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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
Κ 17 ΑΓΟΡΙΑ - Κ 16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  (& ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)  

 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 
 

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 και της υπ' αριθμ. Πρωτ.: 2938/7.07.2022 Γενικής 
Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ., αγωνιστικής περιόδου 2022-2023   

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

τα πρωταθλήματα Παμπαίδων και Παγκορασίδων της ΕΠΕΣΘ 2022-2023. Η παρούσα προκήρυξη 
συμπληρώνει την υπ. αριθμ. 1623/5.12.22 ειδική προκήρυξη τουρνουά εκτός συναγωνισμού Κ  16 Κορίτσια 
2022-23.  
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.ΠΕ.Σ.Θ. Εφόσον το 
επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα Κ 17 Αγόρια – Κ 16 Κορίστια.  Στο 
πρωτάθλημα Κ 17 Αγόρια μπορούν να συμμετέχουν με περισσότερες από μία  ομάδα. 
 Ειδικά στο πρωτάθλημα Παμπαίδων αν  ο αριθμός των σωματείων που θα δηλώσουν δεύτερες και 
τρίτες ομάδες είναι ικανοποιητικός, τότε αυτές θα συγκροτήσουν δικό τους, εκτός  συναγωνισμού 
τουρνουά και θα ισχύσουν όσα προβλέπονται στην Γενική Προκήρυξη της ΕΟΠΕ. διαφορετικά θα 
ενσωματωθούν στο πρωτάθλημα και θα ισχύσουν και γι αυτές όλοι οι ειδικοί  όροι που προβλέπονται για 
τις Α΄  Ομάδες. 
 Αν ένα σωματείο πάρει μέρος στο Πρωτάθλημα Κ 17 Αγορια  ή Κ 16 κορίτσια ή στο εκτός 
συναγωνισμού τουρνουά  αλλά μηδενιστεί σε ΔΥΟ αγώνες, διαδοχικά ή διακεκομμένα, για οποιαδήποτε 
αιτία (από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο κεφ. Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης & 
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ), θα του επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης ΤΡΙΩΝ (3) βαθμών από το 
πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών της ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ αγωνιστικής περιόδου, στην κατηγορία που θα ανήκει. 
Συγχρόνως η ομάδα Παμπαίδων ή Παγκορασίδων θα αποβάλλεται από το τρέχον πρωτάθλημα. Η ίδια 
ποινή θα επιβάλλεται και αν ένα σωματείο δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα και δεν αγωνιστεί σε 
αυτό, εφόσον δεν έχει αποσύρει τη δήλωσή του μέχρι την ημέρα της κλήρωσης. 
 Σε περίπτωση που η αφαίρεση των 3 βαθμών από τα αντίστοιχα πρωταθλήματα Ανδρών ή 
Γυναικών, δεν μπορεί να εφαρμοστεί την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η ποινή θα εφαρμοστεί την 
επόμενη αγωνιστική περίοδο 2023-2024. 
 Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που μία ομάδα υποπέσει σε ένα από τα παραπάνω 
παραπτώματα στο  εκτός συναγωνισμού τουρνουά. Τονίζεται κατηγορηματικά ότι σε κανέναν αγώνα δεν θα 
επιτραπεί η συμμετοχή αθλητή ή αθλήτριας που δεν έχει επίσημο δελτίο αθλητικής ιδιότητας της Ε.Ο.ΠΕ. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες των Πρωταθλημάτων θεωρείται η παρουσία στο 
γήπεδο, με αθλητική περιβολή, τουλάχιστον  έξι (6) αθλητών-αθλητριών, σύμφωνα με την Γενική 
Προκήρυξη της Ε.Ο.ΠΕ και η ομάδα δικαιούται να δηλώσει 14 αθλητές - αθλήτριες.  
 
