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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016‐2017
Αριθ. Πρωτ.: 9066

Αθήνα, 14/7/2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ο.Χ.Ε, καθώς και της υπ΄αριθμ.: 8985/7.7.2016
Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων περιόδου 2016-2017.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Το Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών περιόδου 2016-2017 με τους πιο
κάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1Ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Στο Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών περιόδου 2016-2017 δικαιούνται
συμμετοχής τα εξής 21 σωματεία χωρισμένα γεωγραφικά σε ομίλους ως εξής:
Α ΟΜΙΛΟΣ
1. ΑΛΚ ΣΕΡΙΦΑΤΟ ΑΙΓΙΟΥ
2. Ο.Φ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ
3. ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
4. ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
5. ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
7. ΑΓΕ ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
8. ΑΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
9. ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
10. ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ.
11. ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ

Β ΟΜΙΛΟΣ
1. Χ.Α.Ν.Θ.
2. ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3. ΓΣ ΔΡΑΜΑ’86
4. ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΡΤΑΣ
5. ΑΣ ΔΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
6. ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ
7. ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
8. ΑΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
9. ΑΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
10. ΑΟ ΦΑΙΑΞ

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στις 20/7/2016 στο αμφιθέατρο του Μουσείου της
Ακρόπολης. Σε αυτή, τα σωματεία θα μετέχουν με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Η έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται στις 8/10/2016 (για τον Α όμιλο) και στις
15/10/2016 (για τον Β όμιλο) και λήγει έως 5/6/2017
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ΑΡΘΡΟ 3Ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Την οργάνωση και διεξαγωγή του πρωταθλήματος Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών
αναλαμβάνει η Διοικητική Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας (Δ. Ε. Π).
Οι Διαιτητές του αγώνα είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν στην Ο.Χ.Ε (Γ΄ Σεπτεμβρίου 56),
μέσα σε δύο ημέρες οπωσδήποτε το φύλλο αγώνα και τις εκθέσεις τους αν τυχόν υπάρχουν.
Σε κάθε περίπτωση, το ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ πρέπει να βρίσκεται στην Ο. Χ. Ε μέχρι την
ΤΡΙΤΗ για τους αγώνες που τελούνται ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, και μέχρι την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ το πρωί για τους αγώνες που τελούνται την ΤΕΤΑΡΤΗ. Σε άλλη
περίπτωση οι Διαιτητές θα παραπέμπονται στην Κ. Ε. Δ. Χ.
Σε περίπτωση παραπτώματος αθλητού, προπονητή ή άλλου παράγοντα σωματείου ο σχετικός
φάκελος (καταγγελία, έγγραφη απολογία και κάθε άλλο διαφωτιστικό στοιχείο που είναι
απαραίτητο για το σχηματισμό δίκαιης κρίσης για την έκδοση απόφασης), πρέπει να
στέλνεται στην Ομοσπονδία ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ από τους Διαιτητές με την ένδειξη "ΕΠΕΙΓΟΝ"
καθώς και με fax.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι μετά το πέρας των αγώνων να αποστέλλουν
με sms στο νούμερο 6998-871062 της Ομοσπονδίας, το αποτέλεσμα του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Το πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών 2016-2017 με 21 ομάδες
χωρισμένες σε δύο ομίλους ανά γεωγραφική περιφέρεια θα διεξαχθεί ως εξής:
Α ΦΑΣΗ:
Τα 21 σωματεία που μετέχουν, χωρισμένα σε 2 ομίλους, θα συναντηθούν μεταξύ τους ανά
όμιλο δύο φορές (σύστημα ένας προς όλους σε δύο γύρους) όπως το άρθρο του κανονισμού
πρωταθλημάτων ορίζει και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί ύστερα από
κλήρωση.
Μετά την λήξη της Α΄ Φάσης οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 1-4 στο κάθε όμιλο (Α &
Β) προχωρούν στην Β΄ Φάση και αγωνίζονται εντός του ομίλου και με το σύστημα που
περιγράφεται παρακάτω .
Οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 5-11 στον Α όμιλο και 5-10 στον Β όμιλο μετά το
πέρας της Α΄ Φάσης καταλαμβάνουν και τις οριστικές θέσεις 5-11 & 5-10 στον τελικό
βαθμολογικό πίνακα του ομίλου τους. Οι ομάδες που έχουν καταλάβει τις θέσεις 9,10,11
στον Α όμιλο και τις θέσεις 9-10 στον Β όμιλο υποβιβάζονται στην Β εθνική κατηγορία
Ανδρών περιόδου 2017-2018 και στους αντίστοιχους γεωγραφικούς ομίλους που ανήκουν .
Β’ ΦΑΣΗ:
 θέσεις 1 έως και 4
Οι βαθμοί που έχουν τα σωματεία από την Α΄ Φάση διαιρούνται δια του 2 (ήμισυ) και οι
ομάδες μεταφέροντας το ανωτέρω ήμισυ των βαθμών της Α΄φάσης, συναντώνται μεταξύ
τους ως ακολούθως:
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Αγωνιστικές
1η
2η
3η

