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11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΔΡΩΝ 

& 

       5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  
        ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών αφού έλαβαν υπόψη : 

α) Το Καταστατικό της Ε.Ο.Α.Κ. 

β) Τις διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς που ισχύουν Διεθνώς. 

γ) Τον Κανονισμό Εγγράφων – Μεταγραφών της Ε.Ο.Α.Κ. (Φ.ΕΚ. 212, Α) 
Ν.2725/1999. 

δ) Το Πειθαρχικό Δίκαιο Αθλητών/τριών και Σωματείων. 

ε) Τις  αποφάσεις  πρακτικού  Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Α.Κ. τις 
16/1/2018 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 

 

 

Τις δυο διοργανώσεις των αγώνων ήτοι του 11ου ΠΑΝΕΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΑΝΔΡΩΝ  &  5ου   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ της  αγωνιστικής   περιόδου   2018.  Δικαίωμα  συμμετοχής  Σωματείων  
–  μελών  με παράβολο συμμετοχής (100 ευρώ για τους Άνδρες και 50 
ευρώ για τις Γυναίκες) που ορίζει με οριστική ημερομηνία προθεσμίας με 
έγγραφο της Ε.Ο.Α.Κ. και θα αποστέλλονται σε Σωματεία – μελή της Ε.Ο.Α.Κ. 
 

 ΑΡΘΡΟ 1 
 ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

α) Των Κανονισμών Αγώνων περί Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος πού ισχύει 
σήμερα. 

β) Τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Ε.Ο.Α.Κ. 
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γ) Τις αποφάσεις του Δ. Σ. της Ε.Ο.Α.Κ. που ρυθμίζουν η θα ρυθμίζουν ειδικά 
θέματα που   δεν προβλέπονται από την παρούσα προκήρυξη. 

δ) Τις αποφάσεις των Αρμοδίων Οργάνων της Ε.Ο.Α.Κ. ήτοι Επιτροπή 
Μεταγραφών,  Πειθαρχική Επιτροπή  κλπ. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 2 
 ΕΝΝΟΙΑ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  –  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η Προκήρυξη αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Ο.Α.Κ. ως Διοργανώτρια Αρχή 
και των Σωματείων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης. 

 

2. Η Δήλωση συμμετοχής γίνεται σε ειδικό έντυπο – έγγραφο της Ε.Ο.Α.Κ. που 
αποστέλλονται στα Σωματεία και με το όποιο αποδέχονται ανεπιφύλακτα το 
Καταστατικό της Ε.Ο.Α.Κ., τις Διατάξεις των Αρμοδίων Οργάνων και τους 
όρους της Προκήρυξης. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Σωματεία που διαθέτουν τμήμα 
καλαθοσφαίρισης τα όποια θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα αρμοδίως 
που προβλέπουν τα Καταστατικά των Σωματείων. 

4. Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη απαγορεύεται και έχει τις οποίες  
ποινικές κυρώσεις παρθούν από τα Αρμόδια Όργανα. 

 

 ΑΡΘΡΟ 3 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

Το πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης της Ε.Ο.Α.Κ. διεξάγεται στην Κατηγορία των 
ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. 

 

 ΑΡΘΡΟ 4 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  -  ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

1. Η έναρξη των αγωνιστικών ημερών ορίζεται για τον μήνα Απριλίου κι ήτοι  23 

Μαρτίου  έως 25 Μαρτίου 2018 στο βοηθητικό γήπεδο του Σταδίου 

Ειρήνης & Φιλίας. 

2. Η κλήρωση μεταξύ ομάδων θα γίνεται τα γραφεία της ΕΟΑΚ στις 8 Μαρτίου 
2018 και θα εκδίδεται έγγραφως  που αποστέλλονται σε όλα τα 
συμμετέχοντα Σωματεία από την Διοργανώτρια Αρχή. 

 

 ΑΡΘΡΟ 5 
 ΕΚΔΟΣΗ  ΔΕΛΤΙΩΝ  -  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΥΝΑΜΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 

1. Τα δελτία ατομικών στοιχείων που εκδίδονται από την Επιτροπή Μεταγραφών 
ως σύμφωνα με του Κανονισμού Εγγράφων – Μεταγραφών της Ε.Ο.Α.Κ. 
είναι ισχυρά και δεν αμφισβητούνται σε καμία περίπτωση. 

