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Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. 

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΠΙΝ∆ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 32200 

ΤΗΛ:22620-25959 & 28689 ΦΑΞ:22620-25936  

Email:info@eskase-basket.gr 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΑΝ∆ΡΩΝ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

2018-19 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού Νόµου, 

του καταστατικού και των κανονισµών της Ε.Ο.Κ. και της 

ΕΣΚΑΣΕ, των Γενικών Προκηρύξεων της ΕΟΚ και της ΕΣΚΑΣΕ 

αγωνιστικής περιόδου 2018-19, καθώς και των κανονισµών 

παιδειάς, 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

Το πρωτάθληµα:  ΑΝ∆ΡΩΝ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
αγωνιστικής περιόδου 2018-19 µε τους παρακάτω όρους: 

 

ΑΡΘΡΟ  1ον : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στο πρωτάθληµα της Γ! Κατηγορίας ΑΝ∆ΡΩΝ της ΕΣΚΑΣΕ 
δικαιούνται συµµετοχής τα σωµατεία: 

Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ        Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ        Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 

 

1.ΓΣ ΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ 

2.ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ  

 

 

 

 

Ν ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1.∆ΩΡΙ∆Α ΑΣ 

2.ΑΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

1. ΟΚ ΑΥΛΙ∆ΑΣ 

2. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΣΧ 

3. ΑΟ ∆ΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚ 

4. ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

5. ∆ΟΞΑ ∆ΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣ 

6. ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

7. ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ 

8. ΑΣΚ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 

9. ΓΕ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

10. ΓΣ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 

11. ΑΕΝΑ ΑΡΤΑΚΗΣ 

12. ΑΕ ΛΙΜΝΗΣ 

13. ΑΟ ΚΥΜΗΣ 

14. ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

15. ΠΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ 

1.ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΙΑ∆ΑΣ 

2.ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜ 

3.ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 

4. ΑΣ ΜΟΥΤΑ 

 

 

Ν. Ευρυτανίας 
1.ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΚ 

2.ΓΣ ΑΤΛΑΣ 2008 

 

 

καθώς και όσα σωµατεία έχουν εγγραφεί κανονικά στην 

ΕΟΚ και ΕΣΚΑΣΕ µέχρι την ηµέρα προθεσµίας υποβολής των 

δηλώσεων συµµετοχής.  

 

ΑΡΘΡΟ  2ον : ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Οι δηλώσεις συµµετοχής των σωµατείων, πρέπει να 

βρίσκονται στην ΕΣΚΑΣΕ και στην ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 

(ΠΙΝ∆ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΤΑΧ ΘΥΡΙ∆Α 110 ΘΗΒΑ 322 00)το 

αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 12/11/18  
Σας επισυνάπτουµε το ειδικό έντυπο συµµετοχής  σας 

και αφού το συµπληρώσετε να σταλεί εµπρόθεσµα στην 

παραπάνω διεύθυνση της ΕΣΚΑΣΕ. 

Αρ.πρωτ: 807 

Ηµερ: 24-10-18 
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Η κλήρωση των αγώνων θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία 

της ΕΣΚΑΣΕ  την Τετάρτη 21/11/18  και ώρα 19.00.  
Στην κλήρωση µπορούν να παρευρεθούν και οι 

εκπρόσωποι των σωµατείων. 

 

Επισυνάπτουµε το ειδικό έντυπο συµµετοχής σας το 

οποίο αφού συµπληρωθεί και υπογραφεί να σταλεί εµπρόθεσµα 

στην διεύθυνση της ΕΣΚΑΣΕ. 
 

Για την έναρξη του παραπάνω πρωταθλήµατος θα 

ενηµερωθείτε µε νεότερο έγγραφο µας.   
 

ΑΡΘΡΟ  3ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 

   (βλέπε και άρθρο 2ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ) 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν 4479/2017 και την ΚΥΑ των 

Υπουργών Υγείας  

και Υφυπουργού Πολιτισµού, η διαδικασία της πιστοποίησης 

της Υγείας των αθλητών/τριων από την αγωνιστική περίοδο 

2018-19 και εφεξής τροποποιείται ως ακολούθως: 

1. Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών/τριων καταγράφεται 
σε κάρτα υγείας, είναι υποχρεωτική και αποτελεί 

προϋπόθεση για την συµµετοχή τους σε προπονήσεις και 

αγώνες. 

