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Α. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 3x3basket 
 
Το 3x3basket, ως επίσημο Ολυμπιακό άθλημα, υπάγεται στην Ελλάδα στην ευθύνη της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).  
 
Η ΕΟΚ στηρίζει και ενθαρρύνει την διοργάνωση εκδηλώσεων 3x3basket σε όλη την Ελλάδα και έχει εγκαινιάσει 
ένα πρόγραμμα καταγραφής δράσεων, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών ανάπτυξης του αθλήματος σε όλη 
τη χώρα, στο πλαίσιο δέσμευσής της για την περαιτέρω ενίσχυση, ανάπτυξη και προβολή του. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η ΕΟK έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης του αθλήματος μέσα από τη διεξαγωγή σειράς 
διοργανώσεων, οι οποίες απευθύνονται όχι μόνο στο επίπεδο Ανδρών-Γυναικών, αλλά και σε όλες τις 
αναπτυξιακές ηλικιακές κατηγορίες. 
 
Οι διοργανώσεις αυτές διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• 3x3GR Πανελλήνιο Τουρνουά – 3x3GR National Tour Finals (1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 
• 3x3GR Πανελλήνιο Τουρνουά – 3x3GR National Tour Events (1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 
• Αναγνωρισμένες Διοργανώσεις ΕΟΚ – 3x3GR EOK Endorsed Events (2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 
• Διοργανώσεις Υπό την Αιγίδα ΕΟΚ – 3x3GR EOK Approved Events (3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 

 
Η ΕΟΚ έχει (α) την αποκλειστική ευθύνη διοργάνωσης της Τελικής Φάσης του 3x3GR Πανελληνίου Τουρνουά 
(3x3GR National Tour Finals), (β) την εποπτεία της διεξαγωγής και διοργάνωσης όλων των αγώνων του 3x3GR 
Πανελληνίου Τουρνουά  (3x3GR National Tour Events), (γ) την ευθύνη έγκρισης και αναγνώρισης όλων των 
διοργανώσεων του αθλήματος της 2ης και 3ης Κατηγορίας και τη διασφάλιση τήρησης των απαραίτητων 
προδιαγραφών, όπως αναφέρονται παρακάτω.  
 
Η διάκριση των παραπάνω κατηγοριών αφορά στο επίπεδο των προδιαγραφών και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών που πληροί εκάστη διοργάνωση. Όλες οι διοργανώσεις που εντάσσονται σε μια από τις παραπάνω 
κατηγορίες καταχωρούνται αυτόματα στο Επίσημο Καλεντάρι της Ομοσπονδίας. Η έγκριση και αναγνώριση ή 
αιγίδα της ΕΟΚ δίνεται, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του φορέα υλοποίησης και διοργάνωσης, σύμφωνα με 
την διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν, και εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές που προβλέπονται 
παρακάτω για κάθε κατηγορία.  
 
Όλες διοργανώσεις που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες αυτές και δεν έχουν λάβει την έγκριση, 
αναγνώριση ή αιγίδα της ΕΟΚ θεωρούνται ανεπίσημες. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι πέραν των 
διοργανώσεων που καλύπτονται από το παρόν, όλα τα τουρνουά και οι εκδηλώσεις (σωματείων, παλαίμαχων, 
κλπ) 3x3basket συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αθλήματος και θα έχουν την πλήρη υποστήριξη της ΕΟΚ στο 
βαθμό που επιθυμούν να προχωρήσουν τις διαδικασίες για την έγκριση, αναγνώριση ή την αιγίδα της 
Ομοσπονδίας. 
 
Φορείς Υλοποίησης & Διοργάνωσης 
Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης μιας τέτοιας εκδήλωσης/γεγονότος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε 
πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια τέτοια διοργάνωση (αθλητικά σωματεία, 
δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, ιδιωτικές εταιρείες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης), και έχει αποδεδειγμένα 
τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τις προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω ανά κατηγορία.  
 
 
Όλες οι σχετικές προδιαγραφές και προβλέψεις για τις διοργανώσεις του 2022, ισχύουν υπό την αίρεση της 
ύπαρξης σχετικής νομοθεσίας που θα επιτρέπει τις αγωνιστικές δραστηριότητες και την εφαρμογή του 
ισχύοντος υγειονομικού πρωτοκόλλου κατά την περίοδο διεξαγωγής τους. 
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Β. 
 
I. 3x3GR ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 3x3GR National Tour 
 
Σε αυτή την κατηγορία - 3x3GR National Tour - εντάσσονται όλοι οι αγώνες που θα αποτελέσουν μέρος 3x3GR 
Πανελληνίου Τουρνουά, καθώς και η Τελική Φάση, που θα αναδείξει τους πρωταθλητές στις αντίστοιχες 
κατηγορίες.  
 

• 3x3GR National Tour Finals  
• 3x3GR National Tour Events  

 
Οι διοργανώσεις που εντάσσονται στην κατηγορία 3x3GR National Tour δηλώνονται ως τέτοιες στη FIBA από 
την ΕΟΚ . Όλες οι διοργανώσεις του 3x3GR National Tour οφείλουν να είναι FIBA endorsed. 
 
Ηλικιακές Κατηγορίες: 

• Άνδρες 35+  
• Γυναίκες 35+  
• Άνδρες 18+ 
• Γυναίκες 18+ 
• Άνδρες U23  
• Γυναίκες U18  
• Άνδρες U18  
• Γυναίκες U15 
• Άνδρες U15  
• Μικτό U13  
• Μικτό U11  

 
Από τις παραπάνω κατηγορίες, η Τελική Φάση του Πανελλήνιου Τουρνουά αφορά μόνο στις εξής κατηγορίες: 

• Άνδρες 18+ 
• Γυναίκες 18+ 
• Γυναίκες U18  
• Άνδρες U18  

 
Η προκήρυξη της Τελικής Φάσης του Πανελλήνιου Τουρνουά θα ανακοινωθεί στα τέλη Απριλίου, μετά την 
οριστικοποίηση του Καλενταρίου των διοργανώσεων 3x3basket. 
 
Οι Φορείς Υλοποίησης & Διοργάνωσης μπορούν να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα της διοργάνωσης και 
άλλες ηλικιακές ή άλλου είδους κατηγορίες εκτός των παραπάνω (μικρές ηλικίες, μικτές ομάδες, ομάδες 
οικογενειών, κλπ.). 
 
Ο ρόλος της Ομοσπονδίας 
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΟΚ μπορεί να υποστηρίξει και να παρέχει τεχνογνωσία, και τυχόν υλικοτεχνική υποδομή 
στον Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί και υπάρχει η σχετική δυνατότητα. 
 
Οι διοργανώσεις στην κατηγορία 3x3GR National Tour προστατεύονται ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής 
σε συνδυασμό με τη γεωγραφική περιοχή. 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3x3GR NATIONAL TOUR  
 
Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλει αίτημα στην ΕΟΚ, στο οποίο αναφέρονται με σαφή τρόπο τα εξής: 
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• Τα στοιχεία του Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης και των Συνδιοργανωτών, εφόσον υπάρχουν (π.χ. 
Δήμος, Περιφέρεια). 