 
2. Στα δελτία ατομικών στοιχείων εκδίδονται μαζί με ειδική καρτέλα για την 
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ιατρική θεώρηση. 

3. Ο αριθμός κάθε ομάδας που αγωνίζεται στον αγώνα είναι δώδεκα (12) ή 
όλοι έλληνες ή να συμπεριλαμβάνονται   μέχρι   δύο (2) αλλοδαποί στον 
αγώνα αλλά ο αριθμός των  δώδεκα (12) παραμένει. 

 

 ΑΡΘΡΟ 6 
 ΧΡΩΜΑΤΑ  ΣΤΟΛΗΣ ΟΜΑΔΩΝ 

 

1. Σύμφωνα με τα περί του Κανονισμού Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος η κάθε 
γηπεδούχος ομάδα θα φέρει δυο (2) διαφορετικών χρωμάτων. 

2. Τα χρώματα των συμμετεχόντων ομάδων θα αναγράφονται σε ειδικό 
έντυπο – έγγραφο της Διοργανώτριας Αρχής που αποστέλλονται σε Σωματεία 
και παραμένουν υποχρεωτικά κάθε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής 
περιόδου. 

3. Σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το σύστημα τέλεσης αγώνων γα το 
ουδέτερο γήπεδο οι διαγωνισμένες ομάδες θα φέρουν δυο (2) διαφορετικών 
χρωμάτων υποχρεωτικά και θα γίνεται επί τόπου κλήρωση χρωμάτων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
1. Το πρόγραμμα αγωνιστικών ημερών θα καθορίζεται μετά από τη Κλήρωση 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγ. 2 και θα αποστέλλονται άμεσα σε Σωματεία 
με έγγραφο της Διοργανώτριας Αρχής. 

2. Με αυτή την άμεση Κλήρωση θα καθορίζεται και το όποιο Σύστημα Τέλεσης 
Αγώνων σύμφωνα με του ιδίου άρθρου παρ. 7 με απόφαση της 
Διοργανώτριας Αρχής. 

3. Σε κάθε περίπτωση αναβολής αγώνα λόγω καιρικών συνθηκών η για λογούς 
ανωτέρας βίας, ο αγώνας θα διεξαχθεί σε ημερομηνία που θα αποφασίσει η 
Επιτροπή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. 

4. Η διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε 8 λεπτά της ώρας, σε τεσσάρες (4) 
περιόδους των 8 λεπτών το καθένα με ενδιάμεση ανάπαυλα μετά των δυο (2) 
περιόδων, σε δέκα (10) λεπτά. Το τελευταίο αγώνα που θα κριθεί ο 
πρωταθλητής θα γίνεται σε 10 λεπτά (κανονικός αγώνας)  

5. Στους αγώνες αυτού του Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης οι συμμετέχοντες 
διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται ως σε περίπτωση νίκης λαμβάνουν 
δυο (2) βαθμοί, σε περίπτωση ήττας λαμβάνουν ένα (1) βαθμό. 

6. Στους αγώνες αυτού του Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 
διεξάγεται με τη μορφή δυο (2) Ομίλων Α & Β και ενός αγώνα των Γυναικών. 

7. Στους αγώνες των ανδρών με τους δυο Ομίλους προκρίνονται οι δυο πρώτες 
ομάδες κάθε Ομίλου και θα διεξάγονται σε ημιτελικούς αγώνες με σύστημα 
νοκ – άουτ και μόνο στον τελικό αγώνα η διάρκεια κάθε περιόδου του 
αγώνος ορίζεται σε 10 λεπτά της ώρας ως συμφώνα με του ιδίου 
άρθρου παρ. 4 . 
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ΑΡΘΡΟ 8 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλαθοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη 

των Σωματείων μελών της Ε.Ο.Α.Κ. 
2. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση καλαθοσφαιριστές που δεν έχουν 

δελτία ατομικών στοιχείων. 
3. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση καλαθοσφαιριστές που δεν έχουν 