2. Η κάρτα αυτή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν 
συνδέεται µε το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί 

προσωπικό έγγραφο του/της αθλητή/τριας και βρίσκεται 

στην κατοχή του/της. 

3. Προσκοµίζεται υποχρεωτικά στην Γραµµατεία ή στον 
αρµόδιο ∆ιαιτητή και είναι βασική προϋπόθεση 

συµµετοχής στον αγώνα. 

4. Η κάρτα Υγείας του αθλητή θεωρείται από ιατρούς 
µονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας, Νοµαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστηµιακών 

Νοσοκοµείων , υγειονοµικών στρατιωτικών µονάδων ή 

από ιατρούς έχοντας οποιαδήποτε σχέση µε το ∆ηµόσιο 

ή µε Ν.Π.∆.∆, καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού 

τοµέα, κατέχοντες την Καρδιολογική ιδιότητα. 

5. Η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης των δελτίων που 
εκδίδει η Ε.Ο.Κ παραµένει σε ισχύ ως απαραίτητο 

στοιχείο πιστοποίησης των αθλητών/τριων που έχουν 

δικαίωµα συµµετοχής για την τρέχουσα αγωνιστική 

περίοδο, χωρίς να χρήζει πλέον ιατρικής θεώρησης. 

 

Η κάρτα υγείας θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της 

Ε.Ο.Κ. www.basket.gr  και αφορά στα πρωταθλήµατα όλων των 

κατηγοριών της ΕΣΚΑΣΕ και η µη προσκόµισή της στην 

Γραµµατεία θα συνιστά απαγόρευση της συµµετοχής του/της 

αθλητή/τριας στον αγώνα.    

 

 

ΑΡΘΡΟ  4ον : ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

 ΓΗΠΕ∆Α - ΜΠΑΛΕΣ 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά βάσει ηµέρα Κυριακή 

και εφ όσον παραστεί ανάγκη και άλλη ηµέρα της εβδοµάδος, 

για την έγκαιρη περάτωση του πρωταθλήµατος. 

Το σωµατείο που µετακινείται υποχρεούται να είναι 

εµπρόθεσµα και στην καθορισµένη ώρα έναρξης τέλεσης του 

αγώνα στο γήπεδο, µε δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από 

το µέσο µετακίνησης του. 

Σε περίπτωση που αποκλειστεί γήπεδο λόγω τιµωρίας ή 

δεν είναι δυνατόν να τελεστεί αγώνας, ο αγώνας θα 

διεξαχθεί σε άλλο γήπεδο που θα ορισθεί από την Επιτροπή 

Πρωταθλήµατος της ΕΣΚΑΣΕ. 

Οι οµάδες θα χωριστούν σε οµίλους µε γεωγραφικά 

κριτήρια και ανάλογα µε τις συµµετοχές των σωµατείων. 

     Στην πρώτη φάση το πρωτάθληµα κάθε οµίλου θα 

διεξαχθεί κανονικά, ένας µε όλους σε δύο γύρους. Ο τρόπος 

διεξαγωγής της δεύτερης  φάσης του πρωταθλήµατος θα 

καθοριστεί µε συµπληρωµατική προκήρυξη. 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 

6ο της Γενικής Προκήρυξης. 

 

ΓΗΠΕ∆Α 
Όσον αφορά τα γήπεδα βλέπε και την ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΣΚΑΣΕ. (άρθρο 3ο ) 

 

Τα σωµατεία θα δηλώσουν ως έδρα ένα κύριο και ένα 

δευτερεύον γήπεδο ως εφεδρικό 
Υποχρέωση όλων των σωµατείων είναι µαζί µε την 

δήλωση συµµετοχής να στείλουν και βεβαίωση παραχώρησης  

του γηπέδου όπου θα αγωνίζονται, από τον φορέα στον οποίο 

ανήκει το γήπεδο καθώς και την άδεια λειτουργίας των 

γηπέδων (κύριο και εφεδρικό). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

     Τα γηπεδούχα σωµατεία έχουν την υποχρέωση για την 

παρουσία ιατρού ή πτυχιούχου νοσηλευτή στο γήπεδο, κατά 

τη διάρκεια των αγώνων όλων των κατηγοριών µε δική τους 

µέριµνα.      

