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Αξηζκ.Πξωη.:- -423-                                                                        Θεζζαινλίθε, 13/07/2022 

 
 
 

ΔΙΓΙΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ  ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΖ  Β' θαη. ΑΝΓΡΧΝ 

αγωληζηηθήο πεξηόδνπ 2022/2023 
 

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

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 
                
ην  Πξσηάζιεκα  Καιαζνζθαίξηζεο  Β' Καηεγνξίαο ΑΝΓΡΩΝ  ηεο Δ.ΚΑ..Θ. αγσληζηηθήο 
πεξηόδνπ 2022/2023, κε ηνπο παξαθάησ όξνπο:    
                                                                                                            
ΑΡΘΡΟ  1:  ΧΜΑΣΔΙΑ  ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΑ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ -  ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΖ      
                  ΓΖΛΧΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΚΛΖΡΧΖ  ΑΓΧΝΧΝ – ΔΝΑΡΞΖ 
 
    ηo Πξσηάζιεκα Καιαζνζθαίξηζεο  Β' Καηεγνξίαο ΑΝΓΡΩΝ ηεο Δ.ΚΑ..Θ. αγσληζηηθήο 
πεξηόδνπ 2022/2023, δηθαηνύληαη λα πάξνπλ κέξνο ηα παξαθάησ σκαηεία: 
1 ΑΓ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΔΟΥΩΡΟΤΓΑ Α.. 16 ΔΛΠΗΓΑ ΣΟΤΜΠΑ Α.Δ. 
2 ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΑ 17 ΘΔΡΜΑΗΚΟ ΘΔΡΜΖ ΑΠO 
 
3 ΑΔΣΟ ΜΑ  

 
18 ΚΑΒΑΚΛΗΩΣΩΝ ΑΟ  

4 ΑΔΣΟ ΦΗΛΤΡΟΤ Α  19 ΚΟΤΦΑΛΗΩΝ ΓΑ  
5 ΑΚΑΓΖΜΗΔ ΠΡΩΣΑΘΛΖΣΩΝ 

ΠΔΤΚΩΝ Α.. 

20 

ΛΔΟΝΣΔ ΑΚ  
6 ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ  Α.Κ.Δ..ΔΠΑΝΩΜΖ 21 ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ..  
7 ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΣΑΤΡΟΤ Δ.Α.. 22 ΜΑΡΚΟ ΜΠΟΣΑΡΖ Μ.Α..Θ. 
8 ΑΒΔΣΟΥΩΡΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Α.. 

23 

ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Γ 
9 ΑΣΔΡΑ ΗΠΠΟΓΡΟΜΗΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.. 

24 

ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΔΥΔΓΩΡΟΤ Α.Δ..Ν. 
10 ΑΣΔΡΑ ΠΛΑΓ.ΑΜ  25 ΝΔΑΠΟΛΖ Α.Κ.Π.Κ. 
11 ΑΣΔΡΑ ΗΝΓΟΤ Α.. 26 ΝΔΑ ΚΡΖΝΖ Α.Δ. 
12 ΒΔΡΓΗΝΑ Α.Μ.Π..Δ.Σ.Μ.Θ. 27 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ. 
13 ΓΑ ΒΟΠΟΡΟ  28 ΠΟΔΗΓΩΝ  Ν. ΜΖΥΑΝΗΩΝΑ Α.. 
14 Γ.Α.. ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ 29 ΠΡΩΣΔΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.. 
15 ΔΛΛΑΝΗΟ ΕΔΤ - ΚΔΡΑΤΝΗΟ 

Π.Α.Φ.Π..Π.Φ.Α 

30 

 

  
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ σκαηείσλ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ Δ.ΚΑ..Θ. κόλν 
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ςεθηαθήο δήισζεο, ηo αξγόηεξν κέρξη 05/08/2028, εκέξα 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ. Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα  πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ 
πξνβιέπνληαη από ηνλ Γεληθό θαλνληζκό νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο δηνξγαλώζεσλ ηεο 
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Δ.Ο.Κ.  θαζώο επίζεο όλνκα ππεπζύλνπ, ηειέθσλν, ζύλζεζε Γ, 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 Δ.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.  
Ζ θιήξωζε ησλ αγώλσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 30/08/2022 εκέξα Σξίηε  & ώξα 19.00 
ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο, παξνπζία εθπξνζώπσλ ησλ σκαηείσλ αλ ην επηηξέπνπλ νη 
πγεηνλνκηθνί θαλόλεο covid – 19. 
Ζ έλαξμε ηνπ Πξωηαζιήκαηνο νξίδεηαη γηα ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 23 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022. 
 
