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ελίδα 1

Καξνχζη, 20 Ηνπιίνπ 2017
Αξηζ.πξση. 3244

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
Α2 ΔΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΓΡΩΝ
Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2017-2018

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ ηεο ΔΝΞΔ, ηνπ
Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ηνπ Γηεζλνχο Θαλνληζκνχ
Ξεηνζθαίξηζεο, ηνπ λφκνπ 2725/99 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο
Ξξσηαζιεκάησλ Ξεηνζθαίξηζεο, Αγσληζηηθήο Ξεξηφδνπ 2017-2018, κε αξηζ. πξση.
1810/15.5.2017 θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο απηήο κε αξηζ.πξση. 2881/23.6.2017
προκηρύσσουμε
ην πξσηάζιεκα Α2 ΔΘΛΗΘΖΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ ΑΛΓΟΩΛ 2017-2018, κε ηνπο πην θάησ φξνπο:
ΑΟΘΟΝ 1ν:
α)

ΠΩΚΑΡΔΗΑ ΞΝ ΔΣΝΛ ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παξαθάησ ζσκαηεία:
Α’ Όμιλος
1νο πνφκηινο
ΑΠΞ ΑΞΝΙΙΩΛ
ΓΠ ΑΞΝΙΙΩΛ
ΑΝ ΘΑΙΑΚΑΡΑ 80
ΑΠ ΘΔΟΘΖΠ
ΑΞΠ ΘΕΗΘΝΠ
ΑΔΞ ΝΙΚΞΗΑΠ
ΝΦΖ
ΑΝ ΞΑΙΙΖΛΖ
ΑΠ ΞΑΛΔΟΘΟΑΪΘΝΠ
ΓΠ ΞΑΛΗΩΛΗΝΠ
ΠΦΞ ΣΑΛΗΩΛ

2νο πνφκηινο
ΑΔΘ ΑΘΖΛΩΛ
ΑΝ ΑΘΙΝΞΑΗΓΗΩΛ ΘΩ
ΑΝ ΑΗΓΗΑΙΔΩΛ
ΑΝΛ ΑΟΓΟΝΞΝΙΖΠ
ΓΑΠ ΓΟΑΞΔΡΠΩΛΑΠ
ΑΝ ΚΑΟΘΝΞΝΙΝ
ΔΑ ΞΑΡΟΩΛ
ΟΝΓΗΩΛ ΑΘΙΖΠΗΠ
ΠΦΑΚ ΦΝΗΒΝΠ

Β’ Όμιλος
1νο πνφκηινο
ΑΠ ΑΘΙΝΠ ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ
ΓΔ ΑΙΔΜΑΛΟΝΞΝΙΖΠ
ΑΠ ΑΟΖΠ
ΚΓΠ ΑΞΝΙΙΩΛ
AΠ ΔΙΞΗΠ
ΚΓΠΑΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ
ΑΝ ΝΟΔΠΡΗΑΓΑΠ
ΑΝ ΠΔΟΟΩΛ

2νο πνφκηινο
ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖ ΑΟΡΑΠ
ΓΑΠ ΑΟΣΔΙΑΝΠ
ΑΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΝΠ
ΑΚΠ ΛΔΠΡΩΟ
ΞΖΓΑΠΝΠ ΞΝΙΗΣΛΖΠ
ΑΞΠ ΦΘΗΑ
Σ.Α.Λ.Θ.
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β)

γ)

δ)

ε)

ελίδα 2

Πην πξσηάζιεκα δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ην ζσκαηείν ΑΠ ΗΩΛΗΘΝΠ, ην νπνίν δήισζε
εγγξάθσο αλαζηνιή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλδξηθνχ ηκήκαηνο γηα ηελ αγσληζηηθή
πεξίνδν 2017-2018 θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. γ ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ
Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ ππνβηβάδεηαη ζηελ Β’ Δζληθή/Δζληθφ
Ξεξηθεξεηαθφ Ξξσηάζιεκα Αλδξψλ φπνπ ζα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηελ αγσληζηηθή
πεξίνδν 2018-2019.
Ζ ζπκκεηνρή ζην Ξξσηάζιεκα ησλ Πσκαηείσλ πνπ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα είλαη
ππνρξεσηηθή.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ηεο ΔΠΞΑΑΑ, ηεο ΔΠΞΔΓΑ, ηεο ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ, ηεο ΔΠΞΔ
Θξήηεο, ηεο Ρ.Δ. Γσδεθαλήζνπ θαη ηεο νκάδαο ηεο Ρ.Δ. Πάκνπ ζηνπο πννκίινπο Α1 θαη Α2
θαη ησλ νκάδσλ ηεο ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο ζηνπο πννκίινπο Β1 θαη Β2 έγηλε κε θιήξσζε,
φπσο πξνέβιεπε ε πεξ. 5 ηνπ Θεθαιαίνπ Α ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξση/ησλ 2017-2018,
φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 2881/23.6.2017 Ππκπιεξσκαηηθή
Γεληθή Ξξνθήξπμε Ξξσηαζιεκάησλ.
Ζ ΔΝΞΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο,
κε απφθαζε ηνπ ΓΠ ή ηεο ΔΔ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ ΓΠ, λα πξνβεί ζε αλαδηάξζξσζε
ππννκίινπ ή νκίινπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλαζηνιή δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΑΠ ΗΩΛΗΘΝΠ
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή.
Πε ζσκαηείν πνπ δειψζεη ζπκκεηνρή θαη απνζπξζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ή
ζπκκεηάζρεη ζε ιηγφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο αγψλεο ηεο Α’ Φάζεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ
πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη σο εμήο:
εάλ απνζπξζεί πξηλ απφ ηε θιήξσζε: 2.500 €
εάλ απνζπξζεί κεηά ηε θιήξσζε: 5.000 €
εάλ αγσληζηεί ζε ιηγφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο αγψλεο ηεο Α’ Φάζεο: 5.000 €
Πσκαηείν πνπ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη θαη δελ κεηέρεη ζην Ξξσηάζιεκα ππνβηβάδεηαη ζηε
Β’ Δζληθή/Δζληθφ Ξεξηθεξεηαθφ Ξξσηάζιεκα θαη επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ (-3)
βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Ρν ίδην ηζρχεη θαη ζηηο
παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1) δειψζεη ζπκκεηνρή κε επηθχιαμε θάπνηνπ απφ ηα άξζξα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο
Γεληθήο Ξξνθήξπμεο θαη ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ
2) δελ απνζηαιεί ην έγγξαθν παξαρψξεζεο ρξήζεο ηνπ γεπέδνπ κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θιήξσζε. Ζ δηάηαμε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
ε κε απνζηνιή ηνπ εγγξάθνπ παξαρψξεζεο ρξήζεο νθείιεηαη ζηε κε αδεηνδφηεζε ηεο
εγθαηάζηαζεο, νπφηε ζα επηιακβάλεηαη ην Γ.Π. ηεο ΔΝΞΔ.
Πε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν ππνπέζεη γηα δεχηεξε θνξά ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαβάζεηο
ηνπ άξζξνπ 22 (εθηφο ηεο πεξ. α) ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ θαη αλεμάξηεηα ηνπ είδνπο ηεο πξψηεο ηνπ παξάβαζεο, απνθιείεηαη απφ
ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Νη αγψλεο πνπ ζην κεηαμχ έρνπλ γίλεη,
παξακέλνπλ ηζρπξνί ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζεκεηψζεθαλ θαη ην ζσκαηείν
παξακέλεη ζην βαζκνινγηθφ πίλαθα, αθνχ κεδεληζηεί ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο. Πε
ζσκαηείν πνπ ππνπίπηεη ζε ηέηνηα παξάβαζε επηβάιιεηαη επηπιένλ πνηλή αθαίξεζεο έμη (-6)
βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, αλ αγσληζηεί ζηελ Α2
Δζληθή θαηεγνξία Αλδξψλ θαη ηξηψλ (-3) αλ αγσληζηεί ζηε Β’ Δζληθή Θαηεγνξία/Δζληθφ
Ξεξηθεξεηαθφ Ξξσηάζιεκα.
Πε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν ππνπέζεη ζηελ παξάβαζε ηεο πεξ. α ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ έζησ θαη κία θνξά θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ηεο Α’ Φάζεο, απνθιείεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο ηνπ
πξσηαζιήκαηνο θαη ππνβηβάδεηαη ζηελ Β Δζληθή Θαηεγνξία / Δζληθφ Ξεξηθεξεηαθφ
Ξξσηάζιεκα Αλδξψλ, ζηελ νπνία ζα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν
2018-2019. Αλ ε νκάδα πνπ ππνβηβάδεηαη γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν έρεη ήδε ππνβηβαζηεί
βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ηφηε πιένλ ηνπ άκεζνπ ππνβηβαζκνχ
επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο έμη (-6) βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο Β Δζληθήο
Θαηεγνξίαο / Δζληθφ Ξεξηθεξεηαθφ Ξξσηάζιεκα Αλδξψλ 2018-2019.
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ΑΟΘΟΝ 2ν:
α)

