
 

 

 
 
 
 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ 
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2018-2019 
 
 
Αξηζ. Ξξση.: 14732                                                          Αζήλα, 13/9/2018 
 

Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ 2725/99 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 
ηνπ Θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ Θαλνληζκώλ ηεο Ν.Σ.Δ, θαζώο θαη ηεο ππ΄αξηζκ.: 
14492/20.7.2018  Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ πεξηόδνπ 2018-2019. 
 
  Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο  Π Π Ν  Κ Δ  
 

Ρν Ξξσηάζιεκα Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξώλ πεξηόδνπ 2018-2019 κε ηνπο πην 
θάησ όξνπο: 
 

ΑΟΘΟΝ 1Ν
     ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ 

     
 Πην Ξξσηάζιεκα Α2 Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξώλ πεξηόδνπ 2018-2019 δηθαηνύληαη 
ζπκκεηνρήο ηα εμήο 18 ζσκαηεία ρσξηζκέλα γεσγξαθηθά ζε νκίινπο σο εμήο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α2΄ ΑΝΔΡΩΝ – Α ΟΜΙΛΟ  Α2 ΑΝΔΡΩΝ – Β ΟΜΙΛΟ 

1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Γ 1. ΑΟ ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΤΡΑ 

2.ΓΑ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 2. ΕΓΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ  

3. ΑΟ ΠΟΕΙΔΩΝ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ 3. ΓΑ ΚΙΛΚΙ 

4. Α ΙΩΝΙΚΟ ΝΦ 4.ΓΑ ΑΡΧΕΛΑΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ 

5.  ΑΟ ΝΗΡΕΤ  5.ΑΟ ΠΡΩΣΕΑ ΑΡΣΑ 

6. ΕΝ ΒΡΙΛΗΙΩΝ 6. Φ ΑΡΙΩΝ ΠΣΟΛ/ΔΑ 

7. ΑΟ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 7.  ΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

8. Ο.Φ.Ν.ΙΩΝΙΑ 8. Α ΑΡΗ Θ. 

9. ΑΟ ΣΕΛΑΜΩΝ ΑΛΑΜΙΝΑ   

10. Γ ΠΑΠΑΙΔΕΡΗ «Α ΚΟΡΩΠΙΟΤ»  
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 Κε ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ε βαζκνινγία ησλ ζσκαηείσλ ΓΑΠ ΘΑΚΑΡΔΟΝ – 
ΑΝ ΛΖΟΔΠ ζα είλαη κείνλ 2 βαζκνί (Θεθάιαην ΗΑ Γεληθήο  Ξξνθήξπμεο 
πξσηαζιεκάησλ 2018-2019) 

 

ΑΟΘΟΝ 2Ν
    ΘΙΖΟΩΠΖ ΑΓΩΛΩΛ – ΔΛΑΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ 

Ζ θιήξσζε ησλ αγώλσλ ζα γίλεη ζηηο 19/9/2018 θαη ώξα 17:00 ζηα γξαθεία ηεο Ν.Σ.Δ. 
(Γ΄ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝ 56). Πε απηή, ηα ζσκαηεία ζα κεηέρνπλ κε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπό 
ηνπο.  
 
Ζ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο νξίδεηαη ζηηο 13/10/2018 (γηα ηνλ Α όκηιν) θαη ζηηο 
27/10/2018(γηα ηνλ Β όκηιν)  θαη ιήγεη έσο 31/5/2019 
 
 

ΑΟΘΟΝ 3Ν
  ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑ  ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ &  ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ  ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ  

 
Ρελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ πξσηαζιήκαηνο Α2 Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξώλ 

