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Συμπληρωματική  Προκήρυξη της  2ης Τοπικής Κατηγορίας Γυναικών 
Αγωνιστικής Περιόδου 2021-2022 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του 
καταστατικού της ΕΠΕΣΘ, του  Κανονισμού Παιδιάς της FIVB,   του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης & 
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων (ΓΚΟΔΠ) της ΕΟΠΕ,  της υπ' αριθμ. Πρωτ.: 2582/17.06.2021 Γενικής 
Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ., αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 και της υπ' αριθμ. Πρωτ.: 
768/1.10.2021 Ειδικής  Προκήρυξης της 2

ης
 Τοπικής Κατηγορίας Γυναικών  συμπληρώνεται στο Κεφ. 

Δ΄ ως εξής: 

 
Δ΄: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  
 

 Οι δέκα τρεις (13) ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή θα χωρισθούν σε δύο ομίλους ο Α΄ 
όμιλος (Ανατολής)  με επτά ομάδες και ο Β΄ όμιλος (Δύσης)  με έξι ομάδες. Στον όμιλο της 
Ανατολής θα τοποθετηθούν οι ομάδες του Νομού Χαλκιδικής ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ &  ΠΟ 
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ. Στον Β΄ όμιλο της Δύσης θα τοποθετηθούν οι ομάδες ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ, 
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ, ΓΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ & ΑΕ ΔΕΛΤΑ. Οι πέντε ομάδες 
του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης  θα κληρωθούν τέσσερεις στον Α΄ όμιλο 
και μία στον Β΄ όμιλο. Στην Α΄ Φάσης οι ομάδες θα αγωνισθούν σύμφωνα με την κλήρωση 
που θα προκύψει σε έναν γύρο ένας προς όλους.  

 

 Στην Β΄ Φάση προκρίνονται όλες οι ομάδες ως εξής: Οι τέσσερεις πρώτες ομάδες της 
βαθμολογίας του κάθε ομίλου,  σύνολο οκτώ, προκρίνονται στον όμιλο ανόδου, όπου  θα 
αγωνισθούν μετά από κλήρωση ένας προς όλους σε δύο γύρους. Η πρώτη ομάδα της 
βαθμολογίας των δύο γύρων με την 2

η
 θα αγωνισθούν σε έναν αγώνα ουδέτερο γήπεδο 

για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Στην 1
η
 Γυναικών για την νέα αγωνιστική περίοδο 

2022-23 ανέρχονται δύο ομάδες, δηλαδή  η νικήτρια ομάδα  του τελικού και η ηττημένη. 
 

 Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις  στη βαθμολογία των ομίλων της Α΄ 
φάσης επίσης μετά από κλήρωση θα αγωνισθούν ένας προς όλους σε έναν γύρο για τις 
θέσεις κατάταξης από το Νο 9 έως και το Νο 13.  

 
 

  Για την αγωνιστική περίοδο 2022-23,  αν ο αριθμός των ομάδων που θα υποβιβασθούν 
από την 1

η
 Τοπική  Γυναικών στη 2

η
 Τοπική  Γυναικών {έτσι όπως προβλέπεται από τις 

προκηρύξεις της Β΄ Εθνικής Γυναικών και της 1
ης

 Γυναικών,  ότι ανάλογα με τον αριθμό των 
ομάδων της περιοχής μας που τυχόν θα υποβιβασθούν από την Α2 Γυναικών στην Β΄ 
Εθνική,  αντίστοιχα από την Β΄ Εθνική Γυναικών στην 1

η
 Γυναικών και από την 1

η
 Γυναικών 

στη 2η, τότε υποβιβάζονται, πέρα των προβλεπομένων,   τόσες ομάδες ώστε  να 
παραμείνει σταθερά 12 (δώδεκα) ο αριθμός των ομάδων που θα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στη Β΄ Εθνική και 1

η
 Γυναικών του 2022-23},   είναι  πάνω (16) δέκα έξι (στο 

δέκα έξι περιλαμβάνονται οι  ομάδες    που θα υποβιβασθούν από την 1
η
 Γυναικών, αυτές 

που παραμένουν στην κατηγορία,   και οι τυχόν νέες ομάδες που θα  προκύψουν από τη 
δημιουργία νέων τμημάτων γυναικών από τα υφιστάμενα ή νεοεγγραφέντα σωματεία), 



τότε το Δ.Σ. της ΕΠΕΣΘ διατηρεί το δικαίωμα να δημιουργήσει εκ νέου την 3η Τοπική 
Γυναικών.  

 

 Η Ε.Πε.Σ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να ματαιώσει τη διεξαγωγή των  

πρωταθλημάτων για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον το Δ.Σ. κρίνει ότι δεν υπάρχουν οι 

κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή τους. Σε περίπτωση που 
υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, η Ε.ΠΕ.Σ.Θ. έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το 
σύστημα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων με βάση την ρύθμιση αυτή, ούτως ώστε σε 
κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.   

 

 
Για το Δ.Σ. της Ε.ΠΕ.Σ.Θ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    
Νικόλαος Δατσέρης                     Ιωάννης Σταλιόπουλος 

 
 
ε.α. 


