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Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. 
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 
ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936  
Email:info@eskase-basket.gr 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΔΡΩΝ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

2020-21 
 
      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 2020-21, καθώς και των κανονισμών 
παιδειάς, 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

 Το πρωτάθλημα:  ΑΝΔΡΩΝ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
αγωνιστικής περιόδου 2020-21 με τους παρακάτω όρους: 
 

ΑΡΘΡΟ  1ον : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          
      
α)Στο πρωτάθλημα της Β! Κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ της ΕΣΚΑΣΕ 
δικαιούνται συμμετοχής τα ακόλουθα δέκα έξη (16) σωματεία 
που θα χωρισθούν σε δύο ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια 
μετά την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συμμετοχών. 

 
Δικαιούνται συμμετοχής τα ακόλουθα σωματεία: 

1.ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, 2. ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ, 3.ΑΟ ΜΩΛΟΣ,4.ΔΟΞΑ 
ΔΙΡΦΥΩΝ,5.ΓΣ ΦΑΛΑΡΑ, 6.ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ,7.ΓΣ ΑΥΛΙΔΑΣ,8.ΑΨΛ 
ΜΕΔΕΩΝ, 9.ΑΟ ΔΡΟΣΙΑΣ,10. ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ, 11.ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 
12.ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, 13. ΓΣ ΑΤΛΑΣ, 14. ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ, 15. ΑΣ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, 16. ΑΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΗ. 
 

ΑΡΘΡΟ  2ον : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων, πρέπει να 

βρίσκονται στην ΕΣΚΑΣΕ το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 20 
Ιουλίου 2020. 

Επισυνάπτουμε το ειδικό έντυπο συμμετοχής το οποίο 
αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί να σταλεί εμπρόθεσμα στην 
ΕΣΚΑΣΕ. 

 
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί  σε 

ημερομηνία, τόπο και ώρα που θα σας γνωστοποιήσουμε με 
νεότερο έγγραφό μας. 

 

Αρθ. Πρωτ: 478 
Ημερ.  9-7-2020 
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 Στην κλήρωση μπορούν να παρευρεθούν και οι 
εκπρόσωποι των σωματείων.  

  
Η έναρξη του παραπάνω πρωταθλήματος  ορίζεται στις 

17/10/20. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα 
ΑΝΔΡΩΝ Β! μπορεί να ανακαλέσει την συμμετοχή του χωρίς 
επιπτώσεις έως και την 19/8/2020. Από την 20/8/20 και 
ύστερα αν ανακαλέσει την συμμετοχή του, εκτός από τον 
υποβιβασμό του, θα του επιβληθεί και πρόστιμο  150 ευρώ 
που πρέπει το σωματείο να καταβάλει στην ΕΣΚΑΣΕ μέχρι την 
30/5/2021. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα του επιτραπεί η 
συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής 
περιόδου που θα λάβει μέρος στην κατηγορία Ανδρών που 
δικαιούται να αγωνιστεί.      
 

ΑΡΘΡΟ  3ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 

   (βλέπε άρθρο 2ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ) 
 

ΑΡΘΡΟ  4ον : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΓΗΠΕΔΑ 
 

Όσον αφορά τα γήπεδα να μελετηθεί προσεκτικά η  
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΚΑΣΕ.(άρθρο 3ο ). Όλοι οι αγώνες θα 
διεξάγονται υποχρεωτικά σε κλειστά γυμναστήρια. 

Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά βάση μία φορά την 
εβδομάδα Σάββατο ή Κυριακή και εφ όσον παραστεί ανάγκη και 
άλλη ημέρα της εβδομάδος, για την έγκαιρη περάτωση του 
πρωταθλήματος, εντός των προθεσμιών που ορίζει η ΕΟΚ και η 
ΕΣΚΑΣΕ. 

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. 

Τα σωματεία θα δηλώσουν ως έδρα ένα κύριο καθώς 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).  
 

Το πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ θα διεξαχθεί ως 
ακολούθως : 

Τα 16 σωματεία θα χωριστούν σε δύο ομίλους με 
γεωγραφικά κριτήρια. 

Στην 1η φάση σε κάθε όμιλο, θα συναντηθούν τα 
σωματεία μεταξύ τους δύο φορές (σε δύο γύρους),σύμφωνα με 
το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.   
Σχετικά με το αν διεξαχθεί 2η και 3η φάση καθώς και ο 
τρόπος διεξαγωγής τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
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υγειονομικές συνθήκες της πανδημίας, θα ενημερωθείτε με 
συμπληρωματική προκήρυξη, με την έναρξη του πρωταθλήματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 
( Βλέπε Αρθρο 2ο Γενικής προκήρυξης) 

 
ΑΡΘΡΟ  6ον :ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ  

 
   (ΠΡΟΣΟΧΗ: βλέπε άρθρο 4ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ.) 

 
ΑΡΘΡΟ  7ον : ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 
   (βλέπε άρθρο 5ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ.) 

 
ΑΡΘΡΟ  8ον : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
   (βλέπε άρθρο 7ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ) 
      (βλέπε άρθρο 10ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ) 

 
ΑΡΘΡΟ  9ον : 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  σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από την επιτροπή 
πρωταθλήματος ακόμη και σε καθημερινές ημέρες της 
εβδομάδας. 

