
 

 
Θεςςαλονίκθ  28/09/2022 

Αρ. Πρωτ.: -1284 -  

 
Ειδικι Προκιρυξθ 2θσ Σοπικισ Κατθγορίασ Γυναικών 

Αγωνιςτικισ Περιόδου 2022-2023 
 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2725/1999, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, τισ διατάξεισ 
του καταςτατικοφ τθσ ΕΠΕΘ, του εςωτερικοφ κανονιςμοφ τθσ ΕΟΠΕ, του  Κανονιςμοφ Παιδιάσ τθσ 
FIVB,   του Γενικοφ Κανονιςμοφ Οργάνωςθσ & Διεξαγωγισ Πρωτακλθμάτων (ΓΚΟΔΠ) τθσ ΕΟΠΕ αλλά 
και τθσ υπ' αρικμ. Πρωτ.: 2938/07.07.2022 Γενικισ Προκιρυξθσ Πρωτακλθμάτων τθσ Ε.Ο.ΠΕ., 
αγωνιςτικισ περιόδου 2022-2023, 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε 
 
Σο Πρωτάκλθμα τθσ 2

θσ 
Σοπικισ κατθγορίασ Γυναικϊν 2022-2023 τθσ ΕΠΕΘ, με τουσ εξισ όρουσ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 

 α) Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα ςωματεία τθσ Ζνωςθσ, υφιςτάμενα και 
νεοεγγραφζντα, που οι γυναικείεσ τουσ ομάδεσ ΔΕΝ αγωνίηονται ςε μεγαλφτερθ κατθγορία.  

β) Σα ςωματεία που δικαιοφνται να ςυμμετζχουν ςτθ 2
θ
 Σοπικι κατθγορία Γυναικϊν πρζπει 

να υποβάλλουν ςτθν Ε.Πε..Θ.,  ςυμπλθρωμζνθ διλωςθ ςυμμετοχισ που κα υπογράφουν ο 
Πρόεδροσ και ο Γεν. Γραμματζασ του ςυλλόγου και κα φζρει απαραίτθτα τθ ςφραγίδα αυτοφ 
μζχρι και τθν Δευτζρα 10 Οκτωβρίου   2022. Παράλλθλα με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ  πρζπει να 
καταβλθκεί και παράβολο αξίασ 60 euro. Δεν κα γίνει δεκτι διλωςθ ςυμμετοχισ εφόςον δεν 
καταβλθκεί το ςχετικό παράβολο και δεν εξοφλθκοφν οφειλζσ που αφοροφν παράβολα 
προθγοφμενων ετών. 

  γ) Η κλιρωςθ για τον κακοριςμό του προγράμματοσ κα πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ 12 
Οκτωβρίου  2022,  ώρα 15:00, ςτα γραφεία τθσ ΄Ενωςθσ ςτο Αλεξάνδρειο  Ακλθτικό  Μζλακρο. 
τθν κλιρωςθ πρζπει να ςυμμετζχουν τα ςωματεία με εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ. 
  δ) το πρωτάκλθμα κα αρχίςει ςτισ  6 Νοεμβρίου   2022. 
  

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ - ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ  

 α) Οι ομάδεσ που κα δθλϊςουν ςυμμετοχι κα αγωνιςκοφν μεταξφ τουσ ζνασ προσ 
όλουσ, ςε δφο γφρουσ,  ςφμφωνα με το πρόγραμμα που κα προκφψει από τθν κλιρωςθ (κανονικι 
περίοδοσ).  

 β) Μετά τθ λιξθ και του δεφτερου γφρου, οι τζςςερισ πρϊτεσ ομάδεσ τθσ 
βακμολογίασ τθσ κανονικισ περιόδου προκρίνονται ςτθν τελικι φάςθ. Εκεί κα αγωνιςτοφν θ 
πρϊτθ με τθν τζταρτθ και θ δεφτερθ με τθν τρίτθ, μζχρι να ςυμπλθρϊςει μία από τισ δφο 
ομάδεσ τρεισ (3) νίκεσ, λαμβανομζνων υπόψθ των μεταξφ τουσ αποτελεςμάτων τθσ κανονικισ 
περιόδου. Πλεονζκτθμα ζδρασ ςτον πρϊτο αγϊνα κα ζχει πάντοτε θ ομάδα με τθν ανϊτερθ 
βακμολογικι κζςθ ςτθν κανονικι περίοδο, από το γιπεδο τθσ οποίασ ξεκινοφν οι μεταξφ τουσ 
αγϊνεσ. Αν χρειαςτεί τρίτο παιχνίδι, αυτό κα διεξαχκεί ςτθν ζδρα τθσ ομάδασ που ζχει το 
πλεονζκτθμα ζδρασ. Οι νικθτζσ των δφο ηευγαριϊν κα αγωνιςτοφν για τθν ανάδειξθ τθσ 
πρωτακλιτριασ, ςε ζναν αγϊνα, με ζδρα τθσ ομάδασ που είχε τθν ανϊτερθ βακμολογικι κζςθ 
ςτθν κανονικι περίοδο. 
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γ) Οι θττθμζνοι των πρϊτων αγϊνων τθσ τελικισ φάςθσ, καταλαμβάνουν τθν 3
θ 

