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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 

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:  ΑΝ∆ΡΩΝ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
αγωνιστικής περιόδου 2020-21 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.ΓΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

2.ΑΟ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ  

 

 

 

 

Ν ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
1.∆ΩΡΙ∆Α ΑΣ 

2.ΓΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

1. ΑΣΚ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

2. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΣΧ 

3. ΑΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

4. ΑΟ ΚΥΜΗΣ 

5. ΑΣ ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

6. ΓΣ ΣΤΥΡΩΝ 

7. ΑΣΚ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 

8. ΓΕ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

9. ΓΣ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 

10.ΑΕΝΑ ΑΡΤΑΚΗΣ 

11.ΑΕ ΛΙΜΝΗΣ 

12.ΓΣ ΚΥΜΗΣ  

13.ΓΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ 

14.ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

15.ΠΑ.Π.Ε.ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ   

 

1.ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΙΑ∆ΑΣ 

2.ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜ 

3.ΑΠΣ ΛΑΜΙΑΣ 

4.ΑΣ ΜΟΥΤΑ 

5.ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤ.  

 

Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
1.ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΚ 

 

 

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  ∆ΕΥΤΕΡΑ 07/12/2020  

 

Αρ.πρωτ: 906 

Ηµερ: 25/11/2020 
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Η κλήρωση των αγώνων θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία 

της ΕΣΚΑΣΕ  την ∆ΕΥΤΕΡΑ 14/12/2020 ώρα 19.00.  
 

Επισυνάπτουµε τα  ειδικά έντυπα δήλωσης συµµετοχής 

σας και των στοιχείων µελών του ∆Σ τα  οποίο αφού 

συµπληρωθούν  και υπογραφούν  να σταλούν  εµπρόθεσµα στην 

διεύθυνση της ΕΣΚΑΣΕ(έως 07/12/2020) 
 

Η έναρξη του πρωταθλήµατος ορίζεται στο διάστηµα από 

16/1/2021 έως 30/1/2021 µε την επιφύλαξη πάντα των νέων 

δεδοµένων της πανδηµίας.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σωµατείο που δηλώσει συµµετοχή στο πρωτάθληµα 

ΑΝ∆ΡΩΝ Γ! και  ανακαλέσει την συµµετοχή του, θα του  

επιβληθεί 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  επόµενης αγωνιστικής περιόδου, που θα λάβει 

µέρος στην κατηγορία Ανδρών Γ που δικαιούται να 

αγωνιστεί.  
 

 

ΑΡΘΡΟ  3ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 

   (βλέπε και άρθρο 2
ο
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ) 

 

ΑΡΘΡΟ  4ον : ΓΗΠΕ∆Α - ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   

 
Όσον αφορά τα γήπεδα να µελετηθεί προσεκτικά η  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΚΑΣΕ.(άρθρο 3
ο
 ). 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).  
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. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

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. 
 

ΑΡΘΡΟ  5ον :   ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ  

 

Στους αγώνες του πρωταθλήµατος θα χρησιµοποιηθούν 

υποχρεωτικά µπάλες molten µη εφαρµοζόµενης της παρ 5 του 
Άρθρου 37 των κανονισµών της ΕΟΚ.        

 

Τα γηπεδούχα σωµατεία υποχρεούνται να προµηθεύουν 

στην φιλοξενούµενη οµάδα για τις ανάγκες της προθέρµανσης 

των αθλητών/τριων της µε 4 τουλάχιστον µπάλες όµοιες µε 

αυτή του αγώνα. 

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι 

παρακάτω πειθαρχικές ποινές: 

α. Στην πρώτη παράβαση επιβάλλεται η ποινή της 

αυστηρής επίπληξης. 

β. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η ποινή της 

αφαίρεσης ενός(1) βαθµού από τον βαθµολογικό πίνακα του 

πρωταθλήµατος όπου συµµετέχει την επόµενη αγωνιστική 

περίοδο.  

 

ΑΡΘΡΟ  6ον :∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ  

    
     (Βλέπε  άρθρο 4

ο
 Γεν προκήρυξης ΕΣΚΑΣΕ) 

 

ΑΡΘΡΟ  7ον : ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

(βλέπε άρθρο 5
ο
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 

 

ΑΡΘΡΟ  8ον : ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

(βλέπε άρθρα 7
ο
 και 10

ο
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ) 

 

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 και σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται από την 

επιτροπή πρωταθλήµατος της ΕΣΚΑΣΕ και σε καθηµερινές 

ηµέρες της εβδοµάδος. 

 

ΑΡΘΡΟ  10ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

(βλέπε άρθρο 8
ο
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ )  

 

ΑΡΘΡΟ  11ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

(βλέπε άρθρο 9
ο
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 
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ΑΡΘΡΟ  12ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

(βλέπε άρθρο 6
ο
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 

 

ΑΡΘΡΟ  13ον : Α∆ΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ  

Η άδεια διεξαγωγής του αγώνα εκδίδεται από την 

Περιφέρεια Στερεάς σε γήπεδα που έχουν άδεια λειτουργίας, 

ύστερα από σχετική αίτηση εκ µέρους του σωµατείου. 

 

ΑΡΘΡΟ  14ον : ΑΝΟ∆ΟΣ & ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

 

Α. ΑΝΟ∆ΟΣ 

 

Α: Άνοδος στην Β κατηγορία Ανδρών 

 
    Η ΄Ανοδος των σωµατείων στη  Β κατηγορία Ανδρών θα 

σας γνωστοποιηθεί µε συµπληρωµατική προκήρυξη.  

 

Β. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
∆εν υποβιβάζεται κανένα σωµατείο 

 

ΑΡΘΡΟ  15ον : ΕΠΑΘΛΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ 

(βλέπε άρθρο 11
ο
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 

 

ΑΡΘΡΟ  16ον : ΓΕΝΙΚΑ 

(βλέπε άρθρο 12
ο
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣΚΑΣΕ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


