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EΙΓΙΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ KAΛΑΘΟΦΑΙΡΙΖ Α' θαη. ΓΤΝΑΙΚΧΝ 

Αγωληζηηθήο πεξηόδνπ 2022-2023 
  
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρύνληνο Αζιεηηθνύ Νόκνπ, ησλ Καηαζηαηηθώλ ηεο Ε.Ο.Κ. & ηεο 
Ε.ΚΑ..Θ., ησλ Καλνληζκώλ ηεο Ε.Ο.Κ., θαζώο θαη ησλ Γεληθώλ Πξνθεξύμεσλ ησλ 
Πξσηαζιεκάησλ ηεο Ε.Ο.Κ. θαη ηεο Ε.ΚΑ..Θ. αγσλ.πεξ.: 2022/2023 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 
                      
Σo Πξσηάζιεκα Καιαζνζθαίξηζεο Α' θαη. Γπλαηθώλ ηεο Ε.ΚΑ..Θ. αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 
2022/2023, κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΧΜΑΣΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΖ      
                  ΓΖΛΧΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΚΛΖΡΧΖ ΑΓΧΝΧΝ – ΔΝΑΡΞΖ 
 
ην Πξσηάζιεκα Καιαζνζθαίξηζεο Α' θαη. Γπλαηθώλ ηεο Ε.ΚΑ..Θ, αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 
2022/2023, δηθαηνύληαη λα πάξνπλ κέξνο ηα παξαθάησ σκαηεία θαζώο θαη θάζε 
λενεγγξαθόκελν ή επαλαδξαζηεξηνπνηνύκελν σκαηείν πνπ ζα δειώζεη ζπκκεηνρή: 
 

1 ΑΧΙΛΛΕΑ ΣΡΙΑΝΔΡΙΑ Α.Π.. 6 ΝΕΑΠΟΛΗ Α.Κ.Π.Κ 

2 ΘΕΡΜΑΙΚΟ ΘΕΡΜΗ Α.Π.Ο. 7 ΠΡΩΣΕΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ Α. 

3 Μ.Ε.Ν. ΣΟΤΜΠΑ  8 ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ Ε.Ο. 

4 ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΕΧΕΔ.ΑΕΝ 9 ΦΡΤΓΑΝΙΩΣΗ Μ.Α..Ε. 

5    ΜΕΝΕΜΕΝΗ Γ..   

 
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ σκαηείσλ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ Ε.ΚΑ..Θ. κόλν 
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ςεθηαθήο δήισζεο, ηo αξγόηεξν κέρξη 5/8/2022, εκέξα ΠΑΡΑΚΔΤΖ. 
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα  πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ 
Γεληθό θαλνληζκό νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο δηνξγαλώζεσλ ηεο Ε.Ο.Κ.  θαζώο επίζεο όλνκα 
ππεπζύλνπ, ηειέθσλν, ζύλζεζε Δ, e-mail, ΑΦΜ ζσκαηείνπ, θσδηθό ΓΓΑ.  
ε πεξίπησζε πνπ σκαηείν δελ δηαζέηεη δηθό ηνπ θιεηζηό γήπεδν, πξέπεη καδί κε ηε  δήισζε 
ζπκκεηνρήο λα ππνβάιεη ζηελ Ε.ΚΑ..Θ. θαη ην έγγξαθν, ην νπνίν λα βεβαηώλεη όηη ηνπ 
παξαρσξήζεθε σο έδξα, ην γήπεδν πνπ πξνηείλεη, θαζώο θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 
γεπέδνπ. 
Ζ πξνζθόκηζε ηεο γεπεδόηεηαο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ωκαηείνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί  
ζηελ Δ.ΚΑ..Θ. καδί κε ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο.  
Η θιήξωζε ησλ αγώλσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 1/9/2022 εκέξα Πέκπηε & ώξα 18:00 ζηα 
γξαθεία ηεο Έλσζεο, παξνπζία εθπξνζώπσλ ησλ σκαηείσλ αλ ην επηηξέπνπλ νη 
πγεηνλνκηθνί θαλόλεο Covid – 19. 
Η έλαξμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο νξίδεηαη γηα ηελ ΣΔΣΑΡΣΖ 28 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022.  
 
ΑΡΘΡΟ  2: ΜΠΑΛΔ ΑΓΧΝΧΝ  
Ιζρύεη ην άξζξν 2 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022/2023. 
 