1-4 Α ομίλου & 1-4 Β ομίλου
1-4
2-3
1-3
2-4
1-2
3-4

i)
Σε περίπτωση που ο αριθμός των βαθμών μιας ομάδας που προκύπτει μετά την
διαίρεση δια του 2 (μισό) είναι δεκαδικός, τότε στρογγυλοποιείται προσθετικά. Π.χ.:
33β:2=16.5, με στρογγυλοποίηση 17.
ii)
Οι βαθμοί που συλλέγουν τα σωματεία κατά την Β΄ Φάση προστίθενται στους
βαθμούς που έχουν μεταφέρει από την Α΄ Φάση.
iii)
Μετά το πέρας της Β Φάσης:
 Η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση (1η) στην κάθε τετράδα
προβιβάζεται στην Α1 Εθνική κατηγορία Ανδρών περιόδου 2016-2017
(σύνολο 2 ομάδες) , ενώ οι επόμενες ομάδες της τετράδας καταλαμβάνουν τις
θέσεις (2-4) της τελικής κατάταξης στον κάθε όμιλο.
iv)
Ρητά αναφέρεται ότι ανεξάρτητα από τους βαθμούς που θα συγκεντρώσουν οι
ομάδες μετά το πέρας της Β΄ Φάσης, οι τελικές τους θέσεις θα είναι εντός της τετράδας
που αγωνίστηκαν. Παράδειγμα: Έστω ότι μετά το τέλος της Β΄ Φάσης η ομάδα Χ που
κατέλαβε την 4η θέση στην Α΄ τετράδα συγκέντρωσε τελικά 22 βαθμούς και η ομάδα Ψ
που κατέλαβε την 5η θέση στην οριστική κατάταξη των ομάδων για τις θέσεις 5-8
συγκέντρωσε τελικά 23 βαθμούς. Η οριστική τελική κατάταξη παραμένει ως έχει, δηλ. η
ομάδα Χ καταλαμβάνει την 4η θέση και η ομάδα Ψ την 5η θέση της τελικής κατάταξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αγώνες της Β Φάσης ανά όμιλο, δίνονται μόνο όταν η
διαφορά μεταξύ των ομάδων της 1ης και 2ης θέσης στον όμιλο (πριν την
εκκίνηση των αγώνων και αφού έχει γίνει η διαίρεση των βαθμών) είναι
μικρότερη ή ίση από 5 βαθμούς.
Διευκρινίσεις:
1. Οι αγώνες της Β’ Φάσης θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων όπως αναγράφονται
στον ανωτέρω πίνακα με απλό σύστημα βαθμολογίας (ένας προς όλους σε μονό
γύρο).
2. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο καθορισμός των τετράδων και η εκκίνηση για την Β΄ φάση,
δηλ. ο καθορισμός των θέσεων 1,2,3,4 κλπ γίνεται με βάση την βαθμολογία της Α΄
Φάσης και με τα κριτήρια της ισοβαθμίας που αναφέρονται στο άρθρο 6 της
παρούσης.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων εντός της τετράδας μετά την Β΄ Φάση , ως πρώτο
κριτήριο κατάταξης λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ή όχι της στρογγυλοποίησης του μισού
βαθμού κατά την έναρξη της Β΄ Φάσης δηλαδή, εάν ένα εκ των ισόβαθμων σωματείων είχε
πριμοδοτηθεί ή όχι με το μισό βαθμό κατά την διαίρεση των βαθμών. Ήτοι, σωματείο που
δεν έχει πριμοδοτηθεί με τον 0.5 βαθμό για την στρογγυλοποίηση,
τότε κατατάσσεται
πάνω από το σωματείο ή σωματεία το οποίο- οποία είχαν πριμοδοτηθεί με το μισό βαθμό
4
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κατά την διαίρεση των βαθμών. Στην περίπτωση αυτή, οι βαθμοί και τα αποτελέσματα του
σωματείου που κατατάχθηκε δεν υπολογίζονται στα κριτήρια ισοβαθμίας
για τις
εναπομείνασες ισόβαθμες ομάδες, οι οποίες και μόνον αυτές θα θεωρούνται ως ισόβαθμα
σωματεία για την περαιτέρω κατάταξή τους βάσει των επόμενων κριτηρίων. Το ίδιο ισχύει και
σε κάθε άλλη περίπτωση ισοβαθμίας».
3.