αλαιακβάλεη ε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή Ξξσηαζιεκάησλ ηεο Νκνζπνλδίαο (Γ. Δ. Ξ). 
Νη Γηαηηεηέο ηνπ αγώλα είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζηέιλνπλ ζηελ Ν.Σ.Δ (Γ΄ Πεπηεκβξίνπ 56), 
κέζα ζε δύν εκέξεο νπσζδήπνηε ην θύιιν αγώλα θαη ηηο εθζέζεηο ηνπο αλ ηπρόλ ππάξρνπλ. 
Πε θάζε πεξίπησζε, ην ΦΙΙΝ ΑΓΩΛΑ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ Ν. Σ. Δ κέρξη ηελ 
ΡΟΗΡΖ γηα ηνπο αγώλεο πνπ ηεινύληαη ΠΑΒΒΑΡΝΘΟΗΑΘΝ, θαη κέρξη ηελ 
ΞΑΟΑΠΘΔΖ ην πξσί γηα ηνπο αγώλεο πνπ ηεινύληαη ηελ ΡΔΡΑΟΡΖ. Πε άιιε 
πεξίπησζε νη Γηαηηεηέο ζα παξαπέκπνληαη ζηελ Θ. Δ. Γ. Σ. 
Πε πεξίπησζε παξαπηώκαηνο αζιεηνύ, πξνπνλεηή ή άιινπ παξάγνληα ζσκαηείνπ ν ζρεηηθόο 
θάθεινο (θαηαγγειία, έγγξαθε απνινγία θαη θάζε άιιν δηαθσηηζηηθό ζηνηρείν πνπ είλαη 
απαξαίηεην γηα ην ζρεκαηηζκό δίθαηεο θξίζεο γηα ηελ έθδνζε απόθαζεο), πξέπεη λα 
ζηέιλεηαη ζηελ Νκνζπνλδία ΑΘΖΚΔΟΝΛ από ηνπο Γηαηηεηέο κε ηελ έλδεημε "ΔΞΔΗΓΝΛ" 
θαζώο θαη κε fax. 
 
ΞΟΝΠΝΣΖ: Νη δηαηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη κεηά ην πέξαο ησλ αγώλσλ λα απνζηέιινπλ 
κε sms ζην λνύκεξν  6998-871062 ηεο  Νκνζπνλδίαο, ην απνηέιεζκα ηνπ αγώλα. 
 

ΑΟΘΟΝ  4Ν
  ΠΠΡΖΚΑ  ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ  ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ  

 
Ρν πξσηάζιεκα Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξώλ 2018-2019 κε 18 νκάδεο 

ρσξηζκέλεο ζε δύν νκίινπο αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ζα δηεμαρζεί σο εμήο: 
 
Α ΦΑΠΖ: 
 Ρα 18 ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ, ρσξηζκέλα ζε 2 νκίινπο, ζα ζπλαληεζνύλ κεηαμύ ηνπο αλά 
όκηιν δύν θνξέο (ζύζηεκα έλαο πξνο όινπο ζε δύν γύξνπο) όπσο ην άξζξν ηνπ θαλνληζκνύ 
πξσηαζιεκάησλ νξίδεη θαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ ζα θαηαξηηζζεί ύζηεξα από 

θιήξσζε. 
 

Κεηά ηελ ιήμε ηεο Α΄ Φάζεο νη νκάδεο  πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 1-4  ζην θάζε όκηιν (Α & 
Β)  πξνρσξνύλ ζηελ Β΄ Φάζε θαη αγσλίδνληαη εληόο ηνπ νκίινπ θαη κε ην ζύζηεκα πνπ 
πεξηγξάθεηαη παξαθάησ . 
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Νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 5-10 ζηνλ Α όκηιν θαη  5-8 ζηνλ Β όκηιν  κεηά ην 
πέξαο ηεο Α΄ Φάζεο θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο νξηζηηθέο ζέζεηο 5-10 & 5-8 ζηνλ  ηειηθό 
βαζκνινγηθό πίλαθα ηνπ νκίινπ ηνπο.  Νη νκάδεο πνπ έρνπλ θαηαιάβεη ηηο ζέζεηο 9,10 ζηνλ Α 
όκηιν  ππνβηβάδνληαη ζηελ Β εζληθή θαηεγνξία Αλδξώλ πεξηόδνπ 2019-2020 θαη ζηνπο 
αληίζηνηρνπο γεσγξαθηθνύο νκίινπο πνπ αλήθνπλ . 
 
 
 Β’ ΦΑΠΖ:  
 

Νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 1 έσο θαη 4 ζηνλ θάζε όκηιν  ζηελ ηειηθή 
βαζκνινγία ηεο Α’ Φάζεο, ρσξίδνληαη ζε 2 δεπγάξηα σο εμήο:  
Α Εεπγάξη: (1ε-4ε)  
Β Εεπγάξη: (2ε-3ε)  
θαη αγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο αλά δεπγάξη ζε 2 (ή 3 αγώλεο αλ ρξεηαζηεί) κέρξηο όηνπ ε 
κία εμ απηώλ λα επηηύρεη επί ηεο αληηπάινπ ηεο 2 λίθεο. 
 