σφραγίδα με υπογραφή μόνο παθολόγου η καρδιολόγου στη ειδική 
καρτέλα που εκδίδει η Επιτροπή 

4. Μεταγραφών που ισχύει σε αυτή αγωνιστική περίοδο π.χ. έτος 2017 – 2018. 
5. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση στον αγωνιστικό περιβάλλονται χώρο να 

φορούν οιασδήποτε ακουστικά βοηθήματα οι καλαθοσφαιριστές. 
6. Οι Αρχηγοί των δυο ομάδων που αγωνίζονται έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 

σε αυτό το διάστημα τα δελτία ατομικών στοιχείων να τα ελέγξουν μόνο σε 
περιπτώσεις διαπιστώσεις της πλαστοπροσωπίας. 

7. Ο ελάχιστος αριθμός ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ανά ομάδων είναι ΠΕΝΤΕ (5). 
8. Επιτρέπεται η αντικατάσταση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι και των 

ΔΩΔΕΚΑ (12) καλαθοσφαιριστών. 
9. Απαγορεύεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος αναπληρωματικών 

καλαθοσφαιριστών που δεν παρουσιαστήκαν στα αποδυτήρια η 
παρουσιαστήκαν με πολιτική περιβολή. 

10. Απαγορεύεται η συμπλήρωση στο Φύλλο Αγώνος αναπληρωματικών 
καλαθοσφαιριστών μετά την έναρξη του αγώνα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
         ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ - ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ 

 
1. Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται Φ. Α. σύμφωνα με τα περί τις διατάξεις 

Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος και της Ε.Ο.Α.Κ. θα παραδίδει στους Διαιτητές 
ο οριζόμενος από την Επιτροπή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων και ως τα 
παρακάτω : 

Α) Οι Αρχηγοί των ομάδων δηλώνονται πριν από κάθε παιχνίδι. 
Β) Οι Αρχηγοί των ομάδων βεβαιώνουν ενυπόγραφα : 
o Τη σύνθεση της ομάδας τους, ονοματεπώνυμα, αριθμό δελτίου, φανέλας, 

τακτικού και αναπληρωματικού πριν την έναρξη αγώνος. 
o Το αποτέλεσμα του αγώνα. 
o Ότι έλαβαν γνώση τις τυχόν παρατηρήσεις του Διαιτητή αν υπάρχουν καθώς για 

τις τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν. 
o Τα ονοματεπώνυμα και την ιδιότητα των παραγόντων της ομάδας τους που 

δικαιούνται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. 
Γ) Αρχηγός ομάδας που αρνείται σκόπιμα να υπογράψει το Φ. Α. τιμωρείται με ποινή 
αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας του αυτού πρωταθλήματος. 
 
Δ) Οι Αρχηγοί των ομάδων έχουν το δικαίωμα να τηρήσουν επιφυλάξεις κατά την 
υπογραφή του Φ. Α. μόνο όσο άφορα τις παρατηρήσεις του διαιτητή. 

2. Τα Φ.Α. είναι ισχυρά αποδεικτικά στοιχειά σε ότι αφορούν μέσα η έξω στο 
αγωνιστικό χώρο. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 

 
1. Παρατηρητής αγώνα ορίζεται από την Επιτροπή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 

και θα μεριμνά για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα, που 
περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου, καθώς και τα 
αποδυτήρια με μονή εξαίρεση τον κυρίως αγωνιστικό χώρο όπου διεξάγεται ο 
αγώνας όπου έχουν την ευθύνη οι διαιτητές. 

2. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη, ο 
παρατηρητής επιτρέπει να εισέρχονται και να παραμείνουν μόνο τα εξής 
πρόσωπα : 

 Ο ιατρός του αγώνα. 
 Ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας. 

 Ο προπονητής κάθε ομάδας (με ταυτότητα που εκδίδει η Ε.Ο.Α.Κ.) 
 Ο έφορος κάθε ομάδας. 
 Μέχρι των επτά (7) αναπληρωματικών κάθε ομάδας (όπου αναγράφεται το Φ. 

Α.) 