Εάν όλα τα ισόβαθμα σωματεία έχουν πριμοδοτηθεί με μισό βαθμό ή κανένα από τα
ισόβαθμα σωματεία δεν έχει πριμοδοτηθεί με το μισό βαθμό, τότε ισχύουν κατά
σειρά τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Παράδειγμα (1): Έστω ότι με την λήξη και της Β΄ Φάσης ισοβαθμούν η Α και η Β ομάδα με
22 βαθμούς. Εφόσον η Α ομάδα ξεκίνησε την Β΄ φάση με 18 βαθμούς οι οποίοι προήλθαν
από στρογγυλοποίηση μετά την διαίρεση (δηλ. 35 αρχικά) και η Β ομάδα ξεκίνησε την Β΄
φάση με 16 βαθμούς που ήταν το ακριβές αποτέλεσμα της διαίρεσης (δηλ. 32 αρχικά) τότε η
Β ομάδα κατατάσσεται πάνω από την Α ομάδα.
Παράδειγμα (2): Έστω ότι με την λήξη και της Β΄ Φάσης ισοβαθμούν δύο ομάδες με 23
βαθμούς από τις οποίες καμία πριν την έναρξη της Β΄ Φάσης και μετά την διαίρεση των
βαθμών δεν είχε πριμοδοτηθεί με το 0,5 της στρογγυλοποίησης. Τότε η κατάταξη των
ομάδων θα γίνει βάσει των κριτηρίων του άρθρου 6 της παρούσης.
Παράδειγμα (3): Έστω ότι με τη λήξη της Β΄φάσης ισοβαθμούν τρεις ομάδες, οι Α-Β-Γ εκ
των οποίων οι Β και Γ είχαν πριμοδοτηθεί με το 0,5 της στρογγυλοποίησης, ενώ η Α όχι.
Τότε η Α καταλαμβάνει θέση κατάταξης πάνω από τις Β και Γ, που εν συνεχεία θα
αξιολογηθούν για την κατάταξή τους βάσει των κριτηρίων του άρθρου 6, ως τα μόνα
εναπομείναντα ισόβαθμα σωματεία, χωρίς συνυπολογισμό των αποτελεσμάτων τους με το
σωματείο Α. Ομοίως και σε περίπτωση που η Γ είχε πριμοδοτηθεί με το 0,5 της
στρογγυλοποίησης, ενώ οι Α και Β όχι. Τότε η Γ καταλαμβάνει θέση κατάταξης κάτω από τις
Α και Β, που εν συνεχεία θα αξιολογηθούν για την κατάταξή τους βάσει των κριτηρίων του
άρθρου 6, ως τα μόνα εναπομείναντα ισόβαθμα σωματεία, χωρίς συνυπολογισμό των
αποτελεσμάτων τους με το σωματείο Γ.
4. Εφόσον το άρθρο 6 τύχει εφαρμογής σε περιπτώσεις ισοβαθμιών μετά το πέρας της
Β΄ Φάσης, ως αγώνες που αναφέρονται στα κριτήρια (α), (β), (δ), νοούνται και
προσμετρούνται όλοι οι αγώνες που έχουν δώσει τα ισόβαθμα σωματεία μεταξύ τους
και στην Α΄ Φάση και στην Β΄ Φάση. Έτσι στην περίπτωση του παραδείγματος 2 το
κριτήριο (α), θα εφαρμοσθεί και θα προσμετρώνται και οι 3 αγώνες που έχουν δώσει
τα σωματεία (2 αγώνες στην Α΄ Φάση και 1 αγώνας στην Β΄ Φάση). Ενώ για τα
κριτήρια (ε), (στ), νοούνται και προσμετρούνται όλοι οι αγώνες που έχουν δώσει τα
ισόβαθμα σωματεία μεταξύ τους μέσα στην τετράδα ( αγώνες Β΄Φάσης).
*****Λόγω του ότι στην Β΄ φάση κάποια σωματεία θα έχουν αγωνιστεί σε
περισσότερους εκτός έδρας αγώνες από άλλα, το κριτήριο (γ) δεν τυγχάνει
εφαρμογής σε περίπτωση ισοβαθμίας στην Β΄φάση.
*ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Εάν την περίοδο 2016-2017 οι 2 τελευταίες υποβιβαζόμενες ομάδες της Handball Premier
ανήκουν γεωγραφικά π.χ. στον B΄ όμιλο, τότε εκτός από τις 2 τελευταίες ομάδες του B΄
ομίλου της Α2 που υποβιβάζονται (9η και 10η), θα υποβιβαστεί στην Β΄ Εθνική και η αμέσως
χειρότερη βαθμολογικά ομάδα του ομίλου αυτού, δηλαδή η 8η.
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Στην ανωτέρω περίπτωση, η κενωθείσα θέση που προκύπτει στον A’ Όμιλο της Α2 (αφού δεν
υποβιβάστηκε καμία ομάδα από την Handball Premier στον όμιλο αυτό) καλύπτεται:
- Είτε από ομάδα της Β’ Εθνικής
- Είτε από σωματείο που έχει αποχωρήσει από την Handball Premier πριν την
έναρξη του πρωταθλήματος 2016-2017 και βάσει Κανονισμού Αγώνων /
Γενικής Προκήρυξης αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 υποβιβάζεται στην
αμέσως κατώτερη κατηγορία.
To ίδιο ακριβώς αντίστοιχα θα συμβεί και στην περίπτωση που προκύψει κενωθείσα θέση
στον Α΄ Όμιλο της Α2.

ΑΡΘΡΟ 5Ο Β ΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Για την βαθμολογία των ομάδων ορίζει το άρθρο 26 του κανονισμού ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ
Ο.Χ.Ε και της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ των Πρωταθλημάτων 2016-2017.
Αν μια ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή ή αποχωρήσει ή αποβληθεί από το Πρωτάθλημα, τότε
ισχύουν όσα αναφέρει ο Εσωτερικός Κανονισμός Αγώνων της Ο.Χ.Ε και η Γενική Προκήρυξη
των Πρωταθλημάτων 2016-2017.

