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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
του καταστατικού της ΕΠΕΣΘ, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης & Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων (ΓΚΟΔΠ) της ΕΟΠΕ, του Διεθνούς Κανονισμού Πετοσφαίρισης και της
υπ' αριθμ. Πρωτ.: 2399/24.05.2018 Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ.,
αγωνιστικής περιόδου 2018-2019, η προκήρυξη της Τοπικής Κατηγορίας Ανδρών με
αριθμ πρωτ. 1024/8.8.18 ως προς το Κεφ. Α΄ συμπληρώνεται ως εξής:
Α΄: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ΑΠΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
2. AO ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
3. ΜΑΚΕΔΩΝ
4. ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
5. ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ
6. ΑΟ ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ
7. ΑΕ ΔΕΛΤΑ
8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
και όσα σωματεία έχουν τις προϋποθέσεις του κεφ. Ε’, άρθρο 19, παρ. 6 & 7 του
ΓΚΟΔΠ της ΕΟΠΕ, αλλά και των υφισταμένων – εγγεγραμμένων σωματείων που
επιθυμούν να λάβουν μέρος για πρώτη φορά με ανδρικό τμήμα και δεν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής σε μεγαλύτερη κατηγορία.
1. Η συμμετοχή των παραπάνω σωματείων είναι υποχρεωτική. Σωματείο
που δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα και δεν συμμετέχει, δεν
υπολογίζεται στον πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης. Το ίδιο
ισχύει και για σωματείο που δικαιούται συμμετοχής, αλλά δηλώσει
εγγράφως πριν από την κλήρωση τη βούληση του να μη λάβει μέρος
στο πρωτάθλημα.
2. Σε Σωματείο που δικαιούται συμμετοχής και δεν πάρει μέρος στο
πρωτάθλημα ή αποχωρήσει μετά την έναρξη του πρωταθλήματος και
αφού έχει συμμετάσχει έστω και σε έναν αγώνα, επιβάλλεται ποινή
αφαίρεσης έξι (-6) βαθμών από το πρωτάθλημα της επόμενης
αγωνιστικής περιόδου (άρθρο 9 του ΓΚΟΔΠ) στο οποίο θα συμμετάσχει.
3. Σωματείο που συμπληρώνει δύο μηδενισμούς για οποιαδήποτε από τις
περιπτώσεις του άρθρου 22 του ΓΚΟΔΠ και ανεξάρτητα από το είδος
της πρώτης παράβασης, αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες του
πρωταθλήματος. Οι αγώνες που έχουν διεξαχθεί, παραμένουν ισχυροί
και το σωματείο παραμένει στον βαθμολογικό πίνακα, ενώ οι
υπόλοιποι αγώνες του πρωταθλήματος κατακυρώνονται με 3-0 σετ και
75-0 πόντους υπέρ του αντιπάλου σωματείου. Σε σωματείο που
υποπίπτει σε τέτοια παράβαση επιβάλλεται επιπλέον ποινή αφαίρεσης
έξι (-6) βαθμών από το πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής
περιόδου
4. Σωματείο, που δικαιούται συμμετοχής σε πρωτάθλημα εθνικής ή
τοπικής κατηγορίας, δύναται να δηλώσει έως τις 5 Ιουνίου εκάστου
έτους μετά από
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5. απόφαση του ΔΣ του που δεν ανακαλείται και υποβολή σχετικού
αποσπάσματος πρακτικού, ότι επιθυμεί ν’ αγωνιστεί σε
συγκεκριμένο/α Πρωτάθλημα/τα κατώτερης Κατηγορίας. Στο σωματείο
αυτό επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Δικαιοδοτικού Οργάνου
αφαίρεση δώδεκα (-12) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα
συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
6. Σωματείο που δικαιούται συμμετοχής (με εξαίρεση τα σωματεία που
κάνουν χρήση της διάταξης της παρ. β του παρόντος), αλλά δηλώσει
εγγράφως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχής τη
βούληση του να μην λάβει μέρος στο πρωτάθλημα ή δεν δηλώσει
συμμετοχή μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δεν υπολογίζεται
στον πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, δεν αγωνίζεται την
ίδια αγωνιστική περίοδο ούτε σε κατώτερη κατηγορία και υποβιβάζεται
στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, εφόσον υπάρχει. Στο σωματείο
αυτό επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου Δικαιοδοτικού
Οργάνου οι παρακάτω ποινές: Χρηματικό ποινή 1.000 € και
αφαίρεση δώδεκα (-12) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα
συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες της Τοπικής Κατηγορίας Ανδρών
θεωρείται μόνο η παρουσία στο γήπεδο, με αθλητική περιβολή, το λιγότερο έξι (6)
αθλητών.
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