 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΖΠΔΓΑ ΑΓΧΝΧΝ 
Ιζρύεη ην άξζξν 3 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022/2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΑΓΧΝΙΕΟΜΔΝΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ 
Ιζρύεη ην άξζξν 4 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022/2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΣΖΜΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ 
Ο ηξόπνο δηεμαγσγήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ζα εμαξηεζεί από ηνλ αξηζκό ησλ νκάδσλ πνπ ζα 
δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζην Πξσηάζιεκα ηεο Α΄ θαη. ΓΤΝΑΙΚΩΝ αγσλ.πεξ.: 2022/2023. 
Η νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 1ε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Α΄ θαη.  
ΓΤΝΑΙΚΩΝ αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2022/2023 αλέξρεηαη ζηελ Α2 Εζληθή Καηεγνξία 
ΓΤΝΑΙΚΩΝ αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2023/2024. 
Οη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, ζα δηεμάγνληαη θαηά βάζε κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα, εκέξα 
ΣΔΣΑΡΣΖ ή θαη άιιε εκέξα, εθόζνλ δε παξαζηεί αλάγθε γηα ηελ έγθαηξε πεξάησζε ηνπ 
Πξσηαζιήκαηνο θαη πεξηζζόηεξεο θνξέο ηελ  εβδνκάδα. 
ε πεξίπησζε πνπ ν αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο  Α' θαη. ΓΤΝΑΙΚΩΝ ζπκπίπηεη κε αγώλα άιινπ 
Πξσηαζιήκαηνο ή αζιήκαηνο ζην ίδην γήπεδν, ε Ε.ΚΑ..Θ. έρεη ην δηθαίσκα λα επηθέξεη 
ηξνπνπνηήζεηο ζην Πξόγξακκα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε δηεμαγσγή ηνπ 
Πξσηαζιήκαηνο. 
Σν σκαηείν πνπ κεηαθηλείηαη ππνρξενύηαη λα είλαη εκπξόζεζκα θαη  ζηε θαζνξηζκέλε  ώξα 
έλαξμεο ζην γήπεδν ηέιεζεο ηνπ αγώλα, κε δηθή ηνπ επζύλε θαη αλεμάξηεηα από ην κέζν 
κεηαθίλεζεο ηνπ. 
ΖΜΔΙΧΖ: ε πεξίπηωζε πνπ ιόγω ηνπ Covid-19, ππάξμεη δηαθνπή ηνπ 
πξωηαζιήκαηνο γηα πάλω από 40 (ζαξάληα) εκέξεο, απηό ζα δηαθνπεί θαη ζα ζπλερηζηεί 
ή όρη, αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΘΛΖΣΡΙΔ 
Ιζρύεη ην άξζξν 5 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022/2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΓΔΛΣΙΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΑΘΛΖΣΡΙΧΝ & ΠΡΟΠΟΝΖΣΧΝ-ΣΡΙΧΝ 
Ιζρύεη ην άξζξν 6 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022-2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΒΟΛΖ ΑΓΧΝΧΝ 
Ιζρύεη ην άξζξν 8 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022/2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΣΑΣΑΞΖ  
Ιζρύεη ην άξζξν 9 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022/2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΠΑΡΑΠΣΧΜΑΣΑ – ΚΤΡΧΔΙ  
Ιζρύεη ην άξζξν 10 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022/2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΓΙΑΙΣΖΣΔ – ΒΟΖΘΟΙ ΓΙΑΙΣΖΣΧΝ – ΚΟΜΙΑΡΙΟΙ  
Ιζρύεη ην άξζξν 11 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022/2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΔΝΣΑΔΙ – ΠΡΟΦΤΓΔ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ  
Ιζρύεη ην άξζξν 12 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022/2023. 
 
AΡΘΡΟ 13: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ιζρύεη ην άξζξν 14 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο Ε.ΚΑ..Θ. 2022-
2023. 

2. Κάζε δηαγσληδόκελν σκαηείν ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη παξάβνιν ζπκκεηνρήο εθαηό 
(100) επξώ γηα λα γίλεη δεθηή ε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Πξσηάζιεκα. 

3. Γηα όινπο ηνπο αγώλεο ζα ηζρύεη εηζηηήξην 3-5€ 
4. Οη απνδεκηώζεηο  δηαηηεηώλ, θξηηώλ ζα νξηζζνύλ από ηελ ΕΟΚ. 
5. Σν ύςνο ησλ νδνηπνξηθώλ ζα νξηζζεί από ηελ Ε.ΚΑ..Θ. 



  

6. ΟΙ απνδεκηώζεηο θαη ηα νδνηπνξηθά ζα θαηαβάιινληαη ζηελ έλαξμε ηνπ αγώλα 
εμεκηζίαο από ηα 2 αγσληδόκελα ζσκαηεία.  

7. ε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν δελ θαηαβάιεη ην πνζό πνπ ηνπ αλαινγεί ν αγώλαο δελ 
ζα δηεμάγεηαη θαη ζα κεδελίδεηαη ην ππαίηην ζσκαηείν. 

 
ΑΡΘΡΟ  14:  ΔΠΑΘΛΑ  ΚΑΙ  ΒΡΑΒΔΙΑ  
ηε Πξσηαζιήηξηα νκάδα ζα απνλεκεζεί ΚΤΠΕΛΛΟ θαη ΔΙΠΛΩΜΑTA κε ΥΡΤΟ ΜΕΣΑΛΛΙΟ 
ζηηο 12 αζιήηξηεο θαζώο θαη ζηνλ πξνπνλεηή-ηξηά ηνπο. 
ηηο νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 2ε θαη 3n ζέζε ζηελ Σειηθή θαηάηαμε, ζ' απνλεκεζνύλ 
ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ κε ΑΡΓΤΡΟ θαη ΥΑΛΚΙΝΟ ΜΕΣΑΛΛΙΟ, αληίζηνηρα.   
Σέινο, ζα απνλεκεζεί ΚΤΠΕΛΛΟ ΗΘΟΤ ζηελ νκάδα πνπ ζα επηδείμεη ην πςειόηεξν αζιεηηθό 
θξόλεκα πνπ αξκόδεη ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο.  
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΙΑΣΡΙΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΑΓΧΝΧΝ 
Ιζρύεη ην άξζξν 15 Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022/2023. 
 
ΑΡΘΡΟ  16:  Γ  Δ  Ν  Ι  Κ  Α  
Ιζρύεη ην άξζξν 16 Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022/2023. 
 
                                                    Γηα  ην  Γ..  ηεο  Δ.ΚΑ..Θ. 
 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηεο  Δ.Π. Ο ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
 

ΑΒΒΑ ΛΟΡΣΟ   
 

    
   
      ΛΑΜΠΡΟ ΣΑΚΖ 
   
 

 
 

ΑΝΣΧΝΖ  ΜΑΤΡΟΓΔΝΖ 

 