• Την προβλεπόμενη ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης ή το χρονικό διάστημα που 
προγραμματίζεται να λάβει χώρα (εύρος 15 ημερών). 

• Την πόλη/περιοχή διεξαγωγής της διοργάνωσης και την προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση που θα 
την φιλοξενήσει. 

• Τα στοιχεία του Εκπροσώπου του Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης που θα έχει ρόλο συνδέσμου 
με την ΕΟΚ 

• Τους Οργανωτικούς Όρους της διοργάνωσης, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές 
 
Η υποβολή του αιτήματός γίνεται μέσω online φόρμας (διαθέσιμης από Δευτέρα 04.04.2022) 
 
Εφόσον η ΕΟΚ κρίνει ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση λαμβάνει τη 
σχετική έγκριση της ΕΟΚ και εντάσσεται στο Επίσημο Καλεντάρι διοργανώσεων της ΕΟΚ στην κατηγορία 3x3GR 
National Tour. Στη φάση αυτή, υπογράφεται σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΟΚ και Φορέα 
Υλοποίησης/Διοργάνωσης. 
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 3x3GR NATIONAL TOUR (Πανελλήνιο Τουρνουά) 
 
Οι διοργανώσεις του 3x3GR National Tour οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, 
ενώ και ο Φορέας Υλοποίησης/Διοργάνωσης έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αφορούν στις συνθήκες 
διεξαγωγής. 
 
 
Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 
Ελάχιστες Βασικές Οργανωτικές Προδιαγραφές: 

• Επίσημοι Διαιτητές, ορισμένοι από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας τουλάχιστον στις κατηγορίες U18 
& 18+ (Ανδρών & Γυναικών) 

• Υποχρέωση δήλωσης διοργάνωσης ως FIBA Endorsed 
• Υποχρέωση δήλωσης συμμετεχόντων στο μητρώο αθλητών της FIBA 
• Υποχρέωση χρήσης εκ μέρος του Φορέα Υλοποίησης/Διοργάνωσης του εργαλείου Event Maker της 

FIBA  
• Παρουσία και επίβλεψη από Τεχνικό Υπεύθυνο της ΕΟΚ που ορίζεται για την κάθε διοργάνωση.  
• Τήρηση υγειονομικού πρωτοκόλλου (Covid-19) της ΕΟΚ και της ΓΓΑ 
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης για το σύνολο των εγκαταστάσεων και υποδομών 
• Δημιουργία και ανακοίνωση Κανονισμών Αγώνα (Event Regulations) 
• Υπεύθυνη δήλωση GDPR εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων 

 
Ελάχιστες Αγωνιστικές Απαιτήσεις: 

• Ελάχιστη διάρκεια αγώνων: δύο (2) ημέρες 
• Ελάχιστος αριθμός ομάδων:  

o 4 ομάδες για τις κατηγορίες:  
§ Άνδρες 35+  
§ Γυναίκες 35+  
§ Άνδρες U23  
§ Γυναίκες U15 
§ Άνδρες U15  
§ Μικτό U13  
§ Μικτό U11  

o 8 ομάδες ανά κατηγορία για τις κατηγορίες  
§ Άνδρες 18+ 
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§ Γυναίκες 18+ 
§ Γυναίκες U18  
§ Άνδρες U18  

• Ελάχιστος αριθμός αγώνων ανά ομάδα: τρεις (3) 
• Διάρκεια αγώνα:  

o Προκριματικοί U18: 10 λεπτά/10 πόντοι  
o Προκριματικοί 18+: 10 λεπτά/21 πόντοι  
o Τελική Φάση (ημιτελικοί & τελικοί) 18+: 15 λεπτά/21 πόντοι  
o Ημιτελικοί U18: 10 λεπτά/10 πόντοι 
o Τελικοί U18: 15 λεπτά/21 πόντοι 
o Για όλες τις άλλες κατηγορίες εκτός των U18 και 18+, η διάρκεια του αγώνα προσδιορίζεται 

εκ των προτέρων μεταξύ των παρακάτω και πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA: 
§ 10 λεπτά/10 πόντοι 
§ 15 λεπτά/15 πόντοι 
§ 21 λεπτά/21 πόντοι 

• Απονομές μεταλλίων/βραβείων/δώρων στους νικητές ανά κατηγορία 
• Κάρτα υγείας αθλητή, εφόσον ο αθλητής ανήκει σε κάποιο σωματείο της ΕΟΚ, ή προσκόμιση 

βεβαίωσης γιατρού (καρδιολόγου ή παθολόγου) - Διαδικασία ελέγχου πριν της συμμετοχής στους 
αγώνες 

• Διαδικασία Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα και Πιστοποίηση Ηλικιακής Κατηγορίας (προσκόμιση 
ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας πριν της συμμετοχής στους αγώνες) 

 
 
Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** 
 
Ελάχιστες Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων / Εξοπλισμού: 

• Ένα (1) κεντρικό γήπεδο και ένα (1) βοηθητικό γήπεδο με δάπεδο 3x3. 
• Μία (1) μπασκέτα για το κεντρικό γήπεδο και μία (1) μπασκέτα για το βοηθητικό. Οι φορητές 

μπασκέτες πρέπει να είναι ολυμπιακού τύπου, ενώ οι σταθερές σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές ασφαλείας του κατασκευαστή (υποβολή σχετικής τεχνικής έκθεσης) 

• Δύο (2) χρονόμετρα, δύο (2) χρονόμετρα επίθεσης (12᾽᾽) και δύο (2) ηλεκτρονικούς πίνακες 
αποτελεσμάτων, ένα για κάθε γήπεδο 

• Μπάλες 3x3 (6άρες με βάρος 7άρας, όχι πλαστικές) 
• Ηχητική & μικροφωνική εγκατάσταση 
• Τουαλέτες σε επαρκή αριθμό 
• Wi-Fi 
• Κάγκελα περίφραξης (περίπου 80) 

 
Προαιρετικές Υπηρεσίες  

• Φωτισμός για νυχτερινούς αγώνες (2000 lux) – Αναγκαίος κατά περίσταση 
• Εξέδρες θεατών για το κεντρικό γήπεδο, 500 θέσεων – Αναγκαίες κατά περίσταση 
• Τέσσερις (4) στεγασμένους χώρους των 20τμ ο καθένας, για Οργανωτική Επιτροπή, Γραμματεία 

Αγώνων, Γραφείο Τύπου και Ιατρείο  – Αναγκαίοι κατά περίσταση 
• Βοηθητικές εγκαταστάσεις (χώρος ή τέντα για αθλητές και διαιτητές, δύο πύργους τηλεόρασης ύψους 

4-5 μέτρων, εξέδρα/βάθρο/κερκίδες επισήμων). 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην περίπτωση χρήσης και τοποθέτησης προσωρινών κατασκευών (overlays, όπως προσωρινές 
κερκίδες, εξέδρες, φωτισμός, κλπ.) είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από πτυχιούχο μηχανικό 
στατικής μελέτης, επάρκειας και ασφάλειας των κατασκευών αυτών, καθώς και βεβαίωση ασφαλούς 
λειτουργίας των ηλεκτρολογικών υποδομών. 
 
