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Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. 

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΠΙΝ∆ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 

ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936  

E-mail: info@eskase-basket.gr 

 

                                                         Ηµεροµηνία : 22-7-2021 

                                                         Αρ.Πρωτοκόλλου: 271 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Β΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

2021~2022 

 

      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 2021~2022, καθώς και των κανονισµών 

παιδιάς, 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

το πρωτάθληµα: Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 
αγωνιστικής περιόδου 2021~2022,  µε τους παρακάτω όρους: 

 

ΑΡΘΡΟ  1ον : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ          

      

Α Στο πρωτάθληµα της Β Κατηγορίας Ανδρών της ΕΣΚΑΣΕ δικαιούνται 

συµµετοχής τα παρακάτω δέκα έξη (16) σωµατεία, τα οποία θα χωρισθούν σε δύο 

οµίλους, µε γεωγραφικά κριτήρια, µετά την ηµεροµηνία λήξης των δηλώσεων 

συµµετοχής. 

∆ικαιούνται συµµετοχής τα ακόλουθα σωµατεία: 

 

1.  ΑΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

 2. ΑΣ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ 

 3  ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ                     

4  ΑΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΗ   

5. ∆ΟΞΑ ∆ΥΡΦΙΩΝ 

6. ΣΚ ΣΥΛΛΑΣ    

7. ΓΣ  ΑΥΛΙ∆Α 

8. ΑΟ ΜΩΛΟΣ 

 9.  ΑΓΕΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, 

10.  ΓΣ ΑΤΛΑΣ,      

11. ΑΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ 

12. ΑΨΛ ΜΕ∆ΕΩΝ 

13. ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛΙ∆ΑΣ 

14. ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 

15.  ΑΜΣ ΚΥΝΟΣ,   

ΑΡΘΡΟ  2ον : ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Επισυνάπτουµε ειδικό έντυπο συµµετοχής, το οποίο µετά τη συµπλήρωσή & 

υπογραφή του πρέπει να σταλεί εµπρόθεσµα στην ΕΣΚΑΣΕ. 
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Οι δηλώσεις συµµετοχής των σωµατείων, πρέπει να βρίσκονται στην ΕΣΚΑΣΕ 

στην διεύθυνση : Πινδάρου & Θίσβης 2 Τ.Θ. 110 Τ.Κ. 32 200,  το αργότερο µέχρι τη 

∆ευτέρα 2 Αυγούστου 2021. 

Η κλήρωση των αγώνων θα πραγµατοποιηθεί σε ηµεροµηνία, τόπο & ώρα που θα 

σας γνωστοποιήσουµε µε νεότερο έγγραφο της ΕΣΚΑΣΕ. 

 Στην κλήρωση µπορούν να παρευρεθούν και οι εκπρόσωποι των σωµατείων µε 

την επιφύλαξη της πορείας της πανδηµίας 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σωµατείο που δηλώσει συµµετοχή στο πρωτάθληµα, µπορεί                     

να ανακαλέσει τη συµµετοχή του, χωρίς επιπτώσεις, µέχρι 16 

Αυγούστου 2021, µετά την ηµεροµηνία αυτή, αν ανακαλέσει τη 

συµµετοχή του, εκτός από τον υποβιβασµό του στην Γ Κατηγορία 

Ανδρών, θα του επιβάλλεται & πρόστιµο εκατόν πενήντα (150,00) €, το 

οποίο πρέπει να καταβληθεί στο ταµείο της ΕΣΚΑΣΕ, το αργότερο µέχρι 

30 Μαϊου 2022. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα του επιτραπεί η 

συµµετοχή στο πρωτάθληµα, επόµενης αγωνιστικής περιόδου, όπου 

δικαιούται να αγωνιστεί. 

 

ΑΡΘΡΟ  3ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 

(βλέπε άρθρο 2 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 

 

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

 

Όσον αφορά τα γήπεδα ισχύει το άρθρο 3 της  γενικής προκήρυξης  της 

ΕΣΚΑΣΕ. 

 Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται υποχρεωτικά σε κλειστά γυµναστήρια. 

Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά βάση µία φορά την εβδοµάδα, Σάββατο ή 

Κυριακή & αν παραστεί ανάγκη & οποιαδήποτε άλλη ηµέρα της εβδοµάδος, για την 

έγκαιρη περάτωση του πρωταθλήµατος, εντός των προθεσµιών που ορίζει η ΕΣΚΑΣΕ. 

Το σωµατείο που µετακινείται, υποχρεούται να είναι στο γήπεδο εµπρόθεσµα & 

στην καθορισµένη ώρα έναρξης του αγώνα, µε δική του ευθύνη & ανεξάρτητα από το 

µέσο µετακίνησης του. 