ΑΡΘΡΟ  2: ΜΠΑΛΔ ΑΓΧΝΧΝ  
Ηζρύεη ην άξζξν 2 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.:2022/2023. 
 
ΑΡΘΡΟ  3:  ΓΖΠΔΓΑ ΑΓΧΝΧΝ 
Ηζρύεη ην άξζξν 3 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022/2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΑΓΧΝΙΕΟΜΔΝΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ 
Ηζρύεη ην άξζξν 4 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022/2023. 
 
ΑΡΘΡΟ  5:  ΤΣΖΜΑ  ΓΙΔΞΑΓΧΓΖ  ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ                  
Σα σκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζην Πξσηάζιεκα, ζα ρσξηζηνύλ ζε δύν (2) Οκίινπο ησλ 
δεθαπέληε (15) νκάδσλ, γεσγξαθηθά  βάζεη ηεο  έδξαο πνπ ζα δειώζνπλ (γεπεδόηεηα).  
Oη νκάδεο θάζε Οκίινπ ζα ζπλαληεζνύλ κεηαμύ ηνπο δύν (2) θνξέο ζύκθσλα κε ην 
πξόγξακκα πνπ ζα θαηαξηηζηεί. 
A Ν Ο Γ Ο  : 
Α. Οη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1ε ζέζε ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ θάζε νκίινπ,   
αλέξρνληαη ζηελ Α’ θαη. Αλδξώλ ηεο Δ.ΚΑ..Θ. αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2023-2024 θαη ζα 
αγσληζζνύλ κεηαμύ ηνπο ζε έλαλ αγώλα ζε νπδέηεξν γήπεδν γηα ηηο ζέζεηο 1 θαη 2 ηνπ 
πξσηαζιήκαηνο Β΄ θαηεγνξίαο Αλδξώλ αγσλ. Πεξηόδνπ 2022/23 
Β. Oη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 2ε ζέζε θαη 3ε θάζε νκίινπ ζα αγσληζηνύλ σο εμήο: 
2νο (1νπ νκίινπ) – 3νο (2νπ νκίινπ) (αγώλαο 1) 
2νο (2νπ νκίινπ) – 3νο (1νπ νκίινπ) (αγώλαο 2) 
Βα. Πξνθξίλνληαη ζηελ επόκελε θάζε νη νκάδεο πνπ ζα ζπκπιεξώζνπλ δύν (2) λίθεο. Ο 1νο 
αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζηελ έδξα ηεο νκάδνο πνπ θαηέιαβε ηελ πςειόηεξε ζέζε ζηελ θαλνληθή 
πεξίνδν ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα ελαιιάμ. 
Ββ. Οη ληθεηέο ηεο Βα θάζεο ζα αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο Νηθεηήο αγώλα 1 – Νηθεηήο αγώλα 2. 
γηα ηηο ζέζεηο 3 θαη 4 ηνπ πξσηαζιήκαηνο Β΄ θαηεγνξίαο Αλδξώλ αγσλ. Πεξηόδνπ 2022/23 
ζηηο 2 λίθεο.. Ο 1νο αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζηελ έδξα ηεο νκάδαο πνπ θαηέιαβε ηελ πςειόηεξε 
ζέζε ζηελ θαλνληθή πεξίνδν ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ελαιιάμ.. ηελ πεξίπησζε 
πνπ νη ληθεηέο ηεο Βα θάζεο έρνπλ θαηαιάβεη ηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαλνληθή πεξίνδν ηνπ 
πξσηαζιήκαηνο, κεηά από θιήξσζε, ζα δηεμαρζνύλ νη 2 πξώηνη αγώλεο ζηηο έδξεο ησλ 
νκάδσλ ελαιιάμ θαη αλ ρξεηαζηεί θαη 3νο αγώλαο, ζα γίλεη ζε νπδέηεξν γήπεδν. Ο ληθεηήο 
αλέξρεηαη ζηελ Α΄ θαηεγνξία ΔΚΑΘ  αγσλ.πεξ.: 2023-2024 
Βγ. Οη εηηεκέλνη ηηο Βα θάζεο ζα αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο ζε έλαλ αγώλα ζε νπδέηεξν γήπεδν 
γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε (ζέζε 5-6)    
Τ Π Ο Β Ι Β Α  Μ Ο  :  
Οη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηηο ζέζεηο 13,14 θαη 15 ηνπ θάζε νκίινπ ηεο Σειηθήο 
Βαζκνινγηθήο Καηάηαμεο, ζα ππνβηβαζηνύλ ζηελ Γ1 θαη. Αλδξώλ ηεο Δ.ΚΑ..Θ.  αγσλ.πεξ.: 
2023-2024.   
Θα ππνβηβαζηνύλ επίζεο ζηελ Γ1 θαη. Αλδξώλ ηεο Δ.ΚΑ..Θ.  αγσλ.πεξ.: 2023-2024:    
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1. αλάινγνο αξηζκόο νκάδσλ ηεο Β΄ Καηεγνξίαο Δ.ΚΑ..Θ. αγσλ.πεξ.: 2022-2023 κε ηνλ 
αξηζκό ησλ νκάδσλ ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ζα ππνβηβαζζνύλ από ηηο Δζληθέο 
Καηεγνξίεο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ζηελ Α΄ θαη ζηελ Β΄ Καηεγνξία Αλδξώλ ηεο 
Δ.ΚΑ..Θ. αγσληζηηθήο  πεξηόδνπ  2023/2024               