β)
γ)

γ)
δ)

ΞΝΒΝΙΖ ΓΖΙΩΠΔΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΔΛΑΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ

Ρα ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα ηεο Α2 Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξψλ πξέπεη
λα ππνβάιινπλ ζηελ ΔΝΞΔ, ζχκθσλα κε ην Θεθ. Β άξζξν 9 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ
Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ θαη κε ην Θεθ. Ζ παξ. 1 ηεο Γεληθήο
Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ 2017-2018, ζπκπιεξσκέλε ηε ζπλεκκέλε δήισζε
ζπκκεηνρήο κέρξη θαη ηελ Ρξίηε 25 Ηνπιίνπ 2017. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ
ρξεκαηηθφ παξάβνιν γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα πνζνχ πελήληα επξψ (50 €). Πε
πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ παξαβφινπ ε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη δεθηή.
Ζ θιήξσζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Α’ Φάζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Ξαξαζθεπή 4 Απγνχζηνπ 2017 θαη ψξα 14.45 ζηα γξαθεία ηεο ΔΝΞΔ.
Πηελ θιήξσζε πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηα ζσκαηεία κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο.
Ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα θαζνξηζηεί κε Ππκπιεξσκαηηθή Δηδηθή
Ξξνθήξπμε.

ΑΟΘΟΝ 3ν:
α)
β)

ελίδα 3

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΡΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ

Ρελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο αλαιακβάλεη ε ΔΝΞΔ.
Ζ ΔΝΞΔ, ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Θαλνληζκφ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ,
κπνξεί θαη έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ Ρνπηθψλ Δλψζεσλ θαη
Ρνπηθψλ Δπηηξνπψλ, κε ζθνπφ ηελ θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξε δηεμαγσγήο ηνπ
πξσηαζιήκαηνο.
Ν Ξαξαηεξεηήο ηνπ αγψλα, εθφζνλ ππάξρεη, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζηέιλεη ζηελ ΔΝΞΔ,
κέζα ζε δχν κέξεο νπσζδήπνηε, ην θχιιν ηνπ αγψλα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, αλ ηπρφλ
ππάξρνπλ.
Πε πεξίπησζε παξαπηψκαηνο αζιεηή, πξνπνλεηή ή άιινπ παξάγνληα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ
ζσκαηείνπ, ν ζρεηηθφο θάθεινο (έθζεζε, έγγξαθν ππφκλεκα θαη θάζε άιιν δηαθσηηζηηθφ
ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ην ζρεκαηηζκφ δίθαηεο θξίζεο, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο
απφ ηα αξκφδηα φξγαλα), πξέπεη λα ζηέιλεηαη ζηελ ΔΝΞΔ ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε
εκέξα απφ ηνλ αγψλα, απφ ηνλ Ξαξαηεξεηή ηνπ αγψλα κε ηελ έλδεημε “ΔΞΔΗΓΝΛ”.

ΑΟΘΟΝ 4ν:

ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΡΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ - ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΝΚΑΓΩΛ –
ΑΛΝΓΝΠ - ΞΝΒΗΒΑΠΚΝΠ

α) Ρν ζχζηεκα δηεμαγσγήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα αλαθνηλσζεί κε Ππκπιεξσκαηηθή Δηδηθή
Ξξνθήξπμε, ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο.
β) Άλνδνο ζηελ Α1 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξψλ
Θα θαζνξηζηεί κε Ππκπιεξσκαηηθή Δηδηθή Ξξνθήξπμε.
γ) πνβηβαζκφο ζηελ Β’ Δζληθή/Δζληθφ Ξεξηθεξεηαθφ Ξξσηάζιεκα Αλδξψλ
Θα θαζνξηζηεί κε Ππκπιεξσκαηηθή Δηδηθή Ξξνθήξπμε.
δ)

Άλνδνο απφ ηελ Β’ Δζληθή/Δζληθφ Ξεξηθεξεηαθφ Ξξσηάζιεκα Αλδξψλ
Πηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Αλδξψλ 2018-2019 ζα αλέιζνπλ:
1) νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1 ε, 2ε θαη ηελ 3ε ζέζε ζην Δηδηθφ Ρνπξλνπά Αλφδνπ
Λφηνπ πνπ ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1ε ζέζε
ζηνπο νκίινπο Α’, Β’, Ζ’, Θ’ θαη Η’ ηεο Β’ Δζληθήο/Δζληθφ Ξεξηθεξεηαθφ Ξξσηάζιεκα
Αλδξψλ 2017-2018.
2) νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1 ε, 2ε θαη 3ε ζέζε ζην Δηδηθφ Ρνπξλνπά Αλφδνπ
Βνξξά πνπ ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1ε ζέζε
ζηνπο νκίινπο Γ’, Γ’, Δ’, ΠΡ’ θαη Ε’ ηεο Β’ Δζληθήο/Δζληθφ Ξεξηθεξεηαθφ Ξξσηάζιεκα
Αλδξψλ 2017-2018.