**Οι προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω ως ελάχιστες θα πρέπει να πληρούνται σε κάθε περίπτωση. 
Ωστόσο, κάθε διοργάνωση, με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης/Διοργάνωσης, μπορεί να καλύψει υψηλότερα 
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επίπεδα υπηρεσιών και απαιτήσεων. Ο Φορέας Διοργάνωσης οφείλει να ενημερώσει σχετικά την ΕΟΚ πριν 
τη διεξαγωγή της διοργάνωσης για τυχόν επιπλέον παροχές.  
 
 
Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** 
 
Ο Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης οφείλει να υποβάλλει στην ΕΟΚ το οργανόγραμμα της διοργάνωσης 
όπου αναφέρονται οι υπεύθυνοι των λειτουργικών τομέων, και καταγράφεται η ανάληψη ευθύνης 
διεκπεραίωσης συγκεκριμένων υπηρεσιών, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη online φόρμα (διαθέσιμη από τη 
Δευτέρα 04.04.2022) με τα ονόματα και τα στοιχεία των παρακάτω υπευθύνων : 

• Επικεφαλής Συντονισμού 
• Διοικητικός Υπεύθυνος (υπεύθυνος για την έκδοση άδεια αγώνα, χρήσης χώρου κλπ.) 
• Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων (σε περίπτωση ύπαρξης και χρήσης προσωρινών κατασκευών overlays, 

όπως κερκίδες, κλπ., θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος μηχανικός).  
• Υπεύθυνος Ιατρικών Υπηρεσιών 
• Υπεύθυνος Αγωνιστικού Τομέα (ένας ανά καλάθι) 
• Γραμματεία (δύο άτομα) 
• Ιατρός & Διασώστες  /ομάδα παροχής πρώτων βοηθειών (1 ιατρός ανά 50 συμμετέχοντες) 
• Παρουσία Ασθενοφόρου (φορέας διάθεσης ασθενοφόρου, ώρες παρουσίας) 
• Υπεύθυνος Marketing & Προβολής 
• Υπεύθυνος παρουσίασης αγώνων & DJ 
• Ομάδα Στησίματος Αγωνιστικού Χώρου (Γηπέδου) και Υποστηρικτικών Εργασιών (3 τουλάχιστον άτομα) 
• Υπηρεσίες καθαρισμού της εγκατάστασης 

 
Προαιρετικά 

• Υπηρεσίες Φύλαξης 
• Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης 
• Πρόγραμμα ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

 
**Οι προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω ως ελάχιστες θα πρέπει να πληρούνται σε κάθε περίπτωση. 
Ωστόσο, κάθε διοργάνωση, με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης/Διοργάνωσης μπορεί να καλύψει υψηλότερα 
επίπεδα υπηρεσιών και απαιτήσεων. Ο Φορέας Διοργάνωσης οφείλει να ενημερώσει σχετικά την ΕΟΚ πριν 
τη διεξαγωγή της διοργάνωσης για τυχόν επιπλέον παροχές.  
 
 
Δ. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ MARKETING/XΟΡΗΓΙΕΣ 
 
Στις διοργανώσεις 3x3GR National Tour Events, η EOK παραχωρεί στον Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης τον 
τίτλο του «Διοργανωτή» και μαζί ποσοστό των δικαιωμάτων marketing της διοργάνωσης. Ο Φορέας 
Υλοποίησης & Διοργάνωσης μπορεί να είναι  φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, αθλητικό σωματείο ή ιδιώτης, ο 
οποίος με τη σειρά του αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις απέναντι στην ΕΟΚ. 
 
Παράβολο έγκρισης διοργάνωσης 
Για την τρέχουσα περίοδο (3x3GR National Tour 2022) δεν προβλέπεται παράβολο έγκρισης διοργάνωσης 
αυτής της κατηγορίας. Η ΕΟΚ διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού� σχετικού «παράβολου έγκρισης» για την 
συγκεκριμένη κατηγορία για τα επόμενα έτη, συνυπολογίζοντας την εμπορικότητά της και άλλα 
χαρακτηριστικά αυτής. 
 
Παράβολα συμμετοχής 
Η ύπαρξη παράβολου συμμετοχής για τις συμμετέχουσες ομάδες έγκειται στην ευχέρεια του Φορέα 
Υλοποίησης & Διοργάνωσης. Το ύψος του παράβολου συμμετοχής καθορίζεται από τον Φορέα Υλοποίησης & 
Διοργάνωσης με τον περιορισμό ότι στις κατηγορίες κάτω των 18, και σε περίπτωση που οριστεί παράβολο 
συμμετοχής, αυτό δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 20,00€ ανά ομάδα. 
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Το δικαίωμα είσπραξης του παράβολου συμμετοχής ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον Φορέα Υλοποίησης & 
Διοργάνωσης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου (3x3GR National Tour 2022). Η διάταξη αυτή μπορεί 
να τροποποιηθεί για τα επόμενα έτη, ύστερα από σχετική απόφαση της ΕΟΚ. 
 
Χρηματικά Έπαθλα 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η παροχή χρηματικών επάθλων στις κατηγορίες κάτω των 18. Η 
υποχρέωση καταβολής χρηματικών επάθλων, στο βαθμό που ο Φορέας Υλοποίησης/Διοργάνωσης έχει 
αποφασίσει να προσφέρει και το αναφέρει σαφώς στους Κανονισμούς της Διοργάνωσης, ανήκει αποκλειστικά 
στον ίδιο.  
 
Δικαιώματα Marketing - Χορηγίες 
Με την αναγνώριση μιας διοργάνωσης ως 3x3GR National Tour Event, o Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης 
αποκτά δυνατότητα εκμετάλλευσης ενός ποσοστού (που για την τρέχουσα περίοδο προσδιορίζεται σε 70% - το 
ποσοστό αυτό δύναται να τροποποιηθεί τα επόμενα έτη, κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΟΚ) των 
δικαιωμάτων marketing της διοργάνωσης, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει προς όφελος του, εκπονώντας ένα 
Marketing Plan, και υπό τον όρο της μη σύναψης συμφωνιών και της μη συνεργασίας – στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένες διοργάνωσης – με εταιρείες ανταγωνιστικές των κεντρικών χορηγών της ΕΟΚ [ΟΠΑΠ Α.Ε. 
(στοιχηματική εταιρεία), AEGEAN AIRLINES (αεροπορική εταιρεία) και ΕΚΟ (εταιρεία καυσίμων)]. Οι 
περιορισμοί που αφορούν στη μη σύναψη συμφωνιών με ανταγωνιστικές εταιρείες της ΕΟΚ, δύναται να 
τροποποιηθούν με έγκαιρη ενημέρωση των Φορέων Υλοποίησης & Διοργάνωσης από την ΕΟΚ, τουλάχιστον 
δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των επηρεαζόμενων events. Σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνητικό ενός 
Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης με εταιρεία ανταγωνιστική προς τους χορηγούς της ΕΟΚ με προγενέστερη 
ημερομηνία από την ενημέρωση της ΕΟΚ, η συμφωνία αυτή θα ισχύει κανονικά.  
 
