Αριθ. Πρωτ./Ημερ.;1105/14.11.2022

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2022~2023
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου, του καταστατικού και των κανονισμών της
Ε.Ο.Κ., των γενικών προκηρύξεων της ΕΟΚ και της ΕΣΚΑΣΕ, αγωνιστικής περιόδου 2022~2023, καθώς και των
κανονισμών παιδιάς,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ
το πρωτάθλημα: Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ, αγωνιστικής περιόδου 2022~2023, με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ον : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται συμμετοχής τα παρακάτω σωματεία με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την
προβλεπόμενη αθλητική αναγνώριση από τη ΓΓΑ και έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο μητρώο της ΓΓΑ.
Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
1. Α.Ο. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ
2. Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Ν ΦΩΚΙΔΑΣ
1. ΔΩΡΙΔΑ Α.Σ.
2. Γ.Ακαδ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
1. Α.Σ.Κ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ
2. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Σ.Χ
3. Α.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ
4. Α.Ο. ΚΥΜΗΣ
5. Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
6. Α.Σ.Κ. ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ
7. Γ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8. Α.Ε.Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
9.. ΑΙΟΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
10. Π.Α.Π.Ε.ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ
11. ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ
12. ΔΟΞΑ ΨΑΧΝΩΝ
13. Π.Α.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ
14. ΓΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ
15. Α.Ε. ΛΙΜΝΗΣ
16. Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ
17. Α.Ο. ΔΡΟΣΙΑΣ

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
1. ΑΝΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜ
2. ΑΜΚΥΝΟΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
3. Α.Σ. ΤΑ ΜΟΥΤΑ
4 Α.Σ. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ
5. ΓΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ
6. ΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
7. ΑΣ ΑΡΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
8. ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ
Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
1. ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΚ
2. Γ.Σ. ΑΤΛΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και όσα σωματεία εγγραφούν στην ΕΟΚ και στην ΕΣΚΑΣΕ, μέχρι την
ημέρα προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 2ον : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται με το συνημμένο ειδικό έντυπο και πρέπει να βρίσκεται στην
ΕΣΚΑΣΕ, στη διεύθυνση: ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΤΑΧ ΘΥΡΙΔΑ 110 ΘΗΒΑ 322 00 ή να αποσταλεί στο ΕMail: info@eskase-basket.gr, το αργότερο μέχρι
την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΣΚΑΣΕ, την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου
2022, ώρα 12:00.
Η έναρξη του πρωταθλήματος θα γίνει στις 21 Ιανουαρίου 2023 , με την επιφύλαξη πάντα οποιουδήποτε
εξωγενούς παράγοντα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Α. Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή μέχρι της 30/11/2022 μπορεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή
του, χωρίς επιπτώσεις, μέχρι της 7/12/2022. Μετά την ημερομηνία αυτή, αν ανακαλέσει τη
συμμετοχή του θα του επιβάλλεται πρόστιμο εκατόν πενήντα (150,00) €, το οποίο πρέπει να
καταβληθεί στο ταμείο της ΕΣΚΑΣΕ, το αργότερο μέχρι 30 Μαϊου 2023. Σε διαφορετική
περίπτωση δεν θα του επιτραπεί η συμμετοχή στο πρωτάθλημα επόμενης αγωνιστικής
περιόδου, στη κατηγορία που θα δικαιούται να αγωνισθεί.
Β. Όλα τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να καταβάλλουν στο ταμείο της
ΕΣΚΑΣΕ, ως παράβολο συμμετοχής, το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) €, το αργότερο
μέχρι τις 31/12/2022 και στη συνέχεια να αποστείλουν το παραστατικό κατάθεσης της
τράπεζας στο Ε-mail: info@eskase-basket.gr της ΕΣΚΑΣΕ, αναγράφοντας
οπωσδήποτε το όνομα του σωματείου. Ο λογαριασμός της ΕΣΚΑΣΕ είναι : ΙΒΑΝ: GR
50026-01460000740200030867) στην τράπεζα Eurobank. Σε περίπτωση μη καταβολής του
παράβολου, εντός της οριζόμενης ημερομηνίας, δεν θα ληφθεί υπόψη η δήλωση συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 3ον : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
(βλέπε άρθρο 2 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ)

ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν για τη διεξαγωγή κάθε αγώνα τους είτε
γιατρό, είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένο προσωπικό στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον
Ερυθρό Σταυρό. Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω από το γήπεδο έως και τριάντα (30 λεπτά
μετά την προκαθορισμένη έναρξη του αγώνα, ο αγώνας θα αναβάλλεται, και θα ορίζεται εκ νέου σε
σύντομο χρονικό διάστημα από την αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλημάτων. Στο γηπεδούχο (υπαίτιο)
σωματείο θα επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων (200,00) €, το οποίο θα καταβάλλεται στο ταμείο
της ΕΣΚΑΣΕ, πριν τη τέλεση του αναβληθέντος αγώνα, άλλως το σωματείο θα μηδενίζεται για
τον συγκεκριμένο αγώνα.
Επιπλέον των ανωτέρω σε περίπτωση αναβολής του αγώνα, το γηπεδούχο (υπαίτιο)
σωματείο επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης του φιλοξενούμενου. Τα έξοδα μετακίνησης θα
καταβάλλονται στην Ένωση, προκειμένου να αποδοθούν στο φιλοξενούμενο σωματείο, πριν την
επανάληψη του αγώνα, άλλως το σωματείο θα μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα. Το ποσό των
εξόδων μετακίνησης θα προσδιορίζεται από την Ένωση.

Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο, το παραπάνω πρόσωπο (ιατρός κ.λ.π)
θα ορίζεται με μέριμνα και ευθύνη της ΕΣΚΑΣΕ. Η αμοιβή του θα καλύπτεται ισόποσα και από τα
δύο σωματεία.
ΑΡΘΡΟ 4ον : ΓΗΠΕΔΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
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 και εφόσον παραστεί
ανάγκη και άλλη ημέρα της εβδομάδος, για την έγκαιρη περάτωση του πρωταθλήματος, εντός των προθεσμιών
που ορίζει η ΕΣΚΑΣΕ.
Το σωματείο που μετακινείται, υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα στο γήπεδο και στην καθορισμένη ώρα
έναρξης τέλεσης του αγώνα, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησής 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 και βεβαίωση
παραχώρησης του γηπέδου, όπου θα αγωνίζονται, από τον φορέα στον οποίο ανήκει το γήπεδο, καθώς και την
άδεια λειτουργίας (κύριου και εφεδρικού).
Σε περίπτωση που αποκλειστεί γήπεδο λόγω τιμωρίας ή δεν είναι δυνατόν να τελεστεί αγώνας για
οποιονδήποτε λόγο, ο αγώνας θα διεξαχθεί στο εφεδρικό ή σε άλλο γήπεδο που θα ορισθεί από την Οργανωτική
Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΣΚΑΣΕ.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ομάδες θα χωριστούν σε ομίλους, με γεωγραφικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη και το πλήθος
συμμετοχών.
Η πρώτη φάση του πρωταθλήματος, κάθε ομίλου, θα διεξαχθεί κανονικά, ένας με όλους σε δύο γύρους.
Ο τρόπος διεξαγωγής της δεύτερης φάσης, θα καθοριστεί με συμπληρωματική προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 5ον : ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
(βλέπε άρθρο 2 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ)
ΑΡΘΡΟ 6ον : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
(Βλέπε άρθρο 4 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ)
ΑΡΘΡΟ 7ον : ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
(βλέπε άρθρο 5 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ)
ΑΡΘΡΟ 8ον : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΚΡΙΤΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
(βλέπε άρθρα 7 & 11της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ)
Οι αποζημιώσεις διαιτητών και κριτών, βαρύνουν ισόποσα και τα δύο σωματεία και θα καταβάλλονται πριν
την έναρξη του αγώνα.
Για τον προσδιορισμό των προαναφερόμενων εξόδων η ενημέρωση θα γίνεται έγκαιρα από το SITE της
ΕΣΚΑΣΕ.

Σε περίπτωση µη καταβολής των αποζημιώσεων, ο αγώνας διεξάγεται κανονικά, όμως το σωματείο που
δεν κατέβαλε τα χρήματα υποχρεούται να καταβάλει εντός πέντε (5) ημερών στην ΕΣΚΑΣΕ, το τριπλάσιο ποσό
αποζημίωσης των διαιτητών και κριτών. Εφόσον δεν καταβληθεί το τριπλάσιο ποσό στην ΕΣΚΑΣΕ, από το
σωματείο, εντός των πέντε (5) ημερών, το σωματείο θα μηδενίζεται στους επόμενους αγώνες μέχρι να
πραγματοποιηθεί η καταβολή.
ΑΡΘΡΟ 9ον : ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
(βλέπε άρθρο 8 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ)
ΑΡΘΡΟ 10ον : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
(βλέπε άρθρο 9της Γενικής Προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ)
ΑΡΘΡΟ 11ον : ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
(βλέπε άρθρο 10της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ)
ΑΡΘΡΟ 12ον : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ
(βλέπε άρθρο 6 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ)
ΑΡΘΡΟ 13ον : ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες τελούνται με την έγκριση του Δ.Σ. της ΕΣΚΑΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 9 του
Ν.4049/23.02.12 και η άδεια διεξαγωγής των αγώνων χορηγείται μετά από αίτημα του γηπεδούχου
σωματείου, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει άδεια λειτουργίας, από τον Προϊστάμενο της
Αρμόδιας Υπηρεσίας για θέματα Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας
διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία Αστυνομική Αρχή για την λήψη των αναγκαίων μέτρων
ασφάλειας και τάξης.
Ως εκ τούτου, τα σωματεία υποχρεούνται να κοινοποιούν το πρόγραμμα των αγώνων στην οικεία
Περιφέρεια και στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές.
Σε περίπτωση τέλεσης αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο, για την έκδοση της άδειας φροντίζει η
ΕΣΚΑΣΕ.
ΑΡΘΡΟ 14ον : ΑΝΟΔΟΣ & ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Α.