ε)

Πην πξσηάζιεκα ηεο Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξψλ 2018-2019 ζα έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζπλνιηθά ηξηάληα δχν (32) νκάδεο
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ελίδα 4

ζη) Νη αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα δηεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνχο Ξαηδηάο ηεο
FIVB. Γελ ηζρχζνπλ νη ηερληθέο αλάπαπιεο (ηερληθά time out), ελψ ηα θαλνληθά time out
είλαη δχν γηα θάζε νκάδα ζε θάζε ζεη κε δηάξθεηα 30’’ ην θαζέλα.
δ)

Όινη νη αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα δηεμαρζνχλ κε κπάιεο ΚIKASA ηχπνπ MVΑ 200 ή
MOLTEN ηχπνπ V5M5000 ή GALA ηχπνπ BV5591S.

ε)

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ζσκαηείσλ ηεο Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξψλ ζην Ξαλειιήλην
Ξξσηάζιεκα παίδσλ είλαη ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΖ. Πην ζσκαηείν πνπ δελ ζα δειψζεη ζπκκεηνρή,
ζα επηβιεζεί πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ (-3) βαζκψλ απφ ην πξσηάζιεκα ηεο Α2 Δζληθήο
Θαηεγνξίαο Αλδξψλ.

ΑΟΘΟΝ 5ν:

ΓΖΞΔΓΑ ΑΓΩΛΩΛ - ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΓΖΞΔΓΝΣΩΛ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ

1. α) Όινη νη αγψλεο ζα γίλνπλ ζε θιεηζηά γήπεδα πνπ ζα δειψζνπλ ηα ζσκαηεία θαη ζα
εγθξίλεη ε ΔΝΞΔ, ζχκθσλα κε φηη αλαθέξεηαη ζην Θεθάιαην Γ άξζξα 12, 13 θαη 14 ηνπ
Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ θαη ζην Θεθάιαην Ζ
παξάγξαθνο 1α ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ 2017-2018.
β) Πχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθφ Θαλνληζκφ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ θαη ζην Θεθάιαην Ζ παξ. 2β ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ
2017-2018, φια ηα Πσκαηεία ηεο Α2 Δζληθήο θαηεγνξίαο είλαη ππνρξεσκέλα, κέζα ζηε
δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Ξξσηάζιεκα, λα αλαθέξνπλ ην γήπεδν πνπ ζα αγσλίδνληαη
θαη λα ππνβάιινπλ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ καδί κε ηε δήισζε, ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Θιεηζηνχ
Γπκλαζηεξίνπ θαη έγγξαθν ηεο Γηνίθεζεο ηνπ γεπέδνπ πνπ λα αλαθέξεη φηη ην γήπεδν
απηφ παξαρσξείηαη γηα αγψλεο Ξεηνζθαίξηζεο, ΟΛΔ ΣΙ ΗΜΔΡΔ ΣΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ην γπκλαζηήξην πνπ δειψζεη ην ζσκαηείν σο έδξα, δελ δηαζέηεη θαηά
ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο άδεηα ιεηηνπξγίαο, ηφηε ην ζσκαηείν ζα
πξέπεη λα δειψζεη ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ δεχηεξν γήπεδν ην νπνίν ζα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο
θαη έγγξαθν ηεο Γηνίθεζεο ηνπ γπκλαζηεξίνπ πνπ λα αλαθέξεη φηη απηφ παξαρσξείηαη
φπσο παξαπάλσ. Πην δεχηεξν απηφ γήπεδν ζα δηεμάγνληαη νη αγψλεο ηεο νκάδεο κέρξη ηελ
έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ γεπέδνπ πνπ έρνπλ δειψζεη.
γ) Ρα γεπεδνχρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα επηκεινχληαη ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ
αγψλσλ γηα ηνπο εληφο έδξαο αγψλεο ηεο νκάδαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Δπίζεο ηα γεπεδνχρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα θνηλνπνηνχλ αληίγξαθν
ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ
αζθαιείαο θαη ηάμεο.
δ) Πε πεξίπησζε ηηκσξίαο ηεο έδξαο ηνπ ζσκαηείνπ απφ ην Κνλνκειέο Ξεηζαξρηθφ
Γηθαηνδνηηθφ Όξγαλν ηεο ΔΝΞΔ, ν αγψλαο ζα δηεμάγεηαη ρσξίο ζεαηέο «θεθιεηζκέλσλ ησλ
ζπξψλ» ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3262/2004 Θεθ. Β άξζξν 9 παξ. 1.
Ζ ΔΝΞΔ κε εηδηθή Δγθχθιην ζα αλαθνηλψζεη έγθαηξα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο
ηα άηνκα πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα εηζφδνπ ζην γήπεδν.
2. Δθηφο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ Ξαηδηάο θαη ηνλ Γεληθφ
Θαλνληζκφ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ηα γεπεδνχρα Πσκαηεία έρνπλ ηηο
πην θάησ ππνρξεψζεηο:
α) Ρα γεπεδνχρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα δηαζέηνπλ γηα ηηο ζπλαληήζεηο
ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΞΑΗΘΡΩΛ, κε αξηζκνχο 1-20 γηα ηηο δχν νκάδεο. Νη πηλαθίδεο
πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθεο, θαζαξνγξακκέλεο, θαιαίζζεηεο θαη επδηάθξηηεο.
β) Ρα γεπεδνχρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα έρνπλ ζην ηξαπέδη ηεο γξακκαηείαο
ρεηξνθίλεην πίλαθα θαηαγξαθήο ηνπ ζθνξ θαη θνπδνχλη γηα ηηο αιιαγέο ησλ παηθηψλ.
γ) Ρε γεπεδνχρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα έρνπλ δέθα ηέζζεξηο (14) κπάιεο (ηεο
θαηεγνξίαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο) ζε θαιή θαηάζηαζε απφ ηηο νπνίεο επηά (7) ζα δίλνπλ
ππνρξεσηηθά ζηελ θηινμελνχκελε νκάδα γηα πξνζέξκαλζε. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ
ιηγφηεξεο απφ 14 κπάιεο, ηφηε ε θηινμελνχκελε νκάδα ζα πάξεη ηηο 7 γηα ηελ
πξνζέξκαλζε θαη ηηο ππφινηπεο ε γεπεδνχρνο. πεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή είλαη ν Α’
Γηαηηεηήο θαη ν Γπκλαζίαξρνο ηνπ αγψλα.
δ) Νη αγψλεο ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηξεηο κπάιεο πνπ ζα επηιέγεη ν δηαηηεηήο πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Γη’ απηφ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν πξέπεη λα δηαζέηεη ηέζζεξα (4)
έσο έμη (6) παηδηά, αγφξηα ή θνξίηζηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία απηνχ
ηνπ ζπζηήκαηνο, φζν ζα δηεμάγεηαη ν αγψλαο (θαλνληζκφο παηδηάο).
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ΣΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΝΣΤΜΔΝΑ ΜΔ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΦΟΡΜΑ,
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ.
ΑΟΘΟΝ 6ν:

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΛΩΛ – ΩΟΔΠ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΑΓΩΛΩΛ

1) Ρν πξφγξακκα ησλ ζπλαληήζεσλ φισλ ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα,
αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ ΔΝΞΔ ζηα ζσκαηεία:
α) δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ αξρηθή έλαξμε ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο ή νθηψ
(8) εκέξεο γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
β) Ρνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ θάζε αγψλα, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε
(θαζνξηζκφο αγψλα κεηά απφ αλαβνιή ή κεηάζεζε θιπ) θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηειενπηηθή
κεηάδνζε νθηψ (8) εκέξεο πξηλ, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ή εηδηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαη δελ είλαη εθηθηφ λα πξνρσξήζεη νκαιά ην πξσηάζιεκα,
θαηά ηηο νπνίεο δελ ηεξνχληαη ηα ρξνληθά φξηα, ε πξνβιεπφκελε ζεηξά θιπ.
2) Πην πξφγξακκα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ζπλαληήζεηο θαηά εκεξνκελία, νη ψξεο έλαξμεο
ησλ αγψλσλ θαη ηα γήπεδα δηεμαγσγήο ηνπο.
3) Νη αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα δηεμάγνληαη εκέξα Πάββαην ή Θπξηαθή, εθηφο εηδηθψλ
πεξηπηψζεσλ θαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο
4) Νη ψξεο έλαξμεο ησλ αγψλσλ, θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηελ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε κεηαμχ
ησλ δχν δηαγσληδφκελσλ νκάδσλ, σο εμήο:
έσο ψξα 16.00: εάλ κία απφ ηηο δχν νκάδεο είλαη απφ λεζί
έσο ψξα 18.00: εάλ ε θηινμελνχκελε νκάδα κεηαθηλείηαη γηα ηνλ αγψλα ζε απφζηαζε πάλσ
απφ 200 ρικ.
έσο ψξα 20.00: εάλ ε θηινμελνχκελε νκάδα κεηαθηλείηαη γηα ηνλ αγψλα ζε απφζηαζε έσο
200 ρικ.
5) Όινη νη αγψλεο ησλ δχν ηειεπηαίσλ αγσληζηηθψλ εκεξψλ ηεο Α’ Φάζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο
πνπ έρνπλ βαζκνινγηθφ ελδηαθέξνλ ζα δηεμαρζνχλ ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα. Ζ ψξα
δηεμαγσγήο ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ ΔΝΞΔ.
ΑΟΘΟΝ 7ν:

ΑΘΙΖΡΔΠ ΞΝ ΔΣΝΛ ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

α)

Πηνπο αγψλεο πξσηαζιήκαηνο ηεο Α2 Δζληθήο θαηεγνξίαο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πάξνπλ
κέξνο αζιεηέο γξακκέλνη ζηε δχλακε ηεο ΔΝΞΔ θαη θάηνρνη ηνπ Αζιεηηθνχ Γειηίνπ ηεο
ΔΝΞΔ, πνπ έρεη ζεσξεζεί γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2017-2018 θαη απφ ην γηαηξφ.
β) Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή αζιεηή:
1) Αλ έρεη αλαθεξζεί απφ ηνλ Γηαηηεηή ζην Φχιιν ηνπ Αγψλα.
2) Αλ εθηίεη πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε απφ αξκφδηα αξρή γηα πεηζαξρηθφ ή άιιν
παξάπησκα.
γ) Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο Γηεζλνχο Νκνζπνλδίαο Ξεηνζθαίξηζεο, πξέπεη:
1) Νη αξηζκνί ησλ αζιεηψλ λα είλαη γξακκέλνη ζηελ πίζσ θαη εκπξφο επηθάλεηα ηεο
θαλέιαο.
2) Νη αξηζκνί ησλ αζιεηψλ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη απφ ην Λν. 1 κέρξη θαη ην Λν. 20.
δ) Πηηο θαλέιεο ησλ αζιεηψλ επηηξέπνληαη δηαθεκίζεηο (απεξηφξηζηνο αξηζκφο) κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηα πξντφληα πνπ δηαθεκίδνπλ είλαη απηά πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ ΔΝΔ θαη
έρεη δνζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ ΔΝΞΔ. Γηα λα δνζεί έγθξηζε απφ ηελ ΔΝΞΔ ζα πξέπεη
ην ζσκαηείν λα απνζηείιεη ζρέδην ηεο θαλέιαο. Νη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα εκπνδίδνπλ
ηελ επδηάθξηηε εκθάληζε ηνπ αξηζκνχ θαλέιαο ηνπ θάζε αζιεηή.
πεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ είλαη νη δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ.
ΑΟΘΟΝ 8ν:

DOPING CONTROL

Πηνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ην ΔΠΘΑΛ ζα πξνβαίλεη ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε ζε
έιεγρν Doping Control ησλ αζιεηψλ ησλ νκάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζηνλ αγψλα, ζχκθσλα κε ηα
φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 128Α έσο 128Η ηνπ λ. 2725/99 φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λφκν 4347/2016 θαη ζην Θεθάιαην Ζ άξζξν 29 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ
Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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Ωο απαγνξεπκέλεο νπζίεο θαη κέζνδνη ηζρχνπλ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Θ..Α.
34912/19.12.2011, ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο FIVB θαη ζηνλ εηήζηα αλαλεννχκελν
θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ (prohidited list) ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Αληηληφπηλγθ
(WADA), ν νπνίνο κπνξεί λα βξεζεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.wada-ama.org.
Πε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο ππνπέζεη ζε παξάβαζε ληφπηλγθ λα έρεη ιάβεη θάπνηα απφ ηηο
απαγνξεπκέλεο νπζίεο
ζα επηβάιινληαη ζην ζσκαηείν θαη ζηνλ αζιεηή νη πνηλέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ Ξεηζαξρηθνχ Γηθαίνπ ηεο ΔΝΞΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
ΑΟΘΟΝ 9ν:

ΞΟΝΠΔΙΔΠΖ ΝΚΑΓΩΛ

Ρελ ψξα πνπ νξίδεη ην πξφγξακκα φηη αξρίδεη ν αγψλαο, θάζε νκάδα, αλεμάξηεηα απφ ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα έρεη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ παίθηεο έηνηκνπο (κε
αζιεηηθή πεξηβνιή) γηα ηνλ αγψλα πνπ ηα νλφκαηά ηνπο πξέπεη λα γξαθηνχλ ζην θχιιν ηνπ
αγψλα.
Πε πεξίπησζε πνπ νκάδα δελ εκθαληζηεί ζηνλ αγψλα ζα επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ (3) βαζκψλ.
ΑΟΘΟΝ 10ν:

ΑΛΑΒΝΙΔΠ ΑΓΩΛΩΛ - ΑΛΑΚΔΡΑΓΝΠΖ ΑΓΩΛΩΛ ΑΞΝ ΡΖΛ ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ

α)

Αλαβνιέο αγψλσλ δηθαηνινγνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Γεληθφ
Θαλνληζκφ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, Θεθάιαην Δ άξζξν 20.
β) Αγψλαο πνπ αλαβιήζεθε ή καηαηψζεθε απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη πξφθεηηαη λα
επαλαιεθζεί, νξίδεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο ΔΝΞΔ. Ν αγψλαο απηφο ζα δηεμάγεηαη
ππνρξεσηηθά εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΝΞΔ.
γ) Ζ νκάδα πνπ κεηαθηλείηαη πξέπεη λα βξίζθεηαη έγθαηξα ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα
(Γεληθφο Θαλνληζκφο Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, Θεθάιαην Γ άξζξν 14).
δ) Πε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί αγψλαο απφ ηελ ΔΝΞΔ, πάληα γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην Γεληθφ Θαλνληζκφ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ Θεθάιαην
Δ άξζξν 20, ε ΔΝΞΔ κπνξεί λα νξίζεη ηνλ αγψλα απηφλ νπνηαδήπνηε κέξα.
ε) Ζ ΔΝΞΔ κπνξεί λα αιιάμεη ηε κέξα θαη ηελ ψξα ζην πξφγξακκα, νπνηνπδήπνηε αγψλα πνπ
ζα αλακεηαδνζεί απφ ηελ ηειεφξαζε.
ζη) Ζ ΔΝΞΔ, εθφζνλ εμνπζηνδνηεζεί απφ ηα ζσκαηεία ηεο Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξψλ,
κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ηα ηειενπηηθά δηθαηψκαηα ησλ αγψλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο 20172018 ζε ηειενπηηθφ ζηαζκφ. Πηελ πεξίπησζε απηή θαλέλα ζσκαηείν δελ έρεη ην δηθαίσκα
λα έιζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηειενπηηθφ ζηαζκφ παλειιήληαο εκβέιεηαο γηα αλακεηάδνζε
αγψλα πξσηαζιήκαηνο.
Πε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ε νκάδα ζα κεδελίδεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
αγψλα θαη ζα απνβάιιεηαη απφ ην πξσηάζιεκα.
δ) Πσκαηείν ην νπνίν παξεκπνδίζεη ή δελ επηηξέςεη ζην ηειενπηηθφ θαλάιη, κε ην νπνίν έρεη
ζπκθσλήζεη ε ΔΝΞΔ, ηελ αλακεηάδνζε ηνπ αγψλα, ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ παξαπνκπή
ηνπ ζσκαηείνπ ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ (ΚΞΓΝ/ΔΝΞΔ) γηα
«δπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο» κε πξνβιεπφκελε ρξεκαηηθή πνηλή (πξφζηηκν κέρξη 15.000
ΔΟΩ). Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο ζα απνβάιιεηαη απφ ην πξσηάζιεκα. Αλαιακβάλεη δε εμ’
νινθιήξνπ ηελ θάιπςε ηπρφλ, πνηληθψλ ξεηξψλ ή απνδεκηψζεσλ πνπ ηπρφλ ζα θιεζεί λα
θαηαβάιεη ζε ηξίηνπο ε ΔΝΞΔ ιφγσ παξεκπφδηζεο ηεο ηειενπηηθήο κεηάδνζεο.
δ) Ρα ζσκαηεία έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπκθσλία κε ηειενπηηθφ ζηαζκφ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ή ΡΝΞΗΘΖΠ εκβέιεηαο γηα ηελ αλακεηάδνζε ησλ εληφο έδξαο αγψλσλ
ηνπο.
ζ) Δπηηξέπεηαη ε ειεχζεξε βηληενζθφπεζε ησλ αγψλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο απφ ηα ζσκαηεία
ηεο Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξψλ. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε παξαρψξεζε ηνπ πιηθνχ πνπ
βηληενζθνπήζεθε γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο.
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ΓΔΙΡΗΑ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΑΘΙΖΡΩΛ
ΓΔΙΡΗΑ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΞΟΝΞΝΛΖΡΩΛ

α) Νη αζιεηέο πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη πξέπεη λα έρνπλ ηα ζρεηηθά δειηία ηεο
ΔΝΞΔ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν α, ηνπ άξζξνπ 7 ηεο πξνθήξπμεο απηήο.
Ν έιεγρνο ησλ Γειηίσλ ζα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα απφ ηνλ Α’ Γηαηηεηή.
β) Ρα Γειηία ησλ αζιεηψλ δχλαληαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ λα ηα δεηήζνπλ πξνο έιεγρν, ζε
θάζε πεξίπησζε, πξηλ ην θιείζηκν ηνπ Φχιινπ Αγψλα.
γ) Γελ επηζηξέθεηαη δειηίν παίθηε ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1) Όηαλ ππνβιεζεί έλζηαζε θαθήο ζπκκεηνρήο ηνπ αζιεηή ιφγσ πιαζηνπξνζσπίαο
2) Όηαλ αλαγξαθεί ζην θχιιν ηνπ αγψλα απφ ηνλ δηαηηεηή γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα. Αλ ν
παίθηεο δελ παξαπεκθζεί ζηελ ΔΝΞΔ ην δειηίν ηνπ επηζηξέθεηαη ζην ζσκαηείν ηνπ.
δ) Ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδνο πνπ αγσλίδεηαη θαζψο θαη ζπλεξγάηεο απηνχ πξέπεη λα έρνπλ ην
ζρεηηθφ δειηίν, πνπ εθδίδεη ν ΠΔΞΞΔ ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ξξνπνλεηψλ θαη ηνλ
Γεληθφ Θαλνληζκφ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ζηε
γξακκαηεία ηνπ αγψλα.
ε) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 31 πεξ. 11 ηνπ λ. 2725/99 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ λ. 3057/02.
ΑΟΘΟΝ 12ν:

ΠΛΘΔΠΖ ΝΚΑΓΩΛ

Πχκθσλα κε ην Θεθάιαην Θ ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ ζε θάζε αγψλα ηνπ
Ξξσηαζιήκαηνο, κέρξη 5 άηνκα, θαηά ηελ θξίζε ηεο νκάδαο, έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη
ζηνλ πάγθν εθνδηαζκέλνη κε ηηο ηαπηφηεηεο πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηελ ΔΝΞΔ ή ζε πεξίπησζε
πξνπνλεηή απφ ηνλ ΠΔΞΞΔ, νη νπνίνη ζα έρνπλ κία απφ ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο:
1) Ν πξνπνλεηήο
2) Ν βνεζφο πξνπνλεηή
3) Ν θπζηνζεξαπεπηήο ή γηαηξφο ή γπκλαζηήο
4) Ν έθνξνο
5) ν θξνληηζηήο
6) Ν ζηαηηζηηθνιφγνο
Όια ηα άηνκα απηά ή φζα επηζπκνχλ λα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο Νκάδαο ηνπο θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ην Δηδηθφ Γειηίν Ραπηφηεηαο θαη ην νπνίν
ζα θέξνπλ καδί ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ. Ρα άηνκα απηά πξέπεη λα έρνπλ ηηο
παξαθάησ, θαηά πεξίπησζε, πξνυπνζέζεηο:
- Προπονηηής και Βοηθός Προπονηηή: πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ην δειηίν ηαπηφηεηαο
πξνπνλεηνχ πνπ εθδίδεη ν ΠΔΞΞΔ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε θαη ηνλ Θαλνληζκφ
Ξξνπνλεηψλ.
- Για ηον Φσζιοθεραπεσηή: πξέπεη λα είλαη Ξηπρηνχρνο Πρνιήο Φπζηνζεξαπεπηψλ. Γηα ηελ
απφδεημε ηεο ηδηφηεηάο ηνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί Αληίγξαθν Ξηπρίνπ.
- Για ηον Γσμναζηή: πξέπεη λα είλαη Ξηπρηνχρνο Ρ.Δ.Φ.Α.Α. ή ηζφηηκεο ζρνιήο. Γηα ηελ απφδεημε
ηεο ηδηφηεηάο ηνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί Αληίγξαθν Ξηπρίνπ.
- Για ηον Ιαηρό: πξέπεη λα είλαη Ξηπρηνχρνο Ηαηξηθήο Πρνιήο. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηάο ηνπ
πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί Αληίγξαθν Ξηπρίνπ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ.
- Για ηον Φρονηιζηή: πξέπεη λα είλαη Διιεληθήο πεθνφηεηαο θαη λα κελ έρεη δεισζεί ζαλ
Ξξνπνλεηήο ή Βνεζφο Ξξνπνλεηνχ ζε Φχιιν Αγψλα πξσηαζιήκαηνο πεηνζθαίξηζεο
Ξξσηαζιήκαηα, ηα ηειεπηαία 2 έηε.
- Για ηον Έθορο: πξέπεη λα είλαη Διιεληθήο πεθνφηεηαο θαη λα κελ έρεη δεισζεί ζαλ
Ξξνπνλεηήο ή Βνεζφο Ξξνπνλεηνχ ζε Φχιιν Αγψλα πξσηαζιήκαηνο πεηνζθαίξηζεο
Ξξσηαζιήκαηα, ηα ηειεπηαία 2 έηε.
- Για ηον ηαηιζηικολόγο: πξέπεη λα είλαη Διιεληθήο πεθνφηεηαο θαη λα κελ έρεη δεισζεί σο
πξνπνλεηήο ή βνεζφο πξνπνλεηή ζε άιιε νκάδα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν.
Ν Ξξνπνλεηήο θαη ν Βνεζφο Ξξνπνλεηή πξέπεη λα θέξνπλ νκνηφκνξθε εκθάληζε (πνιηηηθή ή
αζιεηηθή). Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ππφινηπα άηνκα πνπ ζα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο,
νη νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ νκνηφκνξθε εκθάληζε κεηαμχ ηνπο (πνιηηηθή ή αζιεηηθή).
Ν Α’ θαη ν Β’ Γηαηηεηήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ξαξαηεξεηή ηνπ αγψλα εθφζνλ ππάξρεη, πξέπεη
λα δεηήζνπλ πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ ηα άηνκα πνπ ζα θαζίζνπλ ζηνλ πάγθν θαη λα δεηήζνπλ ηα
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Δηδηθά Γειηία Ραπηφηεηάο ηνπο γηα έιεγρν. Πηελ ζπλέρεηα ζα επηζηξέθνπλ ηα Γειηία Ραπηφηεηαο
θαη ζα δεηνχλ λα θέξνληαη απφ ηα άηνκα απηά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα.
Νπνηνζδήπνηε δελ θέξεη καδί ηνπ ην Δηδηθφ Γειηίν Ραπηφηεηαο, δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηνλ
πάγθν. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, φηη βξίζθεηαη ζηνλ
πάγθν άηνκν ην νπνίν δελ έρεη ην δηθαίσκα απηφ, πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη ακέζσο θαη ην
γεγνλφο λα αλαθέξεηαη ζηηο Δθζέζεηο ηνπ Ξαξαηεξεηή ηνπ αγψλα θαη ηνπ Α’ δηαηηεηή. Πηηο
Δθζέζεηο απηέο πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη θάζε πεξίπησζε θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ Άξζξνπ απηνχ
(δηαθνξά ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο κε ην άηνκν πνπ ηελ θέξεη, επεηζφδηα απφ ηα άηνκα απηά θιπ).
Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη άηνκν βξίζθεηαη ζηνλ πάγθν Νκάδαο, ρξεζηκνπνηψληαο
Γειηίν ηαπηφηεηαο άιινπ αηφκνπ, ηφηε ην Γειηίν απηφ αλαθαιείηαη κέρξη ην ηέινο ηεο
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2017-2018 θαη δελ κπνξεί λα εθδνζεί άιιν γηα ην άηνκν πνπ ην έθεξε.
Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έρεη εθδνζεί Δηδηθφ Γειηίν Ραπηφηεηαο θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ 2017-2018 θαη ηεο παξνχζαο, ηφηε
αλαθαινχληαη φια ηα Δηδηθά Γειηία Ραπηφηεηαο ηνπ ζσκαηείνπ αθαηξνπκέλνπ παξάιιεια ηνπ
δηθαηψκαηνο έθδνζεο λεψηεξνπ Γειηίνπ ζην ζσκαηείν απηφ γηα ην ππφινηπν ηεο αγσληζηηθήο
πεξηφδνπ 2017-2018. Δπίζεο ζην άηνκν πνπ ην έθεξε δελ κπνξεί λα εθδνζεί άιιε κε
νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα.
Όια ηα Πσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζην Ξξσηάζιεκα ηεο Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξψλ, πξέπεη
λα απνζηείινπλ κέρξη 15 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηα ζηνηρεία
(ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ, ΗΓΗΝΡΖΡΑ), ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά (γηα φζεο πεξηπηψζεηο απηφ απαηηείηαη)
θαη κηα πξφζθαηε θσηνγξαθία, γηα ηελ έθδνζε ησλ Γειηίσλ Ραπηφηεηαο. Θάζε επηπιένλ
δήισζε ή αιιαγή αηφκνπ πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ΔΞΡΑ (7) εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή
ηνπ θάζε αγψλα. Φπζηθά δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα δεισζνχλ ΝΙΔΠ νη ηδηφηεηεο ησλ αηφκσλ
πνπ ζα βξίζθνληαη ζηνπο πάγθνπο ησλ Νκάδσλ. Ρα Πσκαηεία κπνξνχλ λα δειψζνπλ γηα ην
ππφινηπν ηεο πεξηφδνπ κέρξη 2 αιιαγέο γηα θάζε έλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα άηνκα, πάληα κε
ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο.
ΑΟΘΟΝ 13ν:

ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ

Νη ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηα ζσκαηεία ζηελ ΔΝΞΔ, ζα εθδηθάδνληαη ζχκθσλα κε φζα
αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθφ Θαλνληζκφ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ.
Ρν παξάβνιν γηα ηηο ελζηάζεηο νξίδεηαη ζε 150 ΔΟΩ.
ΑΟΘΟΝ 14ν:

ΓΗΑΗΡΖΡΔΠ

Νη δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο, νξίδνληαη απφ ηελ Θεληξηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο
(Θ.Δ.Γ.) ηεο ΔΝΞΔ.
ΑΟΘΟΝ 15ν:
α)

β)
γ)

δ)

ε)

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ

Ζ ηηκή εηζηηεξίνπ γηα ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο ζα θπκαίλεηαη απφ 3 κέρξη 10
ΔΟΩ. Ρα έζνδα απφ ηα εηζηηήξηα ησλ αγψλσλ ζα αλήθνπλ ζην γεπεδνχρν ζσκαηείν.
Ρελ επζχλε ηεο νηθνλνκηθήο δηνξγάλσζεο, εμαζθάιηζεο αδεηψλ, έθδνζεο εηζηηεξίσλ, θ.ι.π.,
ζα έρνπλ ηα γεπεδνχρα ζσκαηεία.
ΓΗΑ ΡΑ ΞΑΗΓΗΑ ΚΔΣΟΗ 16 ΔΡΩΛ, Ζ ΔΗΠΝΓΝΠ ΠΡΝΠ ΑΓΩΛΔΠ ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΔΙΔΘΔΟΖ.
Πε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο απαγνξεχεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ θηιάζισλ θαη
θαηά ζπλέπεηα ην θηινμελνχκελν ζσκαηείν δελ δηθαηνχηαη εηζηηεξίσλ. Πηνπο αγψλεο ζα
δίλνληαη ζηε θηινμελνχκελε νκάδα κφλν πξνζθιήζεηο γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ.
Πε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ε ΔΝΞΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηελ θξίζε
ηεο, ραξαθηεξηζκνχ αγψλα σο «εηδηθήο δηαρείξηζεο», ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ζε
πξνεγνχκελν αγψλα ησλ δχν νκάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζεκεησζνχλ
επεηζφδηα.
Όια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο επηβαξχλνπλ ηα ζσκαηεία. Ζ Νκνζπνλδία ζα ζπκβάιεη ζηε
κεηαθίλεζε ησλ ζσκαηείσλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη απηή ε δπλαηφηεηα εθφζνλ
επέιζεη ζπκθσλία κε ρνξεγφ ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
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ζη) Ζ ακνηβή ησλ παξαγφλησλ ηνπ αγψλα (Α’ δηαηηεηήο, Β’ δηαηηεηήο, Πεκεησηήο, Δπφπηεο,
παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο φπνπ ππάξρεη, παξαηεξεηή αγψλα φπνπ ππάξρεη) ζε φινπο ηνπο
αγψλεο επηβαξχλεη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν, ην νπνίν ζα θαηαβάιεη ηα αλαινγνχληα πνζά
ζηνπο παξαπάλσ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Δπίζεο ε κεηαθίλεζε θαη δηακνλή-δηαηξνθή (φπνπ ρξεηάδεηαη) ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ
ηνπ αγψλα βαξχλεη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν, ην νπνίν ζα θαηαβάιεη ηα αλαινγνχληα πνζά
ζηνπο παξαπάλσ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Πε πεξίπησζε πνπ ην γεπεδνχρν ζσκαηείν δελ θαηαβάιεη ηα παξαπάλσ πξνβιεπφκελα πνζά
ζηνπο παξάγνληεο ηνπ αγψλα, ν αγψλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ε γεπεδνχρνο νκάδα ζα
ράλεη ηνλ αγψλα κε 3-0 ζεη θαη 75-0 πφληνπο. Πε πεξίπησζε πνπ απηφ επαλαιεθζεί
παξαπάλσ απφ ηξεηο (3) θνξέο ηφηε απφ ηνλ επφκελν αγψλα ε γεπεδνχρνο νκάδα ζα
κεδελίδεηαη, ππφ ηελ έλλνηα ηεο κε παξνπζίαο ζην γήπεδν (άξζξν 22 πεξ α. ηνπ Γεληθνχ
Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ) κε φιεο ηηο εληεχζελ
πξνβιεπφκελεο βαζκνινγηθέο ζπλέπεηεο.
δ) Πηηο νκάδεο ησλ λεζηψλ φπνπ δελ ππάξρνπλ αμηνινγεκέλνη δηαηηεηέο θαη εθ ηνπ ιφγνπ
απηνχ ζα κεηαθηλνχληαη δηαηηεηέο απφ άιιεο πεξηνρέο, ε Νκνζπνλδία ζα ζπκβάιεη ζηα
έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ δηαηηεηψλ θαηαβάιινληαο ζην ζσκαηείν ην πνζφ ησλ 1.500 €
(εθάπαμ).
ε) Ρα ζσκαηεία πνπ δελ εθαξκφδνπλ θάπνηα απφ ηα πξνεγνχκελα άξζξα ζα έρνπλ θαη ηηο
αθφινπζεο θπξψζεηο, νη νπνίεο ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ ΓΠ/ΔΝΞΔ.
1) Αξηζκφο παηδηψλ γηα ηελ θπθινθνξία ηεο κπάιαο κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ:
Δπηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν απφ 100 ΔΟΩ ζην Πσκαηείν.
2) Ξαηδηά γηα ηελ θπθινθνξία ηεο κπάιαο ρσξίο νκνηφκνξθε εκθάληζε:
Δπηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 100 ΔΟΩ ζην Πσκαηείν.
3) Έιιεηςε ρεηξνθίλεηνπ πίλαθα
Δπηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 100 ΔΟΩ.
4) Απαγφξεπζε βηληενζθφπεζεο αγψλα
Δπηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π./Δ.Ν.ΞΔ. ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 600 ΔΟΩ. Πε
πεξίπησζε πνπ ην ίδην ζσκαηείν γηα δεχηεξε θνξά δελ επηηξέςεη ηελ βηληενζθφπεζε ζα
ηνπ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 1.500 ΔΟΩ.
ΑΟΘΟΝ 16ν:
Νη




ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ

νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη, βαζκνινγνχληαη κε:
Ρξεηο (3) βαζκνχο ζε πεξίπησζε λίθεο κε 3 – 0 ζεη ή 3 – 1 ζεη
Γχν (2) βαζκνχο ζε πεξίπησζε λίθεο κε 3 – 2 ζεη
Θαλέλα (0) βαζκφ: α) ζε πεξίπησζε ήηηαο κε 0 – 3 ζεη ή 1 – 3 ζεη, β) ζε θάζε πεξίπησζε
πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεπεδνχρνπ, δελ θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα πνζά ζηνπο
παξάγνληεο ηνπ αγψλα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 16 παξ. δ ηεο παξνχζαο.
 Έλα (1) βαζκφ ζε πεξίπησζε ήηηαο κε 2 – 3 ζεη
 Κεδεληζκφ θαη αθαίξεζε 3 (-3) βαζκψλ: α) ζε θάζε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζην
Θεθάιαην Δ άξζξν 22 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ,
β) ζε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεπεδνχρνπ, δελ θαηαβάιεη
πξνβιεπφκελα πνζά ζηνπο παξάγνληεο ηνπ αγψλα γηα πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θνξέο.
Πε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο ζα ηζνβαζκήζνπλ γηα νπνηαδήπνηε ζέζε, ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο ζέζεο ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο:
1) Νη βαζκνί πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη θάζε νκάδα ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο
2) Ν ιφγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηα ληθεθφξα ζεη θαη παξνλνκαζηή ηα ρακέλα
ζεη ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο.
3) Ν ιφγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηνπο θεξδηζκέλνπο βαζκνχο (πφληνπο) θαη
παξνλνκαζηή ηνπο ρακέλνπο βαζκνχο (πφληνπο) ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο.
Πε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν θαη ππάξρεη θαη πάιη ηζνβαζκία ζηνπο
βαζκνχο, ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νκάδαο πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πςειφηεξε ζέζε ζα
ιεθζνχλ ππφςε θαηά ζεηξά νη πεξ. 2 θαη 3 (εάλ ρξεηαζηεί). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ππνινίπσλ
ζέζεσλ αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία (εμαηξνπκέλεο ηεο νκάδαο πνπ ήδε έρεη θαηαηαγεί),
πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ νη ππφινηπεο νκάδεο ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο (πρ ηζνβαζκνχλ 3
νκάδεο ζηελ ίδηα ζέζε [Α, Β θαη Γ]. Ιακβάλνληαο ππφςε καο ηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο
βιέπνπκε φηη ππάξρεη λέα ηζνβαζκία αιιά ε νκάδα Α ιφγσ θαιχηεξνπ ζπληειεζηή ζηα ζεη
θαηαηάζζεηαη 1ε. Πηε ζπλέρεηα αθνινπζνχκε εμ αξρήο ηελ ίδηα δηαδηθαζία κφλν γηα ηηο νκάδεο Β
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θαη Γ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαμχ ηνπο αλακεηξήζεηο ρσξίο λα ππνινγίδνπκε ηελ 1ε
θαηαηαγείζα νκάδα Α. Κεηαμχ ησλ Β θαη Γ, ε νκάδα πνπ ππεξηεξεί είλαη ε Γ ε νπνία θαη
θαηαηάζζεηαη 2ε ελψ Β θαηαηάζζεηαη 3ε).
4) Ν ιφγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηα θεξδηζκέλα ζεη θαη παξνλνκαζηή ηα
ρακέλα ζεη ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο γηα ηελ θάζε νκάδα πνπ ηζνβαζκεί.
5) Ν ιφγνο ηνπ θιάζκαηνο πνπ ζα έρεη αξηζκεηή ηνπο θεξδηζκέλνπο πφληνπο (βαζκνχο) θαη
παξνλνκαζηή ηνπο ρακέλνπο βαζκνχο (πφληνπο) ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο
γηα ηελ θάζε νκάδα πνπ ηζνβαζκεί.
ΑΟΘΟΝ 17ν:

ΔΞΑΘΙΑ - ΒΟΑΒΔΗΑ

Πηελ Ξξσηαζιήηξηα νκάδα θάζε νκίινπ ζα απνλεκεζεί Θχπειιν απφ ηελ ΔΝΞΔ θαη ζηνπο
αζιεηέο ηεο δεθαηέζζεξα επίρξπζα κεηάιιηα θαη αληίζηνηρα δηπιψκαηα.
Πηηο Β θαη Γ νκάδεο ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο ηνπ θάζε νκίινπ κεηάιιην θαη δίπισκα θαη ζηνπο
αζιεηέο ηνπο δηπιψκαηα θαζψο θαη αλά δεθαηέζζεξα επάξγπξα θαη ραιθά κεηάιιηα αληίζηνηρα.
ΑΟΘΟΝ 18ν:

ΓΔΛΗΘΑ

Όηη δελ πξνβιέπεηαη απφ απηή ηελ Ξξνθήξπμε θαζψο επίζεο φηη δελ πξνβιέπεηαη ή θαζνξίδεηαη
απφ ηνλ Γεληθφ Θαλνληζκφ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ ή ηελ Γεληθή
Ξξνθήξπμε Ξξσηαζιεκάησλ, φπσο θαη θάζε αζάθεηα πνπ ρξεηάδεηαη ζπκπιήξσζε ή
δηεπθξίλεζε, ζα ξπζκίδεηαη απφ ην ΓΠ ηεο ΔΝΞΔ, ε νπνία θαη ζα απνζηείιεη ζηα ζσκαηεία
ζρεηηθέο εγθπθιίνπο.

Ν Ξξφεδξνο
Γηψξγνο Θαξακπέηζνο

Ν Γελ. Γξακκαηέαο
Λεθηάξηνο Σαιβαηδήο
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