Νη εηηεκέλεο νκάδεο ησλ δεπγαξηώλ Α,Β ζηνλ θάζε όκηιν   θαηαιακβάλνπλ ηηο 
ηειηθέο ζέζεηο 3ε θαη 4ε ζηνλ θάζε όκηιν  (βάζεη ησλ ζέζεσλ πνπ είραλ κεηά ηελ ιήμε 
ηεο Α Φάζεο αξρίδνληαο από ηελ θαιύηεξε ζέζε έσο ηελ ρεηξόηεξε).   
 Νη ληθήηξηεο  νκάδεο ησλ δεπγαξηώλ Α,Β ζηνλ θάζε όκηιν  πξνρσξνύλ ζηελ Γ 
Φάζε. 
 

Γ ΦΑΠΖ: 
Νη ληθήηξηεο νκάδεο ησλ δεπγαξηώλ (Α) θαη (Β) ηεο Β’ ΦΑΠΖΠ παίδνπλ κεηαμύ ηνπο γηα 

ηηο ζέζεηο 1 θαη 2 ζε 2 (ή 3 αγώλεο αλ ρξεηαζηεί)  κέρξηο όηνπ ε κηα εμ απηώλ επηηύρεη  επί 
ηεο αληηπάινπ ηεο 2 λίθεο. Ζ ληθήηξηα νκάδα θαηαιακβάλεη ηελ 1ε ζέζε ζηνλ θάζε όκηιν  
ηνπ  Ξξσηαζιήκαηνο ηεο Α2 Αλδξώλ  θαη πξνβηβάδεηαη ζηελ Handball Premier πεξηόδνπ  
2019-2020 ελώ ε εηηεκέλε νκάδα θαηαιακβάλεη ηελ 2ε ζέζε ζηνλ θάζε όκηιν. 

 
 

Νη πξώηνη αγώλεο ηεο Β,Γ  θάζεο θαη γηα όια ηα δεπγάξηα  ζα δηεμαρζνύλ ζηηο έδξεο 
ησλ νκάδσλ πνπ είραλ ηελ θαιύηεξε θαηάηαμε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο Α’ 
Φάζεο, θαη νη δεύηεξνη αγώλεο ζηηο έδξεο ησλ νκάδσλ πνπ είραλ ηελ ρεηξόηεξε θαηάηαμε 
ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο Α’ Φάζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ε θάζε νκάδα επηηύρεη 
από 1 λίθε, (αλεμαξηήησο δηαθνξάο ηεξκάησλ) θαη ρξεηαζηεί θαη ηξίηνο αγώλαο ηόηε απηόο 
ζα δηεμαρζεί ζηελ έδξα ηεο νκάδνο πνπ είρε ηελ θαιύηεξε θαηάηαμε ζηνλ ηειηθό 
βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο Α’ ΦΑΠΖΠ. 
 
Πε όινπο ηνπο αγώλεο ηεο Β,  Γ  Φάζεο  δελ ζα ππάξρεη ηζνπαιία. Πε πεξίπησζε 
ηζνπαιίαο, ζα αθνινπζεί κηα 10ιεπηε παξάηαζε θαη θαηόπηλ ε δηαδηθαζία ησλ 
πέλαιηη κέρξη ηελ αλάδεημε ληθεηή.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Κεηά ηελ ιήμε όισλ ησλ αγώλσλ νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 2ε ζέζε ζηνλ θάζε 
όκηιν ζα αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο ζε κνλό αγώλα κπαξάδ  θαη ζε νπδέηεξε έδξα 
ηελ νπνία ζα απνθαζίζεη ε ΓΔΞ /Ν.Σ.Δ. Ν ελ ιόγσ αγώλαο γίλεηαη έηζη, ώζηε, ζε 
πεξίπησζε πνπ θελσζεί ζέζε ηεο Handball Premier γηα ηελ πεξίνδν  2019-2020 
απηή, ζα ζπκπιεξσζεί από ηελ  ληθήηξηα νκάδα ηνπ ελ ιόγσ  κπαξάδ  
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*ΔΗΓΗΘΖ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖ 
 
Δάλ ηελ πεξίνδν 2018-2019 νη 2 ηειεπηαίεο ππνβηβαδόκελεο νκάδεο ηεο Handball Premier  
αλήθνπλ γεσγξαθηθά π.ρ. ζηνλ Α΄ όκηιν, ηόηε εθηόο από ηηο 2 ηειεπηαίεο νκάδεο ηνπ Α΄ 
νκίινπ ηεο Α2 πνπ ππνβηβάδνληαη (9ε θαη 10ε), ζα ππνβηβαζηεί ζηελ Β΄ Δζληθή θαη ε ακέζσο 
ρεηξόηεξε βαζκνινγηθά  νκάδα ηνπ νκίινπ απηνύ, δειαδή ε 8ε.  
 
Πηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, ε θελσζείζα ζέζε πνπ πξνθύπηεη ζηνλ Β’ Όκηιν ηεο Α2 (αθνύ δελ 
ππνβηβάζηεθε θακία νκάδα από ηελ Handball Premier  ζηνλ όκηιν απηό) θαιύπηεηαη: 

- Δίηε από ζσκαηείν πνπ έρεη απνρσξήζεη από ηελ Handball Premier πξηλ ηελ 
έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 2018-2019  θαη βάζεη Θαλνληζκνύ Αγώλσλ / 
Γεληθήο Ξξνθήξπμεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ  2018-2019  ππνβηβάδεηαη ζηελ 
ακέζσο θαηώηεξε θαηεγνξία.   

- Δίηε  από νκάδα ηεο Β’  Δζληθήο 
 
To ίδην αθξηβώο  αληίζηνηρα ζα ζπκβεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη θελσζείζα ζέζε 
ζηνλ Β΄ Όκηιν ηεο Α2.  
 
 

ΑΟΘΟΝ  5Ν
  Β ΑΘΚΝΙΝΓΗΑ 

Γηα ηελ βαζκνινγία ησλ νκάδσλ νξίδεη ην άξζξν 26 ηνπ θαλνληζκνύ ΞΔΟΗ ΑΓΩΛΩΛ 
Ν.Σ.Δ θαη ηεο ΓΔΛΗΘΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ησλ Ξξσηαζιεκάησλ 2018-2019. 
Αλ κηα νκάδα δελ δειώζεη ζπκκεηνρή ή απνρσξήζεη ή απνβιεζεί από ην Ξξσηάζιεκα, ηόηε 
ηζρύνπλ όζα αλαθέξεη ν Δζσηεξηθόο Θαλνληζκόο Αγώλσλ  ηεο  Ν.Σ.Δ θαη ε Γεληθή Ξξνθήξπμε 
ησλ Ξξσηαζιεκάησλ 2018-2019.      
 

ΑΟΘΟΝ  6Ν
 * ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΝΚΑΓΩΛ  

Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμύ δύν ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ θαη γηα νπνηαδήπνηε 
ζέζε ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα, ζα ηζρύζνπλ θαηά ζεηξά ηα εμήο: 
 
α. Ζ βαζκνινγία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ νκάδσλ αγώλσλ. 
β. Ζ θαιύηεξε δηαθνξά ηεξκάησλ ησλ κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ νκάδσλ αγώλσλ. 
γ. Ρα πεξηζζόηεξα εθηόο έδξαο ηέξκαηα ησλ κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ νκάδσλ αγώλσλ 
(αθνξά ηζνβαζκία δύν νκάδσλ). 
δ. Ζ θαιύηεξε επίζεζε ζην ζύλνιν ησλ κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ νκάδσλ αγώλσλ (αθνξά 
ηζνβαζκία από ηξεηο νκάδεο θαη πάλσ). 
ε. Ζ θαιύηεξε δηαθνξά ηεξκάησλ ζην ζύλνιν ησλ αγώλσλ ηνπ νκίινπ. 
ζη. Ζ θαιύηεξε επίζεζε ζην ζύλνιν ησλ αγώλσλ ηνπ νκίινπ. 
 δ. Θιήξσζε, ή κνλόο αγώλαο κπαξάδ εάλ πξόθεηηαη γηα ζέζε πνπ νδεγεί ζε θαηάθηεζε 
Ξξσηαζιήκαηνο, άλνδν ή ππνβηβαζκό. 
 

ΑΟΘΟΝ  7Ν
 * ΓΖΞΔΓΑ ΑΓΩΛΩΛ – ΖΚΔΟΔΠ  & ΩΟΔΠ  ΑΓΩΛΩΛ  

 
Όινη νη αγώλεο ζα γίλνπλ ζε θιεηζηά γπκλαζηήξηα. 