ΑΡΘΡΟ 6Ο * ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ομάδων και για οποιαδήποτε
θέση του βαθμολογικού πίνακα, θα ισχύσουν κατά σειρά τα εξής:
α. Η βαθμολογία των αποτελεσμάτων των μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων αγώνων.
β. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων των μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων αγώνων.
γ. Τα περισσότερα εκτός έδρας τέρματα των μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων αγώνων
(αφορά ισοβαθμία δύο ομάδων).
δ. Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων αγώνων (αφορά
ισοβαθμία από τρεις ομάδες και πάνω).
ε. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του ομίλου.
στ. Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του ομίλου.
ζ. Κλήρωση, ή μονός αγώνας μπαράζ εάν πρόκειται για θέση που οδηγεί σε κατάκτηση
Πρωταθλήματος, άνοδο ή υποβιβασμό.

ΑΡΘΡΟ 7Ο * ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Όλοι οι αγώνες θα γίνουν σε κλειστά γυμναστήρια.
Σε περίπτωση που σωματείο αδυνατεί να εξασφαλίσει κλειστό γυμναστήριο αποκλείεται του
πρωταθλήματος.
Η Ο.Χ.Ε έχει το δικαίωμα στα γήπεδα που θα δηλώσουν τα σωματεία να προσθέσει και άλλα
που συγκεντρώνουν τους όρους της διεξαγωγής των αγώνων. Σε γήπεδο που δεν πληροί
τους όρους των διεθνών κανονισμών, μπορεί κατ' εξαίρεση, με εισήγηση της Δ. Ε. Π, να
διεξάγονται αγώνες πρωταθλήματος, με τον όρο ότι τα γήπεδα αυτά θα εξασφαλίσουν τους
όρους ασφάλειας των αθλητών.
ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ: Σε περίπτωση που κατόπιν απόφασης του αρμόδιου
πειθαρχικού οργάνου, σωματείο έχει τιμωρηθεί με την ποινή διεξαγωγής αγώνων
κεκλεισμένων των θυρών, τότε δικαίωμα εισόδου έχουν όσοι αναγράφονται σε σχετική
απόφαση του Δ.Σ της ΟΧΕ. . (Κεφάλαιο Δ Γενικής Προκήρυξης πρωτ/των 20162017). Οι αποφάσεις που αφορούν αποκλεισμό έδρας των σωματείων εκτελούνται την
επόμενη, από την έκδοσή τους, αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο είναι
6
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γηπεδούχο, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα
μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε (5) ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται
την μεθεπόμενη αγωνιστική. Στην προσμέτρηση του ανωτέρω διαστήματος δεν
υπολογίζονται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και η ημερομηνία διεξαγωγής του
αγώνα.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο που σχετίζεται με το γήπεδο καθίσταται αδύνατη η τέλεση του
αγώνα, υπεύθυνο είναι αποκλειστικά και μόνο το γηπεδούχο σωματείο.
Πάντως σε κάθε περίπτωση, την οριστική απόφαση θα λάβει η Δ.Ε.Π της Ο.Χ.Ε.
Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να αποστέλλουν στην Ομοσπονδία:
σχετικό έγγραφο του γυμναστηρίου ότι του παραχωρεί το γήπεδο για την τέλεση των
αγώνων του στο οποίο πρέπει ν’ αναγράφεται η χωρητικότητα με αριθμό καθήμενων και
όρθιων θεατών
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Οι άδειες τέλεσης αγώνων εκδίδονται από τους κατά τόπους προϊσταμένους
της αρμόδιας για θέματα αθλητισμού υπηρεσίας των οικείων Περιφερειών και εφόσον η
εγκατάσταση διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας (Άρθρο 56 Ν2725 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν4049/2012). Ως εκ τούτου τα γηπεδούχα σωματεία
πρέπει να προβούν σε όλες τις σχετικές ενέργειες καθόσον η ΟΧΕ (και οι Ενώσεις) δεν
εκδίδουν άδειες τέλεσης αγώνων. Η τέλεση αγώνα σε εγκατάσταση που δεν διαθέτει την
σχετική άδεια λειτουργίας, επισύρει ποινές και πρόστιμα τόσο στους ιδιοκτήτες/χρηστες όσο
και στους Πρόεδρους των σωματείων. Η Ο.Χ.Ε. δεν θα δέχεται και δεν θα ορίζει αγώνες σε
γήπεδα που για οποιοδήποτε λόγο δεν εκδίδεται άδεια τέλεσης αγώνων από την οικεία αρχή.
ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Όλοι οι αγώνες θα τελούνται ημέρα Σάββατο από 14.00 έως 21.00 ή έως 18.00 και
Κυριακή από 12.00 έως 21.00 ή έως 18.00 όταν υπάρχει μετακίνηση ομάδας μεγαλύτερη
των 200 χλμ., ή Τετάρτη με ώρα έναρξης από 15.00 έως 21:00 ή έως 18.00 εφόσον
υπάρχει μετακίνηση μεγαλύτερη των 200 χλμ.
Επίσης σε ειδικές μόνο περιπτώσεις στις οποίες η Δ.Ε.Π έχει αποφασίσει αναβολή, οι
αναβληθέντες αγώνες δύναται να διεξάγονται και άλλες ημέρες σε ώρες από 15.00 έως 21.00
ή έως 18.00 όταν υπάρχει μετακίνηση ομάδας μεγαλύτερη των 200 χλμ.
Η ΔΕΠ της Ο.Χ.Ε. έχει το δικαίωμα σε αγωνιστικές ημέρες του πρωταθλήματος που έχουν
βαθμολογικό ενδιαφέρον να ορίζει την διεξαγωγής τους ίδια ώρα και μέρα.

