφώνηση και  

αναγραφή σχετικών μηνυμάτων (άρθρο 16 παρ. 9 παρόντος Κανονισμού) και διατυπώνει τις 

παρατηρήσεις του στην έκθεσή του. 

23. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) ελέγχει εάν έφεραν οι καθήμενοι στους πάγκους των 

ομάδων τις χορηγούμενες από τον ΕΣΑΚΕ διαπιστεύσεις παραμονής τους στον αγωνιστικό χώρο. 

24. Ο Τεχνικός Παρατηρητής  ελέγχει και καταγράφει την παρουσία στον αγωνιστικό χώρο μη 

διαπιστευμένων ή μη αναγραφομένων στο Φύλλο Αγώνα ή στην Ειδική Κατάσταση των ΚΑΕ 

προσώπων, για την επιβολή των προβλεπόμενων από τον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό ποινών, 
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εφόσον μετά από συστάσεις και ανακοίνωση από τα μεγάφωνα, τα πρόσωπα αυτά δεν 

απομακρύνονται, με τη βοήθεια του Υπεύθυνου Ασφαλείας και της Αστυνομίας.  

25. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) ελέγχει εάν ήταν σε λειτουργία το Precision Time.  

26. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) ελέγχει εάν τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα πριν από τη 

διεξαγωγή του αγώνα και αν η παρουσίαση των ομάδων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα του Κανονισμού Πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ (άρθρο 23). 

27. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) ελέγχει εάν ήταν τοποθετημένα στις θέσεις τους όλα τα 

λογότυπα του ΕΣΑΚΕ τα οποία χορηγούνται από αυτόν. 

28. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) θα είναι υπεύθυνος για την έναρξη των τεσσάρων (4) 

εμπορικών TV time outs. 

29. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) θα είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση στην έκθεσή 

του της εμπρόθεσμης αντικατάστασης από την γηπεδούχο ΚΑΕ του αναφερόμενου στα άρθρα 

13.2.γ και 13.3. ε του παρόντος εξοπλισμού, σε περίπτωση θραύσης του.  

30. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) είναι υπεύθυνος για την αναγραφή στην έκθεσή του 

του αριθμού μητρώου του φωτορεπόρτερ/φωτοειδησεογράφου (τον οποίο φέρει στο γιλέκο που 

του έχει χορηγηθεί από τον ΕΣΑΚΕ) εάν αυτός είναι τοποθετημένος σε θέση, η οποία καλύπτει τις 

διαφημιστικές πινακίδες ή δημιουργεί πρόβλημα κατά τη διεξαγωγή του αγώνα.  

31. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) οφείλει να μεριμνά για την έγγραφη ενημέρωσή του να 

ζητήσει να ενημερωθεί εγγράφως  από τον υπεύθυνο παραγωγής του τηλεοπτικού καναλιού 20 

λεπτά πριν από τον αγώνα για τα τηλεοπτικά τάιμ άουτ προκειμένου εν συνεχεία να ενημερώνει 

το τεχνικό team και των 2 ΚΑΕ. 

32. Να ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων της επίσημης στατιστικής υπηρεσίας του ΕΣΑΚΕ σε 

σχέση με τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα στοιχεία, τα οποία υπερισχύουν σε περίπτωση 

διαφοροποίησης μεταξύ τους.  

 

Γ. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Β’ Τεχνικού παρατηρητή  

 

Όσες φορές παρίσταται, κατά την κρίση του Δ.Σ ΕΣΑΚΕ ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου ή 

επιτροπής του αναθέσει το σύνολο ή μέρος των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του, ανάγκη 

παρουσίας και δεύτερου τεχνικού παρατηρητή ενδεικτικά όσο ισχύει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID, σε περιπτώσεις διεξαγωγής αγώνων 

κεκλεισμένων των θυρών και σε αγώνες υψηλής επικινδυνότητας, αυτός πρέπει να πληροί τις 

ίδιες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τον πρώτο τεχνικό παρατηρητή και να έχει την ανάλογη 

εμφάνιση και συμπεριφορά. 

 

Ο Β' Τεχνικός Παρατηρητής υποχρεούται : 

 

1. Να προσέρχεται στον τόπο της τέλεσης του αγώνα, έγκαιρα ούτως ώστε να είναι παρών κατά 

την άφιξη της φιλοξενούμενης ομάδας στο γήπεδο. 

2. Να την συνοδεύει μέχρι τα αποδυτήρια και να παραμένει εκεί μέχρι την έξοδό  της στον 

αγωνιστικό χώρο. 

3. Να παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, όσο η ομάδα θα προθερμαίνεται εντός  αυτού. 

4. Κατά την διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου να την συνοδεύει μέχρι τα αποδυτήρια, όπου 

θα παραμείνει μέχρι την επανεμφάνισή της στον αγωνιστικό χώρο. 

5. Μετά την λήξη του αγώνα να την συνοδεύει μέχρι τα αποδυτήρια και στην συνέχεια κατά την 

έξοδό της, μέχρι της επιβιβάσεώς της στο μεταφορικό μέσον που θα χρησιμοποιήσει. 

6. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της Αστυνομικής δύναμης να φροντίζει για την λήψη των 

απαιτούμενων μέτρων για την ασφαλή άφιξη, παραμονή και  αναχώρηση της φιλοξενούμενης 

ομάδας. 

7. Να συντάσσει το έντυπο έκθεσης το οποίο του χορηγείται από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε που θα αφορά την 

διεξαγωγή του αγώνα και θα περιέχει όσα υποπέσουν στην αντίληψή του σχετικά με την εκτέλεση 

των καθηκόντων των κριτών, την συμπεριφορά των υπεύθυνων των ΚΑΕ και των αθλητών, όπως 

και κάθε επεισόδιο που συνέβη πριν, κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα.  Στην έκθεση 

η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική και εμπεριστατωμένη περιγραφή των πραγματικών 

περιστατικών και μόνο, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά σε άρθρα των ισχυόντων 
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κανονισμών ή στο περιεχόμενό τους. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να αποστέλλεται στον ΕΣΑΚΕ (με e-

mail στην διεύθυνση secr@esake.gr με αίτηση για αποδεικτικό ανάγνωσης), την επόμενη εργάσιμη 

από τη διεξαγωγή του αγώνα ημέρα και έως τις 10:00 στους αγώνες της κανονικής περιόδου και 

την αμέσως επόμενη ημέρα και έως τις 10:00 στους αγώνες των play offs. Σε περίπτωση μη 

υποβολής της έκθεσης στον ΕΣΑΚΕ σύμφωνα με τα άνω οριζόμενα, ο τελευταίος θα ενημερώνει 

εγγράφως την ΚΕΔ/ ΕΟΚ για τις δικές της ενέργειες. 

8. Οι εκθέσεις των τεχνικών παρατηρητών είναι ισότιμες.  

9. Κατά την διάρκεια του αγώνα η θέση του είναι μεταξύ της Γραμματείας και του πάγκου της 

φιλοξενούμενης ομάδας. 

10. Να συνδράμει τους διαιτητές για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τυχόν 

περιπτώσεις ομαδικών υβριστικών συνθημάτων εκτεταμένης εντάσεως.  

11. Να ελέγχει τυχόν χρήση των ηχητικών οργάνων του γηπέδου πέραν της προβλεπόμενης από 

τις οικείες διατάξεις.    

12. Να απαγορεύει την χρήση των ηχητικών οργάνων ή την μετάδοση μουσικής ως και πάσης 

φύσεως ηχητικών ή ηλεκτρονικών και μουσικών σημάτων, κατά την διάρκεια του αγώνα, πλην 

των φυσικών διακοπών του (ημίχρονο, time out, διακοπή από τους διαιτητές). 

13. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) υποχρεούται να ενημερώσει την προειδοποιηθείσα ΚΑΕ 

για την υποχρέωσή της να ενημερώσει τους φιλάθλους της για την προειδοποίηση και τις 

συνέπειες που θα ακολουθήσουν για την υπαίτια ΚΑΕ. 

14. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) ελέγχει εάν έφεραν οι καθήμενοι στους πάγκους των 

ομάδων τις χορηγούμενες από τον ΕΣΑΚΕ διαπιστεύσεις παραμονής τους στον αγωνιστικό χώρο.  

15. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) ελέγχει εάν ήταν σε λειτουργία το Precision Time. 

16. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) ελέγχει εάν τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα πριν τη 

διεξαγωγή του αγώνα και αν η παρουσίαση των ομάδων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα του Κανονισμού Πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ (άρθρο 23). 

17. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) ελέγχει εάν ήταν τοποθετημένα στις θέσεις τους όλα τα 

λογότυπα του ΕΣΑΚΕ τα οποία χορηγούνται από αυτόν. 

18. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομσιάριος) θα είναι υπεύθυνος για την έναρξη των τεσσάρων (4) 

εμπορικών TV time outs. 

19. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) θα είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση στην έκθεσή 

του της εμπρόθεσμης αντικατάστασης από την γηπεδούχο ΚΑΕ του αναφερόμενου στα άρθρα 

13.2.γ και 13.3. ε του παρόντος εξοπλισμού, σε περίπτωση θραύσης του.  

20. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) είναι υπεύθυνος για την αναγραφή στην έκθεσή του 

του αριθμού μητρώου του φωτορεπόρτερ/φωτοειδησεογράφου (τον οποίο φέρει στο γιλέκο που 

του έχει χορηγηθεί από τον ΕΣΑΚΕ) εάν αυτός είναι τοποθετημένος σε θέση, η οποία καλύπτει τις 

διαφημιστικές πινακίδες ή δημιουργεί πρόβλημα κατά τη διεξαγωγή του αγώνα.  

21. Ο τεχνικός παρατηρητής οφείλει να μεριμνά  για την διεξαγωγή του αγώνα κεκλεισμένων των 

θυρών σε κάθε περίπτωση που συντρέχει σχετικός λόγος. 

22. Ο Τεχνικός Παρατηρητής (Κομισάριος) οφείλει να μεριμνά για την έγγραφη ενημέρωσή του 

από τον υπεύθυνο παραγωγής του τηλεοπτικού καναλιού 20 λεπτά πριν από τον αγώνα για τα 

τηλεοπτικά τάιμ άουτ προκειμένου εν συνεχεία να ενημερώνει το τεχνικό team και των 2 ΚΑΕ. 

 

Άρθρο 27 Α’  

Παρατηρητής Διαιτησίας 

 

Η ΚΕΔ/ΕΟΚ έχει το δικαίωμα να ορίσει Παρατηρητή Διαιτησίας σε κάθε αγώνα Καλαθοσφαίρισης 

Α1 Εθνικής Κατηγορίας.  

 

Ο Παρατηρητής Διαιτησίας κάθεται σε προκαθορισμένη θέση στο γήπεδο, από την έναρξη έως τη 

λήξη της αγωνιστικής περιόδου,  η οποία θα του χορηγηθεί από την ΚΑΕ με απρόσκοπτη θέα στον 

αγωνιστικό χώρο. 

 

Άρθρο 28ο    

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 
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1. Τα Φύλλα Αγώνος εκδίδονται και βιβλιοδετούνται από την Ε.Ο.Κ, από την οποία τα 

προμηθεύονται οι Κ.Α.Ε. 

 

2. Η γηπεδούχος Κ.Α.Ε, έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Γραμματεία το Φύλλο Αγώνα. 

 

3. Το Φύλλο Αγώνα συντάσσεται εις τετραπλούν. Το πρωτότυπο παραδίδεται στον Τεχνικό 

Παρατηρητή ή σε έναν από τους διαιτητές, το δεύτερο αντίγραφο στους υπευθύνους της 

νικήτριας ομάδας, το τρίτο στους υπεύθυνους της ηττημένης ομάδος, και το τελευταίο παραμένει 

ως στέλεχος στο βιβλίο. 

 

4. Η χορήγηση αντιγράφου του Φ.Α σε τρίτους επιτρέπεται στις περιπτώσεις που ο αιτών 

επικαλείται και αποδεικνύει την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. 

 

Κάθε Κ.Α.Ε. επιτρέπεται, κατόπιν αίτησής της,  να λάβει αντίγραφο των επίσημων φύλλων αγώνων  

κάθε αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος. 

 

5. Κατά την συμπλήρωση του Φύλλου Αγώνα η οποία γίνεται τουλάχιστον 20' λεπτά πριν από την 

προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, αναγράφονται σε αυτό : 

 

α. Η Διοργανώτρια αρχή. 

β. Η Κατηγορία και η αγωνιστική περίοδος  του Πρωταθλήματος, για την οποία διεξάγεται ο 

αγώνας. 

γ. Οι ομάδες που αγωνίζονται, με την πλήρη επωνυμία και διακριτικό τίτλο, το γήπεδο και η ώρα 

έναρξης του αγώνα. 

δ. Τα στοιχεία ονοματεπώνυμου των διαιτητών κατά σειρά ορισμού τους, του ή των Τεχνικών 

παρατηρητών  και των κριτών του αγώνα. 

ε. Τα στοιχεία ονοματεπώνυμου των αθλητών, προπονητών, βοηθών Προπονητών κλπ. κάθε 

ομάδας. 

 

Όσα από τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν είναι προτυπωμένα, πρέπει να αναγράφονται με 

κεφαλαία γράμματα. 

 

6. Μετά την λήξη του αγώνα  στο Φύλλο Αγώνος πρέπει να αναγράφονται : 

 

α.  Το αποτέλεσμα κάθε ημίχρονου (των δεκαλέπτων των Α και Β ημιχρόνων κατά την λήξη τους. 

Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος αναγράφεται το αποτέλεσμα της/των 

παρατάσεως/παρατάσεων) και στη συνέχεια το τελικό  αποτέλεσμα και η νικήτρια ομάδα. 

β.  Τυχόν παρατηρήσεις των διαιτητών και σε περίπτωση αποβολής : 

β1. Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του αποβληθέντος. 

β2. Η ομάδα στην οποία ανήκει. 

β3. Σε περίπτωση αποβολής αθλητή επίσης αναγράφονται ο αριθμός της εμφάνισης του αθλητή 

που αποβάλλεται και η τυχόν ιδιότητά του σαν  αρχηγού της ομάδας του, την στιγμή της 

αποβολής του. 

β4. Αναλυτική περιγραφή των πραγματικών περιστατικών τα οποία έλαβαν χώρα και 

προκάλεσαν την αποβολή του (π.χ. σε περίπτωση εξύβρισης θα πρέπει να αναγράφονται 

αναλυτικά οι λέξεις ή/και οι εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν). 

 

7.  Η διακοπή του αγώνα σε βάρος της μιας ή και των δύο ομάδων καθώς και η  κατακύρωση του 

αποτελέσματός του υπέρ της μιας από αυτές και οι λόγοι οι οποίοι συνέτρεξαν για την λήψη της 

άνω απόφασης. 

 

8.  Ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 

 

9. Το Φύλλο Αγώνα υπογράφεται από τον Τεχνικό Παρατηρητή, τους Κριτές και τους Διαιτητές σε 

περίπτωση δε υποβολής ένστασης και από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδας. Η παράλειψη ή 
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άρνηση υπογραφής του Φύλλου Αγώνα από οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, 

δεν συνιστά λόγο ακυρότητάς του, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα των προσώπων που δεν 

τηρούν αυτήν την υποχρέωσή τους .  

 

10. Κατά την διάρκεια του αγώνα η διόρθωση του Φύλλου Αγώνος επιτρέπεται μόνο μετά από 

έγκριση του Α' διαιτητή και αφού ειδοποιηθούν για την ενέργεια αυτή οι αρχηγοί των δύο 

ομάδων. Η διόρθωση αυτή πρέπει να γίνει είτε ευθύς μόλις διαπιστωθεί το λάθος ή κατά την 

διάρκεια της πρώτης φυσικής διακοπής του αγώνα και να μονογράφεται από τους  διαιτητές. 

 

11. Μετά την υπογραφή του Φύλλου Αγώνα και από τους τρεις διαιτητές απαγορεύεται 

οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση του καθώς και η αναγραφή ενστάσεων σε 

αυτό. Οτιδήποτε δε σχετικό με τον αγώνα περιέλθει σε γνώση των διαιτητών μετά την υπογραφή 

από αυτούς του Φύλλου Αγώνα, θα πρέπει να αναγράφεται στην έκθεση που υποβάλλει καθένας 

τους στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

12. Για το περιεχόμενο του Φύλλου Αγώνα και τροποποιήσεων, διορθώσεων ή συμπληρώσεων 

ισχύουν τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών της  FIBA 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ – 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΑΝΟΔΟΣ - ΑΝΑΒΟΛΕΣ  

 

Άρθρο 29ο   

 ΔΙΑΚΟΠΗ - ΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η διεξαγωγή αγώνα δεν άρχισε ή ο αγώνας διεκόπη συνεπεία της 

ακαταλληλότητας του γηπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος, ή άλλων 

λόγων ανωτέρας βίας εφαρμόζονται τα παρακάτω : 

 

α) Εάν ο αγώνας δεν άρχισε πρέπει να διεξαχθεί την αμέσως επόμενη μέρα στο ίδιο γήπεδο (υπό 

την προϋπόθεση ότι το γήπεδο έχει καταστεί κατάλληλο) εκτός από την περίπτωση που η 

επόμενη της διακοπής του αγώνα ημέρα συμπίπτει με παραμονή άλλου επισήμου αγώνα στον 

οποίο συμμετέχει μία από τις αγωνιζόμενες Κ.Α.Ε στα πλαίσια του Πρωταθλήματος ή του 

Κυπέλλου Ελλάδος ή των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στην περίπτωση αυτή η ημέρα και ώρα 

διεξαγωγής του αγώνα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ ή το όργανο ή 

επιτροπή του στο οποίο θα έχει αναθέσει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με 

το άρθρο 4 του παρόντος. Στην περίπτωση, κατά την οποία την αμέσως επόμενη μέρα το γήπεδο 

εξακολουθεί να είναι ακατάλληλο, η γηπεδούχος ΚΑΕ οφείλει να εξασφαλίσει την χρήση άλλου 

γηπέδου εντός τριών (3) ημερών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των 

παραγράφων 4,5,6 και 7 του άρθρου 14 του παρόντος, ο δε ορισμός της ημέρας και ώρα 

διεξαγωγής του αγώνα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ ή το όργανο ή 

επιτροπή του στο οποίο θα έχει αναθέσει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με 

το άρθρο 4 του παρόντος.  

 

β) Εάν ο αγώνας διεκόπη, διεξάγεται σύμφωνα με τα παραπάνω (υπό α) από το χρονικό σημείο 

στο οποίο διεκόπη και με τα ίδια στοιχεία του Φύλλου Αγώνος. 

  

γ) Εάν ο αγώνας δεν άρχισε ή διεκόπη οριστικά συνεπεία διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος ή 

παρουσιάσθηκαν πλέον της μίας ολιγόλεπτες διακοπές της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή 

της λειτουργίας των ηλεκτρονικών ή και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  του γηπέδου,  η 

γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει στο Μ.Δ.Ο εντός δύο εργασίμων ημερών 

από την διεξαγωγή του αγώνα βεβαίωση από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ότι η 

σημειωθείσα διακοπή οφείλετο στο δίκτυο της ή  βεβαίωση σε έντυπο του Ν. 1599/1986, από τον 

κατασκευαστή/ άλλως τον επίσημο αντιπρόσωπο των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων του 
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γηπέδου, ότι οι ως άνω διακοπές οφείλονται στην εσφαλμένη λειτουργία των ηλεκτρονικών 

εγκαταστάσεων.  Σε περίπτωση που η γηπεδούχος ομάδας δεν προσκομίσει τις ανωτέρω κατά 

περίπτωση βεβαιώσεις ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδος με αποτέλεσμα 20-0 

και η  υπαίτια ομάδα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα, μη αποκλειόμενης και της 

συνδρομής των διατάξεων για την δυσφήμιση του αθλήματος.  

 

δ) Εάν κατά τη διάρκεια του αγώνα σημειωθούν περισσότερες από μία (1) ολιγόλεπτες διακοπές 

στην λειτουργία των ηλεκτρονικών ή και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του γηπέδου ανεξάρτητα 

από την διάρκειά τους, η γηπεδούχος ΚΑΕ είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει στο Μ.Δ.Ο εντός 

δύο (2) εργασίμων ημερών από την διεξαγωγή του αγώνα: α) βεβαίωση από την Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ότι οι σημειωθείσες διακοπές οφείλονται στο δίκτυο της ή β) 

βεβαίωση από τον κατασκευαστή των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων του γηπέδου, σε έντυπο του 

Ν. 1599/1986, ότι οι ως άνω διακοπές οφείλονται στην εσφαλμένη λειτουργία των ηλεκτρονικών 

εγκαταστάσεων.  Σε περίπτωση που η γηπεδούχος ομάδας δεν προσκομίσει την ανωτέρω 

βεβαίωση ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδος με αποτέλεσμα 20-0 και η  

υπαίτια ομάδα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα, μη αποκλειόμενης και της συνδρομής 

των διατάξεων για την δυσφήμιση του αθλήματος.  

 

2. Αν αγώνας διακοπεί οριστικά συνεπεία επεισοδίων που δημιουργήθηκαν από τους αθλητές, 

προπονητές, παράγοντες ή οπαδούς της μιας ή και των δύο  ομάδων, υπαίτια για την διακοπή 

θεωρείται η μία ή και οι δύο ΚΑΕ.   

 

3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου (2), ο διαιτητής υποχρεούται : 

 

α. να αναγράψει στο Φύλλο Αγώνα την υπαίτια της διακοπής ομάδα. 

β. να  κατακυρώσει τον αγώνα υπέρ της αντιπάλου ομάδας με αποτέλεσμα αυτό την στιγμή της 

διακοπής, αν αυτό ήταν υπέρ της ομάδας υπέρ της οποίας κατακυρώνεται ο αγώνας 

γ. να κατακυρώσει τον αγώνα με σκορ 20-0 υπέρ της αντίπαλης ομάδας, εφ’ όσον το αποτέλεσμα 

ήταν υπέρ της υπαίτιας της διακοπής ομάδας, η οποία και μηδενίζεται. 

δ. εάν υπαίτιες της διακοπής θεωρηθούν και οι δύο ομάδες,  ο αγώνας δεν κατακυρώνεται υπέρ 

ομάδας και μηδενίζονται και οι δύο. 

 

4. Σε περίπτωση μη προσελεύσεως ομάδας 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, το αποτέλεσμα του αγώνα κατακυρώνεται υπέρ της 

αντιπάλου ομάδας με αποτέλεσμα 20-0 και η ομάδα μηδενίζεται. Στην ομάδα δε η οποία δεν 

προσήλθε η δεν συμμετείχε ή απεχώρησε επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από τις 

σχετικές διατάξεις του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού πρωταθλήματος αρμοδιότητος του 

Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

5. Η κατακύρωση του αγώνα σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, πρέπει  να γίνει από τον 

Α' διαιτητή και να αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνα.  Αν ο διαιτητής δεν αναγράψει στο Φύλλο 

Αγώνα, όπως υποχρεούται, υπέρ ποίας ομάδας κατακυρώνεται ο αγώνας και σε βάρος ποίας τον 

διέκοψε, υποχρεούται να αναφέρει στην σχετική έκθεσή του, τους λόγους για τους οποίους έλαβε 

αυτές τις αποφάσεις. Στην περίπτωση αυτή την απόφαση της κατακύρωσης του αγώνα λαμβάνει 

το Δικαιοδοτικό Όργανο σύμφωνα με το περιεχόμενο του Φύλλου Αγώνα και των λοιπών 

εγγράφων που θα του υποβάλλει το Δ.Σ του Ε.Σ.Α.Κ.Ε ή η Επιτροπή του άρθρου 4 αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένη από το Δ.Σ. 

 

6. Αν ο αγώνας διακοπεί συνεπεία μη εμπρόθεσμης αντικατάστασης  των ταμπλώ ή των 

στεφανιών ή των μπασκετών σε περίπτωση θραύσης τους εντός τριάντα (30)  λεπτών με τα 

προβλεπόμενα εφεδρικά αντίστοιχα είδη, ο αγώνας διακόπτεται οριστικά. Ο διαιτητής 

υποχρεούται να αναγράψει στο Φύλλο Αγώνα την υπαίτια της διακοπής ομάδα, και να 

κατακυρώσει τον αγώνα υπέρ της αντιπάλου ομάδας με αποτέλεσμα 20 – 0. Επιπλέον η 
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παράβαση αυτή καταγράφεται και πιστοποιείται στην έκθεση του Τεχνικού Παρατηρητή και 

επιβάλλεται στην άνω ΚΑΕ με απόφαση του Δικαιοδοτικού Οργάνου η ποινή του μηδενισμού για 

τον συγκεκριμένο αγώνα και χρηματικό  πρόστιμο 10.000,00€.  

 

Άρθρο 30ο     

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -  ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ 

 

1. Οι ομάδες που συμμετέχουν σε ένα αγώνα βαθμολογούνται με : 

 

α. Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση της νίκης. 

 

β. Ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας (συμπεριλαμβανομένης και της ήττας από αδυναμία όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος) . 

 

γ. Μηδέν (0) βαθμό σε περίπτωση ήττας από υπαιτιότητα, στις περιπτώσεις που ορίζονται στην 

επόμενη  παράγραφο του παρόντος 

 

2. Εκτός των περιπτώσεων μηδενισμού μιας ομάδας, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις του 

Κανονισμού Πρωταθλήματος, του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού και λοιπών Κανονισμών και 

Προκήρυξης Πρωταθλήματος, ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 20-0 υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Επίσημων Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης της 

FIBA και η υπαίτια  ομάδα μηδενίζεται και στις παρακάτω περιπτώσεις : 

 

α. Σε περίπτωση συμμετοχής σε αγώνα αθλητών, που δεν δικαιούνται συμμετοχή (κακή 

συμμετοχή) και εφ' όσον έχει υποβληθεί νομίμως και εμπροθέσμως η σχετική ένσταση.   

 

β. Σε περίπτωση που η διεξαγωγή του αγώνα ματαιωθεί συνέπεια ελλείψεως της  σχετικής  άδειας  

της αρμόδιας αρχής για την διεξαγωγή του. 

 

γ. Σε περίπτωση που η διεξαγωγή του αγώνα ματαιωθεί συνεπεία μη εξεύρεσης από ΚΑΕ άλλου 

γηπέδου για τη διεξαγωγή του, σε περίπτωση έλλειψης της  προβλεπόμενης από την Νομοθεσία 

άδειας λειτουργίας, ή σε περίπτωση ακαταλληλότητας του αρχικά ορισθέντος ως έδρα της 

γηπέδου κατά τα άρθρα 14 παρ. 7 του παρόντος Κανονισμού και 8 παρ. 1 της Ειδικής Προκήρυξης 

Πρωταθλήματος.   

 

δ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι αθλητές δεν φέρουν τους διακριτικούς αριθμούς, που 

προβλέπονται από το σχετικό άρθρο του παρόντος και εφ' όσον ο διαιτητής θεωρήσει αδύνατη 

την διεξαγωγή του αγώνα για το λόγο αυτό. 

 

ε. Όταν η γηπεδούχος ομάδα δεν διαθέτει το γήπεδο της έτοιμο για την διεξαγωγή του αγώνα 

τουλάχιστον 30' πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξής του, ή δεν παραδώσει στην 

αντίπαλη ομάδα τουλάχιστον έξι (6) μπάλες ίδιες με αυτή του αγώνα και κατάλληλες για την 

προθέρμανσή της. 

 

στ. Όταν το γήπεδο είναι αντικανονικό. Η εκτίμηση της κατάστασης του γηπέδου γίνεται από τους 

διαιτητές του αγώνα, με απόφασή τους, που λαμβάνεται πριν από την έναρξή του. 

 

ζ. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής αγώνα συνεπεία της έλλειψης των δελτίων αθλητικής ικανότητας 

των αγωνιζομένων αθλητών ή όταν τα δελτία αυτά δεν φέρουν την απαιτούμενη από τον Νόμο 

ιατρική θεώρηση ή σε περίπτωση μη προσκόμισης των προβλεπόμενων στο άρθρο 25 παρ. 8 

Καρτών Υγείας .  

 

η. Σε περίπτωση μη προσέλευσης μιας εκ των αγωνιζόμενων ομάδων στον αγώνα. Σε κάθε 

περίπτωση επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες στις οικείες διατάξεις των Κανονισμών ποινές 
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θ. Όταν η γηπεδούχος ομάδα δεν διαθέτει μπάλα που να ανταποκρίνεται στις αναφερόμενες στην 

προκήρυξη του πρωταθλήματος προδιαγραφές, στην περίπτωση που αυτές τίθενται. 

 

ι. Σε υποτροπή ΚΑΕ στην  περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης ή καταβολής στον ΕΣΑΚΕ ή 

διακανονισμού  εντός του προβλεπόμενου στον παρόντα Κανονισμό καθώς και στον Ειδικό 

Πειθαρχικό Κανονισμό χρονικού διαστήματος των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται με 

τελεσίδικες αποφάσεις του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου, κατόπιν υποβολής σχετικής 

αναφοράς από την Οικονομική Επιτροπή του ΕΣΑΚΕ. 

3.  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. Αν η ομάδα υπέρ της 

οποίας κατακυρώθηκε ο αγώνας προηγείται, το τρέχον αποτέλεσμα κατά την στιγμή της 

διακοπής, θα παραμείνει. Αν η ομάδα υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε ο αγώνας  δεν προηγείται, 

το αποτέλεσμα θα καταγραφεί δύο – μηδέν (2-0) υπέρ της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

των Επίσημων Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης της FIBA 

 

Άρθρο 31ο    

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

1. Τα αφορώντα την ανακήρυξη της Πρωταθλήτριας ομάδας καθώς και την βαθμολογική 

κατάταξη των ομάδων που έλαβαν μέρος στο Πρωτάθλημα θέματα, καθορίζονται από την 

εκάστοτε εκδιδόμενη Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

2. Κατά την λήξη κάθε πρωταθλήματος ή και φάσεών του και σε περιπτώσεις ισοβαθμίας ομάδων 

για όλες τις θέσεις, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται σε κάθε Προκήρυξη, με την οποία ρυθμίζεται 

το σύστημα που θα εφαρμοστεί σε κάθε Πρωτάθλημα, όπως π.χ. αγώνες κατάταξης, 

αποτελέσματα των μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν, αγώνων κ.λ.π. 

 

Άρθρο 32ο    

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ -  ΑΝΟΔΟΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ -

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ 

 

1. Ο αριθμός των ομάδων που υποβιβάζονται αγωνιστικά από κάθε κατηγορία, στην αμέσως 

κατώτερη καθώς και ο αριθμός των ομάδων που προβιβάζονται στην αμέσως ανώτερη, 

καθορίζεται από τις οικείες Προκηρύξεις  Πρωταθλημάτων. 

 

2. Οι ομάδες που σύμφωνα με τις σχετικές Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων και την βαθμολογική 

κατάταξη υποβιβάζονται, καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της 

αμέσως κατώτερης κατηγορίας. Τυχόν προβλεπόμενη αναδιάρθρωση κατηγοριών δεν επηρεάζει 

τον κατά τα άνω υποβιβασμό. 