Πε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη θιεηζηό γπκλαζηήξην απνθιείεηαη ηνπ 
πξσηαζιήκαηνο. 
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Ζ Ν.Σ.Δ  έρεη ην δηθαίσκα ζηα γήπεδα πνπ ζα δειώζνπλ ηα ζσκαηεία λα πξνζζέζεη θαη άιια 
πνπ ζπγθεληξώλνπλ ηνπο όξνπο ηεο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ.  Πε γήπεδν πνπ δελ πιεξνί 
ηνπο όξνπο ησλ δηεζλώλ θαλνληζκώλ, κπνξεί θαη' εμαίξεζε, κε εηζήγεζε ηεο Γ.Δ.Ξ, λα 
δηεμάγνληαη αγώλεο πξσηαζιήκαηνο, κε ηνλ όξν όηη ηα γήπεδα απηά ζα εμαζθαιίζνπλ ηνπο 
όξνπο αζθάιεηαο ησλ αζιεηώλ. 
ΘΔΘΙΔΗΠΚΔΛΩΛ ΡΩΛ ΘΟΩΛ: Πε πεξίπησζε πνπ θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ 
πεηζαξρηθνύ νξγάλνπ, ζσκαηείν έρεη ηηκσξεζεί κε ηελ πνηλή δηεμαγσγήο αγώλσλ 
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ, ηόηε δηθαίσκα εηζόδνπ έρνπλ όζνη αλαγξάθνληαη ζε ζρεηηθή 
απόθαζε ηνπ Γ.Π ηεο ΝΣΔ. . (Θεθάιαην Γ Γεληθήο Ξξνθήξπμεο πξση/ησλ 2018-
2019).  Νη απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ απνθιεηζκό έδξαο ησλ ζσκαηείσλ εθηεινύληαη ηελ 
επόκελε, από ηελ έθδνζή ηνπο, αγσληζηηθή εκέξα θαηά ηελ νπνία ην ζσκαηείν είλαη 
γεπεδνύρν, εθηόο εάλ κεηαμύ ηεο έθδνζεο ηεο απόθαζεο θαη ηεο ηέιεζεο ηνπ αγώλα 
κεζνιαβεί ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν από πέληε (5) εκέξεο, νπόηε ε απόθαζε εθηειείηαη 
ηελ κεζεπόκελε αγσληζηηθή. Πηελ πξνζκέηξεζε ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο δελ 
ππνινγίδνληαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο θαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 
αγώλα. 
Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην γήπεδν θαζίζηαηαη αδύλαηε ε ηέιεζε ηνπ 
αγώλα, ππεύζπλν είλαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ην γεπεδνύρν ζσκαηείν. 
Ξάλησο ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ νξηζηηθή απόθαζε ζα ιάβεη ε Γ.Δ.Ξ ηεο Ν.Σ.Δ. 
Νη νκάδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα απνζηέιινπλ ζηελ Νκνζπνλδία:  
ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ γπκλαζηεξίνπ όηη ηνπ παξαρσξεί ην γήπεδν γηα ηελ ηέιεζε ησλ 
αγώλσλ ηνπ ζην νπνίν πξέπεη λ’ αλαγξάθεηαη ε ρσξεηηθόηεηα κε αξηζκό θαζήκελσλ θαη 
όξζησλ ζεαηώλ  
 
ΞΔΛΘΚΗΠΖ: Νη άδεηεο ηέιεζεο αγώλσλ εθδίδνληαη από ηνπο θαηά ηόπνπο πξντζηακέλνπο 
ηεο αξκόδηαο γηα ζέκαηα αζιεηηζκνύ ππεξεζίαο ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηώλ θαη εθόζνλ ε 
εγθαηάζηαζε δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο (Άξζξν 56 Λ2725 όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Λ4049/2012). Ωο εθ ηνύηνπ  ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία 
πξέπεη λα πξνβνύλ ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο θαζόζνλ ε ΝΣΔ (θαη νη Δλώζεηο) δελ 
εθδίδνπλ άδεηεο ηέιεζεο αγώλσλ. Ζ ηέιεζε αγώλα  ζε εγθαηάζηαζε πνπ δελ δηαζέηεη ηελ 
ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο, επηζύξεη πνηλέο θαη πξόζηηκα ηόζν ζηνπο ηδηνθηήηεο/ρξεζηεο όζν 
θαη ζηνπο Ξξόεδξνπο ησλ ζσκαηείσλ. Ζ Ν.Σ.Δ. δελ ζα  δέρεηαη θαη δελ ζα νξίδεη αγώλεο ζε 
γήπεδα πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ εθδίδεηαη άδεηα ηέιεζεο αγώλσλ από ηελ νηθεία αξρή. 
 

