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        Θεσσαλονίκη 02.9.2022 
Αρ. Πρωτ. - 1195-   

 

Συμπληρωματική Προκήρυξη Γ’ Ομίλου 
Β’ Εθνικής Κατηγορίας-Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος Γυναικών 

Αγωνιστικής Περιόδου 2022-2023 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του καταστατικού 
της ΕΠΕΣΘ, του εσωτερικού κανονισμού της ΕΟΠΕ, του  Κανονισμού Παιδιάς της FIVB,   του Γενικού Κανονισμού 
Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων (ΓΚΟΔΠ) της ΕΟΠΕ αλλά και της υπ' αριθμ. Πρωτ.: 2938/07.07.2022 
Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ., αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, η υπ. αριθμ. 3362/30.8.22 
Ειδική Προκήρυξη της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας -  Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος Γυναικών συμπληρώνεται 
ως εξής : 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 
 α) Τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Β’ Εθνική Κατηγορία-Εθνικό Περιφερειακό 
Πρωτάθλημα Γυναικών, πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΠΕΣΘ, σύμφωνα με το Κεφ. Β άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού 
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και με το Κεφ. Η παρ. 1 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2022-
2023, συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής μέχρι και την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου  2022. Παράλληλα με 
τη δήλωση συμμετοχής  πρέπει να καταβληθεί και παράβολο αξίας 80 euro. Δεν θα γίνει δεκτή δήλωση συμμετοχής 
εφόσον δεν καταβληθεί το σχετικό παράβολο και δεν εξοφληθούν οφειλές που αφορούν παράβολα 
προηγούμενων ετών. 

  β) Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 
2022, ώρα 15:00, στην γραφεία της ΄Ενωσης στο Αλεξάνδρειο Αθλητικό  Μέλαθρο. Στην κλήρωση πρέπει να 
συμμετέχουν τα σωματεία με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 
  γ) Οι αγώνες του  Γ’ Ομιλου θα ξεκινήσουν την 09 Οκτωβρίου 2022. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ  
 α) Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τις ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή και θα αγωνιστούν σε δύο 
γύρους, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα προκύψει από την κλήρωση (κανονική περίοδος).  
 β) Μετά τη λήξη και του δεύτερου γύρου, οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της κανονικής 
περιόδου προκρίνονται στην τελική φάση. Εκεί θα αγωνιστούν η πρώτη με την τέταρτη και η δεύτερη με την τρίτη, 
μέχρι να συμπληρώσει μία από τις δύο ομάδες τρεις (3) νίκες, λαμβανομένων υπόψη των μεταξύ τους 
αποτελεσμάτων της κανονικής περιόδου. Οι νικητές των δύο ζευγαριών θα αγωνιστούν για την ανάδειξη της 
πρωταθλήτριας, μέχρι να συμπληρώσει μία από τις δύο ομάδες τρεις (3) νίκες, λαμβανομένων υπόψη των μεταξύ 
τους αποτελεσμάτων της κανονικής περιόδου. Πλεονέκτημα έδρας στον πρώτο αγώνα θα έχει πάντοτε η ομάδα με 
την ανώτερη βαθμολογική θέση στην κανονική περίοδο, από το γήπεδο της οποίας ξεκινούν οι μεταξύ τους αγώνες. 
Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, αυτό θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας που έχει το πλεονέκτημα έδρας.  
 γ) Οι ηττημένοι των πρώτων αγώνων της τελικής φάσης, καταλαμβάνουν την 3

η
 και 4

η
 θέση, ανάλογα με την 

κατάταξή τους στην κανονική περίοδο. Τις υπόλοιπες θέσεις, από την 5η μέχρι και την τελευταία, θα καταλάβουν οι 
υπόλοιπες ομάδες, ανάλογα με την κατάταξή τους στην κανονική περίοδο.  