ΑΡΘΡΟ 8Ο

ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές που πληρούν τους όρους των
κανονισμών της Ο. Χ. Ε και του Νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3057/02.
Οφείλουν επίσης να είναι κάτοχοι μηχανογραφημένου & πλαστικοποιημένου δελτίου
αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδώσει η Ομοσπονδία και το οποίο πρέπει να φέρει την ειδική
σήμανση της Ομοσπονδίας, (σφραγιδάκι), Κεφάλαια ΣΤ΄ και Ζ΄ Γενικής Προκήρυξης 20162017 και το αυτοκόλλητο χρώματος κίτρινο για την ιατρική θεώρηση της αγωνιστικής
περιόδου 2016-2017.
ΑΡΘΡΟ 9Ο

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 29 του
κανονισμού περί αγώνων Ο.Χ.Ε.
Η Δ. Ε. Π διατηρεί το δικαίωμα σε όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος της αλλαγής των
ημερομηνιών των αγώνων.
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Ομάδα που θα διαθέτει από 3 αθλητές και πάνω οι οποίοι θα συμμετέχουν σε Πανελλήνια
Τελική Σχολική φάση, θα μπορεί να ζητήσει αναβολή αγώνα στην περίπτωση που οι
αναφερόμενοι αθλητές θα έχουν συμμετοχή το 80% τουλάχιστον στους αγώνες που έχουν
διεξαχθεί μέχρι την ημερομηνία αιτήσεως της αναβολής.
Ρητά αναφέρεται ότι οικονομικά θέματα δεν συνιστούν λόγο αναβολής αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 33
του κανονισμού ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ και το Ι Κεφάλαιο της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων,
πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο και το παράβολο των 300€ μέσα σε 48 ώρες από την
τέλεση του αγώνα.
Τα σωματεία που μετέχουν στο πρωτάθλημα, καθώς και οι αθλητές τους, συμφωνούν,
αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσεως
διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και την
ερμηνεία των νόμων της Ο.Χ.Ε (με βάση τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα
πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ο. Χ. Ε, σωματείων και αθλητών), μόνο
τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται από αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής
στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 11Ο ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Τα σωματεία, διοικητικοί και άλλοι παράγοντες, οι αθλητές των σωματείων, καθώς και
οι προπονητές υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών
της Ο.Χ.Ε, του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και των προκηρύξεων 2016-2017.

ΑΡΘΡΟ 12Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι μετακινήσεις των σωματείων για τους αγώνες θα γίνονται αποκλειστικά με έξοδα και
ευθύνη των σωματείων χωρίς καμία υποχρέωση από πλευράς ΟΧΕ για καταβολή οδοιπορικών
εξόδων ή άλλου είδους οικονομικής παροχής που αφορά έξοδα μετακίνησης ή διαμονής.
Η τιμή του εισιτηρίου για τους αγώνες της Α2 Εθνικής Ανδρών ορίζεται στο ανώτερο
ποσό των 5€ ενώ η τιμή για τους αθλητές και τις αθλήτριες ανεξαρτήτου ηλικίας ορίζεται στο
ποσό των 3€.
Οι διεθνείς αθλητές και αθλήτριες, οι διαιτητές, οι κριτές, οι γυμνασίαρχοι, οι διατελέσαντες
ομοσπονδιακοί προπονητές, και οι υπάλληλοι της Ο.Χ.Ε δικαιούνται ελεύθερης εισόδου
επιδεικνύοντας βεβαίωση της Ο.Χ.Ε (εξαιρούνται οι περιπτώσεις διεξαγωγής αγώνα
κεκλεισμένων των θυρών).
Σε ότι αφορά την κατανομή και διάθεση εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους, ισχύουν όσα
αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις που εκδίδονται από το Δ.Σ της ΟΧΕ.
Όλες οι εισπράξεις των αγώνων μένουν στα γηπεδούχα σωματεία, τα οποία οφείλουν να
τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου όταν προβαίνουν σε έκδοση.
Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να παραδώσει
στην ΟΧΕ έως 20 προσκλήσεις ή δωρεάν εισιτήρια ανά αγώνα εφόσον η τελευταία το ζητήσει
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Στις περιπτώσεις διεξαγωγής αγώνα κεκλεισμένων των θυρών δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο
όσοι αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο της Γενικής Προκήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 13Ο ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο ορισθέντων διαιτητών ενός αγώνα, δεν
παρουσιαστεί στο γήπεδο λόγω κωλύματος, τότε θα ισχύσουν τα εξής:
α. Εάν στην κερκίδα υπάρχουν επίσημοι διαιτητές των Συνδέσμων και ανήκουν στην
κατηγορία αξιολόγησής τους για τον συγκεκριμένο αγώνα και συμφωνήσουν και τα δύο
σωματεία, τότε μπορεί να διαιτητεύσει σαν δεύτερος διαιτητής ο κοινά αποδεκτός.
β. Αν ένα εκ των δύο σωματείων διαφωνήσει (παρ. α.) τότε τον αγώνα θα διαιτητεύσει
μόνος του ο υπάρχων διορισμένος διαιτητής.
γ. Σε περίπτωση που ο δεύτερος ορισμένος διαιτητής παρουσιαστεί στον αγώνα μέχρι την
έναρξη του Β΄ ημιχρόνου τότε αγωνίζεται κανονικά, (εκτός αν υφίσταται η παράγραφος α.
του παρόντος).

