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ΕΙΔΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ   ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

2022~2023 
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού και 

των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., της ΕΣΚΑΣΕ, των Γενικών Προκηρύξεων της ΕΟΚ και 
ΕΣΚΑΣΕ, αγωνιστικής περιόδου 2022~2023, καθώς και των Κανονισμών Παιδιάς,  
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
ΤΟ  ΚΥΠΕΛΛΟ   ΑΝΔΡΩΝ   

αγωνιστικής περιόδου 2022~2023 με τους παρακάτω όρους 
 
ΑΡΘΡΟ  1ον : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
  Στο Κύπελλο Ανδρών της ΕΣΚΑΣΕ δικαιούνται συμμετοχής εκείνα τα σωματεία 

που δικαιούνται να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Α και Β κατηγορίας Ανδρών 
περιόδου 2022-23. 
 
ΑΡΘΡΟ  2ον : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Επισυνάπτουμε ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής, το οποίο μετά τη συμπλήρωση 

και υπογραφή του πρέπει να σταλεί εμπρόθεσμα στην ΕΣΚΑΣΕ στο email:  info@eskase-
basket.gr. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων, πρέπει να βρίσκονται στην ΕΣΚΑΣΕ, το 
αργότερο μέχρι τη   Τετάρτη  10 Αυγούστου    2022 

Δηλώσεις μετά την ημερομηνία αυτή  δεν θα γίνουν δεκτές. 
         Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία, τόπο και ώρα που θα 
σας γνωστοποιηθεί με νεότερο έγγραφο της ΕΣΚΑΣΕ.  

Στην κλήρωση μπορούν να παρευρεθούν και εκπρόσωποι των σωματείων με την 
επιφύλαξη της πορείας της πανδημίας. 

      

ΑΡΘΡΟ  3ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
     

(βλέπε άρθρο 2ο Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 
 
 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡAΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ  & ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2   ΘΗΒΑ Τ.Κ 32200,  Τ.Θ: 110 

22620 25959  & 28689      info@eskase-basket.gr 

 www.eskase-basket.gr 
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ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν για τη διεξαγωγή κάθε 
αγώνα τους  είτε  ιατρό, είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένο προσωπικό στις πρώτες 
βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ερυθρό Σταυρό. Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω 
από το γήπεδο έως και τριάντα (30) λεπτά μετά την προκαθορισμένη έναρξη του 
αγώνα, ο αγώνας θα αναβάλλεται, και θα ορίζεται εκ νέου σε σύντομο χρονικό 
διάστημα από την αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλημάτων. Στο γηπεδούχο (υπαίτιο) 
σωματείο θα επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) €, το οποίο θα 
καταβάλλεται στο ταμείο της ΕΣΚΑΣΕ πριν την τέλεση του αναβληθέντος  
αγώνα,  άλλως το  σωματείο θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα.   

Επιπλέον των ανωτέρω σε περίπτωση αναβολής του αγώνα, το γηπεδούχο  
(υπαίτιο) σωματείο επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης του φιλοξενούμενου 
σωματείου.                 

Τα έξοδα μετακίνησης  θα καταβάλλονται στην  ΕΣΚΑΣΕ, προκειμένου να 
αποδοθούν στο φιλοξενούμενο σωματείο πριν την επανάληψη του αγώνα, άλλως το 
σωματείο θα μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα. Το ποσό των εξόδων 
μετακίνησης θα προσδιορίζεται από την  ΕΣΚΑΣΕ. 

Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα  σε ουδέτερο γήπεδο η παρουσία ιατρού 
κ.λ.π.  θα ορίζεται με μέριμνα και ευθύνη της ΕΣΚΑΣΕ. Η αμοιβή του θα καλύπτεται  
και  από τα δύο σωματεία 

 

ΑΡΘΡΟ  4ον : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΓΗΠΕΔΑ 
 

Όσον αφορά τα γήπεδα ισχύει το άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ. 
Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται υποχρεωτικά σε κλειστά γυμναστήρια. 
Το σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην 

καθορισμένη ώρα έναρξης, στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα, με δική του ευθύνη και 
ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησής του. 

