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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ 

Κωνσταντίνου Καραμανλή 53, Σέρρες ΤΚ 621 00  

Τηλ. +30 2321 056315  

Fax: +30 23210 58757  

e-mail: dsser@otenet.gr 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

13ΟΥ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ 

 

Σε συνέχεια των απολύτως επιτυχημένων προηγούμενων διοργανώσεων, ο 

Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών (στο εξής «ο Διοργανωτής»), ύστερα από την 

ομόφωνη απόφαση ανάθεσης για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος 2020, η οποία 

ελήφθη στη συνδιάσκεψη των εκπροσώπων των ομάδων των Δικηγορικών Συλλόγων 

που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 12ου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης 

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας – Κύπρου στη Λευκωσία Κύπρου. 

    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Το 13ο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας – Κύπρου, 

με τους ακόλουθους όρους:  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:                    Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:          Κλειστό Γυμναστήριο κοιλάδας Αγίων Αναργύρων 

Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας Σερρών 

Κλειστό Γυμναστήριο Νέου Σκοπού 
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ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:        14 - 19 Ιουλίου 2020 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:      

Προκριματική φάση / Τελική φάση με ομίλους 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:                  24 ομάδες (Ελλάδα και Κύπρος) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   

Δικηγορικοί Σύλλογοι Ελλάδας και Κύπρου 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:     

Μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2020 

 

στo email: dsser@otenet.gr ή  

στο fax +30 23210 58757 ή 

ταχυδρομικά στη διεύθυνση: «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ»,  

Κωνσταντίνου Καραμανλή 53, Σέρρες ΤΚ 621 00  

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Κωνσταντίνος Κεσσόπουλος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Σερρών) τηλ. +306972268404, e-

mail: kostas.kessopoulos@gmail.com  

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Σπύρος Ιωαννίδης (Δικηγόρος Δ.Σ.Σερρών), τηλ. +30 6972319319, e-mail: 

spioannidis13@gmail.com 

ΜΕΛΗ: 

Κωνσταντίνος Δάγκος (Mέλος Δ.Σ.Σερρών) τηλ. +30 6942982073, e-mail: 

cd1977@gmail.com  

Γεώργιος Στύλλας (Mέλος Δ.Σ.Σερρών) τηλ. +30 6948948904, e-mail: 

geostyllas@gmail.com  

Γεώργιος Τσιάπος (Δικηγόρος Δ.Σ.Σερρών), τηλ. +30 6945950312, e-mail: 

geotsiap@yahoo.gr 

Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος (Δικηγόρος Δ.Σ.Σερρών), τηλ. +30 6972028472, 

e-mail: xalkiop7@gmail.com 

Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Δικηγόρος Δ.Σ.Σερρών), τηλ. +30 6945383043, 

e-mail: alexandros.stavropoulos@hotmail.com 

mailto:dsser@otenet.gr
mailto:nickolaskoursaris@gmail.com
mailto:spioannidis13@gmail.com
mailto:cd1977@gmail.com
mailto:geostyllas@gmail.com
mailto:geotsiap@yahoo.gr
mailto:xalkiop7@gmail.com
mailto:alexandros.stavropoulos@hotmail.com
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Σωτήριος Μπουραντώνης, (Δικηγόρος Δ.Σ.Σερρών), τηλ. +30 6946501672, e-mail: 

bourantonissot@yahoo.gr  

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Σπύρος Ιωαννίδης (Δικηγόρος Δ.Σ.Σερρών), τηλ. +30 6972319319, e-mail: 

spioannidis13@gmail.com 

ΜΕΛΗ: 

Γεώργιος Καραγεωργίου, (Δικηγόρος Δ.Σ.Σερρών), τηλ. +30 6937089088, e-mail: 

geokarageorgiou@yahoo.gr 

Βασίλειος Ζιάκας, (Δικηγόρος Δ.Σ.Σερρών), τηλ. +30 6936511042, e-mail: 

basilisziakas@hotmail.com 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ –ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 Στο Πρωτάθλημα δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι 

της Ελλάδας και της Κύπρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.  

 Ο διοργανωτής μέσω της Επιτροπής Πρωταθλήματος θα καθορίσει, σύμφωνα 

με τον κανονισμό και με κριτήριο τις δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα, τον 

αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση, τον αριθμό των ομίλων 

και τον αριθμό των ομάδων που θα απαρτίζουν κάθε όμιλο, με ανώτατο όριο 

συμμετοχής τις εικοσιτέσσερις (24) ομάδες. 