Β. ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 
 Στα πρωταθλήματα Κ 17 Αγόρια και Κ 16 Κορίτσια (πρώην  Παμπαίδων και πρώην  Παγκορασίδων 
αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές που γεννήθηκαν από 1.1.2007 και 
μετά και αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.2008 και μετά. 

ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΕΛΑΘΡΟ 

 2310.231.091,  2310.270.588,  epesth@otenet.gr 

www.epesth.gr 
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Γ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ 
           Κάθε σωματείο που επιθυμεί να πάρει μέρος στα Πρωταθλήματα Παμπαίδων-Παγκορασίδων, 
πρέπει να καταθέσει στα γραφεία της ΕΠΕΣΘ για τα αγόρια  μέχρι και την  Τρίτη 3  Ιανουαρίου 23 δήλωση 
συμμετοχής, για δε τα κορίτσια μέχρι την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023  που θα υπογράφουν ο 
Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του και θα φέρει απαραίτητα τη σφραγίδα αυτού. Η δήλωση θα πρέπει 
να αναφέρει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης . 
          Κάθε σωματείο που θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα ή στο εκτός συναγωνισμού τουρνουά ή και 
στα δύο θα πρέπει να καταβάλει στην ΕΠΕΣΘ, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής, παράβολο 20 euro για το 
πρωτάθλημα Κ 17 Αγόρια και 50 ευρώ για το πρωτάθλημα Κ 16 Κορίτσια. Η κλήρωση για το πρωτάθλημα 
παμπαίδων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04.1.23, ώρα 14:30 στα γραφεία της ΄Ενωσης,   η δε κλήρωση 
για τον  καταρτισμό των ομίλων της πρώτης φάσης στο πρωτάθλημα παγκορασίδων, θα πραγματοποιηθεί 
την  Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 23 και ώρα  14:00   στα γραφεία της ΕΠΕΣΘ.  
Δεν θα γίνει δεκτή δήλωση συμμετοχής, εφόσον δεν καταβληθεί το σχετικό παράβολο και δεν έχουν 
εξοφληθεί οφειλές που αφορούν παράβολα προηγούμενων ετών της αντίστοιχης διοργάνωσης. 
 
Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Το Πρωτάθλημα Κ 17 Αγόρια θα αρχίσει το Σάββατο 14.1.23 και  το Κ 16 Κορίτσια  θα αρχίσει το 
Σάββατο  04 Φεβρουαρίου 2023. 
 
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή, αυτές θα χωριστούν σε 
ομίλους και θα αγωνιστούν με πρόγραμμα που θα καθοριστεί μετά από κλήρωση. Λεπτομέρειες για το 
σύστημα διεξαγωγής θα ανακοινωθούν στην κλήρωση και θα κοινοποιηθούν στα σωματεία με 
συμπληρωματική προκήρυξη.  
             Για τα σωματεία που θα συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα Κ 17 Αγόρια και κ 16 Κορίτσια με 
δύο ή περισσότερες ομάδες, ισχύουν τα εξής: 
 α. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχών στο εκτός συναγωνισμού τουρνουά δεν είναι 
ικανός για να διεξαχθεί αυτό, οι ομάδες κάθε σωματείου θα αγωνιστούν υποχρεωτικά σε διαφορετικούς 
ομίλους. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον προκριθούν στη Β’ Φάση και οι δύο ομάδες του ίδιου σωματείου, 
τότε θα συνεχίσει μόνο μία ομάδα (την οποία θα επιλέξει το σωματείο) και την θέση της άλλης θα 
καταλάβει η ομάδα με την αμέσως καλύτερη βαθμολογία στον όμιλό της. 
 β. Στην περίπτωση που το πρωτάθλημα είναι ενιαίο, δηλαδή αγωνίζονται στο ίδιο πρωτάθλημα 
πλέον της μίας ομάδας από το ίδιο σωματείο, και μία από τις ομάδες του σωματείου αποκλειστεί από το 
πρωτάθλημα λόγω μηδενισμών (στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Γενική Προκήρυξη), θα 
ισχύσουν όσα προβλέπονται πιο πάνω και συγκεκριμένα αφαίρεση 3 βαθμών από το πρωτάθλημα της 
κατηγορίας που ανήκει και η ομάδα θα αποβληθεί από το πρωτάθλημα.  
 γ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των των συμμετοχών στο «εκτός συναγωνισμού» τουρνουά,  δεν 
είναι αρκετός και αυτές ενσωματωθούν στο κανονικό πρωτάθλημα, δεν θα ισχύσει η παρ. 4 του Ειδικού 
Ορου που ακολουθεί.  
 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Σινιστάται η μη χρησιμοποίηση  αθλητή/αθλήτριας σαν Libero  
2. Δεν επιτρέπεται σέρβις των αθλητών / αθλητριών με άλμα στο εκτός συναγωνισμού 