Συγκεκριμένα, για την τρέχουσα περίοδο, οι διοργανωτές των 3x3GR National Tour Events έχουν το δικαίωμα: 

• Τοποθέτησης δεκαοχτώ (16/22) διαφημιστικών πινακίδων (2.50Χ1.00μ) στο Κεντρικό γήπεδο (λογότυπα 
φορέων ή εμπορικά σήματα). Για τις ακριβείς θέσεις των πινακίδων υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός 
που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. 

• Δικαίωμα τοποθέτησης οκτώ (7/11) σημαιών στον χώρο των αγώνων (0.80Χ2.40μ) (λογότυπα φορέων ή 
εμπορικά� σήματα). Για τις ακριβείς θέσεις των σημαιών υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός που θα 
ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. 

• Δικαίωμα τοποθέτησης έως 3 αυτοκόλλητων περιμετρικά των γραμμών περιοχής του φάουλ στο 
κεντρικό και τα βοηθητικά γήπεδα διαστάσεων 1.5x0.90μ (λογότυπα φορέων ή εμπορικά� σήματα). Για 
τις ακριβείς θέσεις των πινακίδων υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός που θα ανακοινωθεί τις επόμενες 
ημέρες. 

• Δικαίωμα τοποθέτησης περίπτερων προβολής ή πωλήσεων στον χώρο των αγώνων (κατόπιν 
συνεννόησης με ΕΟΚ) 

• Δικαίωμα προωθητικών ενεργειών στον χώρο των αγώνων (κατόπιν συνεννόησης με ΕΟΚ) 
 
 
Δικαιώματα Προβολής 
Ο Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην ανάληψη πρωτοβουλιών για 
την προβολή της διοργάνωσης, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει τον ίδιο. Τέτοιες ενέργειες προβολής 
μπορεί να είναι: 
Συνέντευξη Τύπου στην πόλη διεξαγωγής 
Διαφημιστικές Καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 
Τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σποτ στα τοπικά ΜΜΕ 
Τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές συνεντεύξεις στα τοπικά ΜΜΕ 
BTL (below the line activities – π.χ. διαγωνισμοί) 
 
Για όλα τα παραπάνω, ο Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την ΕΟΚ 
εγγράφως, υποβάλλοντας το σχετικό πλάνο επικοινωνίας.  
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Στην περίπτωση Συνεντεύξεων Τύπου, η ΕΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να συναποφασίσει μαζί με τον Φορέα 
Υλοποίησης & Διοργάνωσης το πάνελ των ομιλητών  και τη δομή της Συνέντευξης, αλλά και να συμμετέχει η 
ίδια με εκπρόσωπό της στο πάνελ των ομιλητών. 
 
Από την πλευρά του, ο Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης, οφείλει να φροντίζει όπως το λογότυπο της ΕΟΚ 
και η ένδειξη 3x3GR National Tour Event εμφανίζονται ευκρινώς και σε προνομιακή θέση σε όλες τις παραγωγές 
marketing και εκδόσεις της διοργάνωσης, ενώ σε περίπτωση που παραχθεί Πρόγραμμα Αγώνων, σε αυτό θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται χαιρετισμός εκπροσώπου της ΕΟΚ. 
 
Οικονομικοί Όροι 
Οι οικονομικοί όροι του παρόντος δεν δύνανται να τροποποιηθούν κατά την τρέχουσα περίοδο (3x3GR National 
Tour 2022). Τυχόν αναθεώρησή τους μπορεί να εφαρμοστεί από την επόμενη περίοδο (2023). 
 
Απολογισμός Διοργάνωσης 
Σε διάστημα μιας εβδομάδας μετά το πέρας της διοργάνωσης ο Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης οφείλει 
να υποβάλλει στην ΕΟΚ σύντομο απολογισμό (αγωνιστικά αποτελέσματα, φωτογραφίες, δείγματα υλικού 
επικοινωνίας κλπ), χρησιμοποιώντας το σχετικό online εργαλείο Απολογισμού Διοργάνωσης (διαθέσιμο από τη 
Δευτέρα 04.04.2022). 
 
 
Ε. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΟΦΕΛΗ) 
 
Επικοινωνία - Δημοσιότητα 
Η ΕΟΚ παρέχει στις διοργανώσεις του 3x3GR National Tour ευρύτατη δημοσιότητα μέσω του σύγχρονου και 
επαγγελματικού πλάνου επικοινωνίας και προβολής της Ομοσπονδίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοργάνωση και 
οι δράσεις της προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και των καναλιών 
επικοινωνίας της ΕΟΚ.  
 
Παροχές ΕΟΚ 
Η υποχρέωση καταβολής της αμοιβής και της αποζημίωσης (οδοιπορικά) των διαιτητών που θα καλύψουν τη 
διοργάνωση καθώς και του Τεχνικού Υπευθύνου της ΕΟΚ, που μετακινείται για την διοργάνωση, ανήκει στην 
ΕΟΚ. 
 
Επιπλέον, η ΕΟΚ καλύπτει την παροχή ομοιόμορφης εμφάνισης (σαλιάρας) με τα σήματα της διοργάνωσης σε 
όλους του συμμετέχοντες, καθώς και το κόστος για τη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) των τελικών κάθε 
διοργάνωσης.  
 
 
Όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που συντάσσεται και υπογράφεται 
μεταξύ της ΕΟΚ και του Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των παραπάνω 
προϋποθέσεων απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΟΚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣEIΣ ΕΟΚ 
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3x3GR EOK Endorsed Tournament/Tour (Αναγνώριση) 
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα Τουρνουά ανεξάρτητης μορφής,  τα οποία έχουν λάβει την έγκριση και 
αναγνώριση της EOK, αλλά δεν ανήκουν στην κατηγορία 3x3GR National Tour. Οι διοργανώσεις της κατηγορίας 
αυτής δεν συνυπολογίζονται στην Πανελληνία κατάταξη, σε αντίθεση με τα 3x3GR National Tour Events.  
 
Οι διοργανώσεις/Τουρνουά που εντάσσονται στην κατηγορία 3x3GR EOK Endorsed δηλώνονται στη FIBA και 
είναι FIBA endorsed.  
 
Ηλικιακές Κατηγορίες: 

• Άνδρες 35+  
• Γυναίκες 35+  
• Άνδρες 18+ 
• Γυναίκες 18+ 
• Άνδρες U23  
• Γυναίκες U18  
• Άνδρες U18  
• Γυναίκες U15 
• Άνδρες U15  
• Μικτό U13  
• Μικτό U11  

 
Οι Φορείς Υλοποίησης & Διοργάνωσης μπορούν να συμπεριλάβουν στον πρόγραμμα της διοργάνωσης και 
άλλες ηλικιακές ή άλλου είδους κατηγορίες εκτός των παραπάνω (μικρές ηλικίες, μικτές ομάδες, ομάδες 
οικογενειών, κλπ.). 
 
Ο ρόλος της Ομοσπονδίας 
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΟΚ μπορεί να υποστηρίξει και να παρέχει τεχνογνωσία, και τυχόν υλικοτεχνική υποδομή 
στον Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί και υπάρχει η σχετική δυνατότητα. 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3x3GR ΕNDORSED EVENTS  
 
Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλει αίτημα στην ΕΟΚ, στο οποίο αναφέρονται με σαφή τρόπο τα εξής: 
 

• Τα στοιχεία του Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης και των Συνδιοργανωτών, εφόσον υπάρχουν (π.χ. 
Δήμος, Περιφέρεια). 