 Ο διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. (προαιρετικά). 
3. Επειδή οι κωφοί καλαθοσφαιριστές χρησιμοποιούν την μητρική Νοηματική 

Γλωσσά, την όποια δεν γνωρίζουν οι διαιτητές, αν υποπέσει κάτι στην αντίληψη 
του παρατηρητή (βωμολοχίες απρέπεια χεριών κλπ) αυτό θα αναγράφεται στο 
Φ. Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ 

 
1. Τα Σωματεία που διαγωνίζονται έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις 

μόνο και περιοριστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπουν τις διατάξεις περί 
του Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος και να υποβάλλονται γραπτώς & 
εμπρόθεσμα εντός των τριών (3) ημερών. 

2. Σε κάθε περίπτωση που υποβάλλονται οι ενστάσεις συνοδεύονται με το 
παράβολο που προβλέπει το Ποινικό Δίκαιο και σε αντίθετη περίπτωση που 
δεν συνοδεύεται με παράβολο απορρίπτεται πλήρως . 

3. Καταγγελία μπορούν να υποβάλλουν τα διαγωνιζόμενα Σωματεία σύμφωνα με 
το ανωτέρω άρθρο παρ. 1, 2, με αποδεδειγμένα έκαναν τη σχετική 
καταγγελία να αναφέρουν στον διαιτητή ο οποίος θα αναγράφεται στο Φ. Α. 

4. Κάθε οιασδήποτε ποινή που επιβάλλονται σε ομάδες η καλαθοσφαιριστές η 
αξιωματούχους προβλέπεται στο Ποινικό Δίκαιο. 

5. Τα Αρμόδια Όργανα της Διοργανώτριας Αρχής έχουν το δικαίωμα να 
επιβληθούν έστω αυτεπάγγελτα καταγγελία των ομάδων αποκλειστικά όσον 
άφορα παραπτώματα φυσικού η νομικού προσώπου το όποιο συνιστά 
δυσφήμηση του αθλήματος. 

6. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνεται δεκτή το όποιο παράβολο επιστρέφεται 
στο ενιστάμενο Σωματείο. Το δε υπαίτιο Σωματείο καταβάλει το όποιο 
παράβολο. Σε αυτές τις περιπτώσεις το παράβολο καταπίπτει υπέρ της 
Διοργανώτριας Αρχής. 
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ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 
1. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα Ανδρών & Γυναικών 

καλαθοσφαιριστής/στρια που δεν έχει συμπλήρωση το 14ο έτος της ηλικίας του. 

 Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των καλαθοσφαιριστών/στριων του 
παρόντος παραγράφου ως χρονολογία γεννήσεως των θεωρείται η 1η 
Ιανουαρίου. 

2. Καλαθοσφαιριστής που είναι μέλος του Δ. Σ. σωματείου, μπορεί να αγωνίζεται 
αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το σωματείο. 

3. Απαγορεύεται σε αλλοδαπό η ομογενή η κοινοτικό καλθοσφαιριστή να 
αγωνίζεται χωρίς άδεια παραμονής ή με άδεια από τη αντίστοιχη ομοσπονδία 
κωφών σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.7 του Ν.2527/1999 του 
Κανονισμού Εγγράφων & Μεταγραφών αθλητών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 
1. Για την συγκρότηση μελών και εργασιών κάθε Αρμόδιου Οργάνου της 
Διοργανώτριας Αρχής προβλέπονται και σύμφωνα με τα ως τα παρακάτω : 
Α) Η Διοργανώτρια Αρχή με έγγραφο που αποστέλλονται σε Σωματεία της δύναμης 
της ζητά να της υποβάλλουν τα ονοματεπώνυμα όσων θέλουν να μετέχουν στα 
Αρμόδια Όργανα της, από τα Δ.Σ. και μελή των Σωματείων. 

 Απαραίτητα όσοι μπουν στον πινάκα ονοματεπωνύμων, πρέπει να έχουν 
γραμματικές γνώσεις και επιβεβαιωμένη αθλητική εμπειρία. 

Β) Η Διοργανώτρια Αρχή μετά από κάθε αξιολόγηση ορίζει την Επιτροπή 
Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. 