τουρνουά. Σε περίπτωση που συμβεί η ομάδα χάνει τον πόντο. 
3. Επιβάλλεται οι  σύλλογοι που θα πάρουν μέρος στο  πρωτάθλημα αλλά και  στο «εκτός 

συναγωνισμού» τουρνουά να φροντίζουν να αγωνίζονται όλοι οι δηλωθένετες αθλητές – 
αθλήτριες τουλάχιστον για ένα ολόκληρο ΣΕΤ.   

4. Συνιστάται  στα  τουρνουά «εκτός συναγωνισμού»  οι σύλλογοι που θα πάρουν μέρος στα 
συγκεκριμένα τουρνουά  να  χρησιμοποιούν πιο απλά συστήματα με  δύο (2) έως έξι (6) 
πασαδόρους (χωρίς διείσδυση) και όχι  τη χρησιμοποίηση μόνο ενός πασαδόρου (σύστημα 
5:1).  

Το ύψος του φιλέ καθορίζεται για τα αγόρια στα 2.43 μ. και για τα κορίτσια στα 2.24 μ. Ολοι οι αγώνες θα 
διεξάγονται στα τρία νικηφόρα σετ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 36123/2.8.2006 Υ.Α. 
(ΦΕΚ/Β’1223/5.9.2006) οι προπονητές των ομάδων Ανδρών και Γυναικών (όλων των κατηγοριών), Εφήβων, 
Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων, Παμπαίδων και Παγκορασίδων είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν στον Α΄ 
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διαιτητή του αγώνα, την κάρτα προπονητή που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν 
δικαίωμα να καθίσουν στον πάγκο της ομάδας τους και να ασκούν καθήκοντα προπονητή. 
 

 ΣΤ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε γυμναστήρια που βρίσκονται στην γεωγραφική περιφέρεια της 
Ενωσης και θα δηλωθούν από τα σωματεία ή θα καθοριστούν από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της 
ΕΠΕΣΘ. 
 Τα σωματεία θα θεωρηθεί ότι έχουν γηπεδότητα μόνον εφόσον προσκομίσουν στην ΕΠΕΣΘ, πριν 
την κλήρωση του πρωταθλήματος, έγγραφο του Γυμναστηρίου ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, στο 
οποίο θα αναφέρεται η μέρα και η ώρα που παραχωρείται για τους αγώνες του. Απαραίτητη προϋπόθεση 
όσον αφορά την γηπεδότητα είναι η ύπαρξη άδειας λειτουργίας του γυμναστηρίου.  
 Οι αγώνες των πρωταθλημάτων Κ 17 Αγόρια  και Κ 16 Κορίτσια διεξάγονται ημέρα Σάββατο, με 
ώρες έναρξης από ώρα 09.30 έως 20.30. Η επιτροπή πρωταθλημάτων, μετά από έγκριση του ΔΣ, διατηρεί 
το δικαίωμα να ορίζει τους αγώνες οποιασδήποτε φάσης του πρωταθλήματος ή του εκτός συναγωνισμού 
τουρνουά,  οποιαδήποτε μέρα, αν παρουσιαστεί ανάγκη γι’ αυτό.  
 Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί το παραπάνω έγγραφο γηπεδότητας, τα γυμναστήρια 
διεξαγωγής των αγώνων θα ορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΠΕΣΘ, όπως αυτό είναι 
εφικτό από τις υπάρχουσες συνθήκες. Εφόσον ένα σωματείο δεν προσκομίσει έγγραφο γηπεδότητας πριν 
από την έναρξη του πρωταθλήματος, τότε δεν έχει δικαίωμα να το κάνει στη συνέχεια ή για τις επόμενες 
φάσεις. Η έδρα μπορεί να αλλάξει μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΠΕΣΘ, μόνον σε περιπτώσεις 
αποπεράτωσης νέων γυμναστηρίων ή έκδοσης αδείας λειτουργίας γυμναστηρίων που βρίσκονται στον 
Δήμο του ενδιαφερόμενου σωματείου.  
 Οι αγώνες των σωματείων της Χαλκιδικής, όταν είναι γηπεδούχα, θα διεξάγονται στις έδρες τους. 
  