• Την προβλεπόμενη ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης. 
• Την πόλη/περιοχή διεξαγωγής της διοργάνωσης και την προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση που θα 

την φιλοξενήσει. 
• Τα στοιχεία του Εκπροσώπου του Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης που θα έχει ρόλο συνδέσμου 

με την ΕΟΚ 
• Τους Οργανωτικούς Όρους της διοργάνωσης, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές 

 
Η υποβολή του αιτήματός γίνεται μέσω online φόρμας (διαθέσιμης από Δευτέρα 04.04.2022) 
 
Εφόσον η ΕΟΚ κρίνει ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση λαμβάνει τη 
σχετική αναγνώριση της ΕΟΚ και εντάσσεται στο Επίσημο Καλεντάρι διοργανώσεων της ΕΟΚ στην κατηγορία 
3x3GR ΕΟΚ Endorsed. Στη φάση αυτή, υπογράφεται σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΟΚ και Φορέα 
Υλοποίησης/Διοργάνωσης. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ EOK 
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Οι διοργανώσεις 3x3GR ΕΟΚ Endorsed Events οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και 
απαιτήσεις, ενώ και ο Φορέας Υλοποίησης/Διοργάνωσης έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αφορούν στις 
συνθήκες διεξαγωγής των. 
 
Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 
Ελάχιστες Βασικές Οργανωτικές Προδιαγραφές: 

• Επίσημοι Διαιτητές, ορισμένοι από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας  
• Υποχρέωση δήλωσης διοργάνωσης ως FIBA Endorsed 
• Υποχρέωση δήλωσης συμμετεχόντων στο μητρώο αθλητών της FIBA 
• Υποχρέωση χρήσης εκ μέρος του Φορέα Υλοποίησης/Διοργάνωσης του εργαλείου Event Maker της 

FIBA  
• Τήρηση υγειονομικού πρωτοκόλλου (Covid-19) της ΕΟΚ και της ΓΓΑ 
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης για το σύνολο των εγκαταστάσεων και υποδομών 
• Δημιουργία και ανακοίνωση Κανονισμών Αγώνα (Event Regulations) 
• Υπεύθυνη δήλωση GDPR εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων 

 
 
Ελάχιστες Αγωνιστικές Απαιτήσεις: 

• Ελάχιστος συνολικός αριθμός ομάδων: 4 ομάδες ανά κατηγορία 
• Ελάχιστος αριθμός αγώνων ανά ομάδα: τρεις (3) 
• Διάρκεια αγώνα: 10 λεπτά/10 πόντοι ή 15λεπτά/15πόντοι ή 21λεπτά/21 πόντοι σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της FIBA 
• Απονομές μεταλλίων/βραβείων/δώρων στους νικητές ανά κατηγορία 
• Παροχή διαχωριστικών (σαλιάρες) στους αθλητές σε περίπτωση μη ομοιόμορφης εμφάνισης της 

ομάδας 
• Κάρτα υγείας αθλητή, εφόσον ο αθλητής ανήκει σε κάποιο σωματείο της ΕΟΚ, ή προσκόμιση 

βεβαίωσης γιατρού (καρδιολόγου ή παθολόγου) - Διαδικασία ελέγχου πριν της συμμετοχής στους 
αγώνες 

• Διαδικασία Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα και Πιστοποίηση Ηλικιακής Κατηγορίας (προσκόμιση 
ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας πριν της συμμετοχής στους αγώνες) 
 

Οι διοργανώσεις 3x3GR EOK Endorsed Events δύνανται να επιβλέπονται από Τεχνικό Υπεύθυνο της ΕΟΚ που 
ορίζεται για τη συγκεκριμένη διοργάνωση από την ΕΟΚ, η οποία έχει την ευθύνη τυχόν σχετικών εξόδων.  
 
 
Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** 
 

• Δύο (2) γήπεδα (κατ᾽ ελάχιστο) 
• Μία (1) μπασκέτα για το κεντρικό γήπεδο και μία (1) μπασκέτα για το βοηθητικό. Οι φορητές 

μπασκέτες πρέπει να είναι ολυμπιακού τύπου, ενώ οι σταθερές σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές ασφαλείας του κατασκευαστή (υποβολή σχετικής τεχνικής έκθεσης) 

• Ηχητική & μικροφωνική εγκατάσταση 
• Τουαλέτες σε επαρκή αριθμό 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην περίπτωση χρήσης και τοποθέτησης προσωρινών κατασκευών (overlays, όπως προσωρινές 
κερκίδες, εξέδρες, φωτισμός, κλπ.) είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από πτυχιούχο μηχανικό 
στατικής μελέτης, επάρκειας και ασφάλειας των κατασκευών αυτών, καθώς και βεβαίωση ασφαλούς 
λειτουργίας των ηλεκτρολογικών υποδομών. 
 
**Οι προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω ως ελάχιστες θα πρέπει να πληρούνται σε κάθε περίπτωση. 
Ωστόσο, κάθε διοργάνωση, με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης/Διοργάνωσης μπορεί να καλύψει υψηλότερα 
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επίπεδα υπηρεσιών και απαιτήσεων. Ο Φορέας Διοργάνωσης οφείλει να ενημερώσει σχετικά την ΕΟΚ πριν 
τη διεξαγωγή της διοργάνωσης για τυχόν επιπλέον παροχές.  
 
 
Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** 
 
Ο Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης οφείλει να υποβάλλει στην ΕΟΚ το οργανόγραμμα της διοργάνωσης 
όπου αναφέρονται οι υπεύθυνοι των λειτουργικών τομέων, και καταγράφεται η ανάληψη ευθύνης 
διεκπεραίωσης συγκεκριμένων υπηρεσιών, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη online φόρμα (διαθέσιμη από τη 
Δευτέρα 04.04.2022) με τα ονόματα και τα στοιχεία των παρακάτω υπευθύνων : 

• Επικεφαλής Συντονισμού 
• Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων (θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος μηχανικός σε περίπτωση ύπαρξης και 

χρήσης προσωρινών κατασκευών overlays, όπως κερκίδες κλπ.).  
• Υπεύθυνος Ιατρικών Υπηρεσιών 
• Υπεύθυνος Αγωνιστικού Τομέα  
• Υπεύθυνος Γραμματείας  
• Ιατρός & Διασώστες  /ομάδα παροχής πρώτων βοηθειών (1 ιατρός ανά 50 συμμετέχοντες) 
• Παρουσία Ασθενοφόρου (φορέας διάθεσης ασθενοφόρου, ώρες παρουσίας) 
• Υπεύθυνος παρουσίασης αγώνων & DJ 
• Υπηρεσίες καθαρισμού της εγκατάστασης 

 
Προαιρετικά 

• Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης 
• Πρόγραμμα ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

 
**Οι προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω ως ελάχιστες θα πρέπει να πληρούνται σε κάθε περίπτωση. 
Ωστόσο, κάθε διοργάνωση, με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης/Διοργάνωσης, μπορεί να καλύψει υψηλότερα 
επίπεδα υπηρεσιών και απαιτήσεων. Ο Φορέας Διοργάνωσης οφείλει να ενημερώσει σχετικά την ΕΟΚ πριν 
τη διεξαγωγή της διοργάνωσης για τυχόν επιπλέον παροχές.  
 