ΖΚΔΟΔΠ & ΩΟΔΠ ΑΓΩΛΩΛ 
Όινη νη αγώλεο ζα ηεινύληαη εκέξα Πάββαην από 14.00 έσο 21.00 ή έσο 18.00  θαη 
Θπξηαθή  από 12.00 έσο 21.00 ή έσο 18.00 όηαλ ππάξρεη κεηαθίλεζε νκάδαο κεγαιύηεξε 
ησλ 200 ρικ., ή Ρεηάξηε  κε ώξα έλαξμεο από 15.00 έσο 21:00 ή έσο 18.00 εθόζνλ 
ππάξρεη κεηαθίλεζε  κεγαιύηεξε ησλ 200 ρικ. 
 
Δπίζεο ζε εηδηθέο κόλν πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε Γ.Δ.Ξ έρεη απνθαζίζεη αλαβνιή, νη 
αλαβιεζέληεο αγώλεο δύλαηαη λα δηεμάγνληαη θαη άιιεο εκέξεο ζε ώξεο από 15.00 έσο 21.00 
ή έσο 18.00 όηαλ ππάξρεη κεηαθίλεζε νκάδαο κεγαιύηεξε ησλ 200 ρικ. 
 
Ζ ΓΔΞ ηεο Ν.Σ.Δ. έρεη ην δηθαίσκα ζε αγσληζηηθέο εκέξεο  ηνπ πξσηαζιήκαηνο  πνπ έρνπλ 
βαζκνινγηθό ελδηαθέξνλ λα νξίδεη ηελ δηεμαγσγήο ηνπο ίδηα ώξα θαη κέξα.  
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ΑΟΘΟΝ 8Ν
     ΑΘΙΖΡΔΠ  ΞΝ ΓΗΘΑΗΝΛΡΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

Πην πξσηάζιεκα δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ κέξνο αζιεηέο πνπ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ησλ 
θαλνληζκώλ ηεο Ν.Σ.Δ θαη ηνπ Λόκνπ 2725/99 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.3057/02. 
Νθείινπλ επίζεο λα είλαη θάηνρνη κεραλνγξαθεκέλνπ & πιαζηηθνπνηεκέλνπ δειηίνπ 
αζιεηηθήο ηδηόηεηαο πνπ έρεη εθδώζεη ε Νκνζπνλδία θαη ην νπνίν πξέπεη λα θέξεη ηελ εηδηθή 
ζήκαλζε ηεο Νκνζπνλδίαο, (ζθξαγηδάθη), Θεθάιαηα ΠΡ΄ θαη Ε΄ Γεληθήο Ξξνθήξπμεο 2018-
2019 θαη ην απηνθόιιεην ρξώκαηνο θόθθηλν γηα ηελ αλαλέσζε ηεο Αζιεηηθήο Ηδηόηεηαο. 
 

ΑΟΘΟΝ  9Ν
     ΑΛΑΒΝΙΖ  ΑΓΩΛΩΛ 

Γηα ηελ αλαβνιή ησλ αγώλσλ ηζρύνπλ όζα νξίδνληαη από ην άξζξν 29 ηνπ 
θαλνληζκνύ πεξί αγώλσλ Ν.Σ.Δ. 
Ζ Γ. Δ. Ξ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο αιιαγήο ησλ 
εκεξνκεληώλ ησλ αγώλσλ. 
Νκάδα πνπ ζα δηαζέηεη από 3 αζιεηέο θαη πάλσ νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε Ξαλειιήληα 
Ρειηθή Πρνιηθή θάζε, ζα κπνξεί λα δεηήζεη αλαβνιή αγώλα ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 
αλαθεξόκελνη αζιεηέο ζα έρνπλ ζπκκεηνρή ην 80% ηνπιάρηζηνλ ζηνπο αγώλεο πνπ έρνπλ 
δηεμαρζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία αηηήζεσο ηεο αλαβνιήο.   
Οεηά αλαθέξεηαη όηη  νηθνλνκηθά ζέκαηα δελ ζπληζηνύλ ιόγν αλαβνιήο αγώλα. 
 