και4
θ 

κζςθ, ανάλογα με τθν κατάταξι τουσ ςτθν κανονικι περίοδο. Σισ υπόλοιπεσ κζςεισ, από τθν 5θ 
μζχρι και τθν τελευταία, κα καταλάβουν οι υπόλοιπεσ ομάδεσ, ανάλογα με τθν κατάταξι τουσ 
ςτθν κανονικι περίοδο. 

δ)  Για τθν αγωνιςτικι περίοδο 2023-24,  αν ο αρικμόσ των ομάδων που κα υποβιβαςκοφν 
από τθν 1

θ
 Σοπικι  Γυναικϊν ςτθ 2

θ
 Σοπικι  Γυναικϊν {ζτςι όπωσ προβλζπεται από τισ προκθρφξεισ 

τθσ Βϋ Εκνικισ Γυναικϊν και τθσ 1
θσ

 Γυναικϊν,  ότι ανάλογα με τον αρικμό των ομάδων τθσ περιοχισ 
μασ που τυχόν κα υποβιβαςκοφν από τθν Α2 Γυναικϊν ςτθν Βϋ Εκνικι,  αντίςτοιχα από τθν Βϋ Εκνικι 
Γυναικϊν ςτθν 1

θ
 Γυναικϊν και από τθν 1

θ
 Γυναικϊν ςτθ 2θ, τότε υποβιβάηονται, πζρα των 

προβλεπομζνων,   τόςεσ ομάδεσ ϊςτε  να παραμείνει ςτακερά 12 (δϊδεκα) ο αρικμόσ των ομάδων 
που κα ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ Βϋ Εκνικι και 1

θ
 Γυναικϊν του 2022-23},   και οι ομάδεσ που 

κα ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν 2
θ
 Γυναικϊν είναι  πάνω (16) δζκα ζξι (ςτο δζκα ζξι 

περιλαμβάνονται οι  ομάδεσ    που κα υποβιβαςκοφν από τθν 1
θ
 Γυναικϊν, αυτζσ που παραμζνουν 

ςτθν κατθγορία,   και οι τυχόν νζεσ ομάδεσ που κα  προκφψουν από τθ δθμιουργία νζων τμθμάτων 
γυναικϊν από τα υφιςτάμενα ι νεοεγγραφζντα ςωματεία), τότε το Δ.. τθσ ΕΠΕΘ διατθρεί το 
δικαίωμα να δθμιουργιςει εκ νζου τθν 3θ Σοπικι Γυναικϊν. τθν περίπτωςθ αυτι θ 2

θ
 Γυναικϊν κα 

διεξαχκεί με τθ ςυμμετοχι 10 ομάδων και θ 3
θ
 Γυναικϊν με τθ ςυμμετοχι τουλάχιςτον ζξι ομάδων. 

 
Η Ε.Πε.Σ.Θ. διαηηπεί ηο δικαίυμα να διακότει ή και να μαηαιώζει ηη διεξαγυγή ηυν  

ππυηαθλημάηυν για λόγοςρ ανυηέπαρ βίαρ, εθόζον ηο Δ.Σ. κπίνει όηι δεν ςπάπσοςν οι καηάλληλερ 

ζςνθήκερ για ηην αππόζκοπηη και αζθαλή διεξαγυγή ηοςρ. ε περίπτωςθ που υπάρξει ςχετικι 
νομοκετικι ρφκμιςθ, θ Ε.ΠΕ..Θ. ζχει το δικαίωμα να τροποποιιςει το ςφςτθμα διεξαγωγισ των 
πρωτακλθμάτων με βάςθ τθν ρφκμιςθ αυτι, οφτωσ ώςτε ςε κάκε περίπτωςθ να ολοκλθρωκεί το 
πρωτάκλθμα.   
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΓΗΠΕΔΟΤΧΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ 
 

α) Ολοι οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςε γυμναςτιρια τθσ περιφζρειασ τθσ Ενωςθσ, που κα 
δθλϊςουν τα ςωματεία ι κα κακορίςει θ Επιτροπι Πρωτακλθμάτων τθσ ΕΠΕΘ. 