Τα σωµατεία θα δηλώσουν ως έδρα ένα κύριο και ένα εφεδρικό γήπεδο. 

Υποχρέωση όλων των σωµατείων, είναι, µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής, να 

στείλουν & βεβαίωση παραχώρησης των γηπέδων, από τον φορέα στον οποίο ανήκουν 

τα γήπεδα, καθώς & την άδεια λειτουργίας των γηπέδων (κύριο & εφεδρικό).  

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί ως ακολούθως : 

Τα σωµατεία που θα δηλώσουν συµµετοχή, 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 & 3η φάση, καθώς & ο τρόπος διεξαγωγής τους, θα 

ληφθούν υπόψη οι υγειονοµικές συνθήκες της πανδηµίας, γι’ αυτό θα ενηµερωθείτε 

έγκαιρα µε συµπληρωµατική προκήρυξη.   

 

ΑΡΘΡΟ 5ον : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 

(βλέπε άρθρο 2 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 
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ΑΡΘΡΟ  6ον :∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ  

 

(βλέπε άρθρο 4 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 

 

ΑΡΘΡΟ  7ον : ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

(βλέπε άρθρο 5 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 

ΑΡΘΡΟ  8ον : ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

(βλέπε άρθρα 7 & 11 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 

ΑΡΘΡΟ  9ον : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 

(βλέπε άρθρο 8 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 

ΑΡΘΡΟ  10ον  : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

 

(βλέπε άρθρο 9 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 

ΑΡΘΡΟ  11ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

(βλέπε άρθρο 10 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 

ΑΡΘΡΟ  12ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

 

(βλέπε άρθρο 6 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 

ΑΡΘΡΟ  13οω :   Α∆ΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ  

 

Η άδεια διεξαγωγής αγώνα εκδίδεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, για 

γήπεδα που έχουν άδεια λειτουργίας, ύστερα από σχετική αίτηση του γηπεδούχου 

σωµατείου. 

 

ΑΡΘΡΟ  14ον :  ΑΝΟ∆ΟΣ  & ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

      

     Ανάλογα µε τον αριθµό των οµάδων της ΕΣΚΑΣΕ που θα υποβιβαστούν από 

την Γ Εθνική Κατηγορία, θα σας ενηµερώσουµε µε συµπληρωµατική προκήρυξη, ως 

προς τον αριθµό των οµάδων που ανέρχονται στην Α κατηγορία Ανδρών & τον αριθµό 

των οµάδων που θα υποβιβαστούν στην Γ Κατηγορία Ανδρών  της  ΕΣΚΑΣΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ  15ον : ΕΠΑΘΛΑ  &  ΒΡΑΒΕΙΑ 

 

(βλέπε άρθρο 12 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 

 

ΑΡΘΡΟ  16ο :  ΓΕΝΙΚΑ 

  (βλέπε άρθρο 13 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ) 
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 Αρ. Πρωτ.                                                                      ........................................... 2021   

 

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ ΕΣΚΑΣΕ 

∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Β΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2021 ~ 2022 

 

           Κύριε Πρόεδρε, 

           Σας γνωρίζουµε ότι δηλώνουµε συµµετοχή στο πρωτάθληµα Β Κατηγορίας 

Ανδρών, αγωνιστικής περιόδου 2021~2022, αποδεχόµενοι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις 

της γενικής & της ειδικής προκήρυξης του πρωταθλήµατος Β Κατηγορίας Ανδρών. 

           Παραθέτουµε στοιχεία για την συµµετοχή µας: 

 

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

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:...................................................................ΤΗΛ.:............................ 

 

Email:……………………………………………………FAX:…………………. 

 

ΓΗΠΕ∆Ο:...........................................................................ΤΗΛ:............................. 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:............................................... .................... FAX.:............................ 

 

ΕΦΕ∆ΡΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο:............................................................................................... 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.................................................................ΤΗΛ.:.................................... 

 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ:................................................................................................. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:................................................................................ 

 

ΤΗΛ.:....................................................... Email:............................................................ 

 

            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

...................................................                ............................................. 

 

Σηµείωση:  για την εγκυρότητα της δήλωσης να συµπληρωθούν όλα τα πεδία και να 

υπογράψει ο Πρόεδρος & ο Γραµµατέας του σωµατείου, καθώς επίσης να τεθεί στο 

κέντρο η σφραγίδα του σωµατείου. 

 

Παρακαλούµε συµπληρώστε κατάλληλα το έντυπο και στείλτε το στην ΕΣΚΑΣΕ 

έως την ∆ευτέρα 2 Αυγούστου 2021. 