 

3.  Ι. ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ -ANTIKATΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ  - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 
1. Σε περίπτωση κατά την οποία μία ή περισσότερες ομάδες από αυτές που προβιβάσθηκαν στην Α1 
Εθνική Κατηγορία σύμφωνα με την οικεία Ειδική Προκήρυξη του Πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής 
Κατηγορίας, όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό έγγραφo της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης,  
ή από αυτές που συμμετείχαν κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής 
Κατηγορίας και δικαιούνται κατ΄ αρχάς να συμμετάσχουν στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα της επόμενης 
αγωνιστικής περιόδου, ή από αυτές που έχουν αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α1 
Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης της επόμενης αγωνιστικής περιόδου κατά τη διαδικασία του 
Κανονισμού του άρθρου 105 παρ. 4 του ν. 2725/1999, δεν δηλώσει/ουν συμμετοχή στο ανωτέρω 
Πρωτάθλημα ή δηλώσουν εγγράφως ότι δεν επιθυμεί/ούν να συμμετάσχουν σε αυτό, ή αποσυρθούν από 
αυτό ή δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον εν ισχύ  Κανονισμό του άρθρου 105 παρ. 4 του 
ν. 2725/1999 κατά τη διαδικασία του και σύμφωνα με την απόφαση των αρμοδίων προβλεπόμενων σε 
αυτόν οργάνων ή δεν λάβουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 77α του ν. 2725/1999 πιστοποιητικό, σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, που συνεπάγεται την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητική 
διοργάνωση και κατά συνέπεια αποβολή και υποβιβασμό από το Πρωτάθλημα ή αποβληθούν από αυτό για 
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οποιονδήποτε προβλεπόμενο στην εν γένει ισχύουσα νομοθεσία και στους ισχύοντες Κανονισμούς 
Πρωταθλήματος λόγο, ο ΕΣΑΚΕ,  κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του διατηρεί καταρχήν το δικαίωμα να 
διεξαγάγει το Πρωτάθλημα με τις υπόλοιπες εναπομείνασες ομάδες ή να αντικαταστήσει τις μη 
συμμετέχουσες για τους ανωτέρω λόγους ομάδες με την κάλυψη  της κενής θέσης/ των κενών θέσεων με 
άλλη ομάδα /άλλες ομάδες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω.  
2. Στις παραπάνω περιπτώσεις (πλην της περίπτωσης μη πλήρωσης των προϋποθέσεων του Κανονισμού του 
άρθρου 105 παρ. 4 του ν. 2725/199 κατά τη διαδικασία του και με απόφαση των προβλεπόμενων στον άνω 
Κανονισμό Οργάνων) επιβάλλονται στην ομάδα/στις ομάδες οι ποινές που προβλέπονται στους οικείους 
Κανονισμούς.  
3. Η αντικατάσταση ομάδων που δεν συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα για τους αναφερόμενους στην 
παράγραφο 1 του παρόντος λόγους είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε από τους 
αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του παρόντος λόγους, ο αριθμός των ομάδων που απομένουν 
(προερχόμενων είτε από την Α1 Εθνική Κατηγορία είτε από την Α2 Εθνική Κατηγορία) είναι μικρότερος από 
δώδεκα (12) και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δώδεκα (12), υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις : 
Α. μεταξύ της επέλευσης των αναφερόμενων στην παράγραφο 1  λόγων και της έναρξης του 
Πρωταθλήματος μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο μήνες. 
Β. η ομάδα/οι ομάδες που θα συμπληρώσουν τον αριθμό των δώδεκα (12), θα αποκτήσουν το δικαίωμα 
συμμετοχής στο Πρωτάθλημα και την ιδιότητα μέλους του ΕΣΑΚΕ κατά τη διαδικασία του εκάστοτε 
ισχύοντος Κανονισμού του άρθρου 105 παρ. 4 του ν. 2725/1999 (Κανονισμός Κριτηρίων - Αξιολόγησης). 
4. Η διαδικασία αντικατάστασης- αναπλήρωσης ομάδων δύναται να γίνει (κατά την κρίση του ΕΣΑΚΕ) είτε 
μέσω της διαδικασίας που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Πρωταθλήματος και Προκηρύξεις, 
ήτοι ακολουθώντας την βαθμολογική κατάταξη του Πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας της 
προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, όπως αυτή κοινοποιείται στον ΕΣΑΚΕ από την Ομοσπονδία  είτε με 
χορήγηση από τον ΕΣΑΚΕ και την ΕΟΚ «WILD CARD»,  μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στον 
Κανονισμό Ειδικής Αδειοδότησης (Παράρτημα του Κανονισμού Πρωταθλήματος),  στον οποίο προβλέπονται  
και μη αγωνιστικά κριτήρια. Τα κριτήρια και η διαδικασία χορήγησης της «WILD CARD, (Ειδικής 
Αδειοδότησης) έχουν καθορισθεί από την Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε ή θα συγκροτηθεί με 
αποφάσεις του Δ.Σ της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ και επισυνάπτονται στον Κανονισμό Πρωταθλήματος 
αποτελούντα αναπόσπαστο τμήμα του ως Ειδικός Κανονισμός Αδειοδότησης. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 
5 του Κανονισμού Πρωταθλήματος, επιτρέπεται η τροποποίηση του Κανονισμού Ειδικής Αδειοδότησης, η 
οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τρεις  (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του και  η 
οποία θα ισχύσει για την αγωνιστική περίοδο  2022-2023. 
5. Σε περίπτωση αποχώρησης ΚΑΕ από το Πρωτάθλημα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, με έγγραφη 
δήλωσή της ή σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη συμμετοχής της σε προγραμματισμένο αγώνα 
Πρωταθλήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε περιστατικό ή γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία ή σε 
περίπτωση αποχώρησης ΚΑΕ από έναν αγώνα κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος 
(συμπεριλαμβανομένης της φάσης των play off), η ομάδα της ΚΑΕ δεν αντικαθίσταται, το Πρωτάθλημα και 
το Κύπελλο συνεχίζονται με τις υπόλοιπες ομάδες και στην ανωτέρω ΚΑΕ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
στις οικείες διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισμού ποινές. 
6. Ι. Σε περίπτωση αποβολής ομάδας από το Πρωτάθλημα κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και 
έως την επικύρωση του πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, υπό τις κατωτέρω διακρίσεις, με 
τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων Οργάνων για παράβαση οποιασδήποτε εκ των διατάξεων της ισχύουσας 
νομοθεσίας ή των ισχυόντων κανονισμών επέρχονται οι εξής συνέπειες (πλέον των τυχόν προβλεπόμενων 
στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό/Κώδικα ή και στην Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος). 
α) Κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου η ομάδα αποκλείεται από τη συνέχεια του Πρωταθλήματος και 
ακυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των αγώνων στους οποίους συμμετείχε κατά τη διάρκεια της 
κανονικής περιόδου. Κατά την διάρκεια της φάσης των play off,  η ομάδα αποκλείεται από τη συνέχεια των 
play off και προκρίνεται η αντίπαλος ομάδα ανεξάρτητα από τα  μέχρι εκείνη τη στιγμή μεταξύ τους 
αποτελέσματα. Η αφαίρεση βαθμών που τυχόν προβλέπεται γίνεται από τη βαθμολογία του 
Πρωταθλήματος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου στο οποίο θα συμμετέχει 
β) δεν αντικαθίσταται και το πρωτάθλημα και Κύπελλο συνεχίζονται με τις υπόλοιπες ομάδες. 
γ) η άνω ομάδα κατατάσσεται τελευταία στον πίνακα της aντίστοιχης βαθμολογικής κατάταξης του οικείου 
Πρωταθλήματος κάτω από τις ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις που οδηγούν σε αγωνιστικό 
υποβιβασμό βάσει της σχετικής Ειδικής Προκήρυξης, ο υποβιβασμός των οποίων δεν θίγεται   
 
ΙΙ. Σε περίπτωση αποβολής δεύτερης ομάδας από το Πρωτάθλημα  κατά την διάρκεια αγωνιστικής περιόδου 
και έως την επικύρωση του πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, υπό τις κατωτέρω διακρίσεις,  με 
τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων Οργάνων για παράβαση οποιασδήποτε εκ των διατάξεων της ισχύουσας 
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νομοθεσίας ή των ισχυόντων κανονισμών , επέρχονται οι εξής συνέπειες (πλέον των τυχόν προβλεπόμενων 
στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό/Κώδικα ή και στην Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος).  
α) Κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου η ομάδα αποκλείεται από τη συνέχεια του Πρωταθλήματος 
και ακυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των αγώνων στους οποίους συμμετείχε κατά την διάρκεια της 
κανονικής περιόδου. Κατά την διάρκεια της φάσης των play off, η ομάδα αποκλείεται από τη συνέχεια των 
play off και προκρίνεται η αντίπαλος ομάδα ανεξάρτητα από τα  μέχρι εκείνη τη στιγμή μεταξύ τους 
αποτελέσματα. Η αφαίρεση βαθμών που τυχόν προβλέπεται γίνεται από τη βαθμολογία του 
Πρωταθλήματος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. στο οποίο θα συμμετέχει 
β) δεν αντικαθίσταται και το πρωτάθλημα και Κύπελλο συνεχίζονται με τις υπόλοιπες ομάδες. 
γ) η άνω ομάδα κατατάσσεται προτελευταία στον πίνακα της  αντίστοιχης βαθμολογικής κατάταξης του 
οικείου Πρωταθλήματος κάτω από τις ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις που οδηγούν σε αγωνιστικό 
υποβιβασμό  βάσει της σχετικής Ειδικής Προκήρυξης ή  την ομάδα που έχει υποβιβασθεί κατά το υπό Ι 
αναφερόμενα, ο υποβιβασμός των οποίων δεν θίγεται. 
   
ΙΙΙ. Σε περίπτωση αποβολής τρίτης ομάδας από το Πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου  
και έως την επικύρωση του πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, υπό τις κατωτέρω διακρίσεις, με 
τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων Οργάνων για παράβαση οποιασδήποτε εκ των διατάξεων της ισχύουσας 
νομοθεσίας ή των ισχυόντων κανονισμών επέρχονται οι εξής συνέπειες (πλέον των τυχόν προβλεπόμενων 
στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό /Κώδικα ή και στην Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος):  
α) Κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου η ομάδα αποκλείεται από τη συνέχεια του Πρωταθλήματος 
ακυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των αγώνων στους οποίους συμμετείχε κατά την  διάρκεια της 
κανονικής περιόδου.  Κατά την διάρκεια της φάσης των play off,  η ομάδα αποκλείεται από τη συνέχεια των 
play off και προκρίνεται η αντίπαλος ομάδα ανεξάρτητα από τα  μέχρι εκείνη τη στιγμή μεταξύ τους 
αποτελέσματα. Η αφαίρεση βαθμών που τυχόν προβλέπεται γίνεται από τη βαθμολογία του 
Πρωταθλήματος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, στο οποίο θα συμμετέχει 
β) δεν αντικαθίσταται και το πρωτάθλημα και Κύπελλο συνεχίζονται με τις υπόλοιπες ομάδες, 
γ) η άνω ομάδα κατατάσσεται τρίτη από το τέλος στον πίνακα της αντίστοιχης βαθμολογικής κατάταξης του 
οικείου Πρωταθλήματος κάτω από τις ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις που οδηγούν σε αγωνιστικό 
υποβιβασμό  βάσει της σχετικής Ειδικής Προκήρυξης ή  την ομάδα που έχει υποβιβασθεί κατά το υπό ΙΙ 
αναφερόμενα, ο υποβιβασμός των οποίων δεν θίγεται   
7. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση αποβολής και άλλων ομάδων. 
8. Πλέον της ομάδας που κατέλαβε την θέση του πίνακα της  βαθμολογικής κατάταξης της κανονικής 
περιόδου του Πρωταθλήματος που οδηγεί σε αγωνιστικό υποβιβασμό, όλες οι ομάδες που αποβάλλονται  
κατά τη διάρκεια αυτού σύμφωνα με τα  αναφερόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος αλλά και για 
οποιονδήποτε έτερο λόγο με αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων ή αποχωρούν από το Πρωτάθλημα κατά τη 
διάρκειά του ή δεν προσέρχονται σε έναν αγώνα Πρωταθλήματος ή δεν συμμετέχουν σε έναν αγώνα 
Πρωταθλήματος ή αποχωρούν από έναν αγώνα Πρωταθλήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 5  του παρόντος, υποβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό ενώ περαιτέρω επιβάλλονται και οι  
προβλεπόμενες στον άνω Κανονισμό ποινές. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση αποχώρησης ΚΑΕ από το 
Πρωτάθλημα από την 23η αγωνιστική και έως και την λήξη της Κανονικής Περιόδου ή σε περίπτωση μη 
συμμετοχής ή αποχώρησης ΚΑΕ από έναν αγώνα Πρωταθλήματος από την 23η αγωνιστική έως και τη λήξη 
της Κανονικής Περιόδου και με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη ΚΑΕ βρίσκεται στην τελευταία θέση και 
έχει υποβιβαστεί μαθηματικά σύμφωνα με τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει μέχρι τότε, ο υποβιβασμός 
θεωρείται αγωνιστικός. H συμπλήρωση του κενού που θα δημιουργηθεί στον αριθμό των ομάδων που θα 
συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, συνεπεία του ανωτέρω υποβιβασμού, 
(πλέον των ομάδων θα καταταγούν  στις θέσεις του Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής Κατηγορίας, και ανέρχονται 
οι οποίες οδηγούν σε άνοδο  στην Α1 Εθνική Κατηγορία βάσει της εκάστοτε ισχύουσας Ειδικής Προκήρυξής 
του) εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 έως 4  του παρόντος. 
9. Δεν επιτρέπεται προσφυγή από ΚΑΕ κατά άλλης ΚΑΕ για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή 
Κανονισμών μετά την λήξη της κανονικής περιόδου, εκτός από τις περιπτώσεις που η καταγγελία αφορά 
λόγους που έγιναν γνωστοί μετά την λήξη της.  
10. Σε κάθε περίπτωση τυχόν προσφυγή ΚΑΕ κατά αποφάσεων του ΔΣ ή άλλων τυχόν οργάνων του ΕΣΑΚΕ, 
δεν επηρεάζει την πρόοδο του Πρωταθλήματος ούτε την εκτέλεση της προσβαλλόμενης αποφάσεως, εκτός 
αν στο νόμο προβλέπεται διαφορετικά. 
 
ΙΙ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ - ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
1.Σε περίπτωση μη προσελεύσεως ομάδας ΚΑΕ στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί προγραμματισμένος αγώνας 
Πρωταθλήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή σε περίπτωση μη 
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συμμετοχής της για οποιοδήποτε λόγο σε προγραμματισμένο αγώνα Πρωταθλήματος ή αποχώρησής της 
από έναν αγώνα για οποιοδήποτε λόγο κατά την διάρκεια διεξαγωγής του, ή αποχώρησής της από το 
Πρωτάθλημα για λόγους μη αγωνιστικούς, σε όλες τις περιπτώσεις για λόγους που δεν ανάγονται σε 
περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία, πλέον της επέλευσης των προβλεπόμενων στον Κανονισμό 
Πρωταθλήματος και τον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό συνεπειών, η άνω ΚΑΕ δεν δικαιούται να λάβει 
κανένα ποσό εκ της αναλογίας της από την απαίτησή της από τον ΕΣΑΚΕ σε οποιοδήποτε οικονομικό 
αντάλλαγμα βρεθεί εις χείρας του, 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). 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις  ο ΕΣΑΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει όλες τις οικονομικές παροχές, οι 
οποίες τυχόν έχουν ήδη καταβληθεί στη συγκεκριμένη ΚΑΕ κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, ενώ 
η υπαίτια ΚΑΕ δεν έχει δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον χρηματική επιβράβευση ή χορηγία ή 
παροχή ή οικονομικό αντάλλαγμα που προκύπτει από τη συμμετοχή της ομάδας της στο Πρωτάθλημα, έως 
το χρονικό σημείο κατά το οποίο αποχώρησε κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. 
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. 
Ο ΕΣΑΚΕ διατηρεί το δικαίωμα παραπομπής της υπαίτιας ΚΑΕ στο ΜΔΟ σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
δυσφήμισης του αθλήματος, όπως προβλέπεται στον Πειθαρχικό Κανονισμό. 
2.Σε περίπτωση αποβολής ΚΑΕ από το Πρωτάθλημα για οποιονδήποτε λόγο προβλέπεται στις ισχύουσες 
διατάξεις της νομοθεσίας ή / και του Κανονισμού Πρωταθλήματος, Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού και της 
παρούσας Προκήρυξης και Προσαρτήματός της, πλέον της επέλευσης των προβλεπόμενων στον Κανονισμό 
Πρωταθλήματος, στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό και την παρούσα Προκήρυξη ποινών, επέρχονται οι 
κάτωθι συνέπειες :  
 Η υπαίτια ΚΑΕ δεν έχει δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον χρηματική επιβράβευση ή χορηγία ή 
παροχή ή οικονομικό αντάλλαγμα που προκύπτει από τη συμμετοχή της ομάδας της στο Πρωτάθλημα, έως 
το χρονικό σημείο κατά το οποίο αποχώρησε κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Η άνω ΚΑΕ δεν δικαιούται να 
λάβει κανένα ποσό εκ της αναλογίας της από την απαίτησή της από τον ΕΣΑΚΕ σε οποιοδήποτε οικονομικό 
αντάλλαγμα βρεθεί εις χείρας του, το οποίο προκύπτει από συμβάσεις παραχώρησης τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων ή χορηγίας, μετά την αποβολή της από το Πρωτάθλημα (ενδεικτικά από συμβάσεις χορηγίας, 
τηλεοπτικών δικαιωμάτων). 
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 στις εκάστοτε εν ισχύ συμβάσεις (π.χ χορηγιών, 
τηλεοπτικών δικαιωμάτων) ενώ από την αποχώρηση δεν δικαιούνται οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα 
προβλέπεται στις ανωτέρω συμβάσεις.  
3. Επίσης ο ΕΣΑΚΕ σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις 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. 
4. Δικαιούχος του συνολικού ποσού που προκύπτει από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του 
παρόντος στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου είναι ο ΕΣΑΚΕ. » 

 

 

I. ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - ANTIKATΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ  

Σε περίπτωση κατά την οποία μία ή περισσότερες ομάδες από αυτές που προβιβάσθηκαν στην Α1 

Εθνική Κατηγορία σύμφωνα με την οικεία Ειδική Προκήρυξη του Πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής 

Κατηγορίας, όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό έγγραφo της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Καλαθοσφαίρισης,  ή από αυτές που συμμετείχαν κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο στο 

Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας και δικαιούνται κατ΄ αρχάς να συμμετάσχουν στο 

αντίστοιχο Πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, ή από αυτές που έχουν αποκτήσει 

το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης της 

επόμενης αγωνιστικής περιόδου κατά τη διαδικασία του Κανονισμού του άρθρου 105 παρ. 4 του 

ν. 2725/1999, δεν δηλώσει/ουν συμμετοχή στο ανωτέρω Πρωτάθλημα ή δηλώσουν εγγράφως ότι 

δεν επιθυμεί/ούν να συμμετάσχουν σε αυτό, ή αποσυρθούν από αυτό ή δεν καλύπτουν τις 
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προϋποθέσεις που ορίζονται στον εν ισχύι  Κανονισμό του άρθρου 105 παρ. 4 του ν. 2725/1999 

κατά τη διαδικασία του και σύμφωνα με την απόφαση των αρμοδίων προβλεπόμενων σε αυτόν 

οργάνων ή δεν λάβουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 77α του ν. 2725/1999 πιστοποιητικό, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, που συνεπάγεται την απαγόρευση 

συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση και κατά συνέπεια αποβολή και υποβιβασμό από το 

Πρωτάθλημα ή αποβληθούν από αυτό για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στην εν γένει ισχύουσα 

νομοθεσία και στους ισχύοντες Κανονισμούς Πρωταθλήματος λόγο, ο ΕΣΑΚΕ,  κατόπιν 

αποφάσεως του Δ.Σ. του διατηρεί καταρχήν το δικαίωμα να διεξαγάγει το Πρωτάθλημα με τις 

υπόλοιπες εναπομείνασες ομάδες ή να αντικαταστήσει τις μη συμμετέχουσες για τους ανωτέρω 

λόγους ομάδες με την κάλυψη  της κενής θέσης/ των κενών θέσεων με άλλη ομάδα /άλλες ομάδες, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω.  

2. Στις παραπάνω περιπτώσεις (πλην της περίπτωσης μη πλήρωσης των προϋποθέσεων του 

Κανονισμού του άρθρου 105 παρ. 4 του ν. 2725/199 κατά τη διαδικασία του και με απόφαση των 

προβλεπόμενων στον άνω Κανονισμό Οργάνων) επιβάλλονται στην ομάδα/στις ομάδες οι ποινές 

που προβλέπονται στους οικείους Κανονισμούς.  

3. Η αντικατάσταση ομάδων που δεν συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα για τους αναφερόμενους 

στην παράγραφο 1 του παρόντος λόγους είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση που για 

οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του παρόντος λόγους, ο αριθμός των 

ομάδων που απομένουν (προερχόμενων είτε από την Α1 Εθνική Κατηγορία είτε από την Α2 

Εθνική Κατηγορία) είναι μικρότερος από δώδεκα (12) και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των 

δώδεκα (12), υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις : 

Α. μεταξύ της επέλευσης των αναφερόμενων στην παράγραφο 1  λόγων και της έναρξης του 

Πρωταθλήματος μεσολαβεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο μήνες. 

Β. η ομάδα/οι ομάδες που θα συμπληρώσουν τον αριθμό των δώδεκα (12), θα αποκτήσουν το 

δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα και την ιδιότητα μέλους του ΕΣΑΚΕ κατά τη διαδικασία 

του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού του άρθρου 105 παρ. 4 του ν. 2725/1999 (Κανονισμός 

Κριτηρίων - Αξιολόγησης). 

4. Η διαδικασία αντικατάστασης- αναπλήρωσης ομάδων δύναται να γίνει (κατά την κρίση του 

ΕΣΑΚΕ) είτε μέσω της διαδικασίας που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς 

Πρωταθλήματος και Προκηρύξεις, ήτοι ακολουθώντας την βαθμολογική κατάταξη του 

Πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, όπως 

αυτή κοινοποιείται στον ΕΣΑΚΕ από την Ομοσπονδία  είτε με χορήγηση από τον ΕΣΑΚΕ και την 

ΕΟΚ «WILD CARD»,  μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στον Κανονισμό Ειδικής Αδειοδότησης 

(Παράρτημα του Κανονισμού Πρωταθλήματος),  στον οποίο προβλέπονται  και μη αγωνιστικά 

κριτήρια. Τα κριτήρια και η διαδικασία χορήγησης της «WILD CARD, (Ειδικής Αδειοδότησης) έχουν 

καθορισθεί από την Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε ή θα συγκροτηθεί με αποφάσεις του Δ.Σ 

της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ και επισυνάπτονται στον Κανονισμό Πρωταθλήματος αποτελούντα 

αναπόσπαστο τμήμα του ως Ειδικός Κανονισμός Αδειοδότησης. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 

του Κανονισμού Πρωταθλήματος, επιτρέπεται η τροποποίηση του Κανονισμού Ειδικής 

Αδειοδότησης, η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τρεις  (3) μήνες από την 

έναρξη ισχύος του και  η οποία θα ισχύσει για την αγωνιστική περίοδο  2022-2023. 

5. Σε περίπτωση αποχώρησης ΚΑΕ από το Πρωτάθλημα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, με 

έγγραφη δήλωσή της ή σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη συμμετοχής της σε 

προγραμματισμένο αγώνα Πρωταθλήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε περιστατικό ή 

γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία ή σε περίπτωση αποχώρησης ΚΑΕ από έναν αγώνα κατά την 

διάρκεια του Πρωταθλήματος (συμπεριλαμβανομένης της φάσης των play off), η ομάδα της ΚΑΕ 

δεν αντικαθίσταται, το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο συνεχίζονται με τις υπόλοιπες ομάδες και 

στην ανωτέρω ΚΑΕ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στις οικείες διατάξεις του Πειθαρχικού 

Κανονισμού ποινές. 

6. Ι. Σε περίπτωση αποβολής ομάδας από το Πρωτάθλημα κατά την διάρκεια της αγωνιστικής 

περιόδου και έως την επικύρωση του πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, υπό τις 

κατωτέρω διακρίσεις, με τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων Οργάνων για παράβαση 

οποιασδήποτε εκ των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας ή των ισχυόντων κανονισμών 

επέρχονται οι εξής συνέπειες (πλέον των τυχόν προβλεπόμενων στον Ειδικό Πειθαρχικό 

Κανονισμό/Κώδικα ή και στην Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος). 
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α) Κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου η ομάδα αποκλείεται από τη συνέχεια του 

Πρωταθλήματος και ακυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των αγώνων στους οποίους 

συμμετείχε κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου. Κατά την διάρκεια της φάσης των play off,  

η ομάδα αποκλείεται από τη συνέχεια των play off και προκρίνεται η αντίπαλος ομάδα 

ανεξάρτητα από τα  μέχρι εκείνη τη στιγμή μεταξύ τους αποτελέσματα. Η αφαίρεση βαθμών που 

τυχόν προβλέπεται γίνεται από τη βαθμολογία του Πρωταθλήματος της επόμενης αγωνιστικής 

περιόδου στο οποίο θα συμμετέχει 

β) δεν αντικαθίσταται και το πρωτάθλημα και Κύπελλο συνεχίζονται με τις υπόλοιπες ομάδες. 

γ) η άνω ομάδα κατατάσσεται τελευταία στον πίνακα της aντίστοιχης βαθμολογικής κατάταξης 

του οικείου Πρωταθλήματος κάτω από τις ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις που οδηγούν σε 

αγωνιστικό υποβιβασμό βάσει της σχετικής Ειδικής Προκήρυξης, ο υποβιβασμός των οποίων δεν 

θίγεται   

ΙΙ. Σε περίπτωση αποβολής δεύτερης ομάδας από το Πρωτάθλημα  κατά την διάρκεια αγωνιστικής 

περιόδου και έως την επικύρωση του πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, υπό τις 

κατωτέρω διακρίσεις,  με τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων Οργάνων για παράβαση 

οποιασδήποτε εκ των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας ή των ισχυόντων κανονισμών , 

επέρχονται οι εξής συνέπειες (πλέον των τυχόν προβλεπόμενων στον Ειδικό Πειθαρχικό 

Κανονισμό/Κώδικα ή και στην Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος).  

α) Κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου η ομάδα αποκλείεται από τη συνέχεια του 

Πρωταθλήματος και ακυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των αγώνων στους οποίους 

συμμετείχε κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου. Κατά την διάρκεια της φάσης των play off, 

η ομάδα αποκλείεται από τη συνέχεια των play off και προκρίνεται η αντίπαλος ομάδα 

ανεξάρτητα από τα  μέχρι εκείνη τη στιγμή μεταξύ τους αποτελέσματα. Η αφαίρεση βαθμών που 

τυχόν προβλέπεται γίνεται από τη βαθμολογία του Πρωταθλήματος της επόμενης αγωνιστικής 

περιόδου. στο οποίο θα συμμετέχει 

β) δεν αντικαθίσταται και το πρωτάθλημα και Κύπελλο συνεχίζονται με τις υπόλοιπες ομάδες. 

γ) η άνω ομάδα κατατάσσεται προτελευταία στον πίνακα της  αντίστοιχης βαθμολογικής 

κατάταξης του οικείου Πρωταθλήματος κάτω από τις ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις που 

οδηγούν σε αγωνιστικό υποβιβασμό  βάσει της σχετικής Ειδικής Προκήρυξης ή  την ομάδα που 

έχει υποβιβασθεί κατά το υπό Ι αναφερόμενα, ο υποβιβασμός των οποίων δεν θίγεται. 

 ΙΙΙ. Σε περίπτωση αποβολής τρίτης ομάδας από το Πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια της 

αγωνιστικής περιόδου  και έως την επικύρωση του πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, 

υπό τις κατωτέρω διακρίσεις, με τελεσίδικη απόφαση των αρμοδίων Οργάνων για παράβαση 

οποιασδήποτε εκ των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας ή των ισχυόντων κανονισμών 

επέρχονται οι εξής συνέπειες (πλέον των τυχόν προβλεπόμενων στον Ειδικό Πειθαρχικό 

Κανονισμό /Κώδικα ή και στην Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος):  

α) Κατά την διάρκεια της κανονικής περιόδου η ομάδα αποκλείεται από τη συνέχεια του 

Πρωταθλήματος ακυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των αγώνων στους οποίους συμμετείχε 

κατά την  διάρκεια της κανονικής περιόδου.  Κατά την διάρκεια της φάσης των play off,  η ομάδα 

αποκλείεται από τη συνέχεια των play off και προκρίνεται η αντίπαλος ομάδα ανεξάρτητα από τα  

μέχρι εκείνη τη στιγμή μεταξύ τους αποτελέσματα. Η αφαίρεση βαθμών που τυχόν προβλέπεται 

γίνεται από τη βαθμολογία του Πρωταθλήματος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, στο οποίο 

θα συμμετέχει 

β) δεν αντικαθίσταται και το πρωτάθλημα και Κύπελλο συνεχίζονται με τις υπόλοιπες ομάδες, 

γ) η άνω ομάδα κατατάσσεται τρίτη από το τέλος στον πίνακα της αντίστοιχης βαθμολογικής 

κατάταξης του οικείου Πρωταθλήματος κάτω από τις ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις που 

οδηγούν σε αγωνιστικό υποβιβασμό  βάσει της σχετικής Ειδικής Προκήρυξης ή  την ομάδα που 

έχει υποβιβασθεί κατά το υπό ΙΙ αναφερόμενα, ο υποβιβασμός των οποίων δεν θίγεται   

7. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση αποβολής και άλλων ομάδων. 

8. Πλέον της ομάδας που κατέλαβε την θέση του πίνακα της  βαθμολογικής κατάταξης της 

κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος που οδηγεί σε αγωνιστικό υποβιβασμό, όλες οι ομάδες 

που αποβάλλονται  κατά τη διάρκεια αυτού σύμφωνα με τα  αναφερόμενα στην παράγραφο 6 

του παρόντος αλλά και για οποιονδήποτε έτερο λόγο με αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων ή 

αποχωρούν από το Πρωτάθλημα κατά τη διάρκειά του ή δεν προσέρχονται σε έναν αγώνα 

Πρωταθλήματος ή δεν συμμετέχουν σε έναν αγώνα Πρωταθλήματος ή αποχωρούν από έναν 
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αγώνα Πρωταθλήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5  του παρόντος, 

υποβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό ενώ περαιτέρω επιβάλλονται και οι  

προβλεπόμενες στον άνω Κανονισμό ποινές. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση αποχώρησης ΚΑΕ από 

το Πρωτάθλημα από την 23η αγωνιστική και έως και την λήξη της Κανονικής Περιόδου ή σε 

περίπτωση μη συμμετοχής ή αποχώρησης ΚΑΕ από έναν αγώνα Πρωταθλήματος από την 23η 

αγωνιστική έως και τη λήξη της Κανονικής Περιόδου και με την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη 

ΚΑΕ βρίσκεται στην τελευταία θέση και έχει υποβιβαστεί μαθηματικά σύμφωνα με τους βαθμούς 

που έχει συγκεντρώσει μέχρι τότε, ο υποβιβασμός θεωρείται αγωνιστικός. H συμπλήρωση του 

κενού που θα δημιουργηθεί στον αριθμό των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα 

της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, συνεπεία του ανωτέρω υποβιβασμού, (πλέον των ομάδων 

θα καταταγούν  στις θέσεις του Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής Κατηγορίας, και ανέρχονται οι οποίες 

οδηγούν σε άνοδο  στην Α1 Εθνική Κατηγορία βάσει της εκάστοτε ισχύουσας Ειδικής Προκήρυξής 

του) εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 έως 4  του παρόντος. 

9. Δεν επιτρέπεται προσφυγή από ΚΑΕ κατά άλλης ΚΑΕ για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

ή Κανονισμών μετά την λήξη της κανονικής περιόδου, εκτός από τις περιπτώσεις που η 

καταγγελία αφορά λόγους που έγιναν γνωστοί μετά την λήξη της.  