ΑΝΟΔΟΣ

Στη Β Κατηγορία Ανδρών θα ανέλθουν δύο (2) ομάδες.
Ο τρόπος και οι ομάδες που θα ανέλθουν θα καθορισθεί με συμπληρωματική προκήρυξη.
.
Β.
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Δεν υποβιβάζεται κανένα σωματείο

ΑΡΘΡΟ 15ον : ΕΠΑΘΛΑ & ΒΡΑΒΕΙΑ
(βλέπε άρθρο 12 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ)
ΑΡΘΡΟ 16ον : ΓΕΝΙΚΑ
(βλέπε άρθρο 13 της γενικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ)

Προς: Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε.
Πινδάρου & Θίσβης Θήβα 32200

Αριθ. Πρωτ:/Ημερ:……………..

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:…………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………..ΤΚ:……….ΠΟΛΗ……………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………..ΤΗΛ. ΓΗΠΕΔΟΥ:………………………
FAX:…………………………………e-mail:…………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ………………………………………………

ΤΗΛ: ………………………………………………….

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ............................................... ΤΗΛ:.................................... …………
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: .......................................... ΤΗΛ:.................................... …………
ΤΑΜΙΑΣ:............................................................ ΤΗΛ:.................................... …………
ΜΕΛΗ:1 ............................................................ ΤΗΛ:.................................... …………
2: .......................................................... ΤΗΛ:.................................... …………
3. .......................................................... ΤΗΛ:.................................... …………
4. .......................................................... ΤΗΛ:.................................... ……….
5. .......................................................... ΤΗΛ:.................................... …………
ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ:
1. .......................................................... ΤΗΛ..................................... …………
2. .......................................................... ΤΗΛ:.................................... …………
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
1. …….. .............................................................. ΤΗΛ: .................................... …………
2. . ................................................................... ΤΗΛ: .................................... ……………
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας
σφραγίδα

ονομ/μο υπογραφή

σωματείου

ονομ/μο υπογραφή

Παρακαλούμε συμπληρώστε κατάλληλα το έντυπο και στείλτε το στην ΕΣΚΑΣΕ
έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Προς : ΕΣΚΑΣΕ
ημερ/νια :
αριθ.πρωτ :
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡ ΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Γ
Σας γνωρίζουμε ότι δηλώνουμε συμμετοχή στο πρωτάθλημα Γυναικών αποδεχόμενοι ανεπιφύλακτα τους
κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. και τις διατάξεις της Γενικής & ειδικής προκήρυξης της ΕΣΚΑΣΕ, περιόδου 20222023.
Παραθέτουμε τα στοιχεία συμμετοχής μας:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ……………………………………………………………..
ΕΔΡΑ:……………………… ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………….
ΤΗΛ:…………………………ΤΚ:……………………….ΠΟΛΗ:……………………
ΓΗΠΕΔΟ:…………………………………..ΤΗΛ:…………………………………….
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤ……………………………………………………………………………
ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ:………………………………...ΤΗΛ:…………………………
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤ……………………………………………………………………………
α)……………………………..
ΦΑΝΕΛΑ
β)……………………………..
ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ
α)…………………………….
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ
β)……………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ονομ/μο
Υπογραφή

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
σφραγίδα
σωματείου

ονομ/μο
υπογραφή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα δήλωση συμμετοχής να βρίσκεται στα γραφεία της ΕΣΚΑΣΕ μέσω ΕΛΤΑ στη
διεύθυνση : ΕΣΚΑΣΕ ΠΙΝΔΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 Τ.Θ. 110 ΘΗΒΑ 32200 ή να αποσταλεί στο Ε-Mail:
info@eskase-basket.gr, μέχρι τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.