 Σα ςωματεία κα κεωρείται ότι ζχουν γθπεδότθτα μόνον εφόςον προςκομίςουν ςτθν ΕΠΕΘ, 
πριν τθν κλιρωςθ του πρωτακλιματοσ, ζγγραφο του Γυμναςτθρίου, ςτο οποίο κα αναφζρεται ωσ 
θμζρα διεξαγωγισ των αγϊνων θ Κυριακι και θ ϊρα που παραχωρείται για τουσ αγϊνεσ του. 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ όςον αφορά τθν γθπεδότθτα είναι θ φπαρξθ άδειασ λειτουργίασ του 
γυμναςτθρίου που τθν παραχωρεί.  

Θα γίνουν δεκτζσ οι γθπεδότθτεσ που κα αναφζρουν ωσ ϊρα ζναρξθσ από 10:00 ζωσ 21:00. 
το ζγγραφο παραχϊρθςθσ γθπεδότθτασ κα πρζπει να αναφζρεται και θ αποδοχι για παραχϊρθςθ 
διεξαγωγισ αγϊνα και για θμζρα κακθμερινι, αν προκφψει ανάγκθ γιϋ αυτό, όπωσ οριςμό αγϊνα εξ 
αναβολισ, εμβόλιμθ αγωνιςτικι, κ.λ.π.  

 
ε περίπτωςθ που δεν προςκομιςκεί το παραπάνω ζγγραφο, τα γυμναςτιρια 

διεξαγωγισ των αγώνων κα ορίηονται από τθν Επιτροπι Πρωτακλθμάτων τθσ ΕΠΕΘ, όπωσ είναι 
εφικτό από τισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ. Εφόςον ζνα ςωματείο δεν προςκομίςει ζγγραφο 
γθπεδότθτασ πριν από τθν ζναρξθ του πρωτακλιματοσ, τότε δεν ζχει δικαίωμα να το κάνει ςτθ 
ςυνζχεια ι για τισ επόμενεσ φάςεισ. Η ζδρα μπορεί να αλλάξει μετά από απόφαςθ του Δ τθσ 
ΕΠΕΘ, μόνον ςε περιπτώςεισ αποπεράτωςθσ νζων γυμναςτθρίων που βρίςκονται ςτον Διμο 
του ενδιαφερόμενου ςωματείου ι λόγω ανωτζρασ βίασ. 

 
ε ότι αφορά τισ ζδρεσ για τθν τελικι φάςθ,  για λόγουσ αςφαλείασ και προκειμζνου 

να παρακολουκιςουν τουσ αγϊνεσ όςο το δυνατόν περιςςότεροι κεατζσ, εφόςον αυτό 
επιτρζπεται από το εκάςτοτε  ιςχφον υγειονομικό πρωτόκολλο, κεςπίηεται θ προχπόκεςθ, τθσ 
χωρθτικότθτασ των γυμναςτθρίων, με ελάχιςτο όριο 200 κεατζσ. Ο αρικμόσ κα προκφπτει από τθν 
πραγματικι κατάςταςθ  και όχι από τυχόν παλαιά ζγγραφα αδειοδότθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ που δεν 
ανταποκρίνονται ςτθν υπάρχουςα κατάςταςθ, αλλά και από τθν χωρθτικότθτα που κα προβλζπει το 
εκάςτοτε υγειονομικό πρωτόκολλο.  τθν περίπτωςθ αυτι, το ςωματείο ι τα ςωματεία που κατά τθν 
διάρκεια τθσ πρϊτθσ φάςθσ (κανονικισ περιόδου) χρθςιμοποίθςαν ωσ ζδρα γυμναςτιρια 
μικρότερθσ χωρθτικότθτασ, κα πρζπει να δθλϊςουν ωσ ζδρα για τθν τελικι φάςθ,  γυμναςτιριο που 



~ 3 ~ 
 

να πλθροί όλεσ τισ παραπάνω προχποκζςεισ, εάν αυτό δεν καταςτεί δυνατόν, θ ζδρα κα ορίηεται 
από τθν διοργανϊτρια αρχι.   

Σο Δ τθσ ΕΠΕΘ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Πρωτακλθμάτων, διατθρεί το 
δικαίωμα να ορίηει τουσ αγϊνεσ οποιαςδιποτε φάςθσ του πρωτακλιματοσ και ςε άλλεσ μζρεσ, 
πλθν τθσ Κυριακισ, ι ακόμθ και ςε εμβόλιμθ αγωνιςτικι, αν παρουςιαςτεί ανάγκθ γι’ αυτό. 
Οι άδειεσ διεξαγωγισ αγϊνων του πρωτακλιματοσ εκδίδονται από τα γθπεδοφχα ςωματεία, 
ςφμφωνα με το Αρκρο 13, παράγραφοσ 3 του ΓΚΟΔΠ και το Κεφ. Η, παρ.3 τθσ Γενικισ Προκιρυξθσ 
τθσ Ε.Ο.ΠΕ. 
 