10. Σε κάθε περίπτωση τυχόν προσφυγή ΚΑΕ κατά αποφάσεων του ΔΣ ή άλλων τυχόν οργάνων 

του ΕΣΑΚΕ, δεν επηρεάζει την πρόοδο του Πρωταθλήματος ούτε την εκτέλεση της 

προσβαλλόμενης αποφάσεως, εκτός αν στο νόμο προβλέπεται διαφορετικά. 

 

ΙΙ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ - ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

1. Σε περίπτωση μη προσελεύσεως ομάδας ΚΑΕ στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί 

προγραμματισμένος αγώνας Πρωταθλήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε περιστατικό που 

συνιστά ανωτέρα βία ή σε περίπτωση μη συμμετοχής της για οποιοδήποτε λόγο σε 

προγραμματισμένο αγώνα Πρωταθλήματος ή αποχώρησής της από έναν αγώνα για οποιοδήποτε 

λόγο κατά την διάρκεια διεξαγωγής του, ή αποχώρησής της από το Πρωτάθλημα για λόγους μη 

αγωνιστικούς, σε όλες τις περιπτώσεις για λόγους που δεν ανάγονται σε περιστατικό που συνιστά 

ανωτέρω βία, πλέον της επέλευσης των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Πρωταθλήματος και τον 

Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό συνεπειών, η άνω ΚΑΕ δεν δικαιούται να λάβει κανένα ποσό εκ της 

αναλογίας της από την απαίτησή της από τον ΕΣΑΚΕ σε οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα 

βρεθεί εις χείρας του, 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). 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις  ο ΕΣΑΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει όλες τις οικονομικές 

παροχές, οι οποίες τυχόν έχουν ήδη καταβληθεί στη συγκεκριμένη ΚΑΕ κατά τη διάρκεια της 

αγωνιστικής περιόδου, ενώ η υπαίτια ΚΑΕ δεν έχει δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον 

χρηματική επιβράβευση ή χορηγία ή παροχή ή οικονομικό αντάλλαγμα που προκύπτει από τη 

συμμετοχή της ομάδας της στο Πρωτάθλημα, έως το χρονικό σημείο κατά το οποίο αποχώρησε 

κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. 

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. 

Ο ΕΣΑΚΕ διατηρεί το δικαίωμα παραπομπής της υπαίτιας ΚΑΕ στο ΜΔΟ σύμφωνα με τις διατάξεις 

περί δυσφήμισης του αθλήματος, όπως προβλέπεται στον Πειθαρχικό Κανονισμό. 

 

2. Σε περίπτωση αποβολής ΚΑΕ από το Πρωτάθλημα για οποιονδήποτε λόγο προβλέπεται στις 

ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας ή / και του Κανονισμού Πρωταθλήματος, Ειδικού Πειθαρχικού 

Κανονισμού και της παρούσας Προκήρυξης και Προσαρτήματός της, πλέον της επέλευσης των 

προβλεπόμενων στον Κανονισμό Πρωταθλήματος, στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό και την 

παρούσα Προκήρυξη ποινών, επέρχονται οι κάτωθι συνέπειες :  
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 Η υπαίτια ΚΑΕ δεν έχει δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον χρηματική επιβράβευση ή 

χορηγία ή παροχή ή οικονομικό αντάλλαγμα που προκύπτει από τη συμμετοχή της ομάδας της 

στο Πρωτάθλημα, έως το χρονικό σημείο κατά το οποίο αποχώρησε κατά τα ανωτέρω 

αναφερόμενα. Η άνω ΚΑΕ δεν δικαιούται να λάβει κανένα ποσό εκ της αναλογίας της από την 

απαίτησή της από τον ΕΣΑΚΕ σε οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα βρεθεί εις χείρας του, το 

οποίο προκύπτει από συμβάσεις παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων ή χορηγίας, μετά την 

αποβολή της από το Πρωτάθλημα (ενδεικτικά από συμβάσεις χορηγίας, τηλεοπτικών 

δικαιωμάτων). 

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 στις εκάστοτε εν ισχύ 

συμβάσεις (π.χ χορηγιών, τηλεοπτικών δικαιωμάτων) ενώ από την αποχώρηση δεν δικαιούνται 

οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα προβλέπεται στις ανωτέρω συμβάσεις.  

3. Επίσης ο ΕΣΑΚΕ σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις 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. 

4. Δικαιούχος του συνολικού ποσού που προκύπτει από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 

3 του παρόντος στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου είναι ο ΕΣΑΚΕ.   

 

Άρθρο 33ο    

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

1. Η αρμοδιότητα  για την λήψη απόφασης για  αναβολή  του  αγώνα  ανήκει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ε.Σ.ΑΚ.Ε ή στο όργανο ή επιτροπή του στο οποίο/στην οποία θα έχει αναθέσει το 

σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. 

 

2. Η αναβολή αγώνα πρέπει να γνωστοποιείται στις ενδιαφερόμενες Κ.Α.Ε και σε όλους τους 

εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, εικοσιτέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την ώρα 

έναρξης αυτού εξαιρούμενης των περιπτώσεων αναβολής που προβλέπονται στο εκάστοτε εν 

ισχύ Υγειονομικό Πρωτόκολλο.  

 

3. Για την διεξαγωγή αγώνα που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε επιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ε.Σ.Α.Κ.Ε ή το όργανο ή επιτροπή του στο οποίο/στην οποία θα έχει αναθέσει το σύνολο ή 

μέρος των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, που υποχρεούται να ορίσει 

την διεξαγωγή του αγώνα το συντομότερο δυνατόν. 

 

4. Απαγορεύεται η αναβολή προγραμματισμένου αγώνα από τα αρμόδια όργανα ακόμη και σε 

περίπτωση κατά την οποία συναινούν προς τούτο οι αγωνιζόμενες Κ.Α.Ε.  

 

5. Το Προεδρείο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, σε περιπτώσεις που είναι αδύνατη η συνεδρίαση των μελών του, ή 

των μελών του οργάνου ή της Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος, έχει 

δικαίωμα να ενεργεί και να αποφασίζει  σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

 

6. Ως ημέρες διεξαγωγής αγώνων Πρωταθλήματος ορίζονται το Σάββατο και η Κυριακή, εκτός των 

περιπτώσεων που στο πρόγραμμα των αγώνων υφίστανται κενές ημερομηνίες, στις οποίες το ΔΣ 

ή η αρμόδια Επιτροπή δύναται να  ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές.  

 

7. Αγώνες Πρωταθλήματος, στους οποίους συμμετέχει μία (1) ομάδα η οποία συμμετέχει και σε 

ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δύνανται να μετατεθούν την Δευτέρα.  

 

8. Αγώνας πρωταθλήματος διεξάγεται Κυριακή, στην περίπτωση που μεσολαβεί χρονικό διάστημα 

μικρότερο των σαράντα οκτώ (48) ωρών από προγραμματισμένους αγώνες ευρωπαϊκών 

διοργανώσεων και των δύο (2) συμμετεχουσών ΚΑΕ  



65 
 

 

9.Αγώνας πρωταθλήματος διεξάγεται εκτός Σαββατοκύριακου, με προτεραιότητα στην 

φιλοξενούμενη ΚΑΕ, στην περίπτωση που μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των σαράντα 

οκτώ (48) ωρών από τον προγραμματισμένο αγώνα στα πλαίσια ευρωπαϊκών διοργανώσεων 

μιας εκ των δύο συμμετεχουσών ΚΑΕ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

Άρθρο 34ο    

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 

ΤΟΥ ΕΣΑΚΕ - ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΩΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ /ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

Στους αγώνες του πρωταθλήματος αρμοδιότητας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε,  

 

Α. δικαίωμα ελεύθερης εισόδου έχουν: 

α. Οι τρεις (3) διαιτητές του αγώνα. Ειδικά στον τελικό αγώνα της φάσης των play off δικαίωμα 

ελεύθερης εισόδου έχουν όλοι οι διαιτητές οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην κλήρωση για την 

διεύθυνση των τελικών. 

β. Οι παρατηρητές της ΔΕΑΒ του αγώνα (επιδεικνύοντας την πράξη ορισμού τους για τον 

συγκεκριμένο αγώνα). 

γ. Ο παρατηρητής διαιτησίας του αγώνα. 

δ. Οι Τεχνικοί Παρατηρητές του αγώνα. 

ε. Οι Κριτές/Σημειωτές (Γραμματεία) του αγώνα. 

 

Ο ΕΣΑΚΕ θα ενημερώνει εγγράφως την γηπεδούχο ΚΑΕ σχετικά με τους δικαιούμενους ελευθέρας 

εισόδου σε κάθε αγωνιστική. 

  

Β. Είσοδος με ειδικές ταυτότητες ή άλλο αποδεικτικό μέσο 

α. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, στους οποίους οι 

ΚΑΕ έχουν παραχωρήσει το δικαίωμα τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής μετάδοσης των εντός έδρας 

αγώνων τους καθώς και οι προστηθέντες από τον τηλεοπτικό σταθμό υπάλληλοι της 

συνεργαζόμενης με τον άνω σταθμό στατιστικής υπηρεσίας έχουν δικαίωμα εισόδου με την 

επίδειξη ειδικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου που θα αποδεικνύει την σχέση τους 

με το  τηλεοπτικό / και ραδιοφωνικό σταθμό 

 

β. Οι κάτοχοι δελτίων ελεύθερης εισόδου του ΠΣΑΤ, των Ενώσεων Συντακτών, οι οποίες έχουν 

αναγνωρισθεί από την ΠΟΕΣΥ και των δημοσιογραφικών διαπιστεύσεων που εκδίδονται από τις 

ΚΑΕ και τον ΕΣΑΚΕ. 

 

Η είσοδος των φωτορεπόρτερ/φωτοειδησεογράφων γίνεται με την επίδειξη των δελτίων 

αναγνώρισης επαγγελματικής ταυτότητας των μελών της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας και 

τυχόν άλλων αναγνωρισμένων επαγγελματικών δημοσιογραφικών ενώσεων φωτορεπόρτερ, των 

οποίων τα ειδικά δελτία αναγνωρίσεως που εκδίδουν οι ανωτέρω ενώσεις και θεωρούνται από 

τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θεωρούνται προς τούτο και από τη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και φέροντας  το επίσημο γιλέκο των 

φωτορεπόρτερ/φωτοειδησειγράφων της διοργανώτριας αρχής.  

 

γ. Οι εκπρόσωποι του ΕΣΚΑΝ/EOKAN για την διενέργεια doping control του αγώνα. 

 

Γ. Δικαιούμενοι Εισόδου με Διαπιστεύσεις χορηγούμενες από τον ΕΣΑΚΕ 

α. Τα μέλη της στατιστικής υπηρεσίας των αγώνων. 

β. Το Αστυνομικό Προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. 
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γ. Οι υπάλληλοι της επίσημης εταιρείας που έχει επιλεχθεί από τον ΕΣΑΚΕ για την 

μαγνητοσκόπηση των αγώνων. 

δ. Ο επόπτης των αγώνων.  

ε. Οι ελεγκτές αντιπαροχών των χορηγών/ Υποστηρικτών του Πρωταθλήματος, με διαπιστεύσεις 

χορηγούμενες από τον ΕΣΑΚΕ, οι οποίες φέρουν φωτογραφία του κατόχου τους. 

στ. Οι υπάλληλοι του ΕΣΑΚΕ, με διαπιστεύσεις χορηγούμενες από τον ΕΣΑΚΕ,που φέρουν 

φωτογραφία του κατόχου τους και θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του 

γηπέδου. 

ζ. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας των ΚΑΕ με διαπιστεύσεις χορηγούμενες από τον ΕΣΑΚΕ, οι οποίες 

φέρουν φωτογραφία του κατόχου τους και θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του 

γηπέδου. 

η. Ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της εκάστοτε ΚΑΕ με διαπιστεύσεις χορηγούμενες από τον 

ΕΣΑΚΕ,  οι οποίες φέρουν φωτογραφία του κατόχου τους και θα έχουν πρόσβαση στους χώρους 

του γηπέδου αυστηρά και μόνο για δημοσιογραφική κάλυψη. 

 

Δ. Δικαιούμενοι Εισόδου με Day Pass (ημερήσια κάρτα) του ΕΣΑΚΕ. 

Οι κάτοχοι του Day Pass (ημερήσιας κάρτας) του ΕΣΑΚΕ. 

 

Ε. Επίσης δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο με ευθύνη της γηπεδούχου ΚΑΕ κατά την ημέρα του 

αγώνα έχουν: 

α. Το προσωπικό του γηπέδου και της γηπεδούχου ΚΑΕ το οποίο είναι απαραίτητο για την 

διεξαγωγή του αγώνα φέροντας την ειδική διαπίστευση της ΚΑΕ. Σχετική κατάσταση θα 

αποστέλλεται στον ΕΣΑΚΕ την προηγούμενη εργάσιμη πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα. 

 

β. Το προσωπικό ασφαλείας που είναι αναγκαίο για τη διεξαγωγή του αγώνα φορώντας την 

ειδική στολή της εταιρείας security. Σχετική κατάσταση θα αποστέλλεται στον ΕΣΑΚΕ την 

προηγούμενη εργάσιμη πριν από πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. 

 

γ. Οι δημοσιογράφοι που έχουν διαπιστευθεί από τον ΕΣΑΚΕ σε αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος, 

όπου έχει αποφασισθεί με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΕ, η έκδοση ημερήσιων διαπιστεύσεων για το 

σύνολο του Τύπου.  

 

Άρθρο 35ο    

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ - ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΑΚΕ 

 

Α. Δικαίωμα ελευθέρας εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και παραμονής στον πάγκο κάθε 

αγωνιζόμενης ομάδας έχουν οι εξής: 

 

Τα μέλη της αποστολής των ομάδων που αγωνίζονται και συγκεκριμένα : 

••  Δώδεκα (12) αθλητές. 

••  Ένας (1) προπονητής. 

••  Έως δύο  (2) βοηθοί προπονητή. 

••  Ένας (1) team manager. 

••  Συνολικά δεκαέξι  (16) άτομα για κάθε ομάδα που λαμβάνει μέρος στον  αγώνα. 

 

Σημειώνεται ότι ο team manager υποχρεούται να φέρει την ειδική διαπίστευση του ΕΣΑΚΕ. 

 

Β. Δικαίωμα ελευθέρας εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και παραμονής παράπλευρα του πάγκου 

κάθε αγωνιζόμενης ομάδας έχουν αποκλειστικά και οι εξής: 

 

••  Ένας (1) φυσιοθεραπευτής. 

••  Ένας (1) γυμναστής. 

••  Ένας (1) φροντιστής. 

••  Ένας (1) διερμηνέας. 
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••  Ένας (1) στατιστικογράφος,  

••  Ένας (1) συνοδός ομάδος. 

••  Ο ιατρός της ΚΑΕ. 

 

Ήτοι επτά  (7) άτομα και επί πλέον δύο (2) άτομα που έχουν αποδεδειγμένα σχέση, ή εξάρτηση με 

την ΚΑΕ,  που φέρουν όλα τις ειδικές διαπιστεύσεις του ΕΣΑΚΕ.  

 

Απαγορεύεται η παραμονή στον αγωνιστικό χώρο οιουδήποτε, ο οποίος δεν φέρει την ειδική 

διαπίστευση  του ΕΣΑΚΕ, υποχρεούμενου του τεχνικού παρατηρητή να μεριμνήσει για την 

απομάκρυνσή του ενημερώνοντας τον υπεύθυνο ασφαλείας της ΚΑΕ και την Αστυνομία για την 

επιβολή της σχετικής ποινής. 

 

Σε περίπτωση μη απομάκρυνσης και παραμονής του/των ανωτέρω  προσώπων ή εισόδου μη 

δικαιούμενων προσώπων, ο τεχνικός παρατηρητής οφείλει να μεριμνήσει για την απομάκρυνσή 

τους ενημερώνοντας τον υπεύθυνο ασφαλείας της ΚΑΕ και την Αστυνομία εφαρμοζόμενων  εν 

συνεχεία των προβλεπόμενων στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό ποινών 

 

Ο αγώνας δεν αρχίζει αν δεν απομακρυνθούν άμεσα τα πρόσωπα που δεν δικαιούνται 

παραμονής στον αγωνιστικό χώρο, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων για το μηδενισμό 

της γηπεδούχου ομάδας. 

 

Αν ο αγώνας έχει αρχίσει, σε περίπτωση εισόδου μη δικαιούμενων προσώπων, διακόπτεται και  

γίνονται συστάσεις και ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Αν παρά τις συστάσεις και τις 

ανακοινώσεις τα ανωτέρω πρόσωπα δεν απομακρύνονται εντός (20) είκοσι λεπτών, ο αγώνας 

διακόπτεται οριστικά και κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας με 20-0 και επιβάλλεται η 

προβλεπόμενη ποινή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 36ο    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Οι οικονομικοί όροι με τους οποίους θα διεξάγονται τα Πρωταθλήματα, αρμοδιότητος του 

ΕΣΑΚΕ καθορίζονται σύμφωνα με την Ειδική Προκήρυξη του κάθε Πρωταθλήματος και την 

οικονομική εγκύκλιο που προσαρτάται σε αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

 

2. Σε ομάδα, η οποία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό είτε δεν προσέλθει 

στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί προγραμματισμένος αγώνας ή δεν συμμετάσχει σε αυτόν ή 

αποχωρήσει από αυτόν, πριν από την κανονική του λήξη, πλέον των προβλεπόμενων από τις 

οικείες διατάξεις του ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού του Ε.Σ.Α.Κ.Ε κυρώσεων και ανεξάρτητα 

από το εκάστοτε ισχύον σύστημα κατανομής των καθαρών εισπράξεων, επιβάλλεται και 

χρηματικό πρόστιμο ισόποσο προς το θετικό αποτέλεσμα των καθαρών εσόδων του αγώνα, 

όπως αυτές θα προκύψουν από την σχετική εκκαθάριση.  

 

3. Οι χρηματικές ποινές  (πρόστιμα) που επιβάλλονται από το Μ.Δ.Ο σε Κ.Α.Ε, παρακρατούνται 

από τον ΕΣΑΚΕ άμεσα, αυτοδίκαια και σε κάθε περίπτωση εντός ενός  (1) μήνα από το χρονικό 

σημείο κατά το οποίο η εκδοθείσα απόφαση περί επιβολής του προστίμου κατέστη τελεσίδικη και 

μάλιστα κατά προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου από οποιαδήποτε απαίτηση της Κ.Α.Ε κατά 

του Συνδέσμου προερχόμενη από οποιαδήποτε αιτία βρεθεί εις χείρας του, μη δυνάμενων των 

σχετικών απαιτήσεων να κατασχεθούν ή να εκχωρηθούν ως προς το ύψος των ανωτέρω ποσών 

(χρηματικών προστίμων,) από/ή προς τρίτους, άλλως διακανονίζονται εντός τριάντα (30) ημερών 

από την τελεσιδικία της ανωτέρω απόφασης. Το αναλογούν σε κάθε ΚΑΕ και καλαθοσφαιριστή 

της ασφάλιστρο σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος και οι 

αμοιβές και τα έξοδα διαιτησίας (αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταβληθεί από την ΚΑΕ), 

παρακρατούνται άμεσα και αυτοδίκαια κατά προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου από τον 

Ε.Σ.Α.Κ.Ε από οποιαδήποτε απαίτηση της Κ.Α.Ε κατά του Συνδέσμου προερχόμενη από 

οποιαδήποτε αιτία βρεθεί εις χείρας του μετά την καταβολή του ασφαλίστρου ή την διεξαγωγή 

κάθε αγώνα, μη δυνάμενων των σχετικών απαιτήσεων να κατασχεθούν ή να εκχωρηθούν ως 

προς το ύψος των ανωτέρω ποσών (χρηματικών προστίμων, ασφαλίστρων και αμοιβών και  

εξόδων διαιτησίας) από/ή προς τρίτους. 

 

Σε περίπτωση που ΚΑΕ δεν διατηρεί απαίτηση κατά του ΕΣΑΚΕ από οποιαδήποτε αιτία ή σε 

περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παρακράτηση των άνω ποσών 

από οποιαδήποτε απαίτηση της ΚΑΕ κατά του ΕΣΑΚΕ κατά τις άνω διακρίσεις,  επιβάλλονται στην 

ΚΑΕ οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Ειδικού Πειθαρχικού 

Κανονισμού ποινές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 37ο   

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥΣ 

 

1. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν μόνο οι ομάδες, που συμμετέχουν στον συγκεκριμένο 

αγώνα για τους παρακάτω και μόνο λόγους και προϋποθέσεις για την τυπική και ουσιαστική 

αποδοχή τους. 

 

α. Για αντικανονικότητα του γηπέδου, που είναι συνέπεια της μη τήρησης των σχετικών 

διατάξεων των κανονισμών Πρωταθλημάτων και Παιδιάς. 

 

β. Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή ή προπονητή. Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να είναι 

συγκεκριμένες και ειδικά για την περίπτωση της αντικανονικής συμμετοχής αθλητή να αναφέρουν 
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τόσο το ονοματεπώνυμο όσο και το πατρώνυμο του και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους 

υποβάλλεται η ένσταση.  

 

Οι ενστάσεις αυτές για να γίνουν τυπικά δεκτές, θα πρέπει να υποβάλλονται πριν από την έναρξη 

του αγώνα. 

 

γ. Για πλαστοπροσωπία αθλητή. 

Για τις περιπτώσεις της παρ. γ ισχύουν και τα όσα αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου αυτού  

 

δ. Για σοβαρή παράβαση ή κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς από τους Διαιτητές ή τους 

κριτές, της οποίας συνέπεια ήταν η διαμόρφωση του συγκεκριμένου αποτελέσματος, που σε 

αντίθετη περίπτωση, ενδεχόμενα να ήταν υπέρ της ομάδας που υποβάλλει την ένσταση αυτή. 

 

Οι ενστάσεις των παρ. γ και δ, για να γίνουν τυπικά δεκτές, θα πρέπει να υποβάλλονται από τον 

αρχηγό  της ομάδας, στο τέλος του ημιχρόνου ή του αγώνα εφ' όσον έχει δηλωθεί η πρόθεση 

υποβολής τους, μόλις υπέπεσε στην αντίληψη τους ο λόγος για τον οποίο υποβάλλουν την 

συγκεκριμένη ένσταση. 

 

ε. Για την κατακύρωση από τους διαιτητές του αποτελέσματος αγώνα, που έχει διακοπεί συνεπεία 

επεισοδίων. 

 

στ. Για την μη τέλεση από τους διαιτητές αγώνα επειδή δεν προσκομίσθηκαν τα δελτία 

ταυτότητας και υγείας των αθλητών. Τα τελευταία πρέπει να φέρουν ιατρική θεώρηση.  

 

Οι ενστάσεις των παρ. ε και στ, για να γίνουν τυπικά δεκτές, θα πρέπει να υποβάλλονται από τον 

αρχηγό  της ομάδας πριν την υπογραφή του Φύλλου αγώνα από τους Διαιτητές. 

 

2. Οι διαιτητές οφείλουν να γράψουν στο Φύλλο Αγώνα αν η ένσταση έχει υποβληθεί σύμφωνα με 

όσα ορίζονται ανωτέρω.  

 

3. Σε  όλες τις  παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, η ένσταση θα πρέπει να  υπογραφεί από 

τον αρχηγό  της ομάδας, που την υποβάλλει. Οι διαιτητές και ο αρχηγός , αντίπαλης ομάδας, 

καθώς και ο τεχνικός παρατηρητής και κριτές του αγώνα λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου 

της ένστασης που υποβλήθηκε και βεβαιώνουν τούτο  ενυπόγραφα στο Φύλλο Αγώνα. Σε 

περίπτωση τυχόν αρνήσεώς οιουδήποτε από τους ανωτέρω για την κατά τα άνω υπογραφή, 

γίνεται σχετική αναφορά στο Φύλλο Αγώνα η οποία υπογράφεται από τους υπόλοιπους. 

  

4. Αιτιολογημένη απάντηση στο Φύλλο Αγώνα. 

 

Μετά την υποβολή της ένστασης της περίπτωσης της παρ. 1.δ του παρόντος άρθρου ο υπεύθυνος 

διαιτητής υποχρεούται να απαντήσει συνοπτικά στο Φύλλο Αγώνα και να αιτιολογήσει την 

απόφαση ή παράλειψή του που προσβάλλεται δι' αυτής. 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες, που όμως δεν είναι δυνατόν να διαφοροποιούν την προηγούμενη 

απάντηση του στο Φύλλο Αγώνα, διατυπώνονται από τους διαιτητές  στις έγγραφες εκθέσεις 

τους. 

 

α.   Οι ενστάσεις που υποβάλλονται όπως ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι, για να γίνουν 

τυπικά δεκτές προς συζήτηση, πρέπει να υποστηριχθούν με έγγραφο της ενδιαφερόμενης Κ.Α.Ε, 

που θα έχει νόμιμα υπογραφεί και θα υποβληθεί σε διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την 

διεξαγωγή του αγώνα, στο αρμόδιο για την εκδίκαση της ένστασης όργανο, άλλως 

απορρίπτονται σαν απαράδεκτες (αποκλειστική προθεσμία). Σε περίπτωση διεξαγωγής του 

επόμενου αγώνα, στον οποίο συμμετέχουν ΚΑΕ οι οποίες έχουν υποβάλει ενστάσεις, σε διάστημα 

μικρότερο 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 play- offs,  οι ΚΑΕ 
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οι οποίες έχουν υποβάλει ενστάσεις, πρέπει να τις υποστηρίξουν έως τις 12.000 της επόμενης 

εργάσιμης ημέρας από την διεξαγωγή του αγώνα.  

 

β. Για την τυπική αποδοχή της ένστασης, είναι απαραίτητη μαζί με την υποβολή του 

αναφερόμενου στο προηγούμενο εδάφιο εγγράφου εντός της τασσόμενης σε αυτό προθεσμίας 

και  η καταβολή του παράβολου, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Ειδική Προκήρυξη του 

Πρωταθλήματος.  

 

γ. Τα παράβολα της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, 

καταπίπτουν στο σύνολό τους υπέρ του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, ενώ σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης 

καταπίπτουν υπέρ του ΕΣΑΚΕ κατά ποσοστό 50%.  

 

5. α. Οι διαιτητές υποχρεούνται να δέχονται την αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα κάθε ένστασης, που 

υποβάλλεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού 

καθώς και κάθε ένστασης, σχετικής με τον αγώνα, που διεξήχθη ή όχι. 

 

β. Μη συμμόρφωση των διαιτητών με την προηγούμενη παράγραφο συνιστά πειθαρχικό 

παράπτωμα και τιμωρείται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον σχετικό 

κανονισμό. 

 

6. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται εκδικάζονται από το διαλαμβανόμενο στο άρθρο 120 του ν. 

2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Δικαιοδοτικό Όργανο, ως και τα προβλεπόμενα στους 

σχετικούς κανονισμούς, λοιπά όργανα, οι αποφάσεις των οποίων πρέπει να εκδίδονται πριν την 

επόμενη αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος.  

 

7. Κατά την εκδίκαση των ενστάσεων στο αρμόδιο όργανο, η ενδιαφερόμενη Κ.Α.Ε, έχει δικαίωμα 

να καταθέσει έγγραφο υπόμνημα, που θα περιέχει τις απόψεις της για την υπό κρίση ένσταση. Το 

αρμόδιο όργανο δύναται να επιτρέψει και τη προφορική ανάπτυξη ισχυρισμών, με την 

παράσταση νόμιμα εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των ενδιαφερομένων Κ.Α.Ε. 

 

8. Σε κάθε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής αθλητή που αναφέρεται στην παρ. 1 β και 1γ του 

άρθρου αυτού η διοργανώτρια αρχή έχει δικαίωμα να ερευνήσει την βασιμότητα των λόγων που 

στοιχειοθετούν κάθε σχετική παράβαση αυτεπάγγελτα είτε στις περιπτώσεις που η ενιστάμενη 

ΚΑΕ δεν υποστηρίξει την συζήτηση της υποβληθείσης ένστασής της είτε να ερευνήσει κάθε 

περίπτωση μεταγενέστερης του αγώνα σχετικής καταγγελίας που θα υποβληθεί από ΚΑΕ στην 

διοργανώτρια και πάντως εντός πέντε (5) πλήρων εργασίμων ημερών από της ημέρας 

διεξαγωγής του αγώνα που έλαβε χώρα η παράβαση. Σε περίπτωση που υπάρξει πλήρης 

τεκμηρίωση και πλήρης απόδειξη της υποβληθείσης ένστασης ή καταγγελίας επιβάλλεται στην 

υπαίτια ΚΑΕ από το ΜΔΟ η ποινή που προβλέπεται στο άρθρο 18 2 Γ του Ειδικού Πειθαρχικού 

Κανονισμού.  

 

Άρθρο 38ο   

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ 

 

1. Κατά των αποφάσεων του άνω Δικαιοδοτικού Οργάνου δύναται να  ασκηθεί προσφυγή 

ενώπιον του ΑΣΕΑΔ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 121 του ν. 2725/1999, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

2. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής είναι δύο (2) ημέρες από την με οποιονδήποτε 

τρόπο κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης. 

 

3. Οι προσφυγές που ασκούνται, εκδικάζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών 

Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) σύμφωνα με όσα ο Νόμος προβλέπει για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές 

του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’ 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΩΝΩΝ  

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Άρθρο 39ο    

Ε.Σ.Α.Κ.Ε. -  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

 

Ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. σε εκτέλεση της διατάξεως του άρθρου 84 του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και υπό τις διαλαμβανόμενες σε αυτό προϋποθέσεις, δύναται να παραχωρεί το δικαίωμα 

ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων του πρωταθλήματος, το οποίο διοργανώνει, υπέρ 

Κ.Α.Ε μελών του.   

  

Άρθρο 40ο    

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Τα καθαρά έσοδα από τις συμβάσεις των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων που καταρτίζει ο 

Ε.Σ.Α.Κ.Ε. υπέρ Κ.Α.Ε μελών του, κατανέμονται σε αυτές από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. ή 

της Γ.Σ. του μετά την παρακράτηση των υπό του Νόμου και Κανονισμών προβλεπομένων υπέρ 

των δικαιούχων ποσοστών.  

 

Άρθρο 41ο   

ΩΡΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ 

 

Η ημέρα διεξαγωγής των αγώνων του πρωταθλήματος συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι 

οποίοι μεταδίδονται τηλεοπτικά, καθορίζονται αποκλειστικά και μόνον από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του  Ε.Σ.Α.Κ.Ε ή το όργανο ή επιτροπή του στο οποίο θα έχει αναθέσει το σύνολο ή 

μέρος των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. 

Ο καθορισμός της ώρας αγώνα που μεταδίδεται τηλεοπτικά γίνεται σε συνεργασία με τον 

τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσής του.   

 

Άρθρο 42ο    

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Οποιαδήποτε αλλαγή της ώρας ή ημέρας διεξαγωγής αγώνος γίνεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Α.Κ.Ε ή του οργάνου ή επιτροπής του στο οποίο θα έχει αναθέσει 

το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. 