 
Δ. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ MARKETING/XΟΡΗΓΙΕΣ 
 
Στις διοργανώσεις 3x3GR ΕΟΚ Εndorsed Events, o Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης μπορεί να είναι  φορέας 
τοπικής αυτοδιοίκησης, αθλητικό σωματείο ή ιδιώτης, ο οποίος με τη σειρά του αναλαμβάνει συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις απέναντι στην ΕΟΚ. 
 
Παράβολο αναγνώρισης διοργάνωσης 
Για την τρέχουσα περίοδο (3x3GR ΕΟΚ Endorsed Events 2022) δεν προβλέπεται παράβολο αναγνώρισης 
διοργάνωσης σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, η ΕΟΚ διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού� σχετικού «παράβολου 
αναγνώρισης» για την συγκεκριμένη κατηγορία για τα επόμενα έτη, συνυπολογίζοντας την εμπορικότητά της 
και άλλα χαρακτηριστικά αυτής. 
 
Παράβολα συμμετοχής 
Η ύπαρξη παράβολου συμμετοχής για τις συμμετέχουσες ομάδες έγκειται στον Φορέα Υλοποίησης & 
Διοργάνωσης. Το ύψος του παράβολου συμμετοχής καθορίζεται από τον Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης 
με τον περιορισμό ότι στις κατηγορίες κάτω των 18, και σε περίπτωση που οριστεί παράβολο συμμετοχής, αυτό 
δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 20,00€ ανά ομάδα. 
 
Το δικαίωμα είσπραξης του παράβολου συμμετοχής ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον Φορέα Υλοποίησης & 
Διοργάνωσης για την τρέχουσα περίοδο (3x3GR ΕΟΚ Endorsed Events 2022). Η διάταξη αυτή μπορεί να 
τροποποιηθεί για τα επόμενα έτη, ύστερα από σχετική απόφαση της ΕΟΚ. 
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Χρηματικά Έπαθλα 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η παροχή χρηματικών επάθλων στις κατηγορίες U18. Η υποχρέωση 
καταβολής χρηματικών επάθλων, στο βαθμό που ο Φορέας Υλοποίησης/Διοργάνωσης έχει αποφασίσει να 
προσφέρει και το αναφέρει σαφώς στους Κανονισμούς της Διοργάνωσης, ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο.  
 
Δικαιώματα Marketing - Χορηγίες 
Για την τρέχουσα περίοδο, το σύνολο των δικαιωμάτων marketing και χορηγιών της διοργάνωσης ανήκει στον 
Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης. Το ποσοστό marketing που έχει στη διάθεσή του ο Φορέας Υλοποίησης 
και Διοργάνωσης μπορεί να τροποποιηθεί από την επόμενη περίοδο. Ο μοναδικός περιορισμός που υπάρχει 
αφορά στη μη δυνατότητα προβολής και εμφάνισης εταιρειών που κρίνονται ανταγωνιστικές των κεντρικών 
χορηγών της ΕΟΚ [ΟΠΑΠ Α.Ε. (στοιχηματική εταιρεία), AEGEAN AIRLINES (αεροπορική εταιρεία) και ΕΚΟ 
(εταιρεία καυσίμων)]. Οι περιορισμοί που αφορούν στη μη σύναψη συμφωνιών με ανταγωνιστικές εταιρείες 
της ΕΟΚ, δύναται να τροποποιηθούν με έγκαιρη ενημέρωση των Φορέων Υλοποίησης & Διοργάνωσης από την 
ΕΟΚ, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των επηρεαζόμενων events. Σε περίπτωση που υπάρχει 
συμφωνητικό ενός Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης με εταιρεία ανταγωνιστική προς τους χορηγούς της ΕΟΚ 
με προγενέστερη ημερομηνία από την ενημέρωση της ΕΟΚ, η συμφωνία αυτή θα ισχύει κανονικά. 
 
Δικαιώματα Προβολής 
Ο Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην ανάληψη πρωτοβουλιών για 
την προβολή της διοργάνωσης, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει τον ίδιο. Τέτοιες ενέργειες προβολής 
μπορεί να είναι: 
Συνέντευξη Τύπου στην πόλη διεξαγωγής 
Διαφημιστικές Καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 
Τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σποτ στα τοπικά ΜΜΕ 
Τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές συνεντεύξεις στα τοπικά ΜΜΕ 
BTL (below the line activities – π.χ. διαγωνισμοί) 
 
Για όλα τα παραπάνω, ο Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την ΕΟΚ 
εγγράφως, υποβάλλοντας το σχετικό πλάνο επικοινωνίας.  
 
O Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης, οφείλει να φροντίζει όπως, το λογότυπο της ΕΟΚ και η ένδειξη 3x3GR 
ΕΟΚ Endorsed εμφανίζονται ευκρινώς και σε προνομιακή θέση σε όλες τις παραγωγές marketing και εκδόσεις 
της διοργάνωσης. 
 
Οικονομικοί Όροι 
Οι οικονομικοί όροι του παρόντος δεν δύνανται να τροποποιηθούν κατά την τρέχουσα περίοδο (3x3GR EOK 
Endorsed Tour 2022). Τυχόν αναθεώρησή τους μπορεί να εφαρμοστεί από την επόμενη περίοδο (2023). 
 
Απολογισμός Διοργάνωσης 
Σε διάστημα μιας εβδομάδας μετά το πέρας της διοργάνωσης ο Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης οφείλει 
να υποβάλλει στην ΕΟΚ σύντομο απολογισμό (αγωνιστικά αποτελέσματα, φωτογραφίες, δείγματα υλικού 
επικοινωνίας κλπ.), χρησιμοποιώντας το σχετικό online εργαλείο Απολογισμού Διοργάνωσης (διαθέσιμο από 
τη Δευτέρα 04.04.2022). 
 
Ε. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΟΦΕΛΗ) 
 
Επικοινωνία - Δημοσιότητα 
Η ΕΟΚ παρέχει στις διοργανώσεις του 3x3GR EOK Endorsed δημοσιότητα μέσω της ιστοσελίδας της και των 
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.   
 
Παροχές ΕΟΚ 
Η υποχρέωση καταβολής της αμοιβής και της αποζημίωσης (οδοιπορικά) του Τεχνικού Υπευθύνου της ΕΟΚ (εάν 
οριστεί) που μετακινείται για την διοργάνωση ανήκει στην ΕΟΚ. 
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Όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που συντάσσεται και υπογράφεται 
μεταξύ της ΕΟΚ και του Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των παραπάνω 
προϋποθέσεων απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΟΚ. 
 
 
 
III. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣEIΣ  YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΕΟΚ 
3x3GR EOK Approved Festival (Αιγίδα) 
 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα Τουρνουά ανεξάρτητης μορφής,  τα οποία έχουν λάβει την αιγίδα της 
EOK, δεν ανήκουν σε καμία από τις προηγούμενες δύο κατηγορίες και δεν συνυπολογίζονται στην Πανελληνία 
κατάταξη.  
 