      β) Σα ςωματεία είναι υποχρεωμζνα να φροντίηουν για τθν φπαρξθ ΦΤΛΛΟΤ ΑΓΩΝΑ ςτο 
γυμναςτιριο που χρθςιμοποιοφν ωσ ζδρα, για τουσ αγϊνεσ ςτουσ οποίουσ είναι γθπεδοφχα. ε 
διαφορετικι περίπτωςθ κα εφαρμόηονται όςα προβλζπει ο ΓΚΟΔΠ τθσ ΕΟΠΕ.  
 
     γ) ασ επιςθμαίνουμε ότι ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. πρωτ. 36123/2.8.2006 Τ.Α. 
(ΦΕΚ/Β΄1223/5.9.2006) οι προπονθτζσ και οι βοθκοί προπονθτών  των ομάδων Ανδρών και 
Γυναικών (όλων των κατθγοριών) είναι υποχρεωμζνοι να κατακζτουν ςτον Α΄ διαιτθτι του αγώνα, 
τθν κάρτα προπονθτι που εκδίδει ο ΕΠΠΕ. ε αντίκετθ περίπτωςθ δεν κα ζχουν δικαίωμα να 
κακίςουν ςτον πάγκο τθσ ομάδασ τουσ. 
 

ΠΡΟΟΧΗ: Οι μπάλεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν κατθγορία, είναι αυτζσ που 
αναφζρονται ςτο Κεφ. Ι τθσ Γενικισ Προκιρυξθσ ΕΟΠΕ 2022-2023. 

 
ΑΡΘΡΟ 4

Ο
: Β ΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΚΑΣΑΣΑΞΗ - ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ/ ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ  

 

τθν κανονικι περίοδο, οι διαγωνιηόμενεσ ομάδεσ βακμολογοφνται ωσ εξισ: 

- Σρεισ (3) βακμοφσ ςε περίπτωςθ νίκθσ με 3-0 ι 3-1 ςετ 

- Δφο (2) βακμοφσ ςε περίπτωςθ νίκθσ με 3-2 ςετ 

- Ζνα (1) βακμό ςε περίπτωςθ ιττασ με 2-3 ςετ 

- Κανζνα (0) βακμό ςε περίπτωςθ ιττασ με 0-3 ι1-3 ςετ 

- Μθδενιςμό και αφαίρεςθ τριϊν (-3) βακμϊν ςε κάκε περίπτωςθ, που αναφζρεται ςτο Κεφ. Ε, 
αρ. 22 του ΓΚΟΔΠ (μθδενιςμόσ). 

1) ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ για όλεσ τισ κζςεισ, προνομιοφχεσ ι μθ, κα 
λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά προτεραιότθτασ: 

α) Οι βακμοί που ζχει ςυγκεντρϊςει κάκε ομάδα ςτουσ μεταξφ τουσ αγϊνεσ 
β) Ο λόγοσ του κλάςματοσ που κα ζχει αρικμθτι τα νικθφόρα ςετ και παρονομαςτι τα χαμζνα 
ςετ ςτουσ μεταξφ τουσ αγϊνεσ. 
γ) Ο λόγοσ του κλάςματοσ που κα ζχει αρικμθτι τουσ κερδιςμζνουσ πόντουσ και παρονομαςτι 
τουσ χαμζνουσ πόντουσ ςτουσ μεταξφ τουσ αγϊνεσ. 

 

2) ε περίπτωςθ που οι ομάδεσ είναι περιςςότερεσ από δφο και υπάρχει και πάλι 
ιςοβακμία ςτουσ βακμοφσ, τότε για τον υπολογιςμό τθσ ομάδασ που κα καταλάβει τθν 
υψθλότερθ κζςθ κα λθφκοφν υπόψθ κατά ςειρά οι περ, β και γ (εάν χρειαςκεί). Για τον 
υπολογιςμό των υπολοίπων κζςεων ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία (εξαιρουμζνθσ τθσ ομάδασ 
που ιδθ ζχει καταταγεί), προκειμζνου να καταλάβουν οι υπόλοιπεσ ομάδεσ τισ αντίςτοιχεσ 
κζςεισ (πχ ιςοβακμοφν 3 ομάδεσ ςτθν ίδια κζςθ {Α, Β και Γ}. Λαμβάνοντασ υπόψθ μασ τουσ 
μεταξφ τουσ αγϊνεσ βλζπουμε ότι υπάρχει νζα ιςοβακμία αλλά θ ομάδα Α λόγω του καλφτερου 

ςυντελεςτι ςτα ςετ κατατάςςεται 1
θ

. τθ ςυνζχεια ακολουκοφμε εξ αρχισ τθν ίδια 
διαδικαςία μόνο για τισ ομάδεσ Β και Γ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ μεταξφ τουσ αναμετριςεισ 

χωρίσ να υπολογίηουμε τθν 1
θ 

καταταγείςα ομάδα λαμβάνοντασ υπόψθ : 

α) τον λόγο του κλάςματοσ που κα ζχει αρικμθτι τα κερδιςμζνα ςετ και παρονομαςτι τα 
χαμζνα ςετ ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ του πρωτακλιματοσ για τθν κάκε ομάδα που ιςοβακμεί 
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β) Ο λόγοσ του κλάςματοσ που κα ζχει αρικμθτι τουσ κερδιςμζνουσ πόντουσ και παρονομαςτι 
τουσ χαμζνουσ πόντουσ ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ του πρωτακλιματοσ για τθν κάκε ομάδα που 
ιςοβακμεί. 