 Η Επιτροπή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων ορίζεται σε τριμελές . 
 Είναι αρμόδια για την υποβολή των προβλεπόμενων με τα περί Ερασιτεχνικού 

Πρωταθλήματος, την διαμόρφωση, την τροποποίηση της παρούσης 
προκήρυξης, το σύστημα τέλεσης αγώνων με συνεννόηση με την 
Διοργανώτρια Αρχή (οικονομικού σκέλους), την εισήγηση από τα Φ. Α. κάθε 
ποινών, ενστάσεων, καταγγελιών η την έκθεση του παρατηρητή στην 
Επιτροπή Ποινικού Δικαίου. 

Γ) Η Διοργανώτρια Αρχή μετά από κάθε αξιολόγηση ορίζει την Επιτροπή Εγγράφων 
& Μεταγραφών. 

 Η Επιτροπή Εγγράφων & Μεταγραφών ορίζεται σε τριμελές . 

 Είναι αρμόδια για την έκδοση δελτίων ατομικών στοιχείων καλαθοσφαιριστών 
σύμφωναμε τα άρθρα που προβλέπονται τα περί Ερασιτεχνικού 
Πρωταθλήματος με το Νόμο 2527/1999 για πιστή εφαρμογή της , παράλληλα 
με τα δικαιολογητικά της κώφωσης. 

Δ) Η Διοργανώτρια Αρχή μετά από κάθε αξιολόγηση ορίζει την Πειθαρχική Επιτροπή 
(Ποινικού Δικαίου). 

 Η Πειθαρχική Επιτροπή (Ποινικού Δικαίου) ορίζεται σε τριμελές . 
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 Είναι αρμόδια για την εκδίκαση διαφόρων ποινών η ενστάσεων κλπ. ανάλογα 
με τα αναγραφόμενα στο Φ. Α. και κάθε σχετική καταγγελία μετά από κάθε 
εισήγηση από την Επιτροπή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. 

 Οι αποφάσεις για τις ποινές, ενστάσεις και τις καταγγελίες εκδίδονται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία των επτά (7) ημερών από την υποβολή τους. 

Ε) Η Διοργανώτρια Αρχή μετά από κάθε αξιολόγηση ορίζει τους Παρατηρητές οι 
όποιοι είναι αρμόδιοι να τηρήσουν τα προβλεπόμενα του άρθρου 10 με όλες τις παρ. 
1, 2, και 3 της παρούσης Προκήρυξης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 
1. Κύπελλο και μετάλλια απονέμονται στον Πρωταθλητή, Δευτεραθλητή και 

Τριταθλητή σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 της παρούσης Προκήρυξης ενώ 
τη 4η θέση θα δοθούν μονό διπλώματα . 

2. Απαγορεύεται , εκτός της Διοργανώτριας Αρχής και των Κρατικων Φορεων η 
αθλοθέτηση επάθλων σε αγώνες των επισήμων πρωταθλημάτων από φυσικά 
η νομικά πρόσωπα. 

3. Η Πρωταθλήτρια ομάδα μετέχει σε όποιο EUROCUP DEAF BASKETBALL σε 
όποια χώρα της Ευρώπης διοργανώνει, σε κάθε περίπτωση αδυναμίας της 
Πρωταθλήτριας ομάδας μετέχει ο Δευτεραθλητής της βαθμολογίας κλπ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Για κάθε που δεν προβλέπεται της παρούσης προκήρυξης θα επιλύεται με 

απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής στα πλαίσια του Καταστατικού της και τις 
ισχύουσες αθλητικές νομοθεσίες και με την συνεργασία των Αρμοδίων 
Οργάνων της Ε.Ο.Α.Κ. 

2. Η παρούσα τροποποιημένη προκήρυξη θα πρέπει να επαλείφει από την 
Διοργανώτρια Αρχή δια του Δ. Σ. και να επικυρωθεί από κάθε Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των Σωματείων τουλάχιστον πριν 25 ημέρες πριν την έναρξη της 
αγωνιστικής περιόδου. 

3. Η παρούσα οριστική προκήρυξη θα πρέπει να κοινοποιηθεί στα Σωματεία – 
Μελή της δύναμης Ε.Ο.Α.Κ. τουλάχιστον πριν 15 ημέρες πριν την έναρξη της 
αγωνιστικής περιόδου. 

 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
     ΣΤΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ         ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 