 

Άρθρο 43ο    

ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ - ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΕ   

 

Αν προγραμματισμένος για μετάδοση αγώνας δεν μεταδοθεί με υπαιτιότητα οιασδήποτε των 

αγωνιζομένων Κ.Α.Εοφείλεται αποζημίωση από αυτή προς τον ανάδοχο των δικαιωμάτων 

τηλεοπτικής μεταδόσεως των αγώνων του πρωταθλήματος αρμοδιότητας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, φορέα, 

το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε ή / και προβλέπεται την σχετική σύμβαση που 

έχει καταρτίσει με τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 2725/99 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Το χρηματικό αυτό ποσό παρακρατεί άμεσα ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. από 

οποιοδήποτε χρηματικό ποσό εισπράξει για λογαριασμό της ή των υπαίτιων Κ.Α.Ε και το αποδίδει 

στον αντισυμβαλλόμενό του φορέα του δικαιώματος τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων 

πρωταθλήματος. 
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Άρθρο 44ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΕ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης κατά του ΕΣΑΚΕ οποιασδήποτε ρήτρας, η οποία προβλέπεται είτε σε 

συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει ο ΕΣΑΚΕ, είτε για την παραχώρηση των δικαιωμάτων 

τηλεοπτικής μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων των ΚΑΕ στα πλαίσια του Πρωταθλήματος μετά 

την χορήγηση  προς τον ΕΣΑΚΕ  της άδειας του άρθρου  84 του ν. 2725/1999, είτε σε συμβάσεις για 

την παραχώρηση δικαιωμάτων προβολής φυσικών ή νομικών προσώπων στα πλαίσια των 

αγώνων του Πρωταθλήματος και εν γένει των δραστηριοτήτων του ΕΣΑΚΕ, υπέρ των 

αντισυμβαλλομένων φορέων, λόγω παράβασης των συμβατικών υποχρεώσεών  οποιασδήποτε 

ΚΑΕ, η τελευταία οφείλει να καταβάλει στον ΕΣΑΚΕ εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωση 

του ΕΣΑΚΕ για την κατάπτωση της άνω ρήτρας το ισόποσο της ρήτρας αυτής, άλλως ο ΕΣΑΚΕ θα 

παρακρατήσει άμεσα, αυτοδίκαια και κατά προτεραιότητα έναντι οιουδήποτε τρίτου από την 

αναλογία των υπαίτιων ΚΑΕ επί οποιασδήποτε απαίτησής της κατά του ΕΣΑΚΕ, το ισόποσο της 

επιβληθείσας ρήτρας. Σε περίπτωση που η υπολειπόμενη αναλογία της ΚΑΕ δεν επαρκεί για την 

ανωτέρω παρακράτηση, η ΚΑΕ υποχρεούται να καταβάλει άμεσα το αντίστοιχο ποσό εντός δέκα 

(10) ημερών από την κατάπτωση της άνω ρήτρας. Σε κάθε  περίπτωση επιβολής ρήτρας από τους 

άνω φορείς και ανεξάρτητα από την παρακράτηση του ισόποσου της ρήτρας από τον ΕΣΑΚΕ, 

επιβάλλεται στην ΚΑΕ το προβλεπόμενο στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό  χρηματικό πρόστιμο 

από το ΜΔΟ  μετά από παραπομπή υπό του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, δικαιούμενου του ΕΣΑΚΕ να ζητήσει 

την αποκατάσταση οποιασδήποτε άλλης ζημίας υποστεί από την άνω παράβαση. Σε περίπτωση 

υποτροπής, επιβάλλεται από το ΜΔΟ, μετά από παραπομπή υπό του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ ποινή 

διεξαγωγής αγώνα κεκλεισμένων των θυρών.  

 

Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις άνω αναφερόμενες υποχρεώσεις από ΚΑΕ, 

συνεπεία της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος του ΕΣΑΚΕ ή και των ΚΑΕ φορέας προβεί σε καταγγελία 

οποιασδήποτε των ανωτέρω συμβάσεων, η ΚΑΕ αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα με απόφαση 

του ΜΔΟ, μετά από παραπομπή από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ δικαιούμενων του ΕΣΑΚΕ και των λοιπών 

ΚΑΕ να ζητήσουν την αποκατάσταση οποιασδήποτε άλλης ζημίας υποστούν συνεπεία της άνω 

καταγγελίας. 

 

Άρθρο 45ο    

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

1. Σε περίπτωση κατά την οποία ΚΑΕ - μέλος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. (εκπρόσωποι, προστηθέντες της κλπ.) 

δεν επιτρέψει την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο ή/και την μετάδοση του αγώνα (όλου ή μέρους 

αυτού), στο τηλεοπτικό συνεργείο (σχολιαστές - τεχνικούς - δημοσιογράφους κλπ.) του 

αντισυμβαλλομένου του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. [κατά τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 2725/99 όπως ισχύει], 

φορέα του αποκλειστικού δικαιώματος τηλεοπτικής μετάδοσης αγώνων πρωταθλήματός, η 

ενέργειά του αυτή συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και πλέον της προβλεπομένης από το 

οικείο άρθρο του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ποινής, του επιβάλλεται από το 

Δικαιοδοτικό Όργανο και χρηματικό πρόστιμο ποσού  50.000€. Σε περίπτωση δε υποτροπής του 

επιβάλλεται πλέον των ανωτέρω ποινής και χρηματικού προστίμου και η ποινή της αφαίρεσης 

δύο (2) βαθμών από την βαθμολογία.  Εάν ο αγώνας διεξάγεται στα πλαίσια της κανονικής 

περιόδου η αφαίρεση των δύο βαθμών θα γίνει από τον πίνακα της τελικής βαθμολογικής 

κατάταξης των ομάδων μετά το πέρας της κανονικής περιόδου ενώ εάν ο αγώνας διεξάγεται στα 

πλαίσια των Play - offs η αφαίρεση των 2 βαθμών θα γίνει από την βαθμολογία της επόμενης 

αγωνιστικής περιόδου και η ομάδα της υπαίτιας Κ.Α.Ε θα αποκλεισθεί από την συμμετοχή της 

στους επόμενους αγώνες των Play - offs.  

 

2. O ΕΣΑΚΕ και οι γηπεδούχες ΚΑΕ – μέλη του υποχρεούνται να απαγορεύουν την είσοδο στους 

αγωνιστικούς χώρους συνεργείων άλλων τηλεοπτικών σταθμών για οποιονδήποτε λόγο. Ο 

τηλεοπτικός σταθμός στον οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης κάθε 

αγώνα και μόνο δικαιούται να επιτρέπει εγγράφως την είσοδο συνεργείων άλλων τηλεοπτικών 

σταθμών/καναλιών (εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας) στα γήπεδα που διεξάγονται οι 
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αγώνες για την λήψη στιγμιοτύπων για την ειδησεογραφική ενημέρωση του κοινού στα πλαίσια 

της διατάξεως του άρθρου 84 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις περιπτώσεις 

αυτές ο άνω τηλεοπτικός σταθμός θα ειδοποιεί εγγράφως τον ΕΣΑΚΕ τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες 

πριν την διεξαγωγή του αγώνα, προκειμένου αυτός στην συνέχεια να ενημερώνει σχετικά κάθε 

ΚΑΕ.  

 

Μετά το τέλος κάθε αγώνα Πρωταθλήματος ΕΣΑΚΕ και μόνο επιτρέπεται η είσοδος στους στο 

γήπεδο συνεργείων άλλων τηλεοπτικών σταθμών για την λήψη στιγμιοτύπων από την 

Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιείται μετά τη λήξη κάθε αγώνα. Σε περίπτωση παράβασης 

από οιαδήποτε ΚΑΕ των προβλεπόμενων στην παρούσα παράγραφο υποχρεώσεων,  η ενέργειά 

της αυτή συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και πλέον της προβλεπόμενης από το οικείο άρθρο 

του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ποινής, του επιβάλλεται από το Δικαιοδοτικό 

Όργανο και χρηματικό πρόστιμο ποσού , 50.000 €. Σε περίπτωση δε υποτροπής του επιβάλλεται 

πλέον των ανωτέρω ποινής και χρηματικού προστίμου και η ποινή της αφαίρεσης ενός (1) 

βαθμού από την βαθμολογία.  Εάν ο αγώνας διεξάγεται στα πλαίσια της κανονικής περιόδου η 

αφαίρεση του βαθμού θα γίνει από τον πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης των ομάδων 

μετά το πέρας της κανονικής περιόδου ενώ εάν ο αγώνας διεξάγεται στα πλαίσια των Play - offs η 

ομάδα της υπαίτιας Κ.Α.Ε αποκλείεται αυτόματα από τους αγώνες της φάσης αυτής και 

προκρίνεται η αντίπαλος ομάδα ανεξάρτητα από τα  μέχρι εκείνη τη στιγμή μεταξύ τους 

αποτελέσματα. Η αφαίρεση βαθμών γίνεται από τη βαθμολογία της επόμενης αγωνιστικής 

περιόδου. 

 

Η ΚΑΕ οφείλει να μεριμνήσει για την live μετάδοση της Συνέντευξης Τύπου μετά τη λήξη των 

αγώνων από το επίσημο κανάλι της ΚΑΕ στο  YouTube . 

 

Άρθρο 46ο    

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

1. Οι ΚΑΕ - μέλη του ΕΣΑΚΕ που μετέχουν στα Πρωταθλήματα που διοργανώνονται από τον 

Σύνδεσμο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχωρούν, εκχωρούν ή μεταβιβάζουν τα δικαιώματα 

τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων τους σε τηλεοπτικούς ή/και 

ραδιοφωνικούς σταθμούς σε εκτέλεση των σχετικών διατάξεων, υποχρεούνται στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το άρθρο 84 παρ. 8 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει 

και στην κατάθεση στον ΕΣΑΚΕ αντιγράφων των σχετικών συμβάσεων εντός προθεσμίας πέντε (5) 

εργασίμων ημερών από την κατάρτισή τους. 

 

Σε περίπτωση που ΚΑΕ δεν τηρήσει τον έγγραφο τύπο για την κατάρτιση συμφωνίας για την 

παραχώρηση των άνω δικαιωμάτων ή δεσμεύεται από τον αντισυμβαλλόμενό της φορέα για την 

μη κοινοποίηση των όρων της, υποχρεούται με έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 

να γνωστοποιήσει στον ΕΣΑΚΕ τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας της με ραδιοφωνικό 

ή/και τηλεοπτικό σταθμό για την παραχώρηση των άνω δικαιωμάτων εντός προθεσμίας πέντε (5) 

εργασίμων ημερών από την κατάρτιση της σχετικής συμφωνίας. 

 

Ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται να ελέγχει την αλήθεια των άνω συμβάσεων και δηλώσεων έχων προφανές 

έννομο συμφέρον προς τούτο με οποιοδήποτε μέσο κρίνει πρόσφορο υποχρεουμένων των Κ.Α.Ε 

να του παράσχουν κάθε συνδρομή και βοήθεια κατά την διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου, άλλως 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού του ΕΣΑΚΕ. 

 

2. Οι άνω ΚΑΕ υποχρεούνται να αποδίδουν στον ΕΣΑΚΕ το προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις 

ποσοστό 8% επί του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος το οποίο εισπράττουν από την 

ρευστοποίηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων τους εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από 

την είσπραξη οιουδήποτε χρηματικού ποσού από τον αντισυμβαλλόμενό τους φορέα (τηλεοπτικό 

ή/και ραδιοφωνικό σταθμό) σε εκτέλεση της μεταξύ τους καταρτισθείσας συμβάσεως. Για τον 

προσδιορισμό του ποσοστού που δικαιούται ο ΕΣΑΚΕ υπολογίζονται και οιεσδήποτε οικονομικά 
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αποτιμητέες παροχές του τηλεοπτικού ή/και ραδιοφωνικού σταθμού προς τις ΚΑΕ. 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.  

  

3. Σε περίπτωση που ΚΑΕ δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα στον ΕΣΑΚΕ, σύμβαση, ιδιωτικό συμφωνητικό 

ή οιαδήποτε τυχόν συμφωνία εκ των ανωτέρω υπό 1 αναφερομένων ή την σχετική έγγραφη 

δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της σε περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί ο έγγραφος τύπος για 

την κατάρτιση της σχετικής συμφωνίας, ή δεσμεύεται από ρήτρα εμπιστευτικότητας έναντι του 

αντισυμβαλλόμενου φορέα της ή σε περίπτωση τυχόν ανακρίβειας ή αοριστίας του περιεχομένου 

της ή έλλειψη ή απόκρυψη στοιχείων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ή νόμιμα προς 

τούτο εξουσιοδοτημένο όργανό του, υποχρεούται να προβεί σε σχετική έγγραφη αναφορά-

καταγγελία προς το Μ.Δ.Ο το οποίο θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τον Ειδικό Πειθαρχικό 

Κανονισμό του ΕΣΑΚΕ κυρώσεις. 

  

4. α. Σε περίπτωση κατά την οποία ΚΑΕ, κατά παράβαση του άρθρου 5 παρ. 7 της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού με αριθ. 

114021/19.3.2021 (Φ.Ε.Κ. 1075/Β/19.3.2021) δεν καταβάλει για οποιονδήποτε λόγο στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε το 

προβλεπόμενο στην ανωτέρω διάταξη της ΚΥΑ ποσοστό 7% που δικαιούται ο ΕΣΑΚΕ, εντός πέντε 

(5) ημερών από την είσπραξη οποιουδήποτε   προβλεπόμενου στο προαναφερθέν άρθρο ποσού 

από την ΚΑΕ, επιβάλλεται από το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από σχετική καταγγελία-

αναφορά του Δ.Σ του Συνδέσμου ή νόμιμα εντεταλμένου Οργάνου του, ποινή αφαίρεσης των 

βαθμών μιας (1) νίκης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της εισήγησης – 

παραπομπής σε αυτό υπό του Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ. 

 

β Σε περίπτωση κατά την οποία έως και την  ημέρα της εκδίκασης της υπόθεσης από το ΜΔΟ, η 

ΚΑΕ καταβάλει το αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο οφειλόμενο στον ΕΣΑΚΕ ποσό, 

αίρεται η παράβαση και το ΜΔΟ, μετά την κοινοποίηση εγγράφου  από τον ΕΣΑΚΕ για την 

καταβολή που πραγματοποιήθηκε, απαλλάσσει  την ΚΑΕ με την έκδοση σχετικής απόφασης  την 

ίδια ημέρα.,  

 

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών 

από την κοινοποίηση προς την ΚΑΕ,  της απόφασης για την αφαίρεση των βαθμών μιας (1) νίκης 

η τελευταία καταβάλει το προαναφερθέν οφειλόμενο στον ΕΣΑΚΕ ποσό,  ο βαθμός που 

αφαιρέθηκε, της επιστρέφεται με απόφαση του Μ.Δ.Ο. που εκδίδεται πριν από τη διεξαγωγή της 

επόμενης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος και κατόπιν κοινοποίησης από τον ΕΣΑΚΕ εγγράφου 

για την καταβολή που πραγματοποιήθηκε. 

 

δ. Σε περίπτωση που η είσπραξη του ποσού από την ΚΑΕ γίνει μετά την επικύρωση από το ΔΣ του 

ΕΣΑΚΕ του πίνακα τελικής κατάταξης της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος, καΙ αυτή δεν 

καταβάλει το προβλεπόμενο στην προηγούμενη παράγραφο ποσό εντός της α προβλεπόμενης  

προθεσμίας, επιβάλλεται από το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο μετά από σχετική καταγγελία-

αναφορά του Δ.Σ του Συνδέσμου ή νόμιμα εντεταλμένου Οργάνου του, ποινή αφαίρεσης ενός (1) 

βαθμού από το Πρωτάθλημα στο οποίο θα συμμετέχει η ΚΑΕ την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

Παράλληλα εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β και γ  σχετικά με την  καταβολή . 

Σε κάθε περίπτωση, ΚΑΕ κατά της οποίας ο ΕΣΑΚΕ διατηρεί οποιαδήποτε απαίτηση από την 

αναφερόμενη στο εδάφιο α΄ αιτία και υποβιβάζεται από την Α1 Εθνική Κατηγορία 

Καλαθοσφαίρισης Ανδρών, σε περίπτωση επανόδου της στην άνω κατηγορία συνεπεία 

προβιβασμού ή κατόπιν της διαδικασίας συμπλήρωσης θέσεων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο 

που προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα αν 

δεν καταβάλει το οφειλόμενο στον ΕΣΑΚΕ εκ της άνω αιτίας ποσό. 

 

5. Σε περίπτωση που ΚΑΕ δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα και προσηκόντως στον ΕΣΑΚΕ το 

συνολικό χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αυτός δικαιούται (8%) σύμφωνα με 

τα ανωτέρω υπό 2 κατ’ αντιστοιχία με τον τρόπο είσπραξής του από τον αντισυμβαλλόμενό της 
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τηλεοπτικό σταθμό ή με όποιο τρόπο συμφωνήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε ή 

νόμιμα προς τούτο εξουσιοδοτημένο όργανό του, το Δ.Σ του Συνδέσμου ή νόμιμα προς τούτο 

εξουσιοδοτημένο όργανό του υποχρεούται να προβεί σε σχετική έγγραφη αναφορά - καταγγελία 

προς το Μ.Δ.Ο το οποίο θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό 

του ΕΣΑΚΕ κυρώσεις, πλέον των προβλεπόμενων από την διάταξη του άρθρου 84 του ν. 2725/99 

όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 30 του ν. 3057/2002 και ισχύει έκτοτε.  

 

Οι ανωτέρω αναγραφόμενες έννομες συνέπειες εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη καταβολής 

από ΚΑΕ του ποσοστού 3% που δικαιούται η ΕΟΚ. 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’ 

ΑΡΙΘΜΟΙ – ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ  

Άρθρο 47ο    

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

1. Οι  αθλητές  κάθε  ομάδας θα πρέπει να φέρουν στις εμφανίσεις τους αριθμούς που 

προβλέπονται από τους Κανονισμούς Παιδιάς, και οι οποίοι θα πρέπει να είναι ευδιάκριτοι και σε 

αντίθετο με την εμφάνιση χρώμα. 

Οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται είναι από το 0, το 00 και από το 1 έως το 99. 

 

2. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα αθλητή ο οποίος δεν έχει στην φανέλα του αριθμό, από 

τους ανωτέρω προβλεπόμενους. 

 

3. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του ίδιου αριθμού από αθλητές της αυτής ομάδας. 

 

Άρθρο 48ο    

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ  

 

1. Με την δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα, κάθε ΚΑΕ γνωστοποιεί στην διοργανώτρια αρχή 

(Ε.Σ.Α.Κ.Ε.) τα χρώματα των αθλητικών εμφανίσεων της ομάδας της, η οποία θα λάβει μέρος στο 

Πρωτάθλημα σε δύο τύπους (ανοιχτόχρωμο και σκουρόχρωμο).  

 

Οι εμφανίσεις στους αγώνες πρέπει να είναι ίδιες για όλα τα μέλη της ομάδας και απαγορεύεται η 

χρήση οιουδήποτε στοιχείου, ενδυμασίας ή εξαρτήματος που δεν συμφωνεί με την επίσημη 

εμφάνιση της ομάδας. Όλοι οι αθλητές πρέπει να έχουν τη φανέλα τους μέσα στο σορτς τους. 

Σορτς του ιδίου βασικού χρώματος, μπροστά και πίσω, αλλά όχι απαραίτητα του ίδιου χρώματος 

με τις φανέλες. Τα σορτς πρέπει να φθάνουν μέχρι πριν το γόνατο. 

 

2. Τα διακριτικά στοιχεία της εμφάνισης των αγώνων καθορίζονται ως εξής:   

Η χρήση της κοντομάνικης αγωνιστικής φανέλας επιτρέπεται μία (1) φορά κατά τη διάρκεια του 

Α’ γύρου και μία φορά (1) φορά κατά τη διάρκεια του Β’ γύρου, μετά την υποβολή από κάθε ΚΑΕ 

σχετικού εγγράφου αιτήματος προς τον ΕΣΑΚΕ τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της 

αγωνιστικής ημέρας κατά την οποία η ΚΑΕ επιθυμεί την ανωτέρω χρήση και την αποδοχή του 

από τον ΕΣΑΚΕ. Η δυνατότητα χρήσης της κοντομάνικης αγωνιστικής φανέλας υπόκειται στην 

προβλεπόμενη στο 2.9 του παρόντος διαδικασία: 

 

2.1. Εμπρός μέρος της αμάνικης και κοντομάνικης φανέλας: (βλ. σχεδιάγραμμα 1 &3a) 

α) Το νούμερο του αθλητή πρέπει να έχει ύψος έως 12 εκ. και να βρίσκεται στο κέντρο ενώ επάνω 

δεξιά ή στο κέντρο και πάνω από το νούμερο του αθλητή  θα βρίσκεται το λογότυπο του 

κατασκευαστή (έως 12 cm2) και το λογότυπο της ΚΑΕ (έως 25 cm2). Κανένα άλλο διακριτικό 

στοιχείο δεν μπορεί να τοποθετείται εντός αποστάσεως 5 εκ. περιμετρικά από το νούμερο του 

παίκτη. 

 

β) Κάτω από το νούμερο του αθλητή χώρος για διαφήμιση και προβολής οιουδήποτε φυσικού ή 

νομικού προσώπου, προϊόντων ή υπηρεσιών του, δια της αποτυπώσεως του σήματος ή του 
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λογοτύπου του, (το πολύ ένα εμπορικό σήμα – είτε περιλαμβάνεται είτε όχι στο όνομα της ομάδας 

– το πολύ σε δύο σειρές), το οποίο θα έχει μέγιστο ύψος 16 εκ. και μέγιστο μήκος 30 εκ. 

 

γ) Στο επάνω και αριστερό τμήμα της αμάνικης φανέλας το επίσημο σύνθετο λογότυπο του 

Ε.Σ.Α.Κ.Ε/Χορηγού Πρωταθλήματος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί άλλο διακριτικό στοιχείο να 

βρίσκεται δίπλα στο λογότυπο του ΕΣΑΚΕ/ Χορηγού Πρωταθλήματος. Το λογότυπο του ΕΣΑΚΕ δεν 

μπορεί να καταλαμβάνει περισσότερο από 52 cm2 (6,2cm ύψος 8,3cm πλάτος) Ο ΕΣΑΚΕ θα 

προμηθεύσει ηλεκτρονικά τις ΚΑΕ με το επίσημο λογότυπο του Συνδέσμου. Στην κοντομάνικη 

φανέλα το επίσημο σύνθετο λογότυπο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε/Χορηγού Πρωταθλήματος τοποθετείται στο 

αριστερό μανίκι. 

 

δ) Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα του ΕΣΑΚΕ πρέπει να τοποθετούν στο εμπρός  

επάνω και αριστερό τμήμα της και επάνω από το επίσημο σύνθετο λογότυπο του 

Ε.Σ.Α.Κ.Ε/Χορηγού Πρωταθλήματος αυτοκόλλητο με το λογότυπο του ΕΣΑΚΕ το οποίο θα τους 

αποσταλεί ηλεκτρονικά από τον τελευταίο και θα έχει μέγιστο ύψος 5 εκ. και μέγιστο μήκος 5 εκ. 

Ειδικά για την κοντομάνικη φανέλα το αυτοκόλλητο με το λογότυπο του ΕΣΑΚΕ, των ομάδων που 

έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα πρέπει να τοποθετείται στο δεξί μανίκι. 

 

ε) Το λογότυπο της ΚΑΕ στην αμάνικη φανέλα τοποθετείται στο επάνω δεξιά μέρος ενώ στην 

κοντομάνικη φανέλα τοποθετείται στο επάνω αριστερά μέρος της φανέλας. Το λογότυπο της ΚΑΕ 

δεν μπορεί να καταλαμβάνει περισσότερα από 25 cm2 και στις δύο περιπτώσεις. 

 

στ) Το λογότυπο του κατασκευαστή/προμηθευτή των εμφανίσεων μπορεί να τοποθετείται στο 

επάνω δεξιό μέρος της φανέλας ή στο κέντρο και πάνω από το νούμερο του αθλητή αλλά δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 12 cm2.  

 

2.2. Πίσω μέρος της αμάνικης και κοντομάνικης φανέλας: (βλ. σχεδιάγραμμα 2 & 3β) 

 

α) Το κέντρο του πίσω μέρος της φανέλας πρέπει να φέρει το νούμερο του παίκτη, το οποίο 

πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 16 εκ. Κανένα άλλο διακριτικό στοιχείο δεν μπορεί να 

τοποθετείται εντός αποστάσεως 5 εκ. από το νούμερο του αθλητή. 

 

β) Πάνω από το νούμερο του αθλητή, θα αναγράφεται το επίθετο του αθλητή σε μία σειρά 

γραμμάτων ύψους μεταξύ 6 και 8 εκ. με ελληνικούς χαρακτήρες για τους Έλληνες Αθλητές και με 

λατινικούς χαρακτήρες στα αγγλικά για τους ξένους αθλητές.   

 

γ) Κάτω από το νούμερο του αθλητή, χώρος για διαφήμιση και προβολή οιουδήποτε φυσικού ή 

νομικού προσώπου, προϊόντων ή υπηρεσιών του, δια της αποτυπώσεως του σήματος ή του 

λογοτύπου του που  θα έχει μέγιστο ύψος 10 εκ. και μέγιστο μήκος 25εκ. (ένα εμπορικό σήμα – είτε 

περιλαμβάνεται είτε όχι στο όνομα της ομάδας). 

 

δ) Πάνω από το όνομα του αθλητή θα τοποθετείται εθνόσημο ύψους 3 εκ.. 

 

2.3. Σορτς (βλ. σχεδιάγραμμα 4α & β) 

α) Η διαφήμιση ενός χορηγού επιτρέπεται και δεν θα περιλαμβάνει περισσότερες από μια σειρές, 

θα βρίσκεται μόνο στην μπροστινή εσωτερική δεξιά πλευρά του δεξιού ποδιού και θα έχει μέγεθος 

100 τετραγωνικά εκατοστά.  

 

β) Το λογότυπο του κατασκευαστή επιτρέπεται στην μπροστινή εξωτερική δεξιά πλευρά του 

δεξιού ποδιού και θα έχει μέγιστο μέγεθος 12 τετραγωνικά εκατοστά. 

 

γ) Το επίσημο σύνθετο λογότυπο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε/Χορηγού Πρωταθλήματος του ΕΣΑΚΕ (52 cm2 

(6,2cm ύψος 8,3cm πλάτος) θα τοποθετείται στην δεξιά εσωτερική πλευρά του αριστερού ποδιού. 
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δ) Ο ΕΣΑΚΕ θα χορηγήσει ηλεκτρονικά τα επίσημα σήματα της εμφανίσεως ή το σύνθετο 

λογότυπο του Πρωταθλήματος σε όλες τις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα. 

 

ε)  Στο πίσω μέρος των σορτς επιτρέπονται έως δύο διαφημίσεις χορηγών (μία σε κάθε πόδι) οι 

οποίες δεν θα περιλαμβάνουν περισσότερες από μια σειρές και θα βρίσκονται στο πίσω μέρος 

κάθε ποδιού σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα 4β. Η  κάθε διαφήμιση θα έχει μέγιστο μέγεθος 35 

τετραγωνικά εκατοστά 

 

2.4. Οι δύο πλαϊνές πλευρές της εμφάνισης θεωρούνται τμήματα του μπροστινού και του πίσω 

μέρους της φανέλας και των σορτς. Συνεπώς, τα πλαϊνά μέρη της εμφάνισης δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετος χώρος διαφημίσεων. 

 

2.5 Διακριτικά Στοιχεία της Φανέλας Προθέρμανσης (Warm up) 

Τα διακριτικά στοιχεία της φανέλας προθέρμανσης καθορίζονται ως εξής: 

 

Εμπρός μέρος της φανέλας προθέρμανσης: (βλ. σχεδιάγραμμα 5) 

α) Το νούμερο του παίκτη πρέπει να έχει ύψος 16 εκ. και θα βρίσκεται στο κέντρο  

β)  Κανένα άλλο διακριτικό στοιχείο δεν μπορεί να τοποθετείται εντός αποστάσεως 5 εκ. από το 

νούμερο του παίκτη. 

γ)  Ο χώρος για διαφήμιση (το πολύ ένα εμπορικό σήμα – είτε περιλαμβάνονται είτε όχι στο όνομα 

της ομάδας – το πολύ σε δύο σειρές) θα έχει μέγιστο ύψος 16 εκ. και μέγιστο μήκος 30 εκ. και θα 

βρίσκεται κάτω από το νούμερο του αθλητή. 

δ) Το σύνθετο λογότυπο του ΕΣΑΚΕ- Χορηγού Πρωταθλήματος πρέπει να βρίσκεται επάνω στο 

αριστερό μανίκι και πρέπει να καταλαμβάνει 52 (6,2cm ύψος 8,3cm πλάτος) τετραγωνικά 

εκατοστά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί άλλο διακριτικό στοιχείο να βρίσκεται δίπλα στο 

λογότυπο του ΕΣΑΚΕ. Ο ΕΣΑΚΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικά τα επίσημα σήματα της εμφανίσεως σε 

όλες τις ομάδες.  

ε) Το λογότυπο της ΚΑΕ πρέπει να τοποθετείται στο επάνω αριστερό  μέρος. Το λογότυπο της 

ΚΑΕ πρέπει να καταλαμβάνει έως 25 cm2.  

στ) Το λογότυπο του κατασκευαστή πρέπει να τοποθετείται στο επάνω δεξί μέρος της φανέλας και 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 12 cm2. 

 

Πίσω μέρος της φανέλας προθέρμανσης: (βλ. σχεδιάγραμμα 6) 

α) Στο επάνω και πίσω μέρος της φανέλας προθέρμανσης πρέπει να α βρίσκεται το νούμερο του 

αθλητή το οποίο πρέπει να έχει ύψος 10 έως 12εκ.  

β) Στο κέντρο του πίσω μέρους της φανέλας προθέρμανσης οι ομάδες μπορούν να διαφημίζουν 

το πολύ ένα εμπορικό σήμα - είτε περιλαμβάνεται είτε όχι στο όνομα της ομάδας - σε δύο 

γραμμές το πολύ. Οι συνολικές διαστάσεις θα είναι ύψος 14εκ και μήκος 28 εκ. το ανώτερο. 

γ)  Στο κάτω μέρος του πίσω μέρους της φανέλας προθέρμανσης πρέπει να αναγράφεται το 

όνομα της Πόλης ή του Δήμου της ΚΑΕ με κεφαλαία γράμματα σε μονή σειρά, με Ελληνικούς ή 

Λατινικούς χαρακτήρες που  θα έχει μέγιστο ύψος 8 εκ. και μέγιστο μήκος 30εκ. 

 

2.6. Κάλτσες 

Όλοι οι αθλητές της ίδιας ομάδας πρέπει να χρησιμοποιούν κάλτσες του ιδίου χρώματος. Δεν 

επιτρέπεται καμία διαφήμιση πλην του λογοτύπου του κατασκευαστή. 

Οι παίκτες πρέπει να φορούν δύο κάλτσες  του  ιδίου χρώματος.  Όλοι οι παίκτες της ίδιας 

ομάδας θα πρέπει να φορούν κάλτσες ιδίου χρώματος. 

 

2.7. Παπούτσια 

Όλοι οι αθλητές της ομάδας μπορούν να χρησιμοποιούν αθλητικά παπούτσια σχεδίου και 

χρώματος επιλογής τους. Φωτάκια, αντανακλαστικά υλικά ή άλλα στολίδια δεν επιτρέπονται. 

 

2.8. Διακριτικά Στοιχεία της Φόρμας (Track Suits) 

Τα διακριτικά στοιχεία της φόρμας καθορίζονται ως εξής:   
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Εμπρός μέρος της φόρμας προθέρμανσης: (βλ. σχεδιάγραμμα 7 ) 

α) Ο χώρος για διαφήμιση (ένα εμπορικό σήμα – είτε περιλαμβάνεται είτε όχι στο όνομα της 

ομάδας – σε μία σειρά) θα έχει μέγιστο ύψος 16 εκ. και μέγιστο μήκος 30 εκ. 

β) Το επίσημο σύνθετο λογότυπο του ΕΣΑΚΕ/Χορηγού Πρωταθλήματος μπορεί να τοποθετείται 

στο επάνω αριστερό μανίκι της φόρμας, και πρέπει να είναι 52 cm2 (6,2cm ύψος 8,3cm πλάτος).  