ΑΟΘΟΝ  10Ν
  ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ  ΘΑΗ  ΞΟΝΠΦΓΔΠ 

Νη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιόγνπο θαη ζύκθσλα κε όζα νξίδεη ην άξζξν 33 
ηνπ θαλνληζκνύ ΞΔΟΗ ΑΓΩΛΩΛ θαη ην Η Θεθάιαην ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ, 
πξέπεη δε λα βεβαησζνύλ κε έγγξαθν θαη ην παξάβνιν ησλ 300€ κέζα ζε 48 ώξεο από ηελ 
ηέιεζε ηνπ αγώλα.  
Ρα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα, θαζώο θαη νη αζιεηέο ηνπο, ζπκθσλνύλ, 
απνδέρνληαη θαη θαζηζηνύλ απνθιεηζηηθά αξκόδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ θάζε θύζεσο 
δηαθνξώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηαμύ ηνπο θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 
εξκελεία ησλ λόκσλ ηεο Ν.Σ.Δ (κε βάζε ηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη ηα δηάθνξα 
πξσηαζιήκαηα θαη πνπ απνηεινύλ ζύκβαζε κεηαμύ Ν. Σ. Δ, ζσκαηείσλ θαη αζιεηώλ), κόλν 
ηα δηνηθεηηθά όξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη από απηέο, απαγνξεπκέλεο ξεηώο θάζε πξνζθπγήο 
ζηα ΞΝΙΗΡΗΘΑ ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΑ. 
 

ΑΟΘΟΝ  11Ν
  ΞΑΟΑΞΡΩΚΑΡΑ  –  ΘΟΩΠΔΗΠ 

Ρα ζσκαηεία, δηνηθεηηθνί θαη άιινη παξάγνληεο, νη αζιεηέο ησλ ζσκαηείσλ, θαζώο θαη 
νη πξνπνλεηέο ππόθεηληαη ζηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκώλ 
ηεο Ν.Σ.Δ, ηνπ ΞΔΗΘΑΟΣΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ θαη ησλ πξνθεξύμεσλ 2018-2019. 
 

ΑΟΘΟΝ  12Ν
   ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 
Νη κεηαθηλήζεηο ησλ ζσκαηείσλ γηα ηνπο αγώλεο ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά κε έμνδα θαη 
επζύλε ησλ ζσκαηείσλ ρσξίο θακία ππνρξέσζε από πιεπξάο ΝΣΔ γηα θαηαβνιή νδνηπνξηθώλ 
εμόδσλ ή άιινπ είδνπο νηθνλνκηθήο παξνρήο πνπ αθνξά έμνδα κεηαθίλεζεο ή δηακνλήο. 

 
Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ γηα ηνπο αγώλεο ηεο Α2 Δζληθήο Αλδξώλ νξίδεηαη ζην αλώηεξν 

πνζό ησλ 5€ ελώ ε ηηκή γηα ηνπο αζιεηέο θαη ηηο αζιήηξηεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο νξίδεηαη ζην 
πνζό ησλ 3€.    
Νη δηεζλείο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο, νη δηαηηεηέο, νη θξηηέο, νη γπκλαζίαξρνη, νη δηαηειέζαληεο 
νκνζπνλδηαθνί πξνπνλεηέο, θαη νη ππάιιεινη ηεο Ν.Σ.Δ δηθαηνύληαη ειεύζεξεο εηζόδνπ 
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επηδεηθλύνληαο βεβαίσζε ηεο Ν.Σ.Δ (εμαηξνύληαη νη πεξηπηώζεηο δηεμαγσγήο αγώλα 
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ). 
 
Πε όηη αθνξά ηελ θαηαλνκή θαη δηάζεζε εηζηηεξίσλ ζηνπο θηινμελνύκελνπο, ηζρύνπλ όζα 
αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη από ην Γ.Π ηεο ΝΣΔ. 
Όιεο νη εηζπξάμεηο ησλ αγώλσλ κέλνπλ ζηα γεπεδνύρα ζσκαηεία, ηα νπνία νθείινπλ λα 
ηεξνύλ ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ όηαλ πξνβαίλνπλ ζε έθδνζε. 
 
Δθηόο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ην γεπεδνύρν ζσκαηείν ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη 
ζηελ ΝΣΔ έσο 20 πξνζθιήζεηο ή δσξεάλ εηζηηήξηα αλά αγώλα εθόζνλ ε ηειεπηαία ην δεηήζεη 
εληόο επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. 
Πηηο πεξηπηώζεηο δηεμαγσγήο αγώλα θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ δηθαίσκα εηζόδνπ έρνπλ κόλν 
όζνη αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό θεθάιαην ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο. 
 