γ) ε περίπτωςθ που μετά τα παραπάνω υπάρχει ιςοβακμία, και μόνο ςε περίπτωςθ που θ 
βακμολογικι κατάταξθ των ομάδων κακορίηει άνοδο ι υποβιβαςμό ι πρόκριςθ ςε επόμενθ φάςθ 
του πρωτακλιματοσ, κα διεξάγεται ζνασ αγϊνασ κατάταξθσ. 

3) Οι δφο πρϊτεσ ομάδεσ τθσ βακμολογίασ τθσ 2θσ Σοπικισ Κατθγορίασ Γυναικϊν 
ανζρχονται ςτθν 1

θ
 Σοπικι κατθγορία Γυναικϊν, για τθν αγωνιςτικι περίοδο 2023-2024. 

 ε περίπτωςθ υποβιβαςμοφ ομάδασ ι ομάδων τθσ ΕΠΕΘ από τθν Α2 Εκνικι Γυναικϊν 
ςτθ Βϋ Εκνικι  Κατθγορία - Εκνικό Περιφερειακό Πρωτάκλθμα  Γυναικϊν, αντίςτοιχα από τθν Βϋ 

Εκνικι ςτθν 1
θ
 Σοπικι Γυναικϊν και από τθν 1

θ
 Γυναικϊν ςτθ 2

θ
,  τότε κα υποβιβαςτεί  ςτθν 2

θ 

Σοπικι Κατθγορία αντίςτοιχοσ αρικμόσ ομάδων, ζτςι ϊςτε θ ομάδα ι οι ομάδεσ που κα 
υποβιβαςτοφν από τθν Β’ Εκνικι Κατθγορία - Εκνικό Περιφερειακό Πρωτάκλθμα Γυναικϊν, μαηί με 

αυτζσ που παραμζνουν ςτθν 1
θ 

Σοπικι Κατθγορία και με αυτζσ που κα ανζλκουν από τθν 2θ Σοπικι 
Κατθγορία, να ςυμπλθρϊνουν ςτθν 1

θ
 Σοπικι Γυναικϊν τον αρικμό 12.  

 
Εάν οι ομάδεσ που κα ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν 2

θ
 Γυναικϊν του 2023-24 είναι  

πάνω από (16) δζκα ζξι (ςτο δζκα ζξι περιλαμβάνονται οι  ομάδεσ    που κα υποβιβαςκοφν από τθν 
1

θ
 Γυναικϊν, αυτζσ που παραμζνουν ςτθν κατθγορία,   και οι τυχόν νζεσ ομάδεσ που κα  προκφψουν 

από τθ δθμιουργία νζων τμθμάτων γυναικϊν από τα υφιςτάμενα ι νεοεγγραφζντα ςωματεία), τότε 
το Δ.. τθσ ΕΠΕΘ διατθρεί το δικαίωμα να δθμιουργιςει εκ νζου τθν 3θ Σοπικι Γυναικϊν για τθν 
αγωνιςτικι περίοδο 2023-24. τθν περίπτωςθ αυτι θ 2

θ
 Γυναικϊν κα διεξαχκεί με τθ ςυμμετοχι 10 

ομάδων και θ 3
θ
 Γυναικϊν με τθ ςυμμετοχι τουλάχιςτον ζξι ομάδων. 

 
ε κάκε άλλθ περίπτωςθ το Δ τθσ ΕΠΕΘ, αν χρειαςτεί, διατθρεί το δικαίωμα να 

ςυμπλθρώςει ι να διεξάγει το πρωτάκλθμα με τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ, ζτςι όπωσ προβλζπεται 
ςτον ΓΚΟΔΠ, Κεφ. Β΄, άρκρο 10. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΝΑΒΟΛΕ ΑΓΩΝΩΝ  
 

1) Οι αναβολζσ των αγϊνων κακορίηονται από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτον 
ΓΚΟΔΠ τθσ ΕΟΠΕ. Επιςθμαίνεται θ προςοχι των ςωματείων ςτθν διάταξθ τθσ παρ. θ’ του 
άρκρου 20 του κεφαλαίου Εϋ του ΓΚΟΔΠ τθσ ΕΟΠΕ. 