ΑΡΘΡΟ 14Ο ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Εάν η Ομοσπονδία ειδοποιήσει τους ορισμένους διαιτητές ενός αγώνα για μία σοβαρή
καθυστέρηση φιλοξενούμενης ομάδας λόγω εκτάκτων αναγκών, η γηπεδούχος ομάδα είναι
υποχρεωμένη να περιμένει προκειμένου να διεξαχθεί το παιχνίδι.
Οι διαιτητές την προκαθορισμένη ώρα ενάρξεως θα αναγράψουν στο φύλλο την γηπεδούχο
ομάδα και θα περιμένουν την φιλοξενούμενη.
Στις συνήθεις περιπτώσεις ισχύουν όσα ορίζει ο κανονισμός.
Σε περίπτωση καθυστέρησης λόγω εκτάκτων αναγκών των διαιτητών, οι ομάδες
υποχρεούνται να περιμένουν μέχρι και 2 ώρες στο γήπεδο προκειμένου να διεξαχθεί ο
αγώνας.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παραπάνω μηδενίζεται η ομάδα ή οι ομάδες.

ΑΡΘΡΟ 15Ο ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Σε περίπτωση διακοπής αγώνα λόγω απρόβλεπτων συνθηκών (διακοπή ρεύματος,
βροχή, κ.λ.π) ο αγώνας θα συνεχίζεται από το ίδιο λεπτό που διεκόπη, με το ίδιο σκορ και
την ίδια σύνθεση ομάδων, είτε μετά την αποκατάσταση της ζημιάς, είτε την επόμενη ημέρα
και την ώρα που θα ορίσει η Δ. Ε. Π της Ο.Χ.Ε. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, ημέρα διεξαγωγής
του ορίζεται από την επιτροπή πρωταθλήματος το συντομότερο δυνατόν.

ΑΡΘΡΟ 16Ο ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΓΩΝΩΝ
Τους Κριτές, (γραμματεία),Διαιτητές των αγώνων ορίζει η Κ.Ε.Δ.Χ της Ο.Χ.Ε και
αποζημιώνονται από το γηπεδούχο σωματείο πριν την έναρξη του αγώνα.
Αν οι αποζημιώσεις δεν καταβληθούν, τότε ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και το φύλλο αγώνος

θα κλείνει με 10-0 εις βάρος του γηπεδούχου σωματείου.