γ) Το λογότυπο του κατασκευαστή μπορεί να τοποθετείται στο επάνω δεξιά μέρος της φόρμας 

αλλά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 12 cm2. 

δ) Το λογότυπο της ΚΑΕ μπορεί να τοποθετείται στο επάνω αριστερά μέρος της φόρμας αλλά δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 25 cm2. 

 

Πίσω μέρος της φόρμας προθέρμανσης: (βλ. σχεδιάγραμμα 7) 

α) Στο επάνω μέρος του πίσω μέρους της φόρμας προθέρμανσης πρέπει να αναγράφεται η 

επωνυμία της ΚΑΕ  με ύψος τουλάχιστον 10 εκ. και να βρίσκεται στο κέντρο. 

β) Στο κέντρο του πίσω μέρους της φόρμας προθέρμανσης οι ομάδες μπορούν να διαφημίζουν 

ένα εμπορικό σήμα – είτε περιλαμβάνεται είτε όχι στο όνομα της ομάδας – σε μία σειρά το πολύ. 

Οι συνολικές διαστάσεις θα είναι ύψος 16εκ το πολύ και μήκος 30εκ. το πολύ. 

γ) Στο κάτω μέρος του πίσω μέρους της φόρμας προθέρμανσης  πρέπει να αναγράφεται το όνομα 

της Πόλης/Δήμου της ΚΑΕ το οποίο πρέπει να έχει ύψος 10εκ το πολύ. 

 

2.9. Διαδικασία έγκρισης Εμφανίσεων 

Οι ΚΑΕ που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας πρέπει υποχρεωτικά να 

τηρήσουν όλες τις προϋποθέσεις σχετικά με τις εμφανίσεις, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες 

διατάξεις των εν ισχύ Κανονισμών. 

Η Διοργανώτρια αρχή είναι αρμόδια για την τελική έγκριση των εμφανίσεων τις οποίες θα 

χρησιμοποιήσει η κάθε ΚΑΕ στους αγώνες του Πρωταθλήματος σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις 

των εν ισχύ Κανονισμών. 

Ένα σχέδιο του πλήρους σετ εμφανίσεων ήτοι αμάνικης φανέλας – κοντομάνικης φανέλας και 

σορτς (ανοιχτόχρωμων και σκουρόχρωμων), της φανέλας προθέρμανσης (warm-up) και της 

φόρμας προθέρμανσης (track suit) υποβάλλονται από τις ΚΑΕ στον ΕΣΑΚΕ για έγκριση, πριν 

προχωρήσουν στην παραγωγή τους, έως την 15-9-2019. Εντός τριών (3) ημερών από την 

υποβολή τους θα κοινοποιείται εγγράφως η απόφαση της Διοργανώτριας αρχής με την οποία θα 

εγκρίνονται οι άνω εμφανίσεις ή θα απορρίπτονται με παράλληλη ενημέρωση για τυχόν 

τροποποιήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να εγκριθεί η εκάστοτε εμφάνιση 

για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. 

Περαιτέρω οι ΚΑΕ υποχρεούνται να παραδώσουν στον ΕΣΑΚΕ για το αρχείο του την τελική μορφή 

των εμφανίσεών τους ήτοι αμάνικης φανέλας και σορτς (ανοιχτόχρωμων και σκουρόχρωμων) 

μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου, καθώς και μετά από κάθε τροποποίησή της. 

 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία μεμονωμένοι ή όλοι οι αθλητές της ομάδας της ΚΑΕ που μετέχει 

στο Πρωτάθλημα δεν φέρουν το ειδικό σήμα του Ε.Σ.Α.Κ.Ε./Χορηγού Πρωταθλήματος στο εμπρός 

μέρος τους εμφάνισής τους (φανέλα και σορτσάκι) ή δεν αναγράφεται το επώνυμό τους στο πίσω 

μέρος τους φανέλας, θα επιβάλλεται στην ΚΑΕ στην δύναμη του οποίου ανήκουν, πρόστιμο το 

ύψος του οποίου καθορίζεται στον ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.  

 

4. Οι ομάδες υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) σύνολα από εμφανίσεις (φανέλες 

και παντελονάκια) και συγκεκριμένα μία ανοιχτόχρωμη (κατά προτίμηση λευκή) και μία 

σκουρόχρωμη. Την κύρια και την εφεδρική. Μία ανοιχτόχρωμη και μία σκουρόχρωμη. Η ομάδα 

θα δηλώσει ποια εμφάνιση είναι η κύρια και η άλλη θα είναι η εφεδρική. Η κύρια και η εφεδρική 

εμφάνιση δεν μπορεί να είναι σε διαφορετικές αποχρώσεις του ιδίου χρώματος. Η κύρια και η 

εφεδρική εμφάνιση θα είναι ίδιες, εκτός από το χρώμα τους. 

 

5. Σε όλους του αγώνες Πρωταθλήματος αρμοδιότητος του ΕΣΑΚΕ: 

 

α) Η γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται να φορά τους ανοιχτόχρωμες εμφανίσεις (κατά προτίμηση 

λευκές). 
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β) Η φιλοξενούμενη ομάδα υποχρεούται να φορά τους σκουρόχρωμες εμφανίσεις. 

γ) Με κοινή τους συμφωνία οι εκάστοτε αγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να ανταλλάξουν τα 

χρώματα των εμφανίσεών τους, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τον ΕΣΑΚΕ. 

 

6. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα αθλητή ο οποίος φέρει εμφάνιση διαφορετικού 

χρώματος από αυτό τους ομάδας του, έως ότου συμμορφωθεί με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του 

άρθρου αυτού και των κανονισμών Παιδιάς. 

 

7. Καμία αλλαγή των χρωμάτων της εμφανίσεως δεν θα επιτρέπεται από τη στιγμή που θα 

ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος.  

8. Κάθε ΚΑΕ δύναται να αλλάξει ή και να προσθέσει χορηγό-υποστηρικτή κατά τη διάρκεια της 

αγωνιστικής περιόδου. Για οποιαδήποτε αλλαγή ή/και προσθήκη χορηγού η ΚΑΕ υποχρεούται να 

υποβάλει για έγκριση στον ΕΣΑΚΕ δείγμα της νέας της εμφάνισης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 

πριν την ημέρα της πρώτης χρησιμοποίησής της άλλως δεν δικαιούται να την χρησιμοποιήσει. 

Άλλες Ενδυμασίες και εξοπλισμός 

Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τους αθλητές, θα πρέπει να είναι κατάλληλος για το 

παιχνίδι. Κάθε εξοπλισμός ο οποίος είναι σχεδιασμένος να αυξάνει το ύψος ή την έκταση του 

αθλητού ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να του δώσει ένα αθέμιτο πλεονέκτημα, δεν επιτρέπεται.. 

 

Οι παίκτες δεν θα πρέπει να φοράνε εξοπλισμό (αντικείμενα) που μπορεί να προκαλέσει 

τραυματισμό σε άλλους παίκτες. 

 

Δεν επιτρέπονται: 

●Προστατευτικά δακτύλων, χεριού, καρπού, αγκώνα ή πήχεως, νάρθηκες ή υποστηρικτικά 

κατασκευασμένα από δέρμα, πλαστικό, ελαστικό (μαλακό) πλαστικό, μέταλλο ή οποιοδήποτε άλλο 

σκληρό υλικό, ακόμη και αν αυτό είναι καλυμμένο με μαλακή επένδυση. 

●Αντικείμενα που θα μπορούσαν να κόψουν ή να προκαλέσουν εκδορές (τα νύχια θα πρέπει να 

είναι κομμένα κοντά)., εξάρτημα μαλλιών και κοσμήματα. 

 

Οι ακόλουθες ενδυμασίες και εξοπλισμός επιτρέπονται: 

α)  Προστατευτικός εξοπλισμός ώμων, βραχίονα, μηρού ή κάτω μέρους του ποδιού εάν το υλικό 

είναι επαρκώς δεμένο. 

β) Ελαστικά μανίκια βραχίονα του ίδιου κυρίου χρώματος με αυτό της φανέλας ή μαύρα ή άσπρα, 

αλλά όλοι οι παίκτες της ομάδας πρέπει να φορούν το ίδιο χρώμα. 

 

Ελαστικά μανίκια ποδιών του ίδιου κυρίου χρώματος με αυτό της φανέλας ή μαύρα ή άσπρα, 

αλλά όλοι οι παίκτες της ομάδας πρέπει να φορούν το ίδιο χρώμα. 

 

Κάλυμμα κεφαλής του ιδίου κυρίου χρώματος με αυτό της φανέλας ή μαύρο ή άσπρο, αλλά όλοι 

οι παίκτες της ομάδας πρέπει να φορούν το ίδιο χρώμα. Το κάλυμμα κεφαλής δεν μπορεί να 

καλύπτει εντελώς ή μερικώς κανένα μέρος του προσώπου (μάτια, μύτη, χείλη κ.λ.π.) και δεν πρέπει 

να είναι επικίνδυνο για τον παίκτη που το φοράει ή/και για τους άλλους παίκτες. Το κάλυμμα 

κεφαλής δεν πρέπει να διαθέτει στοιχεία ανοίγματος/κλεισίματος γύρω από το πρόσωπο και/ ή το 

λαιμό και δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε εξαρτήματα που να εξέχουν από την επιφάνειά του. 

 

γ) Ελαστικές κάλτσες του ίδιου κυρίως χρώματος με αυτό του σορτς. Εάν πρόκειται για το άνω 

τμήμα του ποδιού, αυτό πρέπει να τελειώνει πάνω από το γόνατο, εάν πρόκειται για το κάτω 

τμήμα του ποδιού, αυτό πρέπει να τελειώνει κάτω από το γόνατο. 

δ) Υποστηρικτικά γονάτου, εάν είναι κατάλληλα καλυμμένα.. 

ε) Προστατευτικό για μία τραυματισμένη μύτη ακόμη και εάν είναι από σκληρό υλικό. 

στ) Άχρωμες διαφανείς προστατευτικές θήκες δοντιών. 

ζ) Γυαλιά, εάν δεν δημιουργούν κίνδυνο σε άλλους αθλητές. 

η) Κορδέλες κεφαλιού, μεγίστου πλάτους 5 εκ, κατασκευασμένες από λείο, μονόχρωμο ύφασμα, 

από εύκαμπτο ελαστικό πλαστικό ή λάστιχο., πλην μαντηλιών. 

θ) Άχρωμες διαφανείς ταινίες για τους βραχίονες, τους ώμους, τα πόδια κλπ. 
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Περικάρπια μέγιστου πλάτους 10 εκ από υφασμάτινο υλικό του ίδιου κυρίου χρώματος με αυτό 

της φανέλας ή μαύρα ή άσπρα, αλλά όλοι οι παίκτες της ομάδας πρέπει να φορούν το ίδιο χρώμα.  

 

Ταινίες βραχιόνων, ώμων, ποδιών κλπ του ιδίου κυρίου χρώματος με αυτό της φανέλας ή μαύρες 

ή άσπρες, αλλά όλοι οι παίκτες πρέπει να φορούν το ίδιο χρώμα. 

 

Επιστραγαλίδες διαφανείς ή μαύρες ή άσπρες, αλλά όλοι οι παίκτες της ομάδας πρέπει να φορούν 

το ίδιο χρώμα. 

 

Καμία ενδυμασία ή άλλος εξοπλισμός διαφορετικός των οριζομένων στην προηγούμενη 

παράγραφο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους αγώνες εκτός εάν υπάρχει ιατρική συνταγή η 

οποία θα δίδεται από τους ιατρούς της ομάδας. Η ανάγκη χρήσης των ενδυμασιών και/ ή του 

εξοπλισμού με ιατρική συνταγή πρέπει να κοινοποιείται στον ΕΣΑΚΕ από τους γιατρούς της 

ομάδας εντός 48 ωρών πριν την διεξαγωγή του αγώνα. 

 

Οι εξουσιοδοτημένες ενδυμασίες και/ή  εξοπλισμός όταν είναι αναγκαίοι, πρέπει να έχουν το ίδιο 

χρώμα με την υπόλοιπη εμφάνιση και πρέπει να είναι ίδια για όλους τους παίκτες της ομάδας. Σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να φέρουν διαφήμιση ή λογότυπο διαφορετικό από εκείνο του 

κατασκευαστή, της ομάδας ή του Πρωταθλήματος. 

 

Καμία διαφήμιση στις αθλητικές ενδυμασίες δεν θα επιτρέπεται εκτός από εκείνες που ρητώς 

επιτρέπονται στο παρόν κεφάλαιο. 

 

Λοιπές ενδυμασίες - Ενδυμασίες Μελών Γραμματείας και Στατιστικής Υπηρεσίας 

Σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος τα μέλη της Γραμματείας και της Στατιστικής 

Υπηρεσίας θα φορούν ένα μπλουζάκι πόλο ενιαίου χρώματος. 

 

Τα μέλη της Γραμματείας και της Στατιστικής Υπηρεσίας θα φορούν μαύρα παντελόνια και μαύρα 

παπούτσια.      

 

Άρθρο 49ο    

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

Η διαφημιστική προβολή στις εμφανίσεις των αθλητών που μετέχουν  αγώνες του 

Πρωταθλήματος αρμοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες και 

περιορισμούς τους οποίους όλες οι ΚΑΕ που μετέχουν σε αυτό υποχρεούνται να τηρούν, όπως 

αυτοί τυχόν τροποποιηθούν κατά τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και από τους κανόνες και 

περιορισμούς που αναφέρονται στην Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος, άλλως θα τους 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ειδικού Πειθαρχικού 

Κανονισμού του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

Επιτρέπεται η προβολή φυσικών ή νομικών προσώπων των προϊόντων και των υπηρεσιών τους 

δια της αποτυπώσεως του σήματος ή λογοτύπου τους στις εμφανίσεις και φόρμες των αθλητών 

των ομάδων των ΚΑΕ που μετέχουν στα Πρωταθλήματα αρμοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, υπό τους 

ακόλουθους περιορισμούς: 

 

α) Το λογότυπο ή σήμα κλπ. του ή των διαφημιζομένων θα αποτυπωθεί στις εμφανίσεις και 

φόρμες των αθλητών κάθε ομάδας. Ειδικά για την αποτύπωσή του στις φανέλες, στα σορτς, στις 

φανέλες προθέρμανσης και στις φόρμες προθέρμανσης κλπ θα ισχύσουν τα διαλαμβανόμενα στην 

διάταξη του άρθρου 48 του παρόντος Κανονισμού. 

 

β) Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προβολή μέσω των άνω εμφανίσεων προϊόντων 

καπνού, αλκοολούχων ποτών πλην οίνου και ζύθου καθώς και φαρμακευτικών σκευασμάτων τα 

οποία συμπεριλαμβάνονται στον υπό της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε-WADA) 

εκάστοτε εκδιδόμενο κατάλογο ουσιών η λήψη των οποίων απαγορεύεται από αθλητές. 



81 
 

Απαγορεύεται επίσης η διαφήμιση, έμμεση ή άμεση, προϊόντων που  είναι αντίθετα με το αθλητικό 

ιδεώδες. Απαγορεύονται επίσης τα συνθήματα πολιτικού, θρησκευτικού, ή φυλετικού 

περιεχομένου καθώς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει ή να προσβάλει το δημόσιο 

αίσθημα. Τέλος απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιρείας που χωρίς δικαίωμα διεξάγει 

στοίχημα για την έκβαση ιπποδρομιακών, ή ατομικών παιχνιδιών, ή αθλημάτων, 

προκαθορισμένης ή μη απόδοσης (Ν. 2433/96 άρθρο 2). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μ’   

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ- ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΕ – SOCIAL MEDIA - ΕΚΕ 

 

Άρθρο 50ο   

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

 

Η διαφημιστική προβολή στα γήπεδα που διεξάγονται οι αγώνες του Πρωταθλήματος 

αρμοδιότητας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες και περιορισμούς καθώς και 

τους Κανονισμούς της FIBA τους οποίους όλες οι ΚΑΕ που μετέχουν σε αυτό υποχρεούνται να 

τηρούν, όπως αυτοί τυχόν τροποποιηθούν κατά τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και από τους 

κανόνες και περιορισμούς που αναφέρονται στην Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος, άλλως θα 

τους επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ειδικού 

Πειθαρχικού Κανονισμού του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

1. Απαγορεύεται η διαφημιστική εκμετάλλευση του αγωνιστικού χώρου ο οποίος οριοθετείται 

μεταξύ τελικών και πλαγίων γραμμών του γηπέδου όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς 

Παιδιάς του αθλήματος. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται: 

 

α. Ο κεντρικός κύκλος του αγωνιστικού χώρου (σέντρα), το δικαίωμα χρήσης και διαφημιστικής 

εκμετάλλευσης του οποίου οι ΚΑΕ παραχωρούν στον ΕΣΑΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 54 του 

παρόντος. Επίσης εξαιρούνται οι κύκλοι των ελεύθερων βολών, υπό τους όρους της Ειδικής 

προκήρυξης του πρωταθλήματος. Η διαφήμιση πρέπει να είναι η ίδια και στους δύο κύκλους των 

ελευθέρων βολών. Σε κάθε δε περίπτωση η κεντρική γραμμή και οι γραμμές των ελεύθερων 

βολών θα πρέπει να είναι απόλυτα ευδιάκριτες. 

  

β. Η διαφημιστική προβολή με χρήση συστήματος LED/LCD/SMD  

 

2. Επιτρέπεται η διαφημιστική εκμετάλλευση του αγωνιστικού χώρου για την τοποθέτηση 

επιδαπέδιων διαφημίσεων, υπό τους όρους της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος και του 

συνημμένου σε αυτή σχεδιαγράμματος.  

Ανάμεσα στις θέσεις στις οποίες επιτρέπεται τοποθέτηση επιδαπέδιων διαφημίσεων 

περιλαμβάνεται  και , ο χώρος απέναντι από τους πάγκους των ομάδων, για την τοποθέτηση δύο 

(2) επιδαπέδιων αυτοκόλλητων διαστάσεων 4 Χ 1 μ σύμφωνα με το συνημμένο στον παρόν 

σχεδιάγραμμα. 

3. Oι ΚΑΕ παραχωρούν στον ΕΣΑΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 54 του παρόντος το δικαίωμα της 

χρήσης και εκμετάλλευσης μίας (1) επιδαπέδιας αυτοκόλλητης διαφημιστικής επιγραφής 

διαστάσεως 5m X 1m  (floor graphic) στο κέντρο του τηλεοπτικού «Π» στο οποίο αναγράφεται η 

πόλη – έδρα της γηπεδούχου ΚΑΕ με τρόπο ώστε να προβάλλεται κατά την τηλεοπτική μετάδοση 

του αγώνα.  

 

4. Στον ΕΣΑΚΕ ανήκει το δικαίωμα της χρήσης και διαφημιστικής εκμετάλλευσης δύο (2) εκ των 

τεσσάρων (4) επιδαπέδιων αυτοκόλλητων διαφημιστικών επιγραφών διαστάσεων 4m X 1m  κατ’ 

ανώτατο όριο (floor graphics) στα γήπεδα που διεξάγονται οι εντός έδρας αγώνες της ομάδας της 

ΚΑΕ, σε συγκεκριμένο σημείο όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στην Ειδική Προκήρυξη 

σχεδιάγραμμα, με τρόπο που αυτές να γίνονται εμφανείς στους τηλεθεατές κατά την τηλεοπτική 
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κάλυψη των αγώνων καθώς και στους θεατές αυτών για την προβολή των 

χορηγών/υποστηρικτών του Πρωταθλήματος.  

 

5. Στον ΕΣΑΚΕ ανήκει το δικαίωμα διαφημιστικής χρήσης και εκμετάλλευσης δύο (2) επιδαπέδιων 

αυτοκόλλητων διαφημιστικών επιγραφών διαστάσεων 4m X 1m  (floor graphics) στα γήπεδα που 

διεξάγονται οι εντός έδρας αγώνες της ομάδας της τα οποία θα ευρίσκονται περιμετρικά του 

αγωνιστικού χώρου στο τηλεοπτικό «Π» σε τρόπο ώστε να προβάλλονται κατά την τηλεοπτική 

μετάδοση του αγώνα για τον χορηγό/υποστηρικτές του Πρωταθλήματος και σύμφωνα με το 

συνημμένο  στην Ειδική Προκήρυξη σχεδιάγραμμα. 

 

6. Στον Χορηγό/Υποστηρικτή του Πρωταθλήματος παραχωρείται το δικαίωμα της διαφημιστικής 

χρήσης και εκμετάλλευσης δύο (2) επιδαπέδιων αυτοκόλλητων διαφημιστικών επιγραφών 

διαστάσεων 3m X 1m  (floor graphics) στα γήπεδα που διεξάγονται οι εντός έδρας αγώνες της 

ομάδας της, τα οποία θα ευρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου παράλληλα με τις κάθετες 

γραμμές που περιβάλλουν την ρακέτα σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της Ειδικής Προκήρυξης  

 

7. Στον ΕΣΑΚΕ επίσης ανήκει το δικαίωμα διαφημιστικής χρήσης και  εκμετάλλευσης δύο (2) 

συγκεκριμένων και ορατών κατά την τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων πινακίδων, διαστάσεων 

3Χ1, οι οποίες θα ευρίσκονται στον ειδικά οριοθετημένο χώρο για την ανάρτηση και τοποθέτηση 

διαφημιστικών πινακίδων και δη περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου σε σχήμα «Π» σε τρόπο 

ώστε να προβάλλονται κατά την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, για την προβολή του 

χορηγού/υποστηρικτών του Πρωταθλήματος, μόνο στην περίπτωση που λόγω της χωροταξικής 

διάταξης του γηπέδου μετά από έλεγχο και απόφαση του ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί να τοποθετηθεί 

σύστημα led. 

 

8. Στον ΕΣΑΚΕ επίσης ανήκει το δικαίωμα διαφημιστικής χρήσης και  εκμετάλλευσης δύο (2) 

συγκεκριμένων και ορατών κατά την τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων πινακίδων, διαστάσεων 

3 Χ 1, οι οποίες θα ευρίσκονται στον ειδικά οριοθετημένο χώρο για την ανάρτηση και τοποθέτηση 

διαφημιστικών πινακίδων και δη στη γωνία του αγωνιστικού χώρου σε τρόπο ώστε να 

προβάλλονται κατά την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, για την προβολή του 

χορηγού/υποστηρικτών του Πρωταθλήματος και σύμφωνα με το συνημμένο  στην Ειδική 

Προκήρυξη σχεδιάγραμμα, μόνο στην περίπτωση που λόγω της χωροταξικής διάταξης του 

γηπέδου μετά από έλεγχο και απόφαση του ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί να τοποθετηθεί σύστημα led. 

 

9. Για την προβολή του Χορηγού του Πρωταθλήματος παραχωρείται δικαίωμα διαφημιστικής 

χρήσης και εκμετάλλευσης τεσσάρων (4) συγκεκριμένων και ορατών κατά την τηλεοπτική 

μετάδοση των αγώνων πινακίδων, διαστάσεων 3 Χ 1, οι οποίες θα ευρίσκονται στον ειδικά 

οριοθετημένο χώρο για την ανάρτηση και τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και δη 

περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου σε σχήμα «Π» σε τρόπο ώστε να προβάλλονται κατά την 

τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, μόνο στην περίπτωση που λόγω της χωροταξικής διάταξης του 

γηπέδου μετά από έλεγχο και απόφαση του ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί να τοποθετηθεί σύστημα led. 

 

10. Για την προβολή χορηγών/υποστηρικτών του ΕΣΑΚΕ παραχωρείται το δικαίωμα 

διαφημιστικής χρήσης και εκμετάλλευσης δύο αυτοκόλλητων δαπέδου διαστάσεων 3 Χ 0,80m. στο 

παρκέ  έξω  από στις γραμμές του αγωνιστικού χώρου, πίσω από τη βάση της κάθε μπασκέτα.ς  

 

11. Απαγορεύεται η ανάρτηση ή επικόλληση διαφημιστικών μέσων στα ταμπλό (πίνακες των 

μπασκετών) των γηπέδων.  Εξαιρούνται αυτοκόλλητα τα οποία χορηγούνται από τον ΕΣΑΚΕ. 

Χώρος για διαφήμιση της ΚΑΕ επιτρέπεται επίσης στο κάτω μέρος της βάσης της στήριξης της 

μπασκέτας.  (βλ. σχετικές γραφικές παραστάσεις Προκήρυξης). 

 

12. Τα υλικά και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιούνται για τις επιδαπέδιες διαφημίσεις θα πρέπει 

να είναι απολύτως κατάλληλα, σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές παραγωγής 

(συγκεκριμένα: επιδαπέδια σαγρέ πολύπλευρη αντιολισθητική πλαστικοποίηση με κόλλα 

removable, με διαγώνια και κάθετη πλέξη ρόμβου)  να μην δημιουργούν κανένα πρόβλημα 
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ολισθηρότητας ή αλλοίωσης του δαπέδου και να αντικαθίστανται άμεσα σε περίπτωση φθοράς.. 

Την ευθύνη εποπτείας και ελέγχου φέρει η γηπεδούχος ΚΑΕ. Στα γήπεδα των ομάδων που 

συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τα επιδαπέδια αυτοκόλλητα προβολής των 

μελλοντικών χορηγών του ΕΣΑΚΕ θα τοποθετούνται πριν από κάθε αγώνα και θα αφαιρούνται 

μετά την λήξη του, από αυτούς.  

 

13. Επιτρέπεται η τοποθέτηση 3D αυτοκόλλητων εντός αγωνιστικού χώρου μόνο στους 2 κύκλους 

βολών σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. 

 

14. Για λόγους που αφορούν την ενιαία αισθητική και εμφάνιση των γηπέδων, στα οποία 

διεξάγονται οι αγώνες αρμοδιότητας του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, η διαφημιστική εκμετάλλευση και προβολή 

τρίτων μέσω αυτών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρατιθέμενο στην Ειδική Προκήρυξη 

σκαρίφημα / σχέδιο και στις θέσεις που προβλέπονται στο παρόν  και στην  Προκήρυξη του 

Πρωταθλήματος. Τυχόν παραβάσεις θα διαπιστώνονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος του 

Ε.Σ.Α.Κ.Ε ή έτερο υπό του Δ.Σ του Συνδέσμου ειδικά εξουσιοδοτημένο όργανο, με τις εντεύθεν 

προβλεπόμενες συνέπειες. 

 

15. Οι ομάδες υποχρεούνται να διατηρούν σε καλή κατάσταση και να συντηρούν τον εξοπλισμό 

που τους χορηγείται από τον ΕΣΑΚΕ για τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές περιόδους ευθυνόμενες 

για οποιαδήποτε βλάβη που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά τους. Οι ομάδες θα πρέπει να 

επιστρέφουν τον εξοπλισμό στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ όταν αυτό τους ζητηθεί. 

 

Εάν μια ΚΑΕ χάσει το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα που διοργανώνει ΕΣΑΚΕ για την 

επόμενη αγωνιστική περίοδο, είτε θα επιστρέψει τον Εξοπλισμό στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ ή θα τον 

παραδώσει στην ΚΑΕ που θα της υποδείξει ο ΕΣΑΚΕ κατόπιν σχετικής συνεννόησης.  

Εάν μια ομάδα δεν επιστρέψει τον εξοπλισμό ή τον επιστρέψει κατεστραμμένο, ευθύνεται για την 

αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας του ΕΣΑΚΕ. 

Τέλος κάθε ΚΑΕ υποχρεούται να παραδώσει στον ΕΣΑΚΕ έξι (6) μπάλες (παρέχονται από τον 

ΕΣΑΚΕ) και έξι (6) εμφανίσεις υπογεγραμμένες από όλους τους αθλητές της μέχρι την 31/12 κάθε 

έτους.  

 

Άρθρο 51ο    

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

 

Η διαφημιστική προβολή στα γήπεδα που διεξάγονται οι αγώνες του Πρωταθλήματος 

αρμοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε εκτός του αγωνιστικού χώρου διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες 

και περιορισμούς τους οποίους όλες οι ΚΑΕ που μετέχουν σε αυτό υποχρεούνται να τηρούν, όπως 

αυτοί τυχόν τροποποιηθούν κατά τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και από τους κανόνες και 

περιορισμούς που αναφέρονται στην Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος, άλλως θα τους 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ειδικού Πειθαρχικού 

Κανονισμού του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

Στον ΕΣΑΚΕ ανήκει το δικαίωμα της διαφημιστικής χρήσης και εκμετάλλευσης δύο (2) επιδαπέδιων 

αυτοκόλλητων δίπλα στις γραμμές του αγωνιστικού χώρου στην τηλεοπτική ευθεία, στις γωνίες 

μπροστά από τους πάγκους των ομάδων διαστάσεων 3 μ χ 1 μ, όπως αυτό εμφανίζεται στο 

σχεδιάγραμμα της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος 

 

Για την προβολή του λογοτύπου της εταιρείας της επίσημης μπάλας Πρωταθλήματος (SPALDING) 

παραχωρείται το δικαίωμα εκμετάλλευσης ενός αυτοκόλλητου δαπέδου διαστάσεων 3Μ Χ 1Μ 

δίπλα στις γραμμές του αγωνιστικού χώρου μη ορατό κατά την τηλεοπτική μετάδοση των 

αγώνων   

  

α) Στα γήπεδα, στα οποία αγωνίζονται ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας, υπάρχει υποχρεωτικά 

εγκατάσταση συστήματος LED/ LCD/SMD στους αγωνιστικούς τους χώρους για όλους τους 

αγώνες Πρωταθλήματος, το σύστημα LED/ LCD/SMD θα βρίσκεται εγκατεστημένο καθ’ όλο το 
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μήκος της κάλυψης των τηλεοπτικών καμερών, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο της πλαϊνής 

γραμμής (αφήνοντας μόνον τον απαραίτητο χώρο ώστε να υπάρχει πρόσβαση στους πάγκους 

των ομάδων) και το επάνω μέρος των τελικών γραμμών, (βλ. σκαρίφημα Ειδικής Προκήρυξης 

Πρωταθλήματος). Επίσης είναι υποχρεωτικό όλα τα πάνελ των συστημάτων LED/LCD/SMD να 

προβάλουν ταυτοχρόνως την ίδια εικόνα.  

  

Το Σύστημα LΕD/LCD/SMD είναι υποχρεωτικό σε όλο το εύρος κάλυψης των καμερών σε όλους 

τους τηλεοπτικά μεταδιδόμενους αγώνες. Κανένα άλλο είδος διαφημιστικής πλατφόρμας δεν θα 

επιτρέπεται στο χώρο αυτό κατά τους τηλεοπτικά μεταδιδόμενους αγώνες. Όλα τα LED/LCD/SMD 

πρέπει να είναι εμφανή. Για τον λόγο αυτό οι cheerleaders, οι mascot, οι 

φωτορεπόρτερ/φωτοειδησεογράφο ή οτιδήποτε άλλο ενδεχομένως εμποδίζει την οπτική επαφή 

με τα LED/ LCD/SMD δεν θα ευρίσκεται μπροστά από αυτά. 

 

Όλα τα LED/LCD/SDM θα πρέπει να είναι ορατά με ύψος 80 εκ. έως 90 εκ. Οι πινακίδες των LED/ 

LCD/SMD θα τοποθετούνται γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, απέναντι από την κύρια κάμερα, 

καλύπτοντας τη γραμμή του γηπέδου και το μέρος των γραμμών πλησίον των πάγκων σε σχήμα 

U. Οι πινακίδες διανέμονται ως εξής: 

- Στις τελικές γραμμές, ένα ελάχιστο 6 μ. θα καλύπτει κάθε πλευρά. 

- Στην πλάγια γραμμή ένα ελάχιστο 26 μ. θα καλύπτει (6μ. έως 7μ. σε κάθε πλευρά, 12μ. έως 14μ.  