2) Αγϊνασ που αναβλικθκε ι ματαιϊκθκε για οποιαδιποτε αιτία, μπορεί να κρικεί 
επαναλθπτζοσ μόνον μετά από απόφαςθ του Δ τθσ ΕΠΕΘ. 

3) ε περίπτωςθ που χορθγθκεί από τθν ΕΠΕΘ αναβολι αγϊνα, κατά τα ανωτζρω, το 
Δ τθσ ΕΠΕΘ μπορεί να ορίςει τον αναβλθκζντα αγϊνα οποιαδιποτε μζρα. 

 
ΠΡΟΟΧΗ: Απαγορεφεται απόλυτα θ αναβολι αγώνα με τθν αιτιολογία ότι ακλθτισ – ακλιτρια Κ 
18 ςυμμετζχει ςε αγώνα Κ 21 αγόρια ι Κ 20 Κορίτςια ( εφιβων/νεανίδων) ενώ τθν ίδια ώρα, 
πριν ι μετά ζχει αγώνα Κ 18 αγόρια-κορίτςια ( παίδων/κοραςίδων). Σο ίδιο ιςχφει και για τθν 
περίπτωςθ που ακλθτισ Κ 21 ι ακλιτρια Κ 20 (πρώθν ζφθβοσ/ νεάνιδα), Κ 18 κορίτςια – αγόρια 
(παισ/κοραςίδα) ςυμμετζχουν ςε αγώνεσ ανδρών/γυναικών. Απαγορεφεται επίςθσ θ αναβολι 
αγώνα με τθν αιτιολογία ότι ο προπονθτισ αναπτυξιακοφ τμιματοσ του ςωματείου αγωνίηεται 
ςτθν ανδρικι ι γυναικεία ομάδα αυτοφ και το αντίςτροφο. Αντίκετα, επιτρζπεται θ αναβολι 
αγώνα ανδρών/γυναικών λόγω ςυμμετοχισ του ςωματείου ςτθν θμιτελικι ι τελικι φάςθ του 
Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ Κ 21 αγόρια ι Κ 20 κορίτςια και Κ 18 αγόρια – κορίτςια, εφόςον 
τουλάχιςτον δφο ζφθβοι/νεάνιδεσ ι παίδεσ/ κοραςίδεσ ζχουν ςυμμετάςχει ςε περιςςότερουσ 
από 6 τουσ μιςοφσ αγώνεσ ανδρών/ γυναικών του ςωματείου κατά τθν τρζχουςα αγωνιςτικι 
περίοδο. 
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 ΑΡΘΡΟ 6ο:  AΘΛΗΣΡΙΕ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

τουσ αγϊνεσ τθσ 2
θσ 

Σοπικισ Γυναικϊν  ζχουν το δικαίωμα να πάρουν μζροσ ακλιτριεσ 
γραμμζνεσ ςτθ δφναμθ τθσ ΕΟΠΕ, οι οποίεσ: 

Α) 1. υμπεριλαμβάνονται ςτθν « Αγωνιςτικι Λίςτα » που εκδίδει το ςωματείο από τθν  
Ηλεκτρονικι Βάςθ Δεδομζνων τθσ ΕΟΠΕ και ςτθν οποία θ κεϊρθςθ τθσ για τθν τρζχουςα 
αγωνιςτικι περίοδο 2022-2023 πραγματοποιείται απευκείασ από τθν Ηλεκτρονικι Βάςθ 
Δεδομζνων. 

 2.  Ζχουν κεωρθμζνθ και ςε ιςχφ «Κάρτα Τγείασ Ακλθτι» 

 3. Ο ανϊτεροσ  αρικμόσ ακλθτϊν,  που δικαιοφται το ςωματείο να αναγράψει ςτο φφλλο αγϊνα 
είναι  δζκα τζςςερεισ (14). ε ότι αφορά τον αρικμό των libero , ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο 
Κεφ Γϋ, άρκρο 5, περ.  κ τθσ Γενικισ Προκιρυξθσ τθσ ΕΟΠΕ αγ. Περ. 2022 – 23.   