Ζ. ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΟΣ - ΜΠΑΛΕΣ 
          Στους αγώνες Πρωταθλήματος Κ 17 Αγόρια – Κ 16 Κορίτσια θα χρησιμοποιηθούν τα φύλλα αγώνος 
που χρησιμοποιούνται σε όλους τους αγώνες των Πρωταθλημάτων Βόλλεϋ. 

Οι αγώνες του εκτός συναγωνισμού τουρνουά  θα διευθύνονται από ΕΝΑΝ Διαιτητή και θα 
χρησιμοποιείται το Ειδικό Φύλλο Αγώνα της ΕΠΕΣΘ, το οποίο υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 
Ενωσης. 
 Οι μπάλες που θα χρησιμοποιηθούν στην κατηγορία, είναι αυτές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ι 
της Γενικής Προκήρυξης της Ε.Ο.ΠΕ. 
          Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να φροντίζουν για την ύπαρξη ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΑ στο γυμναστήριο 
που χρησιμοποιούν ως έδρα για τους αγώνες στους οποίους είναι γηπεδούχα. Σε διαφορετική περίπτωση 
θα εφαρμόζονται όσα προβλέπει ο ΓΚΟΔΠ της ΕΟΠΕ  
  
Η. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ 
1) Στις φάσεις του πρωταθλήματος όπου υπάρχουν όμιλοι, οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται ως 
εξής: 

Α.  - Δύο βαθμούς σε περίπτωση νίκης 
        - Ενα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας  
                   - Κανέναν βαθμό σε περίπτωση μηδενισμού 

     Β.  - Τρεις βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3-0  ή 3-1 ΣΕΤ 
       - Δύο βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3-2 ΣΕΤ 

                -  Ενα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας με 2 -3  ΣΕΤ  
                        - Κανέναν βαθμό σε περίπτωση ήττας με 0 – 3 ή 1- 3 ΣΕΤ 

      - Αφαίρεση τριών (-3) βαθμών σε περίπτωση μηδενισμού  
 Για όλα τα υπόλοιπα ισοβαθμίες – κατάταξη κ.λ.π. ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Κεφ. Ε, αρ. 19 του 

ΓΚΟΔΠ . 
Θ. ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
           α) Αναβολές αγώνων δίνονται ΜΟΝΟΝ στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΟΔΠ της 
ΕΟΠΕ. 
           β) Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε για οποιαδήποτε αιτία, μπορεί να κριθεί επαναληπτέος 
μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΠΕΣΘ. 
 γ) Σε περίπτωση που χορηγηθεί από την ΕΠΕΣΘ αναβολή αγώνα κατά τα ανωτέρω, το ΔΣ της 
Ενωσης μπορεί να ορίσει τον αναβληθέντα αγώνα οποιαδήποτε μέρα. 
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Ι. ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 
         Στους αγώνες Κ 17 Αγόρια και Κ 16 κορίτσια (πρώην  παμπαίδων – παγκορασίδων) ,  έχουν δικαίωμα 
να συμμετάσχουν αθλητές & αθλήτριες εγγεγραμμένοι – ες,  στη δύναμη της ΕΟΠΕ, οι οποίες: 
 