δ) Οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της 1ης Τοπικής Κατηγορίας Γυναικών ανέρχονται στη Β΄ Εθνική 
Κατηγορία - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών, για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.  
 ε) Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 11

η
  και  12

η
   θέση στον πίνακα της  βαθμολογίας της κανονικής 

περιόδου υποβιβάζονται στην  1
η
 Τοπική Κατηγορία  για την αγωνιστική περίοδο 2023 - 2024. 

 στ)  Σε περίπτωση υποβιβασμού ομάδας ή ομάδων της ΕΠΕΣΘ από την Α2 Εθνική Γυναικών στη Β΄ Εθνική 
Κατηγορία - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών ή / και μη ανόδου της πρωταθλήτριας ομάδας του Γ΄ 
Ομίλου στην Α , τότε θα υποβιβαστεί στην 1

η
 Τοπική Κατηγορία   (πλέον των ομάδων της παραγράφου 4 του 

παρόντος Κεφαλαίου), αντίστοιχός αριθμός ομάδων, έτσι ώστε η ομάδα ή οι ομάδες που θα υποβιβαστούν από την 
Α2 Κατηγορία Γυναικών, μαζί με αυτές που παραμένουν στον Γ΄ Ομιλο της  Εθνικής Κατηγορίας - Εθνικό 
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών και με αυτές που θα ανέλθουν από την 1η Τοπική Κατηγορία, να 
συμπληρώνουν τον αριθμό 12.  
 Σε κάθε άλλη περίπτωση το ΔΣ της ΕΠΕΣΘ, αν χρειαστεί, διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει ή να 
διεξάγει το πρωτάθλημα με τις υπόλοιπες ομάδες, έτσι όπως προβλέπεται στον ΓΚΟΔΠ, Κεφ. Β΄, άρθρο 10. 
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Η Ε.Πε.Σ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να ματαιώσει τη διεξαγωγή των  πρωταθλημάτων για λόγους 
ανωτέρας βίας, εφόσον το Δ.Σ. κρίνει ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
διεξαγωγή τους. Σε περίπτωση που υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, η Ε.ΠΕ.Σ.Θ. έχει το δικαίωμα να 
τροποποιήσει το σύστημα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων με βάση την ρύθμιση αυτή, ούτως ώστε σε κάθε 
περίπτωση να ολοκληρωθεί η Α΄ φάση των πρωταθλημάτων  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 α) Ολοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε γυμναστήρια της περιφέρειας της Ενωσης, που θα δηλώσουν τα 
σωματεία ή θα καθορίσει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΠΕΣΘ. 
 Τα σωματεία θα θεωρείται ότι έχουν γηπεδότητα μόνον εφόσον προσκομίσουν στην ΕΠΕΣΘ, πριν την 
κλήρωση του πρωταθλήματος, έγγραφο του Γυμναστηρίου, στο οποίο θα αναφέρεται ως ημέρα διεξαγωγής των 
αγώνων η Κυριακή και η ώρα που παραχωρείται για τους αγώνες του. Απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά την 
γηπεδότητα είναι η ύπαρξη άδειας λειτουργίας του γυμναστηρίου που την παραχωρεί. Θα γίνουν δεκτές οι 
γηπεδότητες που θα αναφέρουν ως ώρα έναρξης 10.00 έως και 21.30. Ειδικά για τους εξ αναβολής αγώνες ή  αγώνες 
Play Off, σε περίπτωση που αυτοί θα διεξάγονται σε εργάσιμη μέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή), η ώρα έναρξης θα 
πρέπει να είναι το νωρίτερο 20.30, εκτός εάν υπάρχει συναίνεση των διαγωνιζόμενων σωματείων σε διαφορετική 
ώρα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εμβόλιμης αγωνιστικής.  

Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί το παραπάνω έγγραφο, τα γυμναστήρια διεξαγωγής των αγώνων 
θα ορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΠΕΣΘ, όπως είναι εφικτό από τις υπάρχουσες συνθήκες. 
Εφόσον ένα σωματείο δεν προσκομίσει έγγραφο γηπεδότητας πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, τότε δεν 
έχει δικαίωμα να το κάνει στη συνέχεια ή για τις επόμενες φάσεις. Η έδρα μπορεί να αλλάξει μετά από απόφαση 
του ΔΣ της ΕΠΕΣΘ, μόνον σε περιπτώσεις αποπεράτωσης νέων γυμναστηρίων που βρίσκονται στον Δήμο του 
ενδιαφερόμενου σωματείου.  
 Το ΔΣ της ΕΠΕΣΘ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει τους 
αγώνες οποιασδήποτε φάσης του πρωταθλήματος και σε άλλες μέρες, πλην της Κυριακής ή ακόμη και σε εμβόλιμη 
αγωνιστική, αν παρουσιαστεί ανάγκη γι’ αυτό. 

 Σε ότι αφορά τις έδρες για την τελική φάση (Play off Θέσεις 1-4 & 2–3 και τη σειρά των τελικών), για λόγους 
ασφαλείας και προκειμένου να παρακολουθήσουν τους αγώνες όσο το δυνατόν περισσότεροι θεατές, θεσπίζεται η 
προϋπόθεση, της χωρητικότητας των γυμναστηρίων, με ελάχιστο όριο 200 θεατές. Ο αριθμός θα προκύπτει από την 
πραγματική κατάσταση  και όχι από τυχόν παλαιά έγγραφα αδειοδότησης της εγκατάστασης που δεν 
ανταποκρίνονται στην υπάρχουσα κατάσταση.  Στην περίπτωση αυτή, το σωματείο ή τα σωματεία που κατά την 
διάρκεια της πρώτης φάσης (κανονικής περιόδου) χρησιμοποίησαν ως έδρα γυμναστήρια μικρότερης χωρητικότητας, 
θα πρέπει να δηλώσουν ως έδρα για τα Play Off γυμναστήριο που να πληρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, εάν 
αυτό δεν καταστεί δυνατόν, η έδρα θα ορίζεται από την διοργανώτρια αρχή.   
      β) Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να φροντίζουν για την ύπαρξη ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΑ στο γυμναστήριο που 
χρησιμοποιούν ως έδρα, για τους αγώνες στους οποίους είναι γηπεδούχα. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
εφαρμόζονται όσα προβλέπει ο ΓΚΟΔΠ της ΕΟΠΕ.  
     γ) Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 36123/2.8.2006 Υ.Α. (ΦΕΚ/Β΄1223/5.9.2006) οι 
προπονητές και βοηθοί προπονητές των ομάδων Ανδρών και Γυναικών (όλων των κατηγοριών) είναι 
υποχρεωμένοι να καταθέτουν στον Α΄ διαιτητή του αγώνα, την κάρτα προπονητή που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ. Σε 
αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα να καθίσουν στον πάγκο της ομάδας τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
α)   Η τιμή εισιτηρίου για τις συναντήσεις του Πρωταθλήματος θα κυμαίνεται από 2 μέχρι 5 ευρώ. Τα έσοδα από τα 

εισιτήρια των αγώνων θα ανήκουν στο γηπεδούχο σωματείο.  
Την ευθύνη της οικονομικής διοργάνωσης και έκδοσης εισιτηρίων θα έχουν τα γηπεδούχα σωματεία.  

β)  Τα πάσης φύσεως έξοδα  των διαιτητών βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο όπως ορίζεται από το Κεφ. Δ’, παρ. 1. 
περ. ε, της Γενικής Προκήρυξης της ΕΟΠΕ. Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα 
προβλεπόμενα ποσά, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κεφ. Δ΄, παρ. 1 της Γενικής 
Προκήρυξης της ΕΟΠΕ.  

            Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας   
        Νικόλαος Δατσέρης              Ιωάννης Σταλιόπουλος 
 
               