2. ηόζεο νκάδεο γηα λα κείλεη ζηαζεξόο ν αξηζκόο  ησλ είθνζη νρηώ (28) νκάδωλ  πνπ 
ζα αγσλίδνληαη  ζηελ Β΄ θαη. Καηεγνξία ΑΝΓΡΩΝ ηεο Δ.ΚΑ..Θ. αγσληζηηθήο 
πεξηόδνπ 2023-2024 (νη νπνίεο ζα αγσληζηνύλ ζε 2 νκίινπο ησλ 14 νκάδσλ). 

             ηελ πεξίπηωζε πνπ ζα ππνβηβαζηνύλ από εζληθέο θαηεγνξίεο: 
I. 2 νκάδεο, ζα ππνβηβαζηνύλ νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 12ε ζέζε ζηνπ 2 νκίινπο 
II. 3 νκάδεο, ζα ππνβηβαζηνύλ νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 12ε ζέζε ζηνπ 2 νκίινπο 

θαη νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 11 ζέζε ζηνπο 2 νκίινπο ζα αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο 
ζε νπδέηεξν γήπεδν ζε έλαλ αγώλα θαη ν εηηεκέλνο ζα ππνβηβαζζεί ζηελ Γ1΄Αλδξώλ 
αγσλ.πεξ.: 2023-2024 

III. 4 νκάδεο, ζα ππνβηβαζηνύλ νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 11ε θαη 12ε ζέζε ζηνπο 2 
νκίινπο 

IV. Αλ ρξεηαζηεί λα ππνβηβαζηνύλ πεξηζζόηεξεο νκάδεο, ζα αθνινπζήζεη αλάινγε 
δηαδηθαζία κε ηελ παξαπάλσ. 

 
ε πεξίπηωζε πνπ κε βάζε ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο, δελ είλαη ίδηνο ν  
αξηζκόο ηωλ νκάδωλ ζηνπο νκίινπο, νη όξνη ππνβηβαζκνύ ζα  
δηαθνξνπνηεζνύλ κε ζπκπιεξωκαηηθή πξνθήξπμε.  
 
Κ Α Σ Α Σ Α Ξ Ζ   Ο Μ Α Γ Χ Ν : 
Μεηά ηελ δηαδηθαζία αλόδνπ θαη ππνβηβαζκνύ νη νκάδεο πνπ ζα παξακείλνπλ ζηελ Β΄ΔΚΑΘ 
αγσλ.πεξ.: 2023-2024 ζα θαηαηαγνύλ κε βάζε ην κεγαιύηεξν θιάζκα (βαζκνί/αγώλεο) αλά 
ζέζε θαηάηαμεο ζηνπο δύν νκίινπο. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ην ίδην θιάζκα, ζα γίλεη 
θιήξσζε. 
 