Η αποζημίωση των Διαιτητών ανέρχεται συνολικά στα 90€, των κριτών ανέρχεται συνολικά
στα 50€ (Σημειωτής 25€ + Χρονομέτρης 25€) . Η Δ.Ε.Π σε συνεργασία με την ΚΕΔ της Ο. Χ.
Ε, δύναται να ορίζει Delegate σε αγώνες ιδιαίτερης βαθμολογικής σημασίας ή κεκλεισμένων
των θυρών για την ομαλή διεξαγωγή αυτών. Το ποσό αμοιβής ανέρχεται στα 30€.
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Τα ανωτέρω ποσά είναι τα καθαρά πληρωτέα και οι ομάδες οφείλουν να τηρούν τις
διαδικασίες που ισχύουν από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Σε περίπτωση που για την διεξαγωγή αγώνων υπάρχει μετακίνηση στελεχών τα
έξοδα μετακίνησης τους βαρύνουν τις μετέχουσες ομάδες εξ’ ημίσειας (50%50%) και θα καταβάλλονται σύμφωνα με το ισχύον σύστημα και τον πίνακα
χιλιομετρικών αποστάσεων της ΟΧΕ. Τα στελέχη αγώνων είναι υποχρεωμένα να
παραδίδουν εξοδολόγιο συνοδευόμενο από τα σχετικά παραστατικά (αποδείξεις
διοδίων, κλπ). Σε περίπτωση μη διεξαγωγής προγραμματισμένου αγώνα της Α2 Ανδρών
λόγω μη προσέλευσης μιας εκ των δύο αγωνιζόμενων ομάδων το ποσό της μετακίνησης που
αντιστοιχεί στο σωματείο που δεν προσήλθε θα καταβάλλεται αρχικά από την Ο.Χ.Ε. η οποία
με την σειρά της θα το χρεώνει στο εν λόγω σωματείο.
Στους εντός έδρας αγώνες τους, τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ως κριτές
συγκεκριμένα πρόσωπα εφόσον αυτά έχουν αποφοιτήσει από σχολή διαιτητών/κριτών
χειροσφαίρισης (πιστοποιημένοι κριτές) και έχουν υποβάλει την σχετική δήλωση ενεργείας
στην ΟΧΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, κατόπιν ενημέρωσης του σωματείου, η ΚΕΔ/ΟΧΕ θα ορίζει
ως κριτές τα πρόσωπα αυτά στους εντός έδρας αγώνες του σωματείου.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Σε περίπτωση μη διεξαγωγής προγραμματισμένου αγώνα της Α2 Εθνικής
Ανδρών είτε λόγω μη προσέλευσης μιας εκ των δύο αγωνιζόμενων ομάδων, είτε λόγω
παράβασης κανονισμού (ομάδα εμφανίζεται με σύνθεση κάτω του επιτρεπομένου ορίου,)
είτε λόγω ακαταλληλότητας αγωνιστικού χώρου, το ποσό της αμοιβής των στελεχών του
αγώνα θα είναι το μισό του καθορισμένου ποσού . Ήτοι: συνολικά 25€ (γραμματεία
αγώνων) και το ποσό της αμοιβής των διαιτητών θα είναι συνολικά 45€.

ΑΡΘΡΟ 17Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ -ΣΥΝΟΔΟΙ
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Η’ Κεφάλαιο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2016-2017.

ΑΡΘΡΟ 18Ο ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται σε όλους τους αγώνες του να έχει ιατρό αγώνα
ή φυσιοθεραπευτή ή νοσοκόμο.
Σε περίπτωση που τα γηπεδούχα σωματεία δεν θα έχουν ιατρό, θα αναγράφεται
στο φύλλο αγώνος και θα τιμωρούνται με πρόστιμο 250€ σε κάθε αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 19Ο ΚΩΛΥΜΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
Σε περίπτωση εκτάκτου κωλύματος του γηπέδου οι διαιτητές σε συνεργασία με την
Δ.Ε.Π περιμένουν μέχρι και 2 ώρες για την έναρξη του αγώνα ή κλείνουν το φύλλο αγώνα,
(αν αυτό είναι αδύνατο λόγω κωλύματος του γηπέδου).

ΑΡΘΡΟ 20Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/99, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και με τις σχετικές αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού, οι
αθλητές της χειροσφαίρισης είναι υποχρεωμένοι να δέχονται την διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ
εντός ή εκτός αγώνων όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδιους κατά νόμο φορείς που έχουν
την αρμοδιότητα να δίνουν σχετική εντολή.
Για το ντόπινγκ ισχύουν όσα αναφέρονται στο κανονισμό ντόπινγκ της Ο.Χ.Ε.
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ΑΡΘΡΟ 21Ο ΞΕΝΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
Κάθε ομάδα της Α2 Ανδρών δικαιούται να εντάξει στο δυναμικό της, ένα (1)
αλλοδαπό αθλητή υπήκοο κρατών εκτός Ε.Ε. (ξένο), τον οποίο υποχρεούται να
κοινοποιήσει στην Ομοσπονδία από 1 Ιουλίου 2016 έως 15 Σεπτεμβρίου 2016 και από
1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Ιανουαρίου 2017 μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Επίσης
κάθε σωματείο μπορεί να αποκτήσει απεριόριστο αριθμό αθλητών υπηκόων χωρών
μελών της Ε.Ε. (κοινοτικούς) τις ανωτέρω ημερομηνίες.
Στους επίσημους αγώνες Πρωταθλήματος και Κυπέλλου επιτρέπεται να αγωνίζεται, έως και
ένας (1) αθλητής μη ελληνικής υπηκοότητας (ήτοι ένας ξένος, ή ένας κοινοτικός) . Στον
ανωτέρω αριθμό (1), δεν προσμετρούνται οι Κύπριοι, οι ομογενείς και οι αλλοδαποί αθλητές
που έχουν εγγραφεί στα μητρώα της ΟΧΕ σε ηλικία μικρότερη των 15 ετών.
Επίσης θα επιτρέπεται η αντικατάσταση του ξένου και ενός κοινοτικού αθλητή μόνο για
αυτούς που αποκτήθηκαν έως τις 15/9/2016, μέχρι τις 31/1/2017. Ρητά αναφέρεται
ότι οι ξένοι αθλητές αντικαθίστανται μόνο με ξένους αθλητές και οι κοινοτικοί αθλητές μόνο
με κοινοτικούς αθλητές. Αθλητής ο οποίος έχει αγωνισθεί και αντικαταστάθηκε δεν μπορεί να
αγωνιστεί με το ίδιο σωματείο την ίδια αγωνιστική περίοδο.
Οι ξένοι, οι κοινοτικοί και όσοι αθλητές μετεγγράφονται από άλλη Ομοσπονδία, θα μπορούν
να αγωνίζονται μόνο εφόσον έχει έρθει το διεθνές πιστοποιητικό μετεγγραφής τους
σφραγισμένο από την Ευρωπαϊκή ή Παγκόσμια Ομοσπονδία ώστε να μπορεί η Ο.Χ.Ε να
εκδώσει το μηχανογραφικό τους δελτίο.