Τα σωματεία θα δηλώσουν ως έδρα ένα κύριο και ένα εφεδρικό γήπεδο.  
 

Τρόπος  διεξαγωγής  Κυπέλλου  Ανδρών    
 

α.   Το Κύπελλο Ανδρών αγωνιστικής περιόδου 2022-23 θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4)  
φάσεις. 

β.  Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα απλού αποκλεισμού (ΝΟΚ ΑΟΥΤ),              
δηλαδή οι ηττημένοι θα αποκλείονται από τις επόμενες συναντήσεις. 

γ.   Σε όλες τις φάσεις του κυπέλλου Ανδρών, σε περίπτωση που από την κλήρωση 
προκύψουν συναντήσεις μεταξύ ομάδας Α  κατηγορίας και ομάδας Β κατηγορίας, 
ανεξαρτήτως της κλήρωσης, γηπεδούχος θα είναι η ομάδα της Β  κατηγορίας.   

δ.   Στην 1η  φάση θα διεξαχθούν τόσοι αγώνες όσοι απαιτούνται ώστε οι ομάδες που   
θα προκριθούν στην 2η φάση να είναι 16 (αριθμός αγώνων : Ν-16 όπου Ν ο αριθμός  
των σωματείων που συμμετέχουν). 

ε.   Η κλήρωση των αγώνων για όλες τις φάσεις, θα πραγματοποιηθεί αφού  
προηγουμένως οι ομάδες χωρισθούν γεωγραφικά σε ομίλους, ώστε να περιοριστούν 
οι μεγάλες μετακινήσεις. 

στ.  Οι αγώνες της 1ης  φάσης θα διεξαχθούν στις 24-25/9/2022. 
       Οι 8 αγώνες της 2ης φάσης θα διεξαχθούν στις 1-2/10/2022. 
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Οι 4 αγώνες της 3ης φάσης θα διεξαχθούν 8-9/10/2022. Από την 3η φάση θα    
προκριθούν 4 ομάδες. Οι 4 ομάδες θα αγωνισθούν μεταξύ τους για την ανάδειξη         
του Κυπελούχου. 
Επιδίωξη της ΕΣΚΑΣΕ είναι οι αγώνες μεταξύ των 4 ομάδων να γίνουν με τη   μορφή 
του FINAL FOUR. Οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν το 2023. 

ζ)   Κάθε σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή στο Κύπελλο της ΕΣΚΑΣΕ, μπορεί να  
παραιτηθεί από αγώνα χωρίς συνέπειες, πλην του αποκλεισμού του από τις επόμενες 
αγωνιστικές, εφόσον η παραίτησή του από τον αγώνα υποβληθεί έγκαιρα και 
εγγράφως στην ΕΣΚΑΣΕ, διαφορετικά υποχρεούται στη καταβολή εξόδων του 
αγώνα  

 
ΑΡΘΡΟ 5ον : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 
(βλέπε άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 

 
ΑΡΘΡΟ  6ον : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ  

 
(βλέπε άρθρο 4  της Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 
 

Οι αθλητές που δικαιούται συμμετοχής είναι οι άνδρες με τον περιορισμό που 
περιγράφεται στην παράγραφο Β (*) του άρθρου 4 της Γενικής Προκήρυξης ΕΣΚΑΣΕ, 
όπως  ισχύει στα πρωταθλήματα Α και  Β κατηγορίας Ανδρών. 
 