 
 

ΑΟΘΟΝ  13Ν
   ΘΩΙΚΑΡΑ  ΓΗΑΗΡΖΡΩΛ 

Πε πεξίπησζε πνπ έλαο εθ ησλ δύν νξηζζέλησλ δηαηηεηώλ ελόο αγώλα, δελ 
παξνπζηαζηεί ζην γήπεδν ιόγσ θσιύκαηνο, ηόηε ζα ηζρύζνπλ ηα εμήο: 
 
α. Δάλ ζηελ θεξθίδα ππάξρνπλ επίζεκνη δηαηηεηέο ησλ Ππλδέζκσλ θαη αλήθνπλ ζηελ 
θαηεγνξία αμηνιόγεζήο ηνπο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα θαη ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δύν 
ζσκαηεία, ηόηε κπνξεί λα δηαηηεηεύζεη ζαλ δεύηεξνο δηαηηεηήο ν θνηλά απνδεθηόο. 
 
β. Αλ έλα εθ ησλ δύν ζσκαηείσλ δηαθσλήζεη (παξ. α.) ηόηε ηνλ αγώλα ζα δηαηηεηεύζεη 
κόλνο ηνπ ν ππάξρσλ δηνξηζκέλνο δηαηηεηήο. 
 
γ. Πε πεξίπησζε πνπ ν δεύηεξνο νξηζκέλνο δηαηηεηήο παξνπζηαζηεί ζηνλ αγώλα κέρξη ηελ 
έλαξμε ηνπ Β΄ εκηρξόλνπ ηόηε αγσλίδεηαη θαλνληθά, (εθηόο αλ πθίζηαηαη ε παξάγξαθνο α. 
ηνπ παξόληνο). 
 

ΑΟΘΟΝ  14Ν
  ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΗΠ  ΝΚΑΓΩΛ - ΓΗΑΗΡΖΡΩΛ 

 
Δάλ ε Νκνζπνλδία εηδνπνηήζεη ηνπο νξηζκέλνπο δηαηηεηέο ελόο αγώλα γηα κία ζνβαξή 

θαζπζηέξεζε θηινμελνύκελεο νκάδαο ιόγσ εθηάθησλ αλαγθώλ, ε γεπεδνύρνο νκάδα είλαη 
ππνρξεσκέλε λα πεξηκέλεη πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ην παηρλίδη. 
Νη δηαηηεηέο ηελ πξνθαζνξηζκέλε ώξα ελάξμεσο ζα αλαγξάςνπλ ζην θύιιν ηελ γεπεδνύρν 
νκάδα θαη ζα πεξηκέλνπλ ηελ θηινμελνύκελε. Πηηο ζπλήζεηο πεξηπηώζεηο ηζρύνπλ όζα νξίδεη ν 
θαλνληζκόο. 
Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ιόγσ εθηάθησλ αλαγθώλ ησλ δηαηηεηώλ, νη νκάδεο 
ππνρξενύληαη λα πεξηκέλνπλ κέρξη θαη 2 ώξεο ζην γήπεδν πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ν 
αγώλαο. 
Πε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ησλ παξαπάλσ κεδελίδεηαη ε νκάδα ή νη νκάδεο. 
 

ΑΟΘΟΝ 15Ν
   ΓΗΑΘΝΞΖ  ΑΓΩΛΑ 

Πε πεξίπησζε δηαθνπήο αγώλα ιόγσ απξόβιεπησλ ζπλζεθώλ (δηαθνπή ξεύκαηνο, 
βξνρή, θ.ι.π) ν αγώλαο ζα ζπλερίδεηαη από ην ίδην ιεπηό πνπ δηεθόπε, κε ην ίδην ζθνξ θαη 
ηελ ίδηα ζύλζεζε νκάδσλ, είηε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκηάο, είηε ηελ επόκελε εκέξα 
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θαη ηελ ώξα πνπ ζα νξίζεη ε Γ. Δ. Ξ ηεο Ν.Σ.Δ. Αλ απηό δελ είλαη δπλαηό, εκέξα δηεμαγσγήο 
ηνπ νξίδεηαη από ηελ επηηξνπή πξσηαζιήκαηνο ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. 

 
 

 

ΑΟΘΟΝ 16Ν
    ΠΡΔΙΔΣΖ  ΑΓΩΛΩΛ 

 
Ρνπο Θξηηέο, (γξακκαηεία),Γηαηηεηέο ησλ