ΑΡΘΡΟ 22Ο ΧΟΡΗΓΟΙ
Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται με δική του ευθύνη να τοποθετεί κατά τη
διάρκεια του αγώνα είτε είναι τηλεοπτικός είτε όχι, διαφημιστικές πινακίδες του χορηγού του
πρωταθλήματος καθώς επίσης να επιτρέπει στον χορηγό διάφορες προωθητικές ενέργειες.
Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί επίσημη μπάλα πρωταθλήματος από την ΟΧΕ, τα σωματεία
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν στους επίσημους αγώνες του
πρωταθλήματος την μπάλα της συγκεκριμένης εταιρείας (υπεύθυνοι για την εφαρμογή θα
είναι οι διαιτητές).

ΑΡΘΡΟ 23Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Στο φύλλο αγώνα θα αναγράφονται όλοι όσοι κάθονται στον πάγκο της κάθε ομάδας
καθώς επίσης και οι ιδιότητες τους. Το ανώτερο θα επιτρέπονται τέσσερις (εκτός των
αθλητών), οι οποίοι θα είναι 1 υπεύθυνος συνοδός, 1 προπονητής, 1 βοηθός προπονητή και 1
γιατρός ή φροντιστής. Πέραν των τεσσάρων απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος να έχει
παρουσία στον πάγκο της ομάδας. Οι προπονητές και οι συνοδοί των ομάδων θα πρέπει να
είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι.
Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Δ. Σ της Ο. Χ. Ε να κάθονται στους πάγκους των ομάδων τους.
Οι ομάδες υποχρεούνται να δηλώνουν στο φύλλο αγώνα το λιγότερο 12 αθλητές οι οποίοι
θα πρέπει να βρίσκονται στον πάγκο των ομάδων τους ενώ προαιρετικά μπορούν να
δηλώσουν μέχρι και 16 αθλητές.
Σε κάθε περίπτωση, όσοι αθλητές έχουν δηλωθεί στο φύλλο αγώνα θα πρέπει υποχρεωτικά
να βρίσκονται στο πάγκο της ομάδας τους.
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Ομάδα που θα παρουσιαστεί με λιγότερους από 12 παίκτες, σε τρεις (3) αγώνες θα
τιμωρείται με πρόστιμο 300€.
Στην Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών επιτρέπεται η συμμετοχή απεριόριστου αριθμού
αθλητών κατηγορίας Παίδων γεννηθέντες 2000-2001. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών
οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1/1/2002 και αργότερα. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί τότε
ισχύει ότι αναφέρεται στο κεφάλαιο ΣΤ΄ της Γενικής Προκήρυξης 2016 - 2017.
Η συμμετοχή στα ηλικιακά πρωταθλήματα
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β και Μίνι είναι
υποχρεωτική για όλα τα σωματεία της Α2 Ανδρών. Στα σωματεία που δεν θα
εφαρμόσουν αυτή την διάταξη, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους 300€.
Σε περίπτωση που σωματείο της Α2 Ανδρών δηλώσει συμμετοχή στα ανωτέρω αναπτυξιακά
πρωταθλήματα και τελικά δεν συμμετάσχει σε αυτά ή αποχωρήσει κατά την διάρκεια του
πρωταθλήματος αυτού ή μηδενιστεί δύο φορές λόγω της μη εμφάνισής του σε αγώνα, τότε
ισχύουν οι ανωτέρω κυρώσεις.
Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπεύθυνα για τη σωστή λειτουργία των χρονομέτρων, της
καθαριότητας του γηπέδου ορίζοντας υπεύθυνο καθαριότητας του δαπέδου των αγώνων
όταν κρίνει ο διαιτητής σκόπιμο.
Όλοι οι αθλητές των ομάδων της Α2 Εθνικής κατηγορίας απαραιτήτως πρέπει να αναγράφουν
το νούμερο που αγωνίζονται στις δύο πλευρές της φανέλας καθώς επίσης και στο σορτς με
ευδιάκριτους τυπωμένους αριθμούς. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητων
ταινιών.
Σε περίπτωση που οι δύο αγωνιζόμενες ομάδες έχουν ίδιο ή και παραπλήσιο χρώμα φανέλας,
υπόχρεο να αλλάξει είναι το φιλοξενούμενο σωματείο.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Α2
Εθνικής Ανδρών και που δεν προβλέπεται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ,
από την ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, από την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που
έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση και για οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση αποφασίζει η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
2. Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των άρθρων και όρων
της παρούσης

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γκαντής

Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Σταματιάδης

12