α)  1.   Συμπεριλαμβάνονται στην « Αγωνιστική Λίστα » που εκδίδει το σωματείο από την  
Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ και στην οποία η θεώρηση της για την τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδο 2022-2023 πραγματοποιείται απευθείας από την Ηλεκτρονική Βάση 
Δεδομένων. 

        2.  ΄Εχουν θεωρημένη και σε ισχύ «Κάρτα Υγείας Αθλητή» 
β) Απαγορεύεται η συμμετοχή  αθλήτριας: 

1. Αν έχει αναφερθεί από τον Διαιτητή στο Φύλλο του Αγώνα. 
2. Αν εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε από αρμόδια αρχή για πειθαρχικό ή άλλο παράπτωμα. 

γ) Σύμφωνα με τη διάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, πρέπει: 

1. Οι αριθμοί των αθλητών να είναι γραμμένοι στην πίσω και εμπρός επιφάνεια της φανέλας. 

2. Οι αριθμοί των αθλητών πρέπει να περιορίζονται από το Νο. 1 μέχρι και το Νο. 20. 
δ)  Στις φανέλες των αθλητών επιτρέπονται διαφημίσεις (απεριόριστος αριθμός) με την προϋπόθεση ότι 

τα προϊόντα που διαφημίζουν είναι αυτά που επιτρέπονται από την ΕΟΕ και έχει δοθεί η σχετική 

έγκριση από την ΕΟΠΕ. Για να δοθεί έγκριση από την ΕΟΠΕ θα πρέπει το σωματείο να αποστείλει 
σχέδιο της φανέλας. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να εμποδίζουν την ευδιάκριτη εμφάνιση του 
αριθμού φανέλας του κάθε αθλητή. 

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των παραπάνω είναι οι διαιτητές των αγώνων. 
 
ΙΑ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ 
           Ο τρόπος υποβολής και επίλυσης ενστάσεων και εφέσεων καθορίζεται από το κεφ. ΣΤ’ του ΓΚΟΔΠ 
της ΕΟΠΕ. 
           Για τις υποβαλλόμενες ενστάσεις το παράβολο ορίζεται σε 100 Ευρώ (€ 100). Σε περίπτωση 
απόρριψης της ένστασης, το παράβολο εκπίπτει υπέρ της ΕΠΕΣΘ. 
  
ΙΒ. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 
           Οι διαιτητές των αγώνων των Πρωταθλημάτων Παμπαίδων-Παγκορασίδων και του εκτός 
συναγωνισμού τουρνουά θα είναι επίσημοι διαιτητές ΕΟΠΕ και θα ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας 
της ΕΠΕΣΘ.  
 Η αποζημίωση (15 Ευρώ για κάθε διαιτητή και κάθε γραμματεία) και τυχόν μετακινήσεις των 
διαιτητών όπου προκύπτουν, θα καταβάλλονται από το γηπεδούχο σωματείο και σε όλη τη διάρκεια του 
πρωταθλήματος εκτός από την τελική φάση (Final Four). 

To γηπεδούχο σωματείο οφείλει να καταβάλει την αποζημίωση και τη μετακίνηση (εφόσον 
απαιτείται) των διαιτητών πριν από την έναρξη του αγώνα, σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας δεν θα 
διεξάγεται και το γηπεδούχο σωματείο θα μηδενίζεται, έτσι όπως προβλέπει η Γενική Προκήρυξη 
πρωταθλημάτων ΕΟΠΕ 2022-2023. 

Ακολουθεί ο πίνακας των γυμναστηρίων για τα οποία απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης 
μετακίνησης στους διαιτητές. 