Κάθε ομάδα που συμμετέχει απευθείας ή μέσω προκριματικών στην τελική 

φάση του πρωταθλήματος υποχρεούται, με την δήλωση συμμετοχής, να καταβάλει 

στον διοργανωτή, με ισόποση κατάθεση στον τηρούμενο στην ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπ` αρ. GR12 0172 2570 0052 5702 6005 034 λογαριασμό, ως παράβολο 

συμμετοχής, το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις 

ανάγκες διεξαγωγής της τελικής φάσης και της φιλοξενίας των ομάδων. Σε 

περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του παραβόλου συμμετοχής, η ομάδα αποκλείεται 

από την τελική φάση και καλείται στη θέση της η πρώτη επιλαχούσα.  

 Η Πρωταθλήτρια ομάδα του 2019 και η διοργανώτρια ομάδα του Δικηγορικού 

Συλλόγου Σερρών εξαιρούνται της συμμετοχής σε προκριματικούς αγώνες και 

αυτοδίκαια μετέχουν στην τελική φάση. 

mailto:bourantonissot@yahoo.gr
mailto:spioannidis13@gmail.com
mailto:geokarageorgiou@yahoo.gr
mailto:basilisziakas@hotmail.com
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 Στην περίπτωση που οι δηλωθείσες συμμετοχές υπερβούν το ανωτέρω όριο 

(24 ομάδες) ή σε περίπτωση που η διοργανώτρια κρίνει ότι απαιτείται περιορισμός 

των ομάδων, ούτως, ώστε να είναι δυνατή η εύρυθμη διεξαγωγή της τελικής φάσης, 

θα προηγηθούν προκριματικοί αγώνες για την πρόκριση στην τελική φάση, στους 

οποίους υποχρεωτικά θα συμμετέχουν με τη σειρά που αναφέρεται παρακάτω και 

μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός τους, πρώτα: α) οι ομάδες που θα 

δηλώσουν συμμετοχή εκπρόθεσμα, β) οι νεοεμφανιζόμενες ομάδες, γ) οι πέραν των 

δύο πρώτων προερχόμενες από τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης ομάδες και οι πέραν της πρώτης προερχόμενες από τους λοιπούς 

Δικηγορικούς Συλλόγους ομάδες που δηλώνουν συμμετοχή, δ) οι ομάδες που 

προέρχονται από Δικηγορικούς Συλλόγους που δεν έχουν εκπροσωπηθεί μέχρι 

σήμερα στη διοργάνωση και ε) οι τελευταίες, κατά σειρά, ομάδες της τελικής 

κατάταξης του πρωταθλήματος του 2019.  

 

 Ο διοργανωτής μετά το πέρας της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής στο 

πρωτάθλημα θα γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες τον ακριβή αριθμό των ομάδων 

που θα συμμετέχουν στην τελική φάση και στους ενδεχόμενους προκριματικούς 

αγώνες, τον τρόπο διεξαγωγής των προκριματικών, τα κριτήρια κατάρτισης των 

ομίλων και τον τρόπο διασταύρωσης των ομάδων μετά την φάση των ομίλων. Ο 

διοργανωτής, τέλος, διατηρεί και το δικαίωμα τροποποίησης του συστήματος 

διεξαγωγής, εφόσον μειωθούν οι συμμετέχουσες ομάδες. 

 

 Οι δηλώσεις συμμετοχής θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό πληρωμής 

της συμμετοχής και θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την  31-1-2020 

στον διοργανωτή, με στοιχεία επικοινωνίας τα αναφερόμενα στην αρχή της 

παρούσας, με την παράκληση να προτιμηθεί η αποστολή των συμμετοχών με e-

mail, μέσω του συνημμένου με την παρούσα εντύπου. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Επισυνάπτεται στην Προκήρυξη το κείμενο του κανονισμού διεξαγωγής του 

Πανελλήνιου Δικηγορικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης, το οποίο, αφενός μεν 

θα ισχύσει στην φετινή διοργάνωση, αφετέρου δε κοινοποιείται στους Δικηγορικούς 
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Συλλόγους - ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα, προκειμένου να 

υποβάλουν τις τυχόν επ’ αυτού παρατηρήσεις τους, με σκοπό να κυρωθούν στην 

ετήσια συνδιάσκεψη των ομάδων που θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες κατά τη 

διάρκεια της τελικής φάσης, ώστε να τροποποιηθεί ο υφιστάμενος κανονισμός που θα 

διέπει την επόμενη διοργάνωση. 

Η οργανωτική επιτροπή θα γνωστοποιήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους 

συμμετέχοντες τους ιστότοπους, μέσω των οποίων θα πληροφορούνται τα σχετικά με 

τη διοργάνωση. 

Με στόχο την καλύτερη δυνατή οργάνωση, την διεύρυνση του αριθμού των 

συμμετεχόντων και την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων, 

περιμένουμε τις συμμετοχές σας και θα χαρούμε να σας δούμε όλους στις Σέρρες τον 

ερχόμενο Ιούλιο. 

 

Σέρρες 8-1-2020 

Η Οργανωτική Επιτροπή 

του 13ου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης 

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και Κύπρου 

14-19/07/2020 