στο κέντρο). 

- Η περιοχή που θα παραμένει ανοικτή προσβάσιμη σε κάθε ομάδα θα έχει κατά μέγιστο 3 μέτρων 

σε πλάτος. 

- Κανένα κενό διάστημα δεν θα υπάρχει μεταξύ των πινακίδων της πλευρικής και της τελικής 

γραμμής. 

   

β) Όλοι οι τύποι των διαφημιστικών πινακίδων πρέπει να επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση στον 

αγωνιστικό χώρο και να εγγυώνται την ασφάλεια όλων των προσώπων που συμμετέχουν στον 

αγώνα. Όλες οι πινακίδες πρέπει να προστατεύονται επαρκώς σε όλες τις πλευρές με κάλυμμα 

από υλικό που απορροφά τη δύναμη της σύγκρουσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια 

όλων των προσώπων. Επίσης η μπροστινή επιφάνεια των συστημάτων θα πρέπει να είναι 

επικαλυμμένη από ελαστικό υλικό έτσι ώστε σε περίπτωση επαφής του παίκτη να 

ελαχιστοποιείται η περίπτωση σοβαρού τραυματισμού. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

1.Τεχνολογία : LED/SMD. 

 

2.Ποιότητα Εικόνας/Απόσταση Εικονοστοιχείων (Pixel Pitch) : P10 (Ελάχιστη), P20 (Μέγιστη). 

 

3. Φωτεινότητα  <2000 lux. 

Η φωτεινότητα είναι μια σημαντική παράμετρος αφού επηρεάζει και την τηλεοπτική κάλυψη ενός 

αγώνα αλλά και τον ίδιο τον αγώνα. 

Η ιδανική φωτεινότητα πρέπει να είναι ίση με την φωτεινότητα του αγωνιστικού χώρου ή 

χαμηλότερη (<2000 lux είναι ο κανονισμός της FIBA για τους αγώνες επιπέδου 1) έτσι ώστε να μην 

υπερφωτίζει τον αγωνιστικό χώρο και δημιουργούνται προβλήματα κατά την τηλεοπτική 

μετάδοση. 

 

Στην περίπτωση που ο φωτισμός του γηπέδου είναι χαμηλότερος θα πρέπει και τα συστήματα 

αυτά να προσαρμόζονται σε αυτόν. 

 

Ο χειριστής του συστήματος LED να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο τεχνικό του 

τηλεοπτικού συνεργείου και συνεργαζόμενοι να ρυθμίζουν την ιδανική φωτεινότητα. 
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4. Χρωματισμός/ Θερμοκρασίες Χρωμάτων. 

Η θερμοκρασία των χρωμάτων (color temperature) πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των 5000 και 

6000 kelvin προκειμένου να μην υπάρχει αλλοίωση των χρωμάτων των διαφημιστικών 

μηνυμάτων ή παραμόρφωση της εικόνας της τηλεοπτικής μετάδοσης. Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει 

να γίνεται επίσης σε συνεργασία με το τηλεοπτικό συνεργείο κάλυψης του αγώνα. 

 

5. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις 

ασφαλείας για ηλεκτρονικά και μηχανικά συστήματα σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν το ελάχιστο πιστοποιήσεις  CE, EMC,TUV και 

DIN. Τα πιστοποιητικά αυτά θα κατατίθενται στον ΕΣΑΚΕ, άλλως δεν θα δίδεται η άδεια για 

χρησιμοποίηση του συστήματος LED/SMD. 

 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ LED/SMD SYSTEM 

 

Ο επιτρεπόμενος  χώρος τοποθέτησης των συστημάτων αυτών και γενικά πάσης φύσεως 

διαφημιστικών πινακίδων είναι το ελάχιστο σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 (δύο) μέτρων από 

όλες τις πλευρές του αγωνιστικού χώρου. 

 

Παρατηρήσεις: 

▪Τα συστήματα θα πρέπει να έχουν κενά-ανοίγματα  μπροστά από τους πάγκους των αθλητών το 

ελάχιστο 1,25 μέτρα έως 1,75 μέτρα. 

 

▪Τα συστήματα θα πρέπει να έχουν κενά-ανοίγματα από τις μπασκέτες το ελάχιστο 0,85 του 

μέτρου και από τις δύο πλευρές. 

 

▪Τα συστήματα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα μπροστά από τις θέσεις των αναπληρωματικών 

παικτών έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση των παικτών από και προς τον αγωνιστικό 

χώρο. 

 

▪Το τμήμα των συστημάτων που βρίσκεται μπροστά από  την γραμματεία του αγώνα θα πρέπει 

να εφάπτεται με την εξωτερική πλευρά και να μην υπάρχουν κενά έτσι ώστε να μπορούν να έχουν 

οι διαιτητές την μέγιστη δυνατή πρόσβαση στο χώρο της γραμματείας. 

 

▪Στην περίπτωση που ο περιμετρικός χώρος είναι μικρός και η γραμματεία είναι τοποθετημένη 

στην ελάχιστη απόσταση από τον αγωνιστικό χώρο (2 μέτρα), τότε και μόνο στο συγκεκριμένο 

σημείο μπορεί να τοποθετηθεί μέρος του συστήματος εντός των δύο μέτρων με μέγιστο 

επιτρεπόμενο όριο τα 20 εκ. 

 

▪Στην περίπτωση όπου η ομάδα επιθυμεί να τοποθετήσει και δεύτερη σειρά ηλεκτρονικών 

διαφημιστικών πινακίδων τότε αυτό είναι δυνατό εάν ισχύουν τα παρακάτω: 

6.1 Η δεύτερη σειρά θα πρέπει να έχει απόσταση από την πρώτη το ελάχιστο 3,5 μέτρα. 

6.2 Η δεύτερη σειρά θα πρέπει να έχει απόσταση από την κερκίδα (όπου υπάρχει) το ελάχιστο 2,5 

μέτρα. 

6.3 Στην περίπτωση που η δεύτερη σειρά καλύπτεται (σε σχέση με την κεντρική τηλεοπτική 

κάμερα) από τους πάγκους ή τα προστατευτικά των πάγκων τότε θα μπορεί να τοποθετηθεί σε 

ύψος, το ανώτερο έως το σημείο που δεν εμποδίζει την ορατότητα του θεατή ως προς τον 

αγωνιστικό χώρο. 

6.3.α Στην περίπτωση που η δεύτερη σειρά τοποθετηθεί σε ύψος θα πρέπει να τοποθετηθεί επάνω 

σε ειδικού τύπου εξέδρες πιστοποιημένες για αντίστοιχες εργασίες (π.χ. αντίστοιχες ή ίδιες με 

αυτές που χρησιμοποιούνται σε συναυλίες) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του 

συστήματος και η ασφάλεια του προσωπικού που κινείται στον περιβάλλοντα χώρο. Τα 

πιστοποιητικά αυτά θα κατατίθενται από την ενδιαφερόμενη – γηπεδούχο ΚΑΕ στον ΕΣΑΚΕ, 

προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια εγκαταστάσεως των ειδικών τύπου εξέδρων. 
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6.4 Στην περίπτωση που τοποθετείται δεύτερη σειρά ηλεκτρονικού συστήματος η λειτουργία του 

θα πρέπει να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται σε όλα τα προαναφερθέντα 

σημεία. 

 

6.5 Κατά τη διάρκεια όλης της αγωνιστικής περιόδου όλες οι ΚΑΕ  πρέπει να διαθέτουν στο 

σύστημα  LED/LCD/SMD είκοσι δύο  (22)  λεπτά για τους χορηγούς/ υποστηρικτές του ΕΣΑΚΕ, τα 

οποία θα κατανέμονται σύμφωνα με το χορηγικό του πρόγραμμα. 

 

6.6 Ο ΕΣΑΚΕ θα διαθέσει σε όλες τις ΚΑΕ το επίσημο βίντεο LED/ LCD/SMD της διοργανώτριας 

αρχής διάρκειας έως 20  δευτερολέπτων το οποίο θα πρέπει να προβάλλεται πριν την έναρξη 

κάθε περιόδου. Το διαφημιστικό αυτό μήνυμα δεν θα μετράται ως μέρος του ανωτέρω 

περιγραφόμενου χρόνου.  

Για την τοποθέτηση και χρήση υπερυψωμένης 2ης σειράς led θα πρέπει να τηρούνται από τη 

γηπεδούχο ΚΑΕ οι προβλεπόμενες ατις ισχύουσες διατάξεις προδιαγραφές και άδειες 

 

6.7 Σε όσα γήπεδα, στα οποία αγωνίζονται ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας, υπάρχει εγκατάσταση 

συστήματος διαφημιστικών πινακίδων οι οποίες είναι τοποθετημένες επάνω στους άξονες 

στήριξης της μπασκέτας (mini LED) (βλ. σκαρίφημα Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος), πρέπει 

να υπάρχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

1.Τεχνολογία : SMD  

2.Ποιότητα Εικόνας/Απόσταση Εικονοστοιχείων (Pixel Pitch) : P1.8 (Ελάχιστη), P4 (Μέγιστη). 

3. Φωτεινότητα  <1800 lux. 

Η φωτεινότητα πρέπει να είναι μικρότερη από αυτή του αγωνιστικού χώρου και είναι απαραίτητη 

η συνεργασία με το τηλεοπτικό συνεργείο κάλυψης και μετάδοσης του αγώνα. 

5. Τα συστήματα θα πρέπει να έχουν προστατευτικά καλύμματα σε όλες τις πλευρές που μπορεί 

να έχει επαφή ο αθλητής περιμετρικά από αυτά. 

6. Διαστάσεις : Το ύψος των συστημάτων δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ενάμιση (1,50)  μέτρο σε 

πλάτος και το μισό μέτρο (0,50) σε ύψος. 

7. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις 

ασφαλείας για ηλεκτρονικά και μηχανικά συστήματα σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν το ελάχιστο πιστοποιήσεις  CE, EMC,TUV και 

DIN. Τα πιστοποιητικά αυτά θα κατατίθενται από την ενδιαφερόμενη – γηπεδούχο ΚΑΕ στον 

ΕΣΑΚΕ, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια εγκαταστάσεως. 

Σημεία τοποθέτησης του συστήματος. 

-Η βάση του συστήματος  μπορεί να τοποθετηθεί μόνο επάνω στον οριζόντιο ή κάθετο άξονα 

στήριξης της μπασκέτας. 

- Η βάση του συστήματος θα πρέπει να φέρει προστατευτικά καλύμματα έτσι ώστε να μην 

υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των αθλητών σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με την βάση. 

-Το σύστημα θα μπορεί να φέρει το μέγιστο  μία (1) επιφάνεια διαφημιστικής προβολής σε κάθε 

πλευρά  

 - Η κάθετη νοητή ευθεία της εσωτερικής άκρης της επιφάνειας προβολής του συστήματος θα 

πρέπει να βρίσκεται το ελάχιστο ενάμιση (1,50) μέτρο από την πλάγια γραμμή του αγωνιστικού 

χώρου.  

- Η διαφημιστική επιφάνεια του συστήματος θα πρέπει να βρίσκεται εξολοκλήρου πιο ψηλά από 

τον τελικό οριζόντιο άξονα στήριξης του ταμπλό της μπασκέτας για να μειωθεί στο ελάχιστο η 

πιθανότητα επαφής του συστήματος με τον αθλητή.  

- Η διαφημιστική επιφάνεια του συστήματος θα πρέπει να έχει  κάθετη γωνία προβολής και στον 

οριζόντιο και στον κάθετο άξονα σε σχέση με το σημείο που τοποθετούνται οι 2 κεντρικές 

κάμερες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγώνα. 

- Η διαφημιστική επιφάνεια δεν επιτρέπεται να εξέχει από τις νοητές ευθείες περιμετρικά του 

ταμπλό της μπασκέτας στην κάθετη προβολή. 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MINI LED. 

-Τα διαφημιστικά μηνύματα που προβάλλονται κατά την διάρκεια του αγώνα δεν περιέχουν 

κίνηση αλλά είναι στατικά για να μην αποσπούν την προσοχή του αθλητή. 
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Κίνηση στα διαφημιστικά μηνύματα επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση που οι επιφάνειες 

προβολής των διαφημιστικών μηνυμάτων δεν είναι ορατές σε κανένα σημείο του αγωνιστικού 

χώρου. 

-Η εναλλαγή των διαφημιστικών μηνυμάτων δεν μπορεί να πραγματοποιείται όταν ο αθλητής 

βρίσκεται σε τελική προσπάθεια όπως π.χ. σουτ. 

-Η εναλλαγή των μηνυμάτων δεν μπορεί να πραγματοποιείται κατά την διάρκεια των ελευθέρων 

βολών από την στιγμή  που ο αθλητής έχει την μπάλα στα χέρια του και μέχρι να εκτελέσει την 

βολή. 

 

Επίσης είναι υποχρεωτικό και τα δύο mini LED να προβάλουν ταυτοχρόνως την ίδια εικόνα. 

Επίσης το 15% του συνολικού διαφημιστικού χρόνου θα ανήκει στον ΕΣΑΚΕ, ο οποίος θα τον 

διανείμει όπως αυτός επιθυμεί στους χορηγούς με τους οποίους ο ΕΣΑΚΕ θα συμβληθεί 

μελλοντικά. 

 

6.8. Αναφορά Χρόνου Έκθεσης στα LED / LCD /SMD(Led & mini led report) 

Εντός 48 ωρών μετά από κάθε αγώνα, η γηπεδούχος ΚΑΕ πρέπει να υποβάλει στον ΕΣΑΚΕ 

λεπτομερή αναφορά στην οποία να καταγράφεται ο χρόνος έκθεσης κάθε λογοτύπου του ΕΣΑΚΕ ή 

του/των χορηγών της οι οποίοι εμφανίστηκαν στα LED/ LCD/SMD και Mini Led καθώς και στη 2η 

σειρά των LED/LCD/SMD (εφ’ όσον αυτή υπάρχει). Η αναφορά αυτή πρέπει να περιλαμβάνει 

λεπτομερείς πληροφορίες ανά περίοδο αναφορικά με κάθε αγώνα.   

 

7. Η ΚΑΕ διαχειρίζεται τη  διαφήμιση στους πάγκους (μαξιλάρια, προστατευτικό γυαλί κλπ) η 

οποία δεν πρέπει να εμποδίζει την παρακολούθηση του αγώνα από τις κερκίδες και την 

τηλεόραση  εκτός από μια σειρά διαφήμισης που τοποθετείται στο προστατευτικό του πάγκου για 

τον Κύριο Χορηγό του ΕΣΑΚΕ (σχετ. γραφική παράσταση).   

 

8. Η διαφήμιση από την ΚΑΕ επίσης επιτρέπεται και εκτός του χώρου κάλυψης από τις 

τηλεοπτικές κάμερες και σε οθόνη ή γιγαντοοθόνη εγκατεστημένη μακριά από τον αγωνιστικό 

χώρο. Εάν η διαφήμιση είναι και ακουστική μπορεί να προβάλλεται μόνο στα διαλείμματα 

ανάπαυσης μεταξύ των περιόδων ή το ημίχρονο. 

 

9. Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να παραχωρήσουν στον ΕΣΑΚΕ  χώρο εντός του γηπέδου ή και 

περιμετρικά αυτού για άμεσες ενέργειες μάρκετινγκ, προωθητικές ενέργειες, διανομή δειγμάτων 

για την προώθηση του αθλήματος. 

 

10. Προβολή σποτ ΕΣΑΚΕ και προβολή σποτ χορηγού ΕΣΑΚΕ 

Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να προβάλλουν το επίσημο σποτ του ΕΣΑΚΕ για την προώθηση του 

Πρωταθλήματος καθώς και το σποτ προβολής του Χορηγών/ Υποστηρικτών του Συνδέσμου στις 

γιγαντοοθόνες (matrix/ video screens) των γηπέδων τους, τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια 

του ημιχρόνου των αγώνων που διεξάγονται στην έδρα τους και όποτε άλλοτε το κρίνουν 

σκόπιμο. Το διαφημιστικό σποτ θα αποσταλεί από τον ΕΣΑΚΕ σε όλες τις ΚΑΕ/ μέλη του, οι οποίες 

υποχρεούνται να το προβάλλουν στις επίσημες ιστοσελίδες τους καθώς και στους επίσημους 

λογαριασμούς της ΚΑΕ στα  social media. 

Ο συνολικός αριθμός των ανωτέρω σποτς δεν μπορεί να είναι ανώτερος από δέκα (10) και η 

διάρκεια καθενός έως είκοσι (20) δευτερολέπτων   

 

11.Αναπαραγωγή ηχητικού διαφημιστικού σποτ ΕΣΑΚΕ και χορηγού ΕΣΑΚΕ 

Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να αναπαράγουν το επίσημο ηχητικό διαφημιστικό σποτ του ΕΣΑΚΕ και του 

Χορηγού του Συνδέσμου από τις ηχητικές εγκαταστάσεις των γηπέδων τους, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος  

Ο συνολικός αριθμός των ανωτέρω σποτ δεν μπορεί να είναι ανώτερος από δώδεκα (12).  
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Άρθρο 52ο    

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  

 

Η διαφημιστική προβολή στα γήπεδα που διεξάγονται οι αγώνες του Πρωταθλήματος 

αρμοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε και ειδικότερα στον τεχνικό εξοπλισμό των άνω γηπέδων διέπεται 

από τους ακόλουθους κανόνες και περιορισμούς τους οποίους όλες οι ΚΑΕ που μετέχουν σε αυτό 

υποχρεούνται να τηρούν, όπως αυτοί τυχόν τροποποιηθούν κατά τις ισχύουσες διατάξεις καθώς 

και από τους κανόνες και περιορισμούς που αναφέρονται στην Ειδική Προκήρυξη 

Πρωταθλήματος, άλλως θα τους επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές 

διατάξεις του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 

 

Μόνον η διαφήμιση που ειδικώς αναφέρεται στο παρόν άρθρο θα επιτρέπεται στις μπασκέτες, τα 

ταμπλό και τα στηρίγματα των ταμπλό. Ο ΕΣΑΚΕ θα παράσχει τα σχετικά λογότυπα / επιγραφές 

στις ΚΑΕ οι οποίες υποχρεούνται για την τοποθέτησή τους (βλ. σχετ. Γραφικές Παραστάσεις). 

 

α) Στην κάτω δεξιά γωνία κάθε ταμπλό θα πρέπει να βρίσκεται  γραφικό σχέδιο το οποίο θα  

χορηγηθεί από τον ΕΣΑΚΕ  και θα φέρει το σύνθετο λογότυπο του Συνδέσμου και της ιστοσελίδας 

του με μέγιστο μέγεθος  27 (ύψος) Χ 27 (πλάτος). θα είναι διπλής όψεως για να τοποθετηθεί και 

στην πίσω πλευρά του ταμπλό  

 

β) Μία επιγραφή του λογοτύπου του ΕΣΑΚΕ και της ιστοσελίδας του ΕΣΑΚΕ ή της σελίδας 

κοινωνικής δικτύωσης αυτού (facebook – twitter-instagram κλπ.) μεγέθους  4 x13εκ.  πρέπει να 

υπάρχει στο άνω άκρο κάθε στηρίγματος της στεφάνης που ενώνει τη στεφάνη με το ταμπλό σε 

θέση κατάλληλη για κάλυψη τηλεοπτικής κάμερας «Slam Cam”.  

 

Μόνο το όνομα, το λογότυπο ή το σήμα του κατασκευαστή επιτρέπεται στο στήριγμα του 

ταμπλώ και το οποίο θα έχει μέγιστο μέγεθος 250 cm2 (μόνο ένα όνομα, λογότυπο ή σήμα σε κάθε 

στήριγμα). 

 

γ) Δύο (2) διαφημίσεις επιτρέπονται στο μπροστινό μέρος του καλύμματος του στηρίγματος του 

ταμπλώ (βάση μπασκέττας). Ο επάνω διαφημιστικός χώρος και των δύο μπασκετών 

παραχωρείται στον ΕΣΑΚΕ για την τοποθέτηση του λογοτύπου του ΕΣΑΚΕ ή λογοτύπου χορηγού 

υποστηρικτή αυτού. Η ΚΑΕ έχει το δικαίωμα χρήσης του κάτω διαφημιστικού χώρου με την 

προϋπόθεση ότι θα γίνεται η ίδια διαφημιστική προβολή και στις δύο μπασκέτες.   

 

δ) Σε όλες τις επιφάνειες του box αλλαγών που βρίσκεται στην γραμματεία και χρησιμοποιείται 

κατά την διαδικασία αλλαγής αθλητών την ώρα του αγώνα θα τοποθετείται το λογότυπο 

επιλογής του Συνδέσμου.  

 

Σε περίπτωση μη εφαρμογής των ανωτέρω θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Ειδικό 

Πειθαρχικό Κανονισμό του ΕΣΑΚΕ αντίστοιχες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 53ο 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ 

 

Όλες οι KAE πρέπει να υποβάλουν  στον ΕΣΑΚΕ αντίγραφα όλων των εν ισχύ συμβάσεων χορηγών 

τους έως  30-9-2021. 

 

Εν συνεχεία οι ΚΑΕ πρέπει να υποβάλλουν στον ΕΣΑΚΕ αντίγραφα των χορηγικών συμβάσεων που 

θα καταρτίζουν μετά την ανωτέρω ημερομηνία εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

υπογραφή τους 

 

Σε περίπτωση που ΚΑΕ δεν έχει τηρήσει τον έγγραφο τύπο για την κατάρτιση συμφωνίας για την 

παραχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων ή δεσμεύεται από τον αντισυμβαλλόμενό της φορέα για 
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την μη κοινοποίηση των όρων της, υποχρεούται με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 

της να γνωστοποιήσει στον ΕΣΑΚΕ τα εξής στοιχεία 

α) Επωνυμία  χορηγού. 

β) Λογότυπο Χορηγού.  

γ) Επωνυμία της μητρικής εταιρείας του χορηγού. 

δ) Διάρκεια της συμβάσεως, περιλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξεως. 

ε) Ανταλλασσόμενες υπηρεσίες. 

στ) Ρήτρες αποκλειστικότητας εφόσον υπάρχουν. 

ε) Ημερομηνία υπογραφής.  

 

Άρθρο 54ο    

ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΣΑΚΕ ανήκει η εξεύρεση οικονομικών υποστηρικτών ή 

χορηγών του πρωταθλήματος αρμοδιότητάς του και η παροχή σε αυτούς ως ανταλλάγματος του 

δικαιώματος προβολής τους μέσω του πρωταθλήματος με τους τρόπους και τις μεθόδους που θα 

συμφωνούνται εκάστοτε.  

 

Οι ομάδες που μετέχουν στο πρωτάθλημα αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα προσέλκυσης 

οικονομικών υποστηρικτών στο Πρωτάθλημα και αποδέχονται την πρόβλεψη από τον ΕΣΑΚΕ 

στον παρόντα κανονισμό όπως αυτός τυχόν τροποποιηθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις και στην 

Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλήματος παροχών και δικαιωμάτων υπέρ αυτών άλλως και σε 

περίπτωση παράβασης των σχετικών διατάξεων θα τους επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.  

 

Συγκεκριμένα  οι ΚΑΕ – μέλη του ΕΣΑΚΕ του παραχωρούν : 

 

α) Την αναφορά της επίσημης επωνυμίας του πρωταθλήματος σε αναγγελίες, στατιστικά, trailers 

κλπ. που προβάλλονται πριν ή κατά την διάρκεια των αγώνων του πρωταθλήματος στα πλαίσια 

της τηλεοπτικής προβολής τους σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης μεταξύ του 

ΕΣΑΚΕ και των Χορηγού/ Υποστηρικτών του, οι οποίοι θα γνωστοποιηθούν σε όλες τις ΚΑΕ.   

 

β) Την υποχρέωση να εξασφαλίσουν Τηλεοπτικό Διαφημιστικό Χρόνο δωρεάν για κοινωνικά 

μηνύματα με στόχο την πρόληψη κρουσμάτων βίας, την αποφυγή του καπνίσματος κλπ. εφ΄όσον 

έχει εξασφαλισθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο έχουν παραχωρηθεί τα δικαιώματα 

τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων κάθε ΚΑΕ.  

 

γ) Την παραχώρηση θέσεων στα backdrops της αίθουσας συνεντεύξεων τύπου της μικτής ζώνης 

και του FLASH INTERVIEW θέσεις για χορηγούς του ΕΣΑΚΕ όπως αυτοί προσδιορίζονται στο ειδικό 

σχεδιάγραμμα το οποίο προσαρτάται στην Ειδική Προκήρυξη του Πρωταθλήματος. 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.  

 

δ) Την παραχώρηση, εκχώρηση και μεταβίβαση στον ΕΣΑΚΕ του δικαιώματος εκμετάλλευσης άνευ 

της υποχρέωσης καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος των διαφημιστικών και λοιπών 

χώρων των γηπέδων στα οποία διεξάγονται αγώνες Πρωταθλήματος αρμοδιότητάς του, που 

αναφέρονται στα άρθρα 48, 49, 50, 51 ,52, 55 και 57 του παρόντος και των αντίστοιχων 

διατάξεων της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος για την προβολή του λογοτύπου του ΕΣΑΚΕ, 

του λογοτύπου του Πρωταθλήματος και των Χορηγών/ Υποστηρικτών του ΕΣΑΚΕ 

 

ε) Την παραχώρηση, εκχώρηση και μεταβίβαση στον ΕΣΑΚΕ του δικαιώματος εκμετάλλευσης άνευ 

της καταβολής οιουδήποτε τυχόν ανταλλάγματος, του δικαιώματος χρήσης της όπισθεν όψης 

των θερμικών εισιτηρίων καθώς και της εμπρόσθιας του print@home εισιτηρίου που εκδίδει σε 

κάθε εντός έδρας αγώνα της ομάδας της στο άνω Πρωτάθλημα για την προβολή του 

σήματος/λογοτύπου του «Χορηγού/Υποστηρικτών του Πρωταθλήματος».  
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Οι Κ.Α.Ε. εκδίδουν μόνες τους μηχανογραφημένα εισιτήρια. Ο ΕΣΑΚΕ θα εκδίδει σχετική άδεια σε 

κάθε Κ.Α.Ε. ως προς τη μακέτα των εισιτηρίων αφού διαπιστωθεί εάν οι χορηγοί του ΕΣΑΚΕ 

προβάλλονται, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού 

και σύμφωνα με τις συμβατικές δεσμεύσεις του “ΕΣΑΚΕ”. Σε όλα τα απλά εισιτήρια, print at home 

tickets και προσκλήσεις της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 την οπίσθια (στα print at home 

tickets στην εμπρόσθια  όψη): i. θα αναγράφεται η επωνυμία του Πρωταθλήματος θα υπάρχει 

λογότυπο έγχρωμο και εμφανές το σύνθετο λογότυπο του Πρωταθλήματος” και όλα τα λογότυπα 

των Χορηγών/Υποστηρικτών του όπως θα υποδειχθούν από την Διοργανώτρια Αρχή. Το Δ.Σ. του 

ΕΣΑΚΕ μπορεί να αποφασίζει για κάθε σχετικό θέμα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 

(λ.χ. σε περίπτωση αντικατάστασης – προσθήκης χορηγού/ υποστηρικτή, υποχρέωση αναγραφής 

των λογοτύπων υφίσταται μόνο σε περίπτωση επαναληπτικής παραγγελίας εισιτηρίων εκτός από 

τα print at home). 

  

στ) Κάθε άλλη ενέργεια ή παροχή κατά την κρίση του Ε.Σ.Α.Κ.Ε όπως αναφέρεται ή περιγράφεται 

στον παρόντα κανονισμό και στη σχετική Προκήρυξη Πρωταθλήματος κάθε αγωνιστικής 

περιόδου. 

 

Το χρηματικό ποσό που θα αποφέρει στον ΕΣΑΚΕ η ρευστοποίηση των άνω δικαιωμάτων, θα 

διατίθεται κατά την κρίση του Δ.Σ του Συνδέσμου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του 

Συνδέσμου αλλά και για την βελτίωση και ανάπτυξη του Πρωταθλήματος αρμοδιότητός του. 

 

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, δεν θα επιτρέπεται η προβολή από τις ΚΑΕ 

προϊόντων ή υπηρεσιών άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστικών με τον Χορηγό/ 

Υποστηρικτές/Τεχνικούς Υποστηρικτές του Πρωταθλήματος εντός του αγωνιστικού χώρου. (κατά 

το άρθρο 50 και 51 του παρόντος) εξαιρουμένης της προβολής στο σύστημα των led). 

  

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η προβολή από τις ΚΑΕ άμεσα ή έμμεσα 

ανταγωνιστικών με τον Χορηγό και τους Υποστηρικτές του προϊόντων ή υπηρεσιών: 

 

1. στην φανέλα της επίσημης εμφάνισης της ΚΑΕ (στο εμπρόσθιο ή οπίσθιο μέρος της) ή και στην 

επωνυμία της ΚΑΕ στα πλαίσια σχετικής σύμβασης της ΚΑΕ με χορηγό, για την οποία ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 53.  

2. στην περίπτωση που η προβολή γίνεται δυνάμει συμβάσεων που έχουν ήδη καταρτισθεί, είναι 

σε ισχύ και θα κοινοποιηθούν στον ΕΣΑΚΕ έως τις   30-9-2021,. Η εξαίρεση ισχύει μέχρι την λήξη 

των άνω συμβάσεων ή  των  τυχόν ανανεώσεων τους.  

 

Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση της ΚΑΕ για την προβολή των Χορηγών του ΕΣΑΚΕ σύμφωνα με 

τις προβλέψεις του παρόντος και συμβάσεων χορηγίας παραμένει.      

 

Στις συμβάσεις Χορηγίας, Διαφημιστικής προβολής κλπ που καταρτίζουν οι ΚΑΕ  μετά την 5-8-

2021  αυτές υποχρεούνται να εξαιρούν ρητά όλους  τους χορηγούς του ΕΣΑΚΕ ως διοργανώτριας 

Αρχής του Πρωταθλήματος από τυχόν ρήτρες αποκλειστικότητας στην προβολή και διαφήμιση 

προϊόντων και/ή υπηρεσιών ανταγωνιστικών των Χορηγών  των Χορηγών τους.  

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της ως άνω υποχρέωσης, θα  επιβάλλονται στις ΚΑΕ οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού του 

Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 
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Άρθρο 55ο   

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ –  SOCIAL MEDIA-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Όλες οι ΚΑΕ που μετέχουν το πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας, πρέπει  να διαθέτουν e-mail, 

και  επίσημο  ιστότοπο, στον οποίο θα υπάρχει σύνδεσμος (link) για τον επίσημο ιστότοπο του 

ΕΣΑΚΕ και τα Social Media του Συνδέσμου.  

 

Σε εμφανές σημείο της κεντρικής σελίδας (home page) των ιστοτόπων των ΚΑΕ/μελών του ΕΣΑΚΕ 

πρέπει να προβάλλεται το λογότυπο του Συνδέσμου με link στην ιστοσελίδα αυτού (www.esake.gr). 

Η εισαγωγή του λογοτύπου του ΕΣΑΚΕ πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές οι οποίες θα 

δοθούν από το Σύνδεσμο. Σε κάθε περίπτωση όμως οι  διαστάσεις του λογοτύπου του ΕΣΑΚΕ δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από τα υπόλοιπα προβαλλόμενα λογότυπα των λοιπών διοργανώσεων 

στις οποίες συμμετέχει η ΚΑΕ. Προαιρετικό είναι το άμεσο link στο πρόγραμμα των αγωνιστικών 

και των στατιστικών του site του ΕΣΑΚΕ καθώς και η προβολή των social media του Συνδέσμου. 