 
ΑΡΘΡΟ  10ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

 
   (βλέπε άρθρο 8ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ )  
 

ΑΡΘΡΟ  11ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
   (βλέπε άρθρο 9ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 
 
Οι αθλητές/τριες που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα ως 

υπαίτιοι πειθαρχικής παράβασης, έχουν το δικαίωμα ακρόασης 
– απολογίας από την Επιτροπή πρωταθλήματος ή από το ΔΣ της 
ΕΣΚΑΣΕ, ή έγγραφης απολογίας εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας και ώρα 19.00 από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
αγώνα. 

 
ΑΡΘΡΟ  12ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

 
   (βλέπε άρθρο 6ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 
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ΑΡΘΡΟ  13ον : ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ  
 
Η άδεια διεξαγωγής του αγώνα εκδίδεται από την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος σε γήπεδα που έχουν άδεια 
λειτουργίας, ύστερα από σχετική αίτηση εκ μέρους του 
σωματείου. 
 

ΑΡΘΡΟ  14ον : ΑΝΟΔΟΣ & ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
      
     Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων της ΕΣΚΑΣΕ που θα 
υποβιβαστούν από την Γ Εθνική, θα σας ενημερώσουμε με 
συμπληρωματική προκήρυξη τον αριθμό των ομάδων που 
ανέρχονται στην Ανδρών Α και τον αριθμό των ομάδων που θα 
υποβιβαστούν στην ΑΝΔΡΩΝ Γ.  
 

ΑΡΘΡΟ  15ον : ΕΠΑΘΛΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ 
 
  (βλέπε άρθρο 11ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 
 

ΑΡΘΡΟ  16ον : ΓΕΝΙΚΑ 
   
(βλέπε άρθρο 12ο ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 
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Προς: 

       Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε.                             Αριθ. Πρωτ:/Ημερ:…………….. 
       Πινδάρου & Θίσβης   Θήβα 32200                                                   
                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ 
                                       

                                                                                        KINHTO                  ΣΤΑΘΕΡΟ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ...................................................... ΤΗΛ .................................... ………… 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: .......................................... ΤΗΛ: ................................... ………… 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ................................... ΤΗΛ: ...................................  ………… 

ΤΑΜΙΑΣ: .......................................................... ΤΗΛ: ...................................  ………… 

ΜΕΛΗ:1 ............................................................ ΤΗΛ: ...................................  ………… 

              2: ........................................................... ΤΗΛ: ...................................  ………… 

              3. ........................................................... ΤΗΛ: ...................................  ………… 

              4. ........................................................... ΤΗΛ: ...................................  ………. 

              5. ........................................................... ΤΗΛ: ...................................  ………… 

              6. ........................................................... ΤΗΛ: ...................................  ………… 

              7. ........................................................... ΤΗΛ: ...................................  ………… 

ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ: 

              1. ........................................................... ΤΗΛ ....................................  ………… 

              2. ........................................................... ΤΗΛ: ...................................  ………… 

 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΝΔΡΩΝ Β : 

1. .  ....................................................................... ΤΗΛ: ...................................  ………… 

2. .  ....................................................................... ΤΗΛ: ...................................  …………… 

3. .  ....................................................................... ΤΗΛ: ...................................  …………… 

4. .  ....................................................................... ΤΗΛ: ...................................  …………… 

  
     Ο                                                                                                      Ο 
Πρόεδρος                                                                                    Γ.Γραμματέας 
 
                                                        σφραγίδα 

      Ονομ/νυμο,υπογραφή                     Σωματείου                   Ονομ/μο , υπογραφή    

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:……………………………………………………………. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………..ΤΚ:……….ΠΟΛΗ…………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………..ΤΗΛ. ΓΗΠΕΔΟΥ:……………………… 

FAX:…………………………………e-mail:………………………………………… 

Παρακαλούμε συμπληρώστε κατάλληλα το έντυπο και στείλτε το στην ΕΣΚΑΣΕ 
έως την Δευτέρα 20   Ιουλίου 2020. 
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Αρ. Πρωτ.                                                                      ........................................... 2020   
 
ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  
ΕΣΚΑΣΕ 

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Β΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-21 
 
           Κύριε Πρόεδρε, 
           Σας γνωρίζουμε ότι δηλώνουμε συμμετοχή στο Πρωτάθλημα της Β΄ 
Κατηγορίας Ανδρών, αγωνιστικής περιόδου 2020-21, αποδεχόμενοι ανεπιφύλακτα τις 
διατάξεις της Γενικής και της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Β΄ 
Κατηγορίας Ανδρών. 
           Παραθέτουμε στοιχεία για την συμμετοχή μας: 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ……………………………………………………. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:...................................................................ΤΗΛ.:............................ 
 
Email:……………………………………………………FAX:…………………. 
 
ΓΗΠΕΔΟ:...........................................................................ΤΗΛ:............................. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:............................................... .................... FAX.:............................ 
 
ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ:............................................................................................... 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.................................................................ΤΗΛ.:.................................... 
 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ:................................................................................................. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:................................................................................ 
 
ΤΗΛ.:....................................................... Email:............................................................ 
 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
...................................................                ............................................. 
 
Σημείωση:  για την εγκυρότητα της δήλωσης να συμπληρωθούν όλα τα πεδία και να 
υπογράψει ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Σωματείου καθώς επίσης να μπει στο 
κέντρο η σφραγίδα του Σωματείου. 
 

Παρακαλούμε συμπληρώστε κατάλληλα το έντυπο και στείλτε το στην ΕΣΚΑΣΕ 
έως την Δευτέρα 20  Ιουλίου 2020. 