      Εφόσον δεν υπάρχει η παρουσία ιατρού ή πτυχιούχου 

νοσηλευτή στον αγώνα, ο αγώνας µαταιώνεται µε υπαιτιότητα 

του γηπεδούχου σωµατείου και κατακυρώνεται υπερ του 

φιλοξενούµενου σωµατείου.  

     Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα  σε ουδέτερο γήπεδο ο 

ιατρός ή ο πτυχιούχος νοσηλευτής θα ορίζεται από την 

ΕΣΚΑΣΕ και θα καλύπτεται η αµοιβή του και από τις δύο 

οµάδες. 
 

ΜΠΑΛΕΣ 
Στους αγώνες του πρωταθλήµατος θα χρησιµοποιηθούν 

υποχρεωτικά µπάλες molten τύπου BGG7X, µη εφαρµοζοµένης 
της παρ 5 του Άρθρου 37 των κανονισµών της ΕΟΚ.        

 

Τα γηπεδούχα σωµατεία υποχρεούνται να προµηθεύουν 

στην φιλοξενούµενη οµάδα για τις ανάγκες της προθέρµανσης 
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των αθλητών/τριων της µε 4 τουλάχιστον µπάλες όµοιες µε 

αυτή του αγώνα. 

 

ΑΡΘΡΟ  5ον :∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ  

 

     Στο πρωτάθληµα δικαιούνται να λάβουν µέρος αθλητές 

που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, όπως ισχύει 

σήµερα και του άρθρου 36 των κανονισµών της Ε.Ο.Κ. 

      

     ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλέπε  άρθρο 4ο Γεν προκήρυξης ΕΣΚΑΣΕ 
 

ΑΡΘΡΟ  6ον : ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

(βλέπε άρθρο 5ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 

 

ΑΡΘΡΟ  7ον : ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

(βλέπε άρθρα 7ο και 10ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ) 

 

ΑΡΘΡΟ  8ον : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται στο 

άρθρο 50 των κανονισµών της ΕΟΚ, εκτός και εάν αποφασίσει 

διαφορετικά η επιτροπή πρωταθλήµατος της ΕΣΚΑΣΕ. 

Οι αναβληθέντες αγώνες θα διεξάγονται το συντοµότερο 

δυνατόν και σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται από την 

επιτροπή πρωταθλήµατος της ΕΣΚΑΣΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ  9ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

(βλέπε άρθρο 8ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ )  

 

ΑΡΘΡΟ  10ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

(βλέπε άρθρο 9ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 

 

ΑΡΘΡΟ  11ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

(βλέπε άρθρο 6ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 

 

ΑΡΘΡΟ  12ον :Α∆ΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ  

Η άδεια διεξαγωγής του αγώνα εκδίδεται από την 

Περιφέρεια Στερεάς σε γήπεδα που έχουν άδεια λειτουργίας, 

ύστερα από σχετική αίτηση του σωµατείου. 

 

ΑΡΘΡΟ  13ον : ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Τα έξοδα µετακίνησης σωµατείων, διαιτητών, κριτών 

βαρύνουν τα σωµατεία.   

 

ΑΡΘΡΟ  14ον : ΑΝΟ∆ΟΣ & ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

 

Α. ΑΝΟ∆ΟΣ 
Όσον αφορά τον αριθµό των σωµατείων που ανέρχονται 

στην ΑΝ∆ΡΩΝ Β θα ανακοινωθεί µε συµπληρωµατική προκήρυξη.  

 

Β. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
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∆εν υποβιβάζεται κανένα σωµατείο 

 

ΑΡΘΡΟ  15ον : ΕΠΑΘΛΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ 

(βλέπε άρθρο 11ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 

 

ΑΡΘΡΟ  16ον : ΓΕΝΙΚΑ 

(βλέπε άρθρο 12ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