Οη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο  ζα δηεμάγνληαη θαηά βάζε, κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, εκέξα 
ΠΑΡΑΚΔΤΖ, εθόζνλ δε παξαζηεί αλάγθε  (γηα  ηελ έγθαηξε πεξάησζε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο) 
ζα δηεμάγνληαη θαη πεξηζζόηεξεο  θνξέο ηελ εβδνκάδα. 
ε πεξίπησζε  πνπ αγώλαο ηνπ  Πξσηαζιήκαηνο Β' Καηεγνξίαο  Αλδξώλ ζπκπίπηεη κε αγώλα 
άιινπ Πξσηαζιήκαηνο ή αζιήκαηνο  ζην ίδην γήπεδν,  ε Δ.ΚΑ..Θ.  έρεη ην δηθαίσκα λα 
επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο ζην πξόγξακκα, γηα  λα εμαζθαιηζηεί ε  έγθαηξε  δηεμαγσγή  ηνπ  
Πξσηαζιήκαηνο. 
Σo  σκαηείν  πνπ  κεηαθηλείηαη  ππνρξενύηαη  λα είλαη εκπξόζεζκα θαη  ζηελ  θαζνξηζκέλε  
ώξα  έλαξμεο  ζην γήπεδν ηέιεζεο ηνπ αγώλα, κε δηθή  ηνπ επζύλε θαη  αλεμάξηεηα  από ην 
κέζν κεηαθίλεζήο 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: ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΘΛΖΣΔ 
Ηζρύεη ην άξζξν 5 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022-2023. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΓΔΛΣΙΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  ΑΘΛΖΣΧΝ  
Ηζρύεη ην άξζξν 6 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022-2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΒΟΛΖ ΑΓΧΝΧΝ 
Ηζρύεη ην άξζξν 8 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022-2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΣΑΣΑΞΖ  
Ηζρύεη ην άξζξν 9 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022-2023. 
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ΑΡΘΡΟ 10:  ΠΑΡΑΠΣΧΜΑΣΑ  - ΚΤΡΧΔΙ  
Ηζρύεη ην άξζξν 10 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022-2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 11:  ΓΙΑΙΣΖΣΔ – ΒΟΖΘΟΙ ΓΙΑΙΣΖΣΧΝ - ΚΟΜΙΑΡΙΟΙ  
Ηζρύεη ην άξζξν 11 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022-2023. 
 
ΑΡΘΡΟ 12:  ΔΝΣΑΔΙ  -  ΠΡΟΦΤΓΔ  -  ΠΑΡΑΒΟΛΑ  
Ηζρύεη ην άξζξν 12 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσλ.πεξ.: 2022-2023 
 

AΡΘΡΟ  13:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
1. Ηζρύεη ην άξζξν 14 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.ΚΑ..Θ. 2022-

2023. 
2. Κάζε δηαγσληδόκελν σκαηείν ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη παξάβνιν ζπκκεηνρήο 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 θαη  θξηηώλ  ζα νξηζζνύλ από ηελ ΔΟΚ. 
5. Σν ύςνο ησλ νδνηπνξηθώλ ζα  νξηζζεί από ηελ Δ.ΚΑ..Θ. 
6. ΟΗ  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 ΚΤΠΔΛΛΟ θαη ΓΗΠΛΩΜΑΣΑ  κε  ΥΡΤΟ ΜΔΣΑΛΛΗΟ 
ζηνπο 12 αζιεηέο θαζώο θαη ζηνλ πξνπνλεηή ηνπο. 
ηηο νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 2ε θαη 3n ζέζε ζηελ Σειηθή  θαηάηαμε, ζ' απνλεκεζνύλ 
ΓΗΠΛΩΜΑΣΑ κε ΑΡΓΤΡΟ θαη ΥΑΛΚΗΝΟ ΜΔΣΑΛΛΗΟ,  αληίζηνηρα.  ηνπο 12 αζιεηέο, θαζώο 
θαη ζηνλ πξνπνλεηή ηνπο, δηπιώκαηα θαη  αξγπξά θαη ράιθηλα κεηάιιηα, αληίζηνηρα. 
Σέινο, ζα απνλεκεζεί ΚΤΠΔΛΛΟ ΖΘΟΤ ζηελ νκάδα πνπ ζα επηδείμεη ην πςειόηεξν αζιεηηθό 
θξόλεκα πνπ αξκόδεη ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο.  
 
ΑΡΘΡΟ  15: ΙΑΣΡΙΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΑΓΧΝΧΝ: 
Ηζρύεη ην άξζξν 15 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ  ηεο Δ.ΚΑ..Θ. 
 
ΑΡΘΡΟ  16: Γ Δ Ν Ι Κ Α 
Ηζρύεη ην άξζξν 16 ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2022-
2023 ηεο Δ.ΚΑ..Θ.               
 
                                             Γηα ην Γ.. ηεο Δ.ΚΑ..Θ. 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηεο  Δ.Π.     Ο ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΑΒΒΑ ΛΟΡΣΟ        ΛΑΜΠΡΟ ΣΑΚΖ ΑΝΣΧΝΖ  ΜΑΤΡΟΓΔΝΖ 
 