Οι διοργανώσεις/Τουρνουά 3x3GR EOK Approved μπορούν να περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους όποιες 
ηλικιακές ή άλλες κατηγορίες επιθυμούν. Οι διοργανωτές ενθαρρύνονται όπως εντάσσουν στα προγράμματά 
τους εκτός από ομάδες ανδρών – γυναικών, και μικτές ομάδες ή ομάδες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως 
οικογένειες, σχολεία, εταιρείες, κλπ. 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3x3GR APPROVED EVENTS  
 
Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλει αίτημα στην ΕΟΚ, στο οποίο αναφέρονται με σαφή τρόπο τα εξής: 
 

• Τα στοιχεία του Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης και των Συνδιοργανωτών, εφόσον υπάρχουν (π.χ. 
Δήμος, Περιφέρεια). 

• Την προβλεπόμενη ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης. 
• Την πόλη/περιοχή διεξαγωγής της διοργάνωσης και την προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση που θα 

την φιλοξενήσει. 
• Τα στοιχεία του Εκπροσώπου του Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης που θα έχει ρόλο συνδέσμου 

με την ΕΟΚ 
• Τους Οργανωτικούς Όρους της διοργάνωσης, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές 

 
Η υποβολή του αιτήματός γίνεται μέσω online φόρμας (διαθέσιμης από Δευτέρα 04.04.2022) 
 
Εφόσον η ΕΟΚ κρίνει ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση λαμβάνει την 
αιγίδα της ΕΟΚ και εντάσσεται στο Επίσημο Καλεντάρι διοργανώσεων της ΕΟΚ στην κατηγορία 3x3GR ΕΟΚ 
Approved. Στη συνέχεια, υπογράφεται σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΟΚ και Φορέα Υλοποίησης / 
Διοργάνωσης. 
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
 
Οι διοργανώσεις 3x3GR ΕΟΚ Approved οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, ενώ 
και ο Φορέας Υλοποίησης/Διοργάνωσης έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις που αφορούν στις συνθήκες 
διεξαγωγής των. 
 
Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 
Ελάχιστες Βασικές Οργανωτικές Προδιαγραφές: 

• Τήρηση υγειονομικού πρωτοκόλλου (Covid-19) της ΕΟΚ και της ΓΓΑ 
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης για το σύνολο των εγκαταστάσεων και υποδομών 
• Υπεύθυνη δήλωση GDPR εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων 
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Ελάχιστες Αγωνιστικές Απαιτήσεις: 
• Ελάχιστος συνολικός αριθμός ομάδων: Δεν ορίζεται 
• Ελάχιστος αριθμός αγώνων ανά ομάδα: τρεις (3) 
• Διάρκεια αγώνα: 10 λεπτά /10 πόντοι ή 15λεπτά/15πόντοι ή 21λεπτά / 21 πόντοι, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της FIBA. 
• Κάρτα υγείας αθλητή, εφόσον ο αθλητής ανήκει σε κάποιο σωματείο της ΕΟΚ, ή προσκόμιση 

βεβαίωσης γιατρού (καρδιολόγου ή παθολόγου) - Διαδικασία ελέγχου πριν της συμμετοχής στους 
αγώνες 

• Διαδικασία Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα και Πιστοποίηση Ηλικιακής Κατηγορίας (προσκόμιση 
ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας πριν της συμμετοχής στους αγώνες) 

 
Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** 
 

• Ένα (1) γήπεδο (κατ᾽ ελάχιστο) 
• Μία (1) μπασκέτα ολυμπιακού τύπου εάν πρόκειται για φορητή ή σταθερή η οποία τηρεί όλες τις 

τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας του κατασκευαστή (υποβολή σχετικής τεχνικής έκθεσης) 
• Ηχητική & μικροφωνική εγκατάσταση 
• Τουαλέτες σε επαρκή αριθμό 

 
**Οι προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω ως ελάχιστες θα πρέπει να πληρούνται σε κάθε περίπτωση. 
Ωστόσο, κάθε διοργάνωση, με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης/Διοργάνωσης μπορεί να καλύψει υψηλότερα 
επίπεδα υπηρεσιών και απαιτήσεων. Ο Φορέας Διοργάνωσης οφείλει να ενημερώσει σχετικά την ΕΟΚ πριν 
τη διεξαγωγή της διοργάνωσης για τυχόν επιπλέον παροχές.  
 
 
Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Ο Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης οφείλει να ενημερώσει στην ΕΟΚ το οργανόγραμμα της διοργάνωσης 
όπου αναφέρονται οι υπεύθυνοι λειτουργικών τομέων, και καταγράφεται η ανάληψη ευθύνης διεκπεραίωσης 
συγκεκριμένων υπηρεσιών, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη online φόρμα (διαθέσιμη από τη Δευτέρα 
04.04.2022) με τα ονόματα και τα στοιχεία των παρακάτω: 

• Επικεφαλής Συντονισμού 
• Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων (θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος μηχανικός σε περίπτωση ύπαρξης και 

χρήσης προσωρινών κατασκευών overlays, όπως κερκίδες κλπ.).  
• Υπεύθυνος Αγωνιστικού Τομέα  
• Υπεύθυνος Γραμματείας  
• Ιατρός & Διασώστες  /ομάδα παροχής πρώτων βοηθειών (1 ιατρός ανά 50 συμμετέχοντες) 
• Παρουσία Ασθενοφόρου (φορέας διάθεσης ασθενοφόρου, ώρες παρουσίας) 
• Υπεύθυνος παρουσίασης αγώνων & DJ 
• Υπηρεσίες καθαρισμού της εγκατάστασης 

 
 
Δ. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ MARKETING/XΟΡΗΓΙΕΣ 
 
Στις διοργανώσεις 3x3GR ΕΟΚ Approved, o Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης μπορεί να είναι φορέας τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αθλητικό σωματείο ή ιδιώτης, ο οποίος με τη σειρά του αναλαμβάνει συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις απέναντι στην ΕΟΚ. 
 
Παράβολο αναγνώρισης διοργάνωσης 
Για την τρέχουσα περίοδο (3x3GR ΕΟΚ Approved 2022) δεν προβλέπεται «παράβολο αιγίδας» διοργάνωσης. 
Ωστόσο, η ΕΟΚ διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού� σχετικού «παράβολου αιγίδας» για την συγκεκριμένη 
κατηγορία τα επόμενα έτη, συνυπολογίζοντας την εμπορικότητά των διοργανώσεων και άλλα χαρακτηριστικά 
αυτών. 
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Παράβολα συμμετοχής 
Η ύπαρξη παράβολου συμμετοχής για τις συμμετέχουσες ομάδες έγκειται στον Φορέα Υλοποίησης & 
Διοργάνωσης. Το ύψος του παράβολου συμμετοχής καθορίζεται από τον Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης 
με τον περιορισμό ότι στις κατηγορίες κάτω των 18, και σε περίπτωση που οριστεί παράβολο συμμετοχής, αυτό 
δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 20,00€ ανά ομάδα. 
 