 

Οι ΚΑΕ πρέπει να διαθέσουν χώρο για δύο web banners σε εμφανές σημείο του επίσημου 

ιστότοπου για προβολή των προωθητικών ενεργειών και δραστηριοτήτων του ΕΣΑΚΕ και 

χορηγών υποστηρικτών του ΕΣΑΚΕ, Τα banner αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν στην αρχική 

σελίδα. Οι προδιαγραφές των banner έχουν ως ακολούθως:  

Μορφή αρχείων: Jpg – Gif – flash – swf 

Διάσταση: 300Χ250 px ή 768 Χ 124 

Redirect σε link το οποίο θα αποστέλλεται μαζί με τα αρχεία 

 

Απαιτήσεις του www.esake.gr - Social Media ΕΣΑΚΕ 

Οι KAE/μέλη του ΕΣΑΚΕ υποχρεούνται να γνωστοποιούν πριν την έναρξη της αγωνιστικής 

περιόδου στον Σύνδεσμο το αρμόδιο πρόσωπο το οποίο θα συνεργάζεται με το Γραφείο Τύπου 

του ΕΣΑΚΕ για τις ανάγκες του επίσημου site του ΕΣΑΚΕ www.esake.gr και τα social media.  

 

Όλες οι KAE πρέπει, όταν τους το ζητείται, να διαμορφώνουν  την ιστοσελίδα τους προκειμένου 

να είναι δυνατή η τοποθέτηση link ή banner επιλογής του ΕΣΑΚΕ για την προβολή και προώθηση 

του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης. 

 

Δελτία τύπου: Όλα τα δελτία τύπου που εκδίδει το Γραφείο Τύπου της κάθε ΚΑΕ πρέπει να 

αποστέλλονται ταυτόχρονα και στον ΕΣΑΚΕ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 

media@esake.gr. 

Κατάσταση Σύνθεσης: Πριν την κλήρωση του Πρωταθλήματος, οι ΚΑΕ θα υποβάλλουν στον 

ΕΣΑΚΕ κατάσταση των παικτών οι οποίοι θα αγωνίζονται σε αυτές. 

 

Κατάρτιση και λύση ή καταγγελία συμβάσεων: Η κατάρτιση όλων των συμβάσεων μεταξύ ΚΑΕ 

και αθλητών ή προπονητών και οι λύσεις ή καταγγελίες των άνω συμβάσεων πρέπει να 

γνωστοποιούνται άμεσα από την ΚΑΕ στον ΕΣΑΚΕ. 

 

Εβδομάδα του Αγώνα:  

Τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής ημέρας, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος της 

ΚΑΕ θα αποστέλλει στο Γραφείο Τύπου του ΕΣΑΚΕ blog παίκτη επιλογής της ΚΑΕ ή αποκλειστική 

δήλωση παίκτη της επιλογής της ΚΑΕ σχετικά με τον αγώνα που προηγήθηκε και τον επερχόμενο 

αγώνα της ομάδας του. 

 

▪Τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής ημέρας, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος 

της ΚΑΕ θα αποστέλλει στο Γραφείο Τύπου του ΕΣΑΚΕ μία αποκλειστική δήλωση του πρώτου 

προπονητή αναφορικά με τον επερχόμενο αγώνα της ομάδας του. 

 

Ημέρα του Αγώνα:  

▪Οι υπεύθυνοι των Γραφείων Τύπου των ΚΑΕ θα αποστέλλουν τις δηλώσεις των προπονητών και 

των παικτών στην συνέντευξη τύπου μετά την διεξαγωγή του αγώνα 

http://www.esake.gr/
http://www.esake.gr/
http://www.esake.gr/
mailto:media@esake.gr
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Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής:  

▪Πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της Εβδομάδας / του Μήνα: ο εντεταλμένος εκπρόσωπος της ΚΑΕ 

θα φέρνει σε επικοινωνία τον παίκτη της εβδομάδας/μήνα με το Γραφείο Τύπου του ΕΣΑΚΕ 

προκειμένου να παραχωρήσει συνέντευξη.  

 

Συνεντεύξεις/Συζητήσεις: Κάθε ομάδα θα διαθέτει, εφόσον ζητείται, τουλάχιστον έναν παίκτη ή 

προπονητή το μήνα, ο οποίος θα επιλέγεται από τον ΕΣΑΚΕ, για μία ζωντανή 

συζήτηση/συνέντευξη, η οποία θα βιντεοσκοπείται.  

 

Blog: Κάθε ομάδα θα διαθέτει, εφόσον ζητείται, τουλάχιστον έναν παίκτη ή προπονητή, ο οποίος 

θα επιλέγεται από τον ΕΣΑΚΕ, για να καταθέσει τις απόψεις του στο blog του ΕΣΑΚΕ. 

 

Η γωνιά των  Φιλάθλων (Fan mail): Κάθε ομάδα θα διαθέτει, εφόσον ζητείται, τουλάχιστον έναν 

παίκτη ή προπονητή το μήνα, ο οποίος θα επιλέγεται από τον ΕΣΑΚΕ, για να απαντά σε ερωτήσεις 

των φιλάθλων που θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 

 

Social Media: Οι ΚΑΕ/μέλη του ΕΣΑΚΕ που έχουν ενεργά social media (Twitter, Facebook, Instagram, 

Google +,Youtube κτλ.) θα πρέπει να είναι μέλη, να υποστηρίζουν και να ακολουθούν τα social 

media του ΕΣΑΚΕ.  Υποχρεωτική  θεωρείται η προβολή των διαγωνισμών, ειδήσεων, multimedia 

και άλλων αναρτήσεων στα social media του Συνδέσμου από τα αντίστοιχα των ΚΑΕ/μελών του. 

Eπίσης πρέπει να ενημερώνουν τον ΕΣΑΚΕ για άνοιγμα επίσημων λογαριασμών στα άνω social 

media. Ο ΕΣΑΚΕ μπορεί να απαιτήσει από τις ΚΑΕ/μέλη του να πραγματοποιήσουν τη λήψη 

σύντομων video με τη συμμετοχή των παικτών τους κατόπιν συνεννόησης με τις ΚΑΕ, με σκοπό 

την προβολή τους στα social media του Συνδέσμου. Επίσης, ο ΕΣΑΚΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

τη διεξαγωγή τριών δραστηριοτήτων (βίντεο, διαγωνισμούς, φωτογραφίσεις) για τα social media 

του Συνδέσμου με τη συμμετοχή παικτών και προπονητών κατόπιν συνεννόησης με τις ΚΑΕ.  

 

Οι παίκτες, οι προπονητές, οι ακόλουθοι των ομάδων, τα στελέχη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα για λογαριασμό της ομάδας, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο 

των μηνυμάτων, των φωτογραφιών, των tweets και/ή των blogs τους στους προσωπικούς τους 

λογαριασμούς στα social media. Το άνω περιεχόμενο δεν πρέπει να δείχνει έλλειψη σεβασμού, να 

ενθαρρύνει τη βία, να προκαλεί τους αντιπάλους και/ή τους οπαδούς, να περιλαμβάνει 

δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο ή προσβλητικό κείμενο ή εικόνες, ή να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή 

των άλλων.  

 

Επίσης οι ΚΑΕ οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι αθλητές τους να προβαίνουν σε τρία (3) 

ποσταρίσματα (posts) στα social media που διαθέτουν για καμπάνιες του Πρωταθλήματος 

 

Media day 

Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος media day 

διάρκειας δύο ωρών σε συνεννόηση με το Γραφείο Τύπου του ΕΣΑΚΕ. Η μια ώρα διατίθεται στους 

εκπροσώπους του τηλεοπτικού καναλιού – που έχει σύμβαση με την ομάδα – στους χορηγούς 

επικοινωνίας του ΕΣΑΚΕ και στο κανάλι του ΕΣΑΚΕ στο youtube και υπόλοιπη μια ώρα στους 

εκπροσώπους των υπόλοιπων ΜΜΕ. 

 

Για τις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις η media day για την έναρξη του 

Πρωταθλήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί παράλληλα με την media day της Euroleague ή του 

Eurocup ή του Basketball Champions League σε συνεννόηση πάντα με το Γραφείο Τύπου του 

ΕΣΑΚΕ. Μετά την ολοκλήρωση αυτής θα πρέπει να αποστέλλεται στον ΕΣΑΚΕ, φωτογραφικό υλικό 

καθώς και video το οποίο θα αναρτάται στο site του ΕΣΑΚΕ. 

 

Ο ΕΣΑΚΕ θα παραθέτει κοινή συνέντευξη τύπου για τις θέσεις 1-4 με την παρουσία του 

Προπονητή και του Καλαθοσφαιριστή Αρχηγού της κάθε ΚΑΕ πριν την έναρξη της φάσης αυτής. 
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Οι ΚΑΕ οι οποίες θα αγωνιστούν για τις θέσεις 1-2 στους τελικούς του πρωταθλήματος 

υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν πριν την έναρξη των τελικών του Πρωταθλήματος media 

day διάρκειας δύο ωρών σε συνεννόηση με το Γραφείο Τύπου του ΕΣΑΚΕ και την ταυτόχρονη 

μετάδοσή της στο Fecebook του Συνδέσμου. 

 

Βίντεο 

Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να παρέχουν διευκολύνσεις για την δημιουργία βίντεο για το κανάλι του 

ΕΣΑΚΕ στο youtube.com για την καλύτερη προβολή του Πρωταθλήματος 

 

Επίσημη Φωτογράφιση ΚΑΕ 

Ο ΕΣΑΚΕ παρέχει τη δυνατότητα στην ΚΑΕ για δύο επίσημες φωτογραφίσεις με το επίσημο 

φωτογραφικό πρακτορείο του Συνδέσμου. Η πρώτη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 15 ημέρες 

τουλάχιστον πριν την έναρξη του πρωταθλήματος με τη συμμετοχή όλων των παικτών και του 

τεχνικού επιτελείου και να αποσταλεί στον ΕΣΑΚΕ. Η δεύτερη θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά 

τη διάρκεια της κανονικής περιόδου και κατόπιν συνεννόησης της ΚΑΕ με τον ΕΣΑΚΕ. Οι ομάδες 

υποχρεούνται να αποστέλλουν στον ΕΣΑΚΕ φωτογραφία πορτρέτο με την επίσημη φανέλα της 

ομάδας κάθε νέου παίκτη που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ το ίδιο 

ισχύει και στην περίπτωση αλλαγής προπονητή.  

Οι ομάδες υποχρεούνται το αργότερο έως 48 ώρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος να 

αποστείλουν στο Γραφείο Τύπου του ΕΣΑΚΕ την επίσημη φωτογράφιση της ΚΑΕ. Επίσης σε κάθε 

αλλαγή παίκτη θα πρέπει να αποστέλλεται άμεσα η φωτογραφία αυτού.. 

 

Γραφείο Τύπου ΚΑΕ 

Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να έχουν υπεύθυνο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης επαγγελματία 

δημοσιογράφο μέλος των Τοπικών Δημοσιογραφικών Ενώσεων ή του Πανελληνίου Συνδέσμου 

Αθλητικού Τύπου. 

 

Άρθρο 56ο    

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΕ  

 

Με απόφαση του κατά το καταστατικό αρμοδίου οργάνου και την τήρηση των λοιπών νομίμων 

διατυπώσεων, κάθε Κ.Α.Ε μπορεί να προβεί έως  δύο (2) φορές  κατά την διάρκεια της   

αγωνιστικής περιόδου στην τροποποίηση του διακριτικού τίτλου της αποκλειστικά και μόνο με 

την πρόσθεση ή αφαίρεση του διακριτικού τίτλου ή του σήματος ή του λογοτύπου ή 

οποιουδήποτε άλλο διακριτικού γνωρίσματος επιτελεί ονοματική λειτουργία οιουδήποτε κατά την 

κρίσιν της φυσικού ή νομικού προσώπου και μόνο μετά την κατάρτιση με αυτό σύμβασης 

Χορηγίας – Ονοματοδοσίας για τη διαφημιστική προβολή μέσω αυτής. Οι άνω τροποποιήσεις 

πρέπει να κοινοποιούνται στον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. έγκαιρα, συνοδευόμενες από τα σχετικά νομιμοποιητικά 

έγγραφα  (μεταξύ των οποίων και από αντίγραφο της σύμβασης Χορηγίας- Ονοματοδοσίας) και 

οι ΚΑΕ οφείλουν να προβαίνουν σε έγκαιρη αποστολή του λογοτύπου τους μέσω e-mail. Ο 

Ε.Σ.Α.Κ.Ε., υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ανωτέρω αναφερόμενων,  δεσμεύεται να 

χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο της Κ.Α.Ε, όπως διαμορφώθηκε μετά τα παραπάνω και να 

μεριμνά ώστε αυτός να γνωστοποιηθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

  

Άρθρο 57ο   

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΣΑΚΕ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να προβάλουν την επωνυμία και το λογότυπο του ΕΣΑΚΕ και το λογότυπο 

του Πρωταθλήματος άνευ της υποχρέωσης καταβολής σε αυτές οποιουδήποτε ανταλλάγματος 

μετά από συνεννόηση και έγκριση από τον ΕΣΑΚΕ, ως εξής:  

1. Στην γραφική ύλη της ΚΑΕ (επιστολόχαρτο, φακέλους . 

2. Στην ηλεκτρονική αλληλογραφία της ΚΑΕ (ηλεκτρονικό επιστολόχαρτο, e-mail). 

3. Στο backdrop στην  αίθουσα συνεντεύξεων τύπου, στο backdrop της μεικτής ζώνης και του fast 

interview στο γήπεδο. 

4. Σε προωθητικές ενέργειες στα ΜΜΕ και δελτία Τύπου. 
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5. Στην εμπρόσθια όψη όλων των τύπων των εισιτηρίων που εκδίδουν για τους αγώνες 

Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας (είτε πρόκειται για εισιτήρια αγώνα, εισιτήρια διαρκείας ή 

άλλους τύπους εισιτηρίων). 

6. Σε Αφίσες. 

7. Στον Ετήσιο Οδηγό της  ΚΑΕ.  

8. Στο επίσημο Πρόγραμμα του Αγώνα (Match Program). 

9. Σε εμφανές σημείο της κεντρικής σελίδας (home page) των ΚΑΕ/μελών του ΕΣΑΚΕ πρέπει να 

προβάλλεται το λογότυπο του Συνδέσμου με link στην ιστοσελίδα αυτού (www.esake.gr).  

10. Σε κάθε άλλο τυχόν έντυπο το οποίο αναφέρεται στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας. 

11. Σε ψηφιακή κορνίζα (DIGITAL FRAME) μπροστά από το μικρόφωνο των ομιλητών κατά την 

διάρκεια των συνεντεύξεων τύπου. Στην οθόνη αυτή θα γίνεται και προβολή των Υποστηρικτών – 

Χορηγών του ΕΣΑΚΕ. 

 

Άρθρο 58ο    

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ – ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΕ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

Ο ΕΣΑΚΕ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, χωρίς περιορισμό και άνευ καταβολής οποιουδήποτε 

ανταλλάγματος, το λογότυπο, το σήμα, το σύμβολο, τις μασκώτ και το όνομα των 

συμμετεχουσών ΚΑΕ για κάθε προωθητική ενέργεια του Πρωταθλήματος που διοργανώνει μετά 

από σχετική ενημέρωση των ΚΑΕ για έγκριση σωστής χρήσης του λογοτύπου και του ονόματος.  

 

Δικαιώματα εικόνας αθλητών: Οι συμμετέχουσες ΚΑΕ οφείλουν να εξασφαλίσουν από τους 

αθλητές τους για τον ΕΣΑΚΕ και άνευ καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος, την μη 

αποκλειστική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων  που απορρέουν από την εικόνα τους και το όνομά 

τους, μέχρι τον βαθμό που αυτά λειτουργούν ως μέρος της δικής τους συνολικής εικόνας για 

λόγους προώθησης του Πρωταθλήματος και προβολής του ΕΣΑΚΕ, για εμπορικές δραστηριότητες 

και χορηγικές συμφωνίες του ΕΣΑΚΕ. 

Επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι αθλητές τους θα κάνουν το ελάχιστο 2 ατομικές ή ομαδικές 

εμφανίσεις- παρουσίες για λογαριασμό του ΕΣΑΚΕ για λόγους προώθησης του Πρωταθλήματος 

και προβολής του ΕΣΑΚΕ,  διενέργειας προγραμμάτων ΕΚΕ, εκδηλώσεις κοινωνικού και 

φιλανθρωπικού χαρακτήρα, χορηγίες ή επαφών με ΜΜΕ. 

 

Άρθρο 59ο    

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ  

 

Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να ορίζουν υπεύθυνο marketing για την υλοποίηση των αναφερόμενων στο 

άρθρα 49 έως 58 του παρόντος Κανονισμού. 

 

Επίσης οι ΚΑΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΕΣΑΚΕ εντός 48 ωρών από την διεξαγωγή του 

αγώνα (πλέον  της αναφερόμενης στο άρθρο 51 παρ. γ το παρόντος αναφοράς) φωτογραφικό ή 

άλλο υλικό, από το οποίο να προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τους κανόνες και περιορισμούς 

που αναφέρονται στα άρθρα 49 έως 58 του παρόντος Κανονισμού, όπως αυτοί τυχόν 

τροποποιηθούν κατά τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και από τους κανόνες και περιορισμούς της 

Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος.  

 

Το  ανωτέρω υλικό θα ελέγχεται εντός 3 (τριών) ημερών  από εντεταλμένο υπάλληλο του ΕΣΑΚΕ 

και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση της ΚΑΕ προς τους ανωτέρω κανόνες και 

περιορισμούς ο εντεταλμένος υπάλληλος θα υποβάλλει σχετική έκθεση προς την Επιτροπή 

Χορηγιών, η οποία θα την διαβιβάζει προς το Μ.Δ.Ο εντός ενός (1) μήνα, για την επιβολή των 

προβλεπόμενων από τον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό του ΕΣΑΚΕ κυρώσεων 

 

Εκ παραλλήλου και συμπληρωματικά ο ΕΣΑΚΕ δικαιούται δια εντεταλμένου/ων υπαλλήλου/ων του 

ΕΣΑΚΕ να προβαίνει τακτικά ή εκτάκτως άνευ προηγούμενης προειδοποίησης σε ελέγχους στα 

γήπεδα όπου διεξάγονται οι αγώνες του Πρωταθλήματος, σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται 

από το ΔΣ. κατόπιν κλήρωσης για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των ΚΑΕ με τα ανωτέρω 

http://www.esake.gr/
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αναφερόμενα, Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον εντεταλμένο υπάλληλο του ΕΣΑΚΕ η μη 

συμμόρφωση της ΚΑΕ προς τους ανωτέρω κανόνες και περιορισμούς, ο/οι εντεταλμένος/οι 

υπάλληλος/οι του ΕΣΑΚΕ θα προβαίνουν στην υποβολή σχετικής έκθεσης προς την Επιτροπή 

Χορηγιών η οποία θα την διαβιβάζει εντός ενός (1) μήνα προς το Μ.Δ.Ο, το οποίο θα επιβάλλει τις 

προβλεπόμενες από τον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό του ΕΣΑΚΕ κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση 

όλες οι ΚΑΕ πρέπει να ελεγχθούν τουλάχιστον μία φορά κατά την διάρκεια της αγωνιστικής 

περιόδου.  

 

Άρθρο 60ο    

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΣΑΚΕ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΕ  

 

Α. Όλες οι ΚΑΕ καθώς και οι αθλητές, προπονητές και όλο το τεχνικό και λοιπό προσωπικό αυτών 

πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να συνεργάζονται με τον Σύνδεσμο σε εκδηλώσεις 

κοινωνικού (φιλανθρωπικού κ.λπ) χαρακτήρα κατά την διάρκεια της αγωνιστικής  περιόδου.  

 

B. Επιπλέον όλες οι ΚΑΕ πρέπει να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

το οποίο καταρτίζεται και εφαρμόζεται από τον ΕΣΑΚΕ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

αγωνιστικής περιόδου, ειδικά αν αυτό πραγματοποιείται σε συνεργασία με 

χορηγούς/Υποστηρικτές του Πρωταθλήματος, σύμφωνα με τις καταρτισθείσες συμβάσεις με 

σκοπό: 

  

▪Την υλοποίηση τακτικών δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

▪Την ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης. 

▪Την ευαισθητοποίηση του κοινού προς τις κατευθύνσεις που ο ΕΣΑΚΕ θα καθορίσει, βάσει των 

εκάστοτε κοινωνικών αναγκών. 

▪Την στήριξη και τη δημιουργία θετικής πρωτοβουλίας και εκπαίδευσης μέσα από την 

Επαγγελματική Καλαθοσφαίριση. 

▪Την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για την κοινωνική δέσμευση της επαγγελματικής 

Καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία με τους χορηγούς του ΕΣΑΚΕ και των ΚΑΕ – Μελών του. 

▪Την ενίσχυση και την περαιτέρω προώθηση των ενεργειών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

των ΚΑΕ - μελών του ΕΣΑΚΕ.. 

 

Ο ΕΣΑΚΕ θα ενημερώνει εγκαίρως την εκάστοτε ΚΑΕ για τις λεπτομέρειες του προγράμματος 

σχετικά με την προώθηση του αθλήματος. 

 

Γ. Οι ΚΑΕ οφείλουν να επιλέγουν έναν εκ των αθλητών τους ως εκπροσώπου Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, ο οποίος θα πρέπει να συνεργάζεται με τον ΕΣΑΚΕ στα πλαίσια του ανωτέρω 

αναφερόμενου προγράμματος. 

 

Δ. Οι ΚΑΕ οφείλουν να ενημερώνουν ΕΣΑΚΕ για το πρόγραμμα των ενεργειών Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης προκειμένου, κατόπιν μεταξύ τους συνεννόησης,  ο ΕΣΑΚΕ να συμμετάσχει σε 

αυτό.  

 

Άρθρο 61ο    

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕXΝΙΚΟΥ ΤΕΑΜ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

1. Οι προπονητές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οφείλουν να είναι ευπρεπώς 

ενδεδυμένοι και να φορούν γραβάτα, σακάκι, παντελόνι (όχι τζιν). Εκτός από τους προπονητές 

ευπρεπώς ενδεδυμένοι φορώντας γραβάτα, σακάκι, παντελόνι (όχι τζιν) πρέπει να είναι και οι 

βοηθοί προπονητή, ο team manager, ο διερμηνέας, ο στατιστικογράφος, ο συνοδός και ο ιατρός 

της ΚΑΕ. Οι λοιποί παραπλεύρως του πάγκου μπορούν να φέρουν ομοιόμορφη αθλητική 

περιβολή. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με την ανωτέρω υποχρέωση τους,  

επιβάλλεταιι η προβλεπόμενη στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό ποινή μετά σχετική έκθεση του 

Τεχνικού Παρατηρητή. 
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2. Οι αθλητές και οι προπονητές οφείλουν να συμμετέχουν και να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι, (να 

φορούν γραβάτα, σακάκι, παντελόνι -όχι τζην) κατά τη διάρκεια κάθε εκδήλωσης που 

διοργανώνεται από τον ΕΣΑΚΕ με σκοπό την προώθηση του Πρωταθλήματος (κλήρωση 

πρωταθλήματος, εκδηλώσεις  που διοργανώνονται και συνεντεύξεις τύπου που δίνονται πριν από 

την έναρξη του πρωταθλήματος, βραβεύσεις και λοιπές εκδηλώσεις) και συνολικά σε 2 εκδηλώσεις 

για τον ΕΣΑΚΕ και 2 εκδηλώσεις για τον Χορηγό Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

από αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο του ΕΣΑΚΕ ότι οι αθλητές δεν συμμορφώνονται με τα 

ανωτέρω, επιβάλλεται η προβλεπόμενη από τον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό Πρωταθλήματος 

ποινή.  

 

Άρθρο  62ο  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να εφαρμόσουν και να επιβάλουν στους κανονισμούς Γηπέδων, στους όρους 

εισιτηρίων των αγώνων Πρωταθλήματος και στους όρους διαπίστευσης εκπροσώπων ΜΜΕ,  

προσωπικού και αναδόχων -συνεργατών όρους που θα απαγορεύουν τη μη εξουσιοδοτημένη 

συλλογή και διάδοση ανεπίσημων στατιστικών δεδομένων από τρίτους. Υποδείγματα των άνω 

όρων επισυνάπτονται στον παρόντα Κανονισμό αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά του ΚΑΙ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Οι ΚΑΕ υποχρεούνται να παρέχουν εύλογη συνδρομή στην εταιρεία προς την οποία έχει 

παραχωρήσει ο ΕΣΑΚΕ το δικαίωμα εκμετάλλευσης των στατιστικών στοιχείων και δεδομένων του 

Πρωταθλήματος (GENIUS SPORTS) υπό τους συμφωνηθέντες μεταξύ τους όρους, ώστε να 

μπορέσει να αναλάβει δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διακοπή της συλλογής ή / και της 

προμήθειας ανεπίσημων στατιστικών δεδομένων από τρίτους. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν 

να περιλαμβάνουν, μη περιοριστικά, πρόσβαση στα γήπεδα διεξαγωγής για να αναλάβουν 

δραστηριότητες του λεγόμενου "scout spotting", όπου η ανωτέρω εταιρεία θα παρέχει 

εκπαιδευμένο προσωπικό ικανό να εντοπίσει και να διακόψει ανεπίσημους συλλέκτες δεδομένων 

εντός αθλητικών χώρων. Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται με αποκλειστικό κόστος 

της ανωτέρω εταιρείας. Περαιτέρω, οι ΚΑΕ υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το σύνολο των 

υποχρώσεων τους, οι οποίες προκύπτουν από την σύμβαση με την Εταιρεία, προς την οποία ο 

ΕΣΑΚΕ έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης των  στατιστικών στοιχείων και δεδομένων 

του Πρωταθλήματος (GENIUS SPORTS), των οποίων έχουν ήδη λάβει γνώση κατά την κατάρτιση 

της ανωτέρω σύμβασης και θα αποσταλούν εκ νέου στις ΚΑΕ προς ενημέρωσή τους. 

 

Eνδεικτικά αναφέρονται  α. η υποχρέωση των ΚΑΕ να μην δημοσιεύσουν Επίσημα δεδομένα πριν 

από τη λήξη της Περιόδου καθυστέρησης στοιχηματισμού (Περίοδος καθυστέρησης 

στοιχηματισμού» νοείται το χρονικό διάστημα 30 δευτερόλεπτα αμέσως μετά την εισαγωγή των 

αντίστοιχων Δεδομένων αγώνα) π.χ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούν, β. η 

υποχρέωση να διαθέτουν προσωπικό για να βοηθήσουν στον εντοπισμό και τη διακοπή των 

δραστηριοτήτων των Μη επισήμων συλλεκτών δεδομένων και να συνεργάζονται με τον  ΕΣΑΚΕ 

και την GENIUS SPORTS  σε σχέση με αυτά τα θέματα και γ. να μην επιτρέπουν τη χρήση 

οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής για την καταγραφή ή τη μετάδοση οποιουδήποτε 

ηχητικού, οπτικού ή οπτικοακουστικού υλικού ή οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων 

σχετικά με την πρόοδο, τη διεξαγωγή ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή οποιουδήποτε Αγώνα για 

δραστηριότητες στοιχηματισμού, μη αδειοδοτημένες εμπορικές δραστηριότητες ή οποιονδήποτε 

άλλο σκοπό κατά παράβαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων, εκτός εάν αυτό έχει επιτραπεί 

εγγράφως από τον ΕΣΑΚΕ. Επιτρέπονται κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται για αυστηρά 

προσωπική και ιδιωτική χρήση. 

Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω υποχρεώσεων τους, οι ΚΑΕ 

παραπέμπονται άμεσα από τον ΕΣΑΚΕ στο ΜΔΟ για την επιβολή της προβλεπόμενης στον Ειδικό 

Πειθαρχικό Κανονισμό ποινής για κάθε παράβαση δικαιούμενου του ΕΣΑΚΕ να ζητήσει την 

αποκατάσταση οποιασδήποτε άλλης ζημίας υποστεί από τις παραβάσεις αυτές. 

 



97 
 

 

Άρθρο 63ο     

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ 

 

Ο πρώτος προπονητής της ομάδας κάθε ΚΑΕ καθώς και ο βοηθός αυτού είναι υποχρεωμένοι να 

παρακολουθούν τα σεμινάρια τα οποία διοργανώνονται από τον Σύνδεσμο και οιαδήποτε άλλη 

σύσκεψη ή εκδήλωση στην οποία προσκαλούνται να παραστούν.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν’  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 64ο  

ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2021-2022 

 

1. Κάθε Κ.Α.Ε που μετέχει στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Αγωνιστικής Περιόδου 2021 -

2022 μπορεί να διατηρεί στην δύναμή της έως είκοσι (20) κατ’ ανώτατο όριο συμβάσεις παροχής 

αθλητικών υπηρεσιών σε ισχύ. Κάθε Κ.Α.Ε από τις παραπάνω δικαιούται να έχει στην δύναμή της 

κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου (κανονική περίοδος και play offs) έως έξι (6) 

αλλοδαπούς καλαθοσφαιριστές, οι οποίο δύνανται να προέρχονται από χώρες τόσο εντός όσο 

και εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης, όπως αυτή καθορίζεται από την Διεθνή Ομοσπονδία (FIBA). 

Περαιτέρω κάθε ΚΑΕ μπορεί να δηλώνει εγγράφως έως την προηγούμενη της έναρξης του 

Πρωταθλήματος μέχρι δέκα (10) ερασιτέχνες καλαθοσφαιριστές ελληνικής υπηκοότητας κάτω 

των δεκαοκτώ (18) ετών, οι οποίοι ανήκουν στην δύναμή της, αποστέλλοντας τα πλήρη στοιχεία 

τους στον ΕΣΑΚΕ και να χρησιμοποιεί έως τέσσερις (4) από αυτούς κατ’  ανώτατο όριο σε κάθε 

αγώνα Πρωταθλήματος, Κάθε ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει σε κάθε αγώνα και 

ερασιτέχνη/ες καλαθοσφαιριστή/ές ελληνικής υπηκοότητας κάτω των 18 ετών που ανήκει/ουν 

στην δύναμή της, εντός του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 4 αθλητών σε κάθε αγώνα και 

εντός του ανώτατου ορίου των 10 ερασιτεχνών κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, τα 

στοιχεία του οποίου/των οποίων δεν είχε αποστείλει στον ΕΣΑΚΕ έως την προηγούμενη της 

έναρξης του Πρωταθλήματος, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω πλήρη στοιχεία του/τους θα 

αποσταλούν  στον ΕΣΑΚΕ το αργότερο έως την 12.00 της  προηγούμενης του αγώνα ημέρας. 

 

2. Κάθε Κ.Α.Ε δικαιούται να προβεί σε αλλαγή/αντικατάσταση των άνω αλλοδαπών 

καλαθοσφαιριστών (είτε των αρχικά προσληφθέντων είτε των προσληφθέντων κατά 

συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού) ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι οποίες μπορούν να 

αναφέρονται στον ίδιο καλαθοσφαιριστή (θέση) υπό τον ανωτέρω αριθμητικό περιορισμό και οι 

οποίες θα είναι κατά μέγιστο αριθμό τρεις (3) από την ημερομηνία έναρξης της διοργάνωσης του 

Super Cup ημέρα έως και την προηγούμενη ημέρα της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου 

της κανονικής περιόδου του ίδιου Πρωταθλήματος και κατά μέγιστο αριθμό) τρεις (3) από την 

επόμενη της λήξης του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου του άνω Πρωταθλήματος ημέρα 

έως και την προηγούμενη της έναρξης της φάσης των play-offs του ίδιου Πρωταθλήματος ημέρα. 

Η μη άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος, εκ μέρους των Κ.Α.Ε, κατά τις ρητά οριζόμενες 

προθεσμίες, συνεπάγεται την  έκπτωσή τους από αυτό.  