Εφιστούμε την προσοχή ότι η μετακίνηση των διαιτητών πληρώνεται μία φορά, ανεξάρτητα αν 
διαιτητεύουν ένας, δύο ή τρεις διαιτητές. Επίσης, πληρώνεται μια φορά αν υπάρχουν διαδοχικοί αγώνες 
του ίδιου σωματείου στο ίδιο γήπεδο και το σώμα των διαιτητών παραμένει το ίδιο. Σε περίπτωση που οι 
διαδοχικοί αγώνες είναι διαφορετικών σωματείων, η αποζημίωση καταβάλλεται κατά 50% από το κάθε 
γηπεδούχο σωματείο 

 

Α/Α ΓΗΠΕΔΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΠΟΣΟ 

1. ΔΓ ΠΕΡΑΙΑΣ - ΚΑΠΠΑ 24 10 

2. ΔΑΚ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΔΡΥΜΟΣ) 21 10 

3. ΔΑΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 24 10 

4. ΔΓ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 16 10 

5. ΔΑΚ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 20 10 

6. ΔΓ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 28 15 

7. ΔΑΚ ΚΥΜΙΝΩΝ 24 10 
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8. ΔΑΚ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 32 20 

9. ΔΓ ΓΕΦΥΡΑΣ 31 15 

10. ΔΓ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 30 15 

11. ΔΑΚ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 38 20 

12. ΔΑΚ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 37 20 

13. ΔΑΚ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ-ΔΓ ΑΙΝΕΙΑΣ 33 20 

14. ΔΑΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 40 20 

15. ΔΑΚ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 61 30 

16. ΔΑΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 62 30 

17. ΔΑΚ ΑΡΝΑΙΑΣ 74 40 

18. ΔΓ ΝΙΚΗΤΗΣ 100 50 

19. ΔΓ ΣΤΑΥΡΟΥ 77 40 

20. ΔΑΚ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 34 20 

21. ΔΓ ΛΑΓΥΝΩΝ 15 10 

22. ΔΓ ΡΥΣΙΟΥ 18 10 

23. ΔΑΚ ΣΙΝΔΟΥ 14 10 

24. ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ 15 10 

25 Σχολ. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 55 30 

26. ΔΑΚ ΘΕΡΜΗΣ 16 10 

27 ΔΑΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 14 10 

 
 
ΙΓ. ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ 
          Στην Πρωταθλήτρια Ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και δίπλωμα από την ΕΠΕΣΘ. Επίσης, στους 
αθλητές / αθλήτριες και στον προπονητή / προπονήτρια της ομάδας θα απονεμηθούν επίχρυσα μετάλλια 
και διπλώματα. Στην δευτεραθλήτρια και τριταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθούν αντίστοιχα επάργυρα και 
χάλκινα μετάλλια, καθώς και διπλώματα. 
  
ΙΔ. ΓΕΝΙΚΑ 
          Τα ενδιαφερόμενα σωματεία πρέπει να μελετήσουν με προσοχή την παρούσα προκήρυξη, το Γενικό 
Κανονισμό Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ 
αγ. περιόδου 2022-2023 και τις Συμπληρωματικές Γενικές Προκηρύξεις της ΕΟΠΕ και να έχουν υπόψιν τους 
τις διατάξεις τους, για την αποφυγή ανωμαλιών και την επιτυχία του Πρωταθλήματος. 
          Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, θα ισχύει ό,τι προβλέπεται 
από τον Γ.Κ.Ο.Δ.Π. και τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ.  
 Αν κάτι δεν προβλέπεται και από τη Γενική Προκήρυξη, αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Δ.Σ. της 
ΕΠΕΣΘ. 
   

Για το Δ.Σ. της Ε.ΠΕ.Σ.Θ. 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   
        

Νικόλαος Δατσέρης      Ιωάννης Σταλιόπουλος 
 
ε.α. 

 

 
 