Το δικαίωμα είσπραξης του παράβολου συμμετοχής ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον Φορέα Υλοποίησης & 
Διοργάνωσης. Η διάταξη αυτή μπορεί να τροποποιηθεί για τα επόμενα έτη, ύστερα από σχετική απόφαση της 
ΕΟΚ. 
 
Χρηματικά Έπαθλα 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η παροχή χρηματικών επάθλων στις κατηγορίες κάτω των 18. Η 
υποχρέωση καταβολής χρηματικών επάθλων, στο βαθμό που ο Φορέας Υλοποίησης/Διοργάνωσης έχει 
αποφασίσει να προσφέρει και το αναφέρει σαφώς στους Κανονισμούς της Διοργάνωσης, ανήκει αποκλειστικά 
στον ίδιο.  
 
Δικαιώματα Marketing - Χορηγίες 
Για την τρέχουσα περίοδο, το σύνολο των δικαιωμάτων marketing και χορηγιών της διοργάνωσης ανήκει στον 
Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης. Το ποσοστό των δικαιωμάτων marketing που έχει στη διάθεσή του ο 
Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης δύναται να τροποποιηθεί από την επόμενη περίοδο. Ο μοναδικός 
περιορισμός που υπάρχει αφορά στη μη δυνατότητα προβολής και εμφάνισης εταιρειών που κρίνονται 
ανταγωνιστικές των κεντρικών χορηγών της ΕΟΚ [ΟΠΑΠ Α.Ε. (στοιχηματική εταιρεία), AEGEAN AIRLINES 
(αεροπορική εταιρεία) και ΕΚΟ (εταιρεία καυσίμων)]. Οι περιορισμοί που αφορούν στη μη σύναψη συμφωνιών 
με ανταγωνιστικές εταιρείες της ΕΟΚ, δύναται να τροποποιηθούν με έγκαιρη ενημέρωση των Φορέων 
Υλοποίησης & Διοργάνωσης από την ΕΟΚ, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των επηρεαζόμενων 
events. Σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνητικό ενός Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης με εταιρεία 
ανταγωνιστική προς τους χορηγούς της ΕΟΚ με προγενέστερη ημερομηνία από την ενημέρωση της ΕΟΚ, η 
συμφωνία αυτή θα ισχύει κανονικά. 
 
Δικαιώματα Προβολής 
Ο Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην ανάληψη πρωτοβουλιών για 
την προβολή της διοργάνωσης, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει τον ίδιο. Τέτοιες ενέργειες προβολής 
μπορεί να είναι: 
Συνέντευξη Τύπου στην πόλη διεξαγωγής 
Διαφημιστικές Καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 
Τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σποτ στα τοπικά ΜΜΕ 
Τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές συνεντεύξεις στα τοπικά ΜΜΕ 
BTL (below the line activities – π.χ. διαγωνισμοί) 
 
O Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης, οφείλει να φροντίζει όπως, το λογότυπο της ΕΟΚ και η ένδειξη 3x3GR 
ΕΟΚ Approved εμφανίζονται ευκρινώς και σε προνομιακή θέση σε όλες τις παραγωγές marketing και εκδόσεις 
της διοργάνωσης. 
 
Απολογισμός Διοργάνωσης 
Σε διάστημα μιας εβδομάδας μετά το πέρας της διοργάνωσης ο Φορέας Υλοποίησης & Διοργάνωσης οφείλει 
να υποβάλλει στην ΕΟΚ σύντομο απολογισμό (αγωνιστικά αποτελέσματα, φωτογραφίες, δείγματα υλικού 
επικοινωνίας κλπ), χρησιμοποιώντας το σχετικό online εργαλείο Απολογισμού Διοργάνωσης (διαθέσιμο από τη 
Δευτέρα 04.04.2022). 
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Ε. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΟΦΕΛΗ) 
 
Επικοινωνία - Δημοσιότητα 
Η ΕΟΚ παρέχει στις διοργανώσεις του 3x3GR EOK Approved δημοσιότητα μέσω της ιστοσελίδας της και των 
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.   
 
 
Όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που συντάσσεται και υπογράφεται 
μεταξύ της ΕΟΚ και του Φορέα Υλοποίησης & Διοργάνωσης. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των παραπάνω 
προϋποθέσεων απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΟΚ. 
 
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ   
 
Στις Ειδικές Κατηγορίες ανήκουν όλες οι διοργανώσεις με «ειδικό� χαρακτήρα» (Πρωτάθλημα Σωματείων, 4Χ4, 
King Of The Court, ΑΜΕΑ, Celebrities, Παλαίμαχων, φιλανθρωπικού� σκοπού� κλπ.). Οι διοργανώσεις αυτές 
μπορούν να έχουν ειδικούς και διαφορετικούς κανονισμούς. 
 
Η ΕΟΚ διατηρεί� το αποκλειστικό� δικαίωμα να προκηρύξει η ίδια ή να εγκρίνει οποιαδήποτε μορφής 
μεμονωμένες ή σειρά διοργανώσεων, εκδίδοντας ή εγκρίνοντας την σχετική� προκήρυξη που περιλαμβάνει τους 
σχετικούς όρους (πχ Πρωτάθλημα Σωματείων, κλπ.). 
 
 
 
 
V. ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ / ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 
Όλες οι διοργανώσεις για τις οποίες ο φορές υλοποίησης και διοργανωτής δεν ακολουθεί την καθορισμένη 
διαδικασία έγκρισης, αναγνώρισης και αιγίδας της ΕΟΚ, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, θεωρούνται 
«ανεπίσημες». 
 
Οι ανεπίσημες διοργανώσεις δεν περιλαμβάνονται στο Καλεντάρι της ΕΟΚ, δεν προβάλλονται στην ιστοσελίδα 
της και δεν μπορούν να κάνουν χρήση επίσημων σημάτων που παραπέμπουν στο Ολυμπιακό άθλημα του 3x3, 
ενώ δεν έχουν και το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για την έκδοση αδείας αγώνα από τις αρμόδιες αρχές. 
 
Κατ’ εξαίρεση και μονό για διοργανώσεις που υπάγονται και λαμβάνουν άδεια από� το Υπουργείο Τουρισμού� 
(διοργανώσεις αναψυχής), μπορεί η Ομοσπονδία να επιτρέψει την χρήση επίσημων λογοτύπων ή ονομασιών, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος. 
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Γ. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
Η ΕΟΚ, ως μοναδικός επίσημος φορέας του αθλήματος στην Ελλάδα, διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει 
τους όρους, τις συνθήκες και τους κανονισμούς των Διοργανώσεων και να αποφασίζει και να γνωμοδοτεί με 
τα αρμόδια όργανά της για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στα επίσημα έντυπα και οδηγίες. 
 
Όλα τα έντυπα, τις προδιάγραφες, τις φόρμες, τις προκηρύξεις και ό,τι άλλο αφορά� στις διοργανώσεις 
3x3basket, μπορείτε να τα βρείτε στο επίσημο site της ΕΟΚ www.basket.gr  
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα  3x3 της ΕΟK που θα 
σας κατευθύνουν αναφορικά με τις σχετικές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε. 
 
ΕΟK / Τμήμα 3x3basket 
3x3@basket.gr  
 