 

H αλλαγή αλλοδαπών καλαθοσφαιριστών δεν επιτρέπεται εφ’ όσον έχει εκδοθεί οριστική 

απόφαση της Ε.Ε.Ο.Δ.Α.Κ. περί οφειλών της ΚΑΕ σε Έλληνες καλαθοσφαιριστές της ομάδας αυτής. 

 

3. Κάθε Κ.Α.Ε. μετά την λήξη του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος και 

έως την λήξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων δεν δικαιούται να προβεί σε μείωση του 

συνολικού αριθμού συμβολαίων τα οποία έχει καταρτίσει με αλλοδαπούς αθλητές, 

προερχόμενους από χώρες τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης όπως αυτή 

καθορίζεται από την Διεθνή Ομοσπονδία (FIBA), και τα οποία είναι σε ισχύ κατά την λήξη του 

πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου. 
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Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

α) Σε περίπτωση φυσικής ανικανότητας αθλητή ΚΑΕ λόγω ατυχήματος που έγινε εκτός ή εντός 

αγώνων ή προπονήσεων της ΚΑΕ, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας 

σχετικά με την δυνατότητα λύσης του συμβολαίου μετά από παρέλευση χρονικού διαστήματος 

διακοπής του. 

 

β) Σε περίπτωση κατά την οποία, συνεπεία παράβασης των καθηκόντων του αθλητή απέναντι 

στην ΚΑΕ, επιβληθεί σε αυτόν η ποινή της διακοπής ή οριστικής διαγραφής του από το Μητρώο 

Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών ή κηρυχθεί λελυμένη η σύμβασή του  κατά την διαδικασία που 

ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.    

 

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία αθλητής ΚΑΕ κάνει χρήση οποιασδήποτε απαγορευμένης από 

τους ισχύοντες κανονισμούς ουσίας και επιβληθεί σε αυτόν οποιαδήποτε ποινή για την χρήση 

αυτή από το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο. 

 

δ) Σε περίπτωση κατά την οποία επιβληθεί στον αθλητή από το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο 

πειθαρχική ποινή για τα αναφερόμενα στα άρθρα 3,4,5,6,7,15 και 16 του Ειδικού Πειθαρχικού 

Κανονισμού παραπτώματα. 

 

ε) Σε περίπτωση συμπλήρωσης από ΚΑΕ του προβλεπόμενου για τον δεύτερο γύρο της κανονικής 

περιόδου του Πρωταθλήματος αριθμού αντικαταστάσεων αλλοδαπών αθλητών, όταν πρόκειται 

για καταγγελία της σύμβασης από τον αθλητή ή αποδεδειγμένη αποχώρηση αθλητή από την 

ομάδα.   

 

Αρμόδιο για την διαπίστωση συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι το ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ, 

στο οποίο παραπέμπεται από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ οι περιπτώσεις μείωσης του αριθμού των 

αθλητών. 

 

4. Σε περίπτωση που Κ.Α.Ε δεν έχει συμπληρώσει κατά την μετεγγραφική περίοδο τον ανώτατο 

αριθμό αθλητών που δικαιούται, μπορεί ελευθέρως να τον συμπληρώσει εντός της άνω 

προθεσμίας (δηλ. έως 24 ώρες πριν την έναρξη των play offs) με Ελληνες ή αλλοδαπούς 

καλαθοσφαιριστές (με τον άνω περιορισμό των έξι αλλοδαπών καλαθοσφαιριστών στις 

αντίστοιχες κατηγορίες) που δεν έχουν συμβατική δέσμευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και δεν 

έχουν αγωνισθεί σε άλλη ελληνική διοργάνωση κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο με την 

επιφύλαξη του άρθρου 24 παρ. 3 του παρόντος, όσον αφορά τους αθλητές ελληνικής 

υπηκοότητας.  

Έλληνας η αλλοδαπός καλαθοσφαιριστής, ο οποίος είχε καταρτίσει σύμβαση παροχής αθλητικών 

υπηρεσιών με ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας και συμμετείχε με την ομάδα της σε αγώνα/ή και 

αγώνες Κυπέλλου ή / και Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας και ο οποίος μετά την σύμφωνα 

με την ισχύουσες διατάξεις λύση της ανωτέρω συμβάσεως μεταγράφηκε σε ομάδα του 

εξωτερικού, σε περίπτωση της καθ΄οιονδήποτε τρόπο λύσης της συμβατικής του δέσμευσης και 

συνεργασίας του με την ομάδα εξωτερικού,  δεν επιτρέπεται να επανεγγραφεί εντός της ίδιας 

αγωνιστικής περιόδου είτε στην αρχική ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας, είτε σε οποιαδήποτε άλλη 

ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας.  

 

5. Σε περίπτωση που αθλητές της Κ.Α.Ε συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την 

διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και η Κ.Α.Ε από την οποία προέρχονται τους προτείνει την 

υπογραφή σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών (επαγγελματικό συμβόλαιο), μπορεί να τους 

εντάξει στην δύναμή της καθ’ υπέρβασιν του αριθμού των 20 συμβολαίων για την συγκεκριμένη 

αγωνιστική περίοδο μέσα στην οποία ενηλικιώθηκαν.  
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6. Ως ημέρα έναρξης της μετεγγραφικής περιόδου, ορίζεται η επομένη της λήξεως της 

αγωνιστικής περιόδου Α1 Εθνικής κατηγορίας ημέρα και ως λήξη της 48 ώρες πριν από την 

πρώτη  αγωνιστική του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας.  

 

6.α Στις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 έως και 6  του παρόντος άρθρου, ως αγωνιστική 

λογίζεται η αρχικά προγραμματισθείσα,  σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίσθηκε μετά την 

διεξαχθείσα κλήρωση ανεξαρτήτως αναβολής ή μετάθεσης ή επανορισμού ολόκληρης της 

αγωνιστικής ή συγκεκριμένου/ων αγώνα/ων αυτής. 

 

7. Ως κατώτατο όριο αποδοχών των καλαθοσφαιριστών που συνάπτουν συμβάσεις παροχής 

αθλητικών υπηρεσιών με ΚΑΕ Α1 Εθνικής Κατηγορίας ορίζεται το ποσό των δώδεκα  χιλιάδων 

(12.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους.  

 

Το άνω αναφερόμενο όριο δεν ισχύει για τους καλαθοσφαιριστές κάτω των 21 ετών και τους 

καλαθοσφαιριστές που καταρτίζουν συμβάσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών με ΚΑΕ, οι οποίες 

μετά την επικύρωση του πίνακα βαθμολογικής κατάταξης της Α2 της προηγούμενης αγωνιστικής 

περιόδου προβιβάστηκαν και θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας της 

αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 για τους οποίους για το πρώτο έτος διάρκειας των άνω 

συμβάσεων ισχύει το άρθρο 3 παρ. 1 της ΥΑ 14485/2001, σύμφωνα με το οποίο ο μηνιαίος μισθός 

καλαθοσφαιριστή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος από τις εκάστοτε μηνιαίες αποδοχές του 

ανειδίκευτου εργάτη. 

 

Για τις συμβάσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών που καταρτίζονται μεταξύ ΚΑΕ και 

Καλαθοσφαιριστών μετά την λήξη της μεταγραφικής περιόδου (κατά συμπλήρωση αριθμού, 

αντικατάσταση κλπ.), το κατά περίπτωση προβλεπόμενο κατώτατο όριο θα μειώνεται αναλογικά 

με την διάρκεια της συμβάσεως. Ο ΕΣΑΚΕ δεν θα προβαίνει σε επικύρωση συμβάσεων παροχής 

αθλητικών υπηρεσιών που περιέχουν οικονομικούς όρους που υπολείπονται των ανωτέρω 

αναφερόμενων. 

 

8.Α. Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, οι οποίες δεν συμμορφώθηκαν με τελεσίδικες 

αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 

όπως ισχύει, που τις υποχρεώνουν να καταβάλουν χρηματικά ποσά σε καλαθοσφαιριστές, με τους 

οποίους κατάρτισαν συμβάσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών, δεν έχουν δικαίωμα να αποκτούν 

καλαθοσφαιριστές υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις. 

Καλαθοσφαιριστής, στον οποίο δεν κατεβλήθη το επιδικασθέν σε αυτόν με τις ως άνω τελεσίδικες 

αποφάσεις των Επιτροπών χρηματικό ποσό, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον ΕΣΑΚΕ 

αποστέλλοντας έγγραφο, το οποίο θα κοινοποιείται από τον ΕΣΑΚΕ στην ΚΑΕ, εις βάρος της 

οποίας εκδόθηκε η απόφαση και η οποία το αργότερο εντός 10 εργασίμων ημερών πρέπει να 

υποβάλει στον ΕΣΑΚΕ αποδεικτικό έγγραφο καταβολής του οφειλόμενου ποσού και εξοφλητικής 

απόδειξης του καλαθοσφαιριστή. Σε διαφορετική περίπτωση η ως άνω ΚΑΕ δεν έχει δικαίωμα να 

αποκτά καλαθοσφαιριστές για το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση του εγγράφου του 

καλαθοσφαιριστή μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας μεταξύ 

ΚΑΕ και του καλαθοσφαιριστή για τον διακανονισμό τμηματικής καταβολής του επιδικασθέντος 

ποσού, η ΚΑΕ μπορεί να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο της άνω συμφωνίας. Η μη 

εμπρόθεσμη καταβολή από την ΚΑΕ στον καλαθοσφαιριστή οιασδήποτε εκ των τμηματικών 

καταβολών όπως αυτές συμφωνήθηκαν, συνεπάγεται μετά την έγγραφη ενημέρωση του ΕΣΑΚΕ 

κατά τον άνω τρόπο, την αναβίωση της μη δυνατότητας της ΚΑΕ να αποκτά καλαθοσφαιριστές.. 

8.B. Επιπλέον η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης θα κοινοποιεί άμεσα στον ΕΣΑΚΕ τις 

αποφάσεις της Β΄ ΕΕΟΔΑΚ,  που υποχρεώνουν ΚΑΕ να καταβάλουν χρηματικά ποσά σε 

καλαθοσφαιριστές, με τους οποίους  κατάρτισαν  συμβάσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών. Ο  

ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί να προβαίνει σε επικύρωση συμβολαίων που καταρτίζει η συγκεκριμένη ΚΑΕ, αν 

δεν αποδειχθεί η συμμόρφωσή της με το διατακτικό των αποφάσεων ή ο διακανονισμός 

καταβολής του επιδικασθέντος ποσού κατά την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία. 

8.Γ. Σε περίπτωση επιβολής απαγόρευσης μεταγραφών από διεθνείς Αρχές – Ομοσπονδίες- 

Όργανα – Επιτροπές, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης θα ενημερώνει σχετικά τον ΕΣΑΚΕ 
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για τις δικές του ενέργειες σχετικά με τις συμβάσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών που 

κατατίθενται σε αυτόν.  

8.Δ. Οι συμβάσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών, οι οποίες καταρτίζονται μεταξύ ΚΑΕ και 

καλαθοσφαιριστών κατά παράβαση των ανωτέρω υπό 8Α,8Β και 8Γ δεν θα επικυρώνονται από 

την αρμόδια Επιτροπή του ΕΣΑΚΕ.     

 Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την ακυρότητα της 

μεταγραφής  και την αντικανονικότητα της τυχόν συμμετοχής του αθλητή στους αγώνες.  

 

9.Α.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επικύρωση από τον ΕΣΑΚΕ συμβάσεως παροχής αθλητικών 

υπηρεσιών είναι η ισχύς φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που έχει κατατεθεί σε 

αυτόν.  

 

9.Β Οι Κ.Α.Ε. που δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις 

δεν έχουν δικαίωμα να αποκτούν αθλητές. Η εκπλήρωση των πιο πάνω υποχρεώσεων 

αποδεικνύεται με πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που πρέπει να 

κατατίθεται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στον ΕΣΑΚΕ πριν από την υπογραφή 

του σχετικού συμβολαίου. Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την 

ακυρότητα της μεταγραφής και την αντικανονικότητα της συμμετοχής του αθλητή στους αγώνες.  

9.Γ.  Kάθε ΚΑΕ υποχρεούται να καταθέτει στον ΕΣΑΚΕ παραστατικό της αρμόδιας ΔΟΥ για την 

καταβολή του αναλογούντος φόρου σε κάθε δόση χρηματικού ποσού που έχει συμφωνηθεί με την 

σύμβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών που έχουν καταρτίσει με κάθε καλαθοσφαιριστή τους.  

 

10. Οι Κ.Α.Ε. παρακρατούν για λογαριασμό του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων 

Καλαθοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Κ.) από τις αποδοχές των καλαθοσφαιριστών τους - μελών του Π.Σ.Α.Κ., 

κατόπιν χορήγησης προς αυτές από τους καλαθοσφαιριστές ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης, 

ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή προς τον Π.Σ.Α.Κ., το οποίο αποδίδεται στον Π.Σ.Α.Κ. 

το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης παροχής αθλητικών 

υπηρεσιών 

 Το ύψος της άνω συνδρομής καθορίσθηκε με απόφαση του ΔΣ του ΠΣΑΚ σε ποσό εκατό (100) για 

καλαθοσφαιριστές άνω των 25 ετών και 70 ευρώ σε καλαθοσφαιριστές κάτω των 25 ετών, και δεν 

θα μπορεί να μεταβάλλεται κατά την διάρκεια της μεταγραφικής και αγωνιστικής περιόδου που 

ακολουθεί. Αν μία Κ.Α.Ε. δεν αποδίδει στον Π.Σ.Α.Κ. το ποσό που αντιστοιχεί στις ετήσιες 

συνδρομές των καλαθοσφαιριστών - μελών του οι οποίοι έχουν χορηγήσει την σχετική 

εξουσιοδότηση προς την ΚΑΕ. , ο Π.Σ.Α.Κ. ενημερώνει αναλυτικά και εγγράφως τον Ε.Σ.Α.Κ.Ε. για τη 

μη απόδοση. Ο τελευταίος αφαιρεί το ισόποσο των συνδρομών από οποιαδήποτε απαίτηση της 

συγκεκριμένης Κ.Α.Ε. προς αυτόν και, έως τη λήξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου, το αποδίδει 

στον Π.Σ.Α.Κ. 

 

11. Οι  ΚΑΕ με την κατάθεση στον ΕΣΑΚΕ προς επικύρωση κάθε συμβολαίου παροχής αθλητικών 

υπηρεσιών ή τροποποίησης για την παράταση της διάρκειας ισχύος του, υποχρεούνται να 

καταβάλλουν υπέρ του ΠΣΑΚ ποσό 150 ευρώ κατά τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο μεταγραφών. 

 

Άρθρο 65ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής ομάδας Κ.Α.Ε. στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής 

Κατηγορίας, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθορίζονται στον Κανονισμό του 

άρθρου 105 παρ. 4 του ν. 2725/1999, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα σε αυτόν.    

 

Άρθρο 66o 

ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ  

Από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 οι Ομάδες (ΚΑΕ και Σωματεία) που έχουν αποκτήσει 

δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας, δυνάμει των οικείων 

Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων Α1 και Α2 Εθνικής Κατηγορίας της προηγούμενης αγωνιστικής 

περιόδου, πέραν της βαθμολογικής τους κατάταξης, οφείλουν να πληρούν και τις προϋποθέσεις 



101 
 

του άρθρου  Κανονισμού του άρθρου 105 παρ. 4 του ν. 2725/1999,, άλλως δεν έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών κατά τη 

διαδικασία του ανωτέρω Κανονισμού και δικαιούνται συμμετοχή σε Πρωταθλήματα κατώτερης 

κατηγορίας σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΟΚ 

 

 Άρθρο 67o 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 ΠΑΡ. 4 Ν. 

2725/1999 

 

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022: 

 Α. Υφίσταται υποχρέωση των ΚΑΕ να προσκομίζουν στον ΕΣΑΚΕ υπ’ όψιν της Επιτροπής 

Αξιολόγησής του δύο φορές το χρόνο, ήτοι 5/12 και 5/3 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 

εκπροσώπου τους με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή 

Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση εκδοθείσα μέσω Gov.gr, με την οποία θα δηλώνει ότι τηρούνται οι 

διακανονισμοί τυχόν οφειλών τους, προς τους Καλαθοσφαιριστές και Προπονητές τους, οι οποίοι 

παρείχαν τις υπηρεσίες τους προς αυτές κατά την διάρκεια της προηγούμενης αγωνιστικής 

περιόδου, με αναφορά στους διακανονισμούς των οποίων αντίγραφα είχαν υποβληθεί προς την 

ως άνω Επιτροπή με την κατάθεση της αίτησης και του φακέλου δικαιολογητικών κατά τη 

διαδικασία απόκτησης δικαιώματος συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αγωνιστικής 2021-2022, σε 

εκτέλεση του Κανονισμού του άρθρου 105 παρ. 4 ν. 2725/1999, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ΄ 

αριθ. ΑΔΑ Ψ5ΤΓ4653Π4-ΧΟ9 ΥΠΠΟΑ 02/04/2021 Α.Π. 138576 Απόφαση του Υφυπουργού 

Πολιτισμού. 

Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου πρέπει να συνοδεύεται και από 

αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις των ανωτέρω αναφερόμενων αθλητών και προπονητών με 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή από Ηλεκτρονική 

Υπεύθυνη Δήλωση εκδοθείσα μέσω Gov.gr, ότι τηρούνται οι ως άνω διακανονισμοί κατά τα 

ανωτέρω. Αρκεί η υποβολή επικυρωμένου κατά το νόμο αντιγράφου αποσταλέντος από τους 

αθλητές ή προπονητές ηλεκτρονικού μηνύματος με το ανωτέρω περιεχόμενο. 

Σε διαφορετική περίπτωση η υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου της ΚΑΕ, πρέπει να 

συνοδεύεται από κάθε άλλο νόμιμο παραστατικό που αποδεικνύει την τήρηση των 

διακανονισμών των αθλητών ή/και προπονητών κατά τα ανωτέρω έως την ημερομηνία 

υποβολής της (ήτοι 5/12 και 5/3).  

Ο σχετικός έλεγχος θα πραγματοποιείται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης του 

ΕΣΑΚΕ την 16/12 και 16/3. 

Β. Κατά τις ίδιες ως άνω ημερομηνίες ( ήτοι 16/12 και 16/3)  θα πραγματοποιείται επίσης έλεγχος 

από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την υποχρέωση της ΚΑΕ περί κάλυψης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του άρθρου 105 παρ. 4 ν. 2725/1999, όπως αυτός 

εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. ΑΔΑ Ψ5ΤΓ4653Π4-ΧΟ9 ΥΠΠΟΑ 02/04/2021 Α.Π. 138576 Απόφαση του 

Υφυπουργού Πολιτισμού, ποσοστού πενήντα (50%) των εσόδων του ήδη κατατεθέντος (κατά την 

ως άνω αναφερόμενη διαδικασία απόκτησης δικαιώματος συμμετοχής στο Πρωτάθλημα στον 

προαναφερθέντα Κανονισμό) προϋπολογισμού της, κατά το τμήμα του υποχρεωτικού, κατά 

περίπτωση, κατώτατου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 8 κεφάλαιο (Ι) εδάφιο Γ και κεφάλαιο 

(ΙΙ) παράγραφος 9 του προαναφερόμενου Κανονισμού, από τις αμοιβές αθλητών, προπονητών και 

βοηθών προπονητών,  με βάση τις συμβάσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών των ΚΑΕ που θα 

κατατίθενται στον ΕΣΑΚΕ μέχρι την 15/12  ή 15/3 αντιστοίχως των ημερομηνιών 

πραγματοποίησης ελέγχου των ως άνω από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης, και τις 

συμβάσεις των προπονητών και των βοηθών προπονητών των ΚΑΕ, τις οποίες οι ΚΑΕ οφείλουν 

να καταθέτουν στον ΕΣΑΚΕ μέχρι την 15/12  ή 15/3 αντιστοίχως των ημερομηνιών 

πραγματοποίησης ελέγχου των ως άνω από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης .  

 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη κατάθεσης στον ΕΣΑΚΕ των ως άνω συμβάσεων προπονητών 

και των βοηθών προπονητών των ΚΑΕ, θα πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή 

Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση εκδοθείσα μέσω Gov.gr, στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία 

των προπονητών και των βοηθών προπονητών που απασχολεί από την έναρξη της αγωνιστικής 
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περιόδου 2021-2022 καθώς και το συνολικό ποσό που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών για 

την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. 

 

Σε περίπτωση που ΚΑΕ, δεν τηρήσει τους όρους οποιουδήποτε εκ των κατατεθέντων σύμφωνα με 

τα ανωτέρω (υπό Α) , ή/και δεν καλύψει, όπως υποχρεούται, ποσοστό πενήντα (50%) των εσόδων 

του κατατεθέντος προϋπολογισμού της, κατά το τμήμα του υποχρεωτικού, κατά περίπτωση, 

κατώτατου ορίου από τις αμοιβές αθλητών, προπονητών και βοηθών προπονητών (υπό Β), 

επιβάλλεται με απόφαση του Μ.Δ.Ο. μετά από σχετική εισήγηση - παραπομπή υπό του Δ.Σ του 

ΕΣΑΚΕ, κατόπιν εισηγητικής εκθέσεως της προβλεπόμενης στον ως άνω Κανονισμό Επιτροπής 

Αξιολόγησης, η ποινή της αφαίρεσης ενός (1) βαθμού για κάθε παράβαση αντίστοιχα ως 

κατωτέρω :   

 

ι. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων εμπρόθεσμης υποβολής οποιουδήποτε 

εκ των αναφερόμενων στις διατάξεις της παραγράφων Α και Β του παρόντος δικαιολογητικών ή 

σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν παραβάσεις των ανά περίπτωση υποχρεώσεων των 

ΚΑΕ κατά τον διενεργηθέντα από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης έλεγχο, δίδεται στην 

Κ.Α.Ε από την τελευταία, προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μη υπολογιζόμενης της ημέρας 

κοινοποίησης, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και προσκόμιση στην ανωτέρω 

Επιτροπή των σχετικών αποδεικτικών για αυτήν.  

ιι. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΚΑΕ εντός της ως άνω προθεσμίας των 5 εργασίμων 

ημερών και ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων ποινών που προβλέπονται στις ισχύουσες 

διατάξεις, η ΚΑΕ θα παραπέμπεται υποχρεωτικά από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, κατόπιν εισήγησης της  

Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα κατά την οποία θα 

εκπνεύσει η ως άνω προθεσμία των 5 εργασίμων ημερών στο ΜΔΟ για την επιβολή των 

κατωτέρω αναφερόμενων ποινών :  

α. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων εμπρόθεσμης υποβολής οποιουδήποτε 

εκ των αναφερόμενων στις διατάξεις της παραγράφου Α του παρόντος δικαιολογητικών ή 

διαπίστωσης καθ΄οιονδήποτε τρόπο από την ανωτέρω Επιτροπή του ΕΣΑΚΕ παραβάσεων των 

υποχρεώσεων των ΚΑΕ που διαλαμβάνονται στους αναφερόμενους διακανονισμούς (μη τήρηση 

διακανονισμών) επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης των βαθμών μιας (1) νίκης. 

β Σε περίπτωση διαπίστωσης από την ανωτέρω Επιτροπή του ΕΣΑΚΕ παραβάσεως της 

υποχρεώσεως της ΚΑΕ της κάλυψης ποσοστό πενήντα (50%) των εσόδων του ήδη κατατεθέντος 

κατά τα ως άνω υπό Β αναφερόμενα, από τις αμοιβές αθλητών, προπονητών και βοηθών 

προπονητών,  επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης των βαθμών μιας (1) νίκης. 

 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία έως και την ημέρα της εκδίκασης της υπόθεσης από το ΜΔΟ , 

η ΚΑΕ  έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και έχει προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στο ως άνω 

αρμόδιο όργανο, αίρεται η παράβαση και το τελευταίο την απαλλάσσει με την έκδοση σχετικής 

απόφασης.  

Το ΜΔΟ υποχρεούται στην έκδοση της ως άνω απόφασης επιβολής ποινής αφαίρεσης των 

βαθμών μίας (1) νίκης εντός διαστήματος 3 εργασίμων ημερών  από την ημερομηνία της 

εισήγησης – παραπομπής σε αυτό υπό του Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ  :  

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης και σε περίπτωση που εντός χρονικού διαστήματος  15 

εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση και κοινοποίηση της ως άνω απόφασης του ΜΔΟ προς της 

ΚΑΕ,  η τελευταία εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά προς 

την ως άνω Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αδειοδότησης, το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, κατόπιν εισηγητικής 

εκθέσεως της ως άνω Επιτροπής, διαβιβάζει τα ως άνω σχετικά αποδεικτικά στο ΜΔΟ και  το 

τελευταίο προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης με την οποία απαλλάσσει την ΚΑΕ και ορίζει 

την άμεση και πριν την διενέργεια της αμέσως επόμενης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος 

επιστροφή του βαθμού ή/και των βαθμών που της είχε επιβληθεί, λόγω άρσης της διαπραχθείσας 

και ορισθείσας στην προηγούμενη απόφασή του παράβασης. 

Τα ίδια ως άνω αναφερόμενα και ως προς τη διαδικασία, αλλά και ως προς την επιβολή 

ποινής/ποινών,  ισχύουν και στην περίπτωση που η σχετική εισήγηση - παραπομπή υπό του Δ.Σ 

του ΕΣΑΚΕ, κατόπιν εισηγητικής εκθέσεως της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης προς το 

ΜΔΟ, πραγματοποιηθεί, κατόπιν καταγγελίας από αθλητή ή προπονητή για μη τήρηση 
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διακανονισμού, σε διάστημα  εκτός των ως άνω αναφερόμενων ημερομηνιών πραγματοποίησης 

σχετικού ελέγχου από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης και έως τον τελευταίο έλεγχο 

αυτής (ήτοι 16.3.2021)  

Σε περίπτωση που η καταγγελία αθλητή ή προπονητή για τη μη τήρηση διακανονισμών, 

πραγματοποιηθεί σε διάστημα μετά την διενέργεια του τελευταίου ελέγχου της Επιτροπής 

Αξιολόγησης και έως τη λήξη του Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 , 

ακολουθείται ακριβώς η τήρηση της ως άνω διαδικασίας, αλλά η  αφαίρεση βαθμού/ βαθμών 1 

νίκης γίνεται από τη βαθμολογία του Πρωταθλήματος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, στο 

οποίο θα συμμετέχει η ΚΑΕ, ενώ σε περίπτωση που σύμφωνα με την ως άνω αναλυτικώς 

περιγραφόμενη διαδικασία, η ΚΑΕ εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και προσκομίσει στην 

Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης τα σχετικά αποδεικτικά εντός διαστήματος 15 εργάσιμων 

ημερών από την έκδοση της απόφασης του ΜΔΟ, το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, κατόπιν εισηγητικής εκθέσεως 

της ως άνω Επιτροπής, διαβιβάζει τα ως άνω αποδεικτικά στο τελευταίο, το οποίο προβαίνει στην 

έκδοση σχετικής απόφασης περί απαλλαγής της ΚΑΕ και άμεσης επιστροφής του βαθμού ή/και 

των βαθμών που της είχε/αν επιβληθεί, λόγω άρσης της διαπραχθείσας και ορισθείσας στην 

προηγούμενη απόφασή του παράβασης. 

 

4. Κάθε ΚΑΕ υποχρεούται να κοινοποιεί στον ΕΣΑΚΕ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα 

που κατατίθενται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την χορήγηση του 

προβλεπόμενου στο άρθρο 77Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό ισχύει, πιστοποιητικού για την 

συμμετοχή της στο Πρωτάθλημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κατάθεσή τους σε 

αυτήν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο’ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 68ο    

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

 

1. Οι ΚΑΕ - μέλη του Ε.Σ.Α.Κ.Ε υποχρεούνται να σέβονται και  να τηρούν όλα όσα ορίζονται από τις 

διατάξεις των Νόμων, των εγκυκλίων, του Καταστατικού σκοπών και αποφάσεων της ΕΟΚ, των 

Κανονισμών του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., του Εσωτερικού Κανονισμού και των Γενικών και Ειδικών Προκηρύξεων 

του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ως και τις αποφάσεις των οργάνων του Ε.Σ.Α.Κ.Ε (Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικών 

Συμβουλίων κλπ). 

 

2. Τυχόν παράβαση των διατάξεων των ανωτέρω συνεπάγεται για την υπαίτια ΚΑΕ πλέον των 

όσων καθορίζονται στις επιμέρους διατάξεις που παραβιάζονται και την αφαίρεση δύο (2) 

βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από 

το Μονομελές Δικαιοδοτικό όργανο μετά από σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ε.Σ.Α.Κ.Ε., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ειδικό Πειθαρχικό Κανονισμό του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.  

 

3. Ειδικά σε περίπτωση παράβασης οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος κανονισμού για την 

οποία δεν προβλέπεται ειδική κύρωση, από ΚΑΕ που μετέχει στο Πρωτάθλημα του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, 

επιβάλλεται σε αυτή από το  Μονομελές Δικαιοδοτικό όργανο, ποινή ανάλογη με την βαρύτητα 

της παράβασης/παραπτώματος τυχόν δε παράπτωμα που δεν προβλέπεται στον παρόντα 

κανονισμό υπάγεται αναλογικά ως προς τις κυρώσεις στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 

μετά από σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Σε περίπτωση υποτροπής 

επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 3.300,00 – 16.500,00 € ανάλογα με την 

βαρύτητα της παράβασης κατά την κρίση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου και σε 

περίπτωση νέας υποτροπής η κύρωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

 

4. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος κανονισμού ή της προκήρυξης και εφ’ όσον 

δεν προβλέπεται συγκεκριμένη ποινή από τον Κανονισμό Πρωταθλήματος ή τον Ειδικό 

Πειθαρχικό Κανονισμό ή την Προκήρυξη, το Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ (ή η αρμόδια Επιτροπή του αν το Δ.Σ. 
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παραπέμψει σε αυτή το οικείο ζήτημα) δύναται να επιβάλει στις υπαίτιες ομάδες τις ακόλουθες 

κυρώσεις: 

α) προειδοποίηση, 

β) επίπληξη, 

γ) χρηματικό πρόστιμο ύψους από διακόσια ευρώ (200€) έως εκατό χιλιάδες ευρώ(100.000€) 

ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. 

  

Άρθρο 69ο    

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Για κάθε θέμα, που δεν προβλέπεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, τα τυχόν παραρτήματά του 

ή στην Ειδική Προκήρυξη του πρωταθλήματος, αλλά και για την αποσαφήνιση και συμπλήρωση 

ασαφειών και κενών που τυχόν θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του, η 

αρμοδιότητα της ρύθμισης ανήκει στο Δ.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Οι αποφάσεις αυτές έχουν την αυτή ισχύ 

με τις διατάξεις που διασαφηνίζουν ή συμπληρώνουν και είναι άμεσα εφαρμοστέες. 

 

 

Άρθρο 70ο    

ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 131 του ν. 2725/1999 ως ισχύει τα νομικά ή/και φυσικά 

πρόσωπα που μετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα στους αγώνες των 

Πρωταθλημάτων αρμοδιότητος του Ε.Σ.Α.Κ.Ε, δια της άνω συμμετοχής τους αποδέχονται στο 

σύνολό του το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού, καθιστούν ως αρμόδια όργανα για την 

επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο και τους 

οικείους κανονισμούς τοιαύτα και παραιτούνται οιουδήποτε τυχόν δικαιώματός τους περί 

προσβολής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Η τροποποίηση του περιεχομένου του 

παρόντος κανονισμού δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των αγώνων των 

άνω πρωταθλημάτων, με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 