 
4. φμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 2842/30.6.22 Εγκφκλιο ςυμμετοχισ Αλλοδαπϊν ακλθτϊν – 

ακλθτριϊν το κάκε διαγωνιηόμενο ςωματείο αναγράφει ςτο Φ.Α. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ  πζντε   (5) 
τουλάχιςτον ακλθτζσ/τριεσ που ζχουν Ελλθνικι Τπθκοότθτα και Ομοςπονδία προζλευςθσ 
(Federation of Origin) τθν Ε.Ο.ΠΕ. Οι υπόλοιποι ακλθτζσ/τριεσ που μποροφν να αναγράφονται ςε 
κάκε Φφλλο Αγϊνοσ (πζραν των Πζντε με Ελλθνικι υπθκοότθτα και Ομοςπονδία προζλευςθσ - 
Federation of Origin τθν Ε.Ο.ΠΕ.) μποροφν να είναι Αλλοδαποί/Κφπριοι ακλθτζσ/τριεσ, που ζχουν 
εγγραφεί για πρϊτθ φορά ςτθν Ε.Ο.ΠΕ., ζνασ/Μια (1) Ομογενισ, ζνασ/μια (1) Δικαιοφχοσ  Διεκνοφσ 
Προςταςίασ και ζνασ /μια (1) Κφπριοσ/α ακλθτισ/τρια που ζχει μεταγραφεί με ITC ςε Ελλθνικό 
ωματείο που ςπουδάηει . Σα πρόςωπα αυτά εγγράφονται ςτο Μθτρϊο τθσ ΕΟΠΕ με τθν επίδειξθ 
αντίςτοιχα ενόσ από τα παρακάτω:  
α) διαβατθρίου ι ταυτότθτα κράτουσ μζλουσ Ε.Ε.,  
 
β) διαβατιριο και άδεια διαμονισ ι δελτίο διαμονισ ι βεβαίωςθ κατάκεςθσ αίτθςθσ για τθ 
χοριγθςθ ι τθν ανανζωςθ άδειασ ι δελτίου διαμονισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 8 ι τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντίςτοιχα.  
 
γ) άδεια διαμονισ δικαιοφχου διεκνοφσ προςταςίασ ι δελτίου αιτοφντοσ διεκνι προςταςία 
(Δ.Α.Δ.Π.).  
 
δ) ταυτότθτα ομογενοφσ  

 
 Για όλα τα υπόλοιπα ςχετικά με τουσ αλλοδαποφσ ακλθτζσ  ιςχφει θ υπ. αρικμ. 2842 /30.6.22 

εγκφκλιοσ αλλοδαπών  ακλθτών τθσ ΕΟΠΕ, θ οποία ςασ ζχει προωκθκεί  θλεκτρονικά από τθν 
΄Ενωςθ. 

 

Β) Απαγορεφεται θ ςυμμετοχι ακλιτριασ: 
1. Αν ζχει αναφερκεί από τον Διαιτθτι ςτο Φφλλο του Αγϊνα. 
2. Αν εκτίει ποινι που του επιβλικθκε από αρμόδια αρχι για πεικαρχικό ι άλλο παράπτωμα. 

Γ) φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Πετοςφαίριςθσ, πρζπει: 
1. Οι αρικμοί των ακλθτϊν να είναι γραμμζνοι ςτθν πίςω και εμπρόσ επιφάνεια τθσ φανζλασ. 
2. Οι αρικμοί των ακλθτϊν πρζπει να περιορίηονται από το Νο. 1 μζχρι και το Νο. 20. 

Δ)    τισ φανζλεσ των ακλθτϊν επιτρζπονται διαφθμίςεισ (απεριόριςτοσ αρικμόσ) με τθν  
προχπόκεςθ ότι τα προϊόντα που διαφθμίηουν είναι αυτά που επιτρζπονται από τθν 
ΕΟΠΕ και ζχει δοκεί θ ςχετικι ζγκριςθ από τθν ΕΟΠΕ. Για να δοκεί ζγκριςθ από τθν 
ΕΟΠΕ κα πρζπει το ςωματείο να αποςτείλει ςχζδιο τθσ φανζλασ. Οι διαφθμίςεισ δεν 
πρζπει να εμποδίηουν τθν ευδιάκριτθ εμφάνιςθ του αρικμοφ φανζλασ του κάκε ακλθτι. 
Τπεφκυνοι για τθν εφαρμογι των παραπάνω είναι οι διαιτθτζσ των αγϊνων 
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ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΕΝΣΑΕΙ  
 

1) Ο τρόποσ υποβολισ και επίλυςθσ ενςτάςεων και εφζςεων κακορίηεται από το κεφ. 
Σ’ του ΓΚΟΔΠ τθσ ΕΟΠΕ. 

2) Για  τισ  υποβαλλόμενεσ  ενςτάςεισ  το  παράβολο  ορίηεται  ςε  100  Ευρώ.  ε  
περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ ζνςταςθσ, το παράβολο εκπίπτει υπζρ τθσ ΕΠΕΘ. 

 
 ΑΡΘΡΟ 8ο:  ΔΙΑΙΣΗΣΕ  

Για τθ διαιτθςία των πρωτακλθμάτων κα ιςχφςουν όςα προβλζπονται ςτθ Γενικι 
Προκιρυξθ Ε.Ο.Πε. αγωνιςτικισ περιόδου 2022-2023 ςτο Κεφ. Δϋ, παράγραφοσ 1, περ. ε  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

1) Σθν ευκφνθ τθσ οικονομικισ εν γζνει οργάνωςθσ των αγϊνων, τθσ ζκδοςθσ 
ειςιτθρίων κλπ. ζχει θ ΕΠΕΘ. 