ΑΡΘΡΟ  7ον : ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ   

 
(βλέπε άρθρο 5 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 

 
ΑΡΘΡΟ  8ον :  ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

  
Τα διαγωνιζόμενα σωματεία οφείλουν μαζί με τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των 

καλαθοσφαιριστών τους να καταθέτουν στην Γραμματεία των αγώνων και τα δελτία 
ταυτότητας του Προπονητή τους, με δίπλωμα Γ κατηγορίας (άρθρο 29, Γενικός 
Κανονισμός Οργάνωσης  & Διεξαγωγής  Διοργανώσεων ΕΟΚ), σύμφωνα με τα ανωτέρω 
και την ισχύουσα διάταξη προπονητών. Οι Προπονητές (coach) και οι Βοηθοί Προπονητές 
(Assistant coach) θα πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι κατά την διάρκεια των 
αγώνων.  

Η τυχόν οικονομικές διαφορές μεταξύ προπονητών και σωματείων επιλύονται από 
την ΕΕΟΔΑΚ της ΕΟΚ. 

 
ΑΡΘΡΟ  9ον : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  - ΚΡΙΤΕΣ  - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
(βλέπε άρθρα  7  & 11 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 
 

Οι αποζημιώσεις διαιτητών και κριτών,  βαρύνουν ισόποσα και τα δύο 
σωματεία και καταβάλλονται πριν την έναρξη του αγώνα. 

Για τον προσδιορισμό των προαναφερόμενων εξόδων η ενημέρωση θα γίνεται 
έγκαιρα από το SITE της ΕΣΚΑΣΕ. 

          Σε περίπτωση µη καταβολής των αποζημιώσεων, ο αγώνας διεξάγεται 
κανονικά, όμως το σωματείο που δεν κατέβαλε τα χρήματα υποχρεούται να καταβάλει 
εντός πέντε (5) ημερών στην ΕΣΚΑΣΕ, το τριπλάσιο ποσό αποζημίωσης των διαιτητών 
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και κριτών.  
    Εφόσον δεν καταβληθεί το τριπλάσιο ποσό στην ΕΣΚΑΣΕ, από το σωματείο, εντός των 

πέντε (5) ημερών, το σωματείο θα μηδενίζεται στους επόμενους αγώνες πρωταθλήματος  
και κυπέλλου  μέχρι να πραγματοποιηθεί η καταβολή. 

 
ΑΡΘΡΟ  10ον :   ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ   

   
(βλέπε άρθρο  8  της Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 

 
ΑΡΘΡΟ  11ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

 
(βλέπε άρθρο  9  της  Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 
 
ΑΡΘΡΟ  12ον :  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

 
(βλέπε άρθρο  10  της  Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 
 
ΑΡΘΡΟ  13ον :   ΑΔΕΙΕΣ   ΤΕΛΕΣΗΣ   ΑΓΩΝΩΝ   

 
Οι αγώνες τελούνται με την έγκριση του Δ.Σ. της  ΕΣΚΑΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 

22 παρ. 9 του Ν.4049/23.02.12 και η άδεια διεξαγωγής των αγώνων χορηγείται μετά από 
αίτημα του γηπεδούχου σωματείου, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει άδεια 
λειτουργίας, από τον Προϊστάμενο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για θέματα Αθλητισμού  της 
οικείας Περιφέρειας Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία 
Αστυνομική αρχή για την λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης. 

Ως εκ τούτου, τα σωματεία υποχρεούνται να κοινοποιούν το πρόγραμμα των αγώνων 
στην οικεία Περιφέρεια και στις κατά τόπους Αστυνομικές αρχές 

 
ΑΡΘΡΟ  14ον :     ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ 

 
Στην ομάδα που θα κατακτήσει το Κύπελλο Ανδρών ΕΣΚΑΣΕ, θα απονεμηθεί  

κύπελλο  και δίπλωμα, στους δε αθλητές της χρυσά μετάλλια. 
Στην ομάδα που θα συμμετέχει στον τελικό του Κυπέλλου Ανδρών ΕΣΚΑΣΕ, θα 

απονεμηθεί δίπλωμα, στους δε αθλητές της αργυρά μετάλλια.  
 

ΑΡΘΡΟ  15ον : ΓΕΝΙΚΑ 
 

(βλέπε άρθρο 13  της Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 
 

 