2) Σο Δ τθσ ΕΠΕΘ, με απόφαςι του, μπορεί να εγκρίνει ειςιτιριο για τουσ αγϊνεσ, 
κυμαινόμενο από 2 ζωσ 5 Ευρϊ.  αυτι τθν περίπτωςθ τα ζςοδα από τα ειςιτιρια των 
αγϊνων κα ανικουν ςτο γθπεδοφχο ςωματείο και τθν ευκφνθ τθσ οικονομικισ διοργάνωςθσ, 
ζκδοςθσ ειςιτθρίων κ.λ.π. κα ζχουν τα γθπεδοφχα ςωματεία. Η είςοδοσ για παιδιά μζχρι 16 ετϊν 
κα είναι ελεφκερθ. 

3) Σα πάςθσ φφςεωσ ζξοδα των διαιτθτϊν βαρφνουν το γθπεδοφχο ςωματείο όπωσ 
ορίηεται από το Κεφ. Δ’ , παρ. 1, περ. ε, τθσ Γενικισ Προκιρυξθσ τθσ ΕΟΠΕ. ε περίπτωςθ που 
το γθπεδοφχο ςωματείο δεν καταβάλει τα προβλεπόμενα ποςά, ςφμφωνα με τα παραπάνω, 
κα επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του Κεφ. Δϋ, παρ. 1, περ. ε τθσ Γενικισ Προκιρυξθσ τθσ ΕΟΠΕ. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ  

τθν Πρωτακλιτρια Ομάδα κα απονεμθκεί κφπελλο και δίπλωμα από τθν ΕΠΕΘ. τισ ακλιτριεσ 
και τον προπονθτι/προπονιτρια τθσ ομάδασ αυτισ κα απονεμθκοφν 12 επίχρυςα μετάλλια και 
διπλϊματα. τθν δευτερακλιτρια και τριτακλιτρια ομάδα κα απονεμθκοφν αντίςτοιχα επάργυρα 
και χάλκινα μετάλλια, κακϊσ και διπλϊματα. 
 
ΑΡΘΡΟ 11:  ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ  

τθν περίπτωςθ που οι ομάδεσ που κα δθλώςουν ςυμμετοχι ςτθν 2
θ
 Σοπικι Κατθγορία 

Γυναικών, για τθν αγωνιςτικι περίοδο 2023-24 είναι περιςςότερεσ από δζκα ζξι, τότε  το Δ.. τθσ 
ΕΠΕΘ, διατθρεί το δικαίωμα τθν αγωνιςτικι περίοδο 2023-2024, να δθμιουργιςει εκ νζου τθν 3

θ
 

Σοπικι Κατθγορία Γυναικών. τθν περίπτωςθ αυτι θ 2
θ
 Γυναικών το 2023-24 κα ζχει δζκα ομάδεσ 

και θ 3
θ
 Γυναικών τουλάχιςτον ζξι ομάδεσ  . 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΑ  

Οι όροι τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ιςχφουν υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ζγκριςισ τθσ από 
τθν E.O.ΠE. Κάκε αλλαγι που κα υποδειχκεί από τθν E.O.ΠE. κα κοινοποιθκεί ςτα ςωματεία με 
υμπλθρωματικι Προκιρυξθ. 
Σα ενδιαφερόμενα ςωματεία πρζπει να μελετιςουν με  προςοχι το ΝΕΟ Γενικό Κανονιςμό 
Οργάνωςθσ & Διεξαγωγισ Πρωτακλθμάτων και τθ Γενικι Προκιρυξθ Πρωτακλθμάτων τθσ ΕΟΠΕ, 
αγ. περιόδου 2022-2023 και να ζχουν υπ όψιν τουσ τισ διατάξεισ τουσ, για τθν αποφυγι ανωμαλιϊν 
και τθν εξαςφάλιςθ επιτυχίασ του Πρωτακλιματοσ. 
Για κάκε κζμα που δεν προβλζπεται από τθν προκιρυξθ αυτι, κα ιςχφει ότι προβλζπεται από τθ 
Γενικι Προκιρυξθ Πρωτακλθμάτων τθσ ΕΟΠΕ. 
Αν κάτι δεν προβλζπεται και από τθ Γενικι Προκιρυξθ, αρμόδιο να αποφαςίςει είναι το Δ τθσ.  
 
          
 

Ο Πρόεδροσ                                               Ο Γεν. Γραμματζασ 
  Νικόλαοσ Δατςζρθσ                       Ιωάννθσ ταλιόπουλοσ

 



~ 7 ~ 
 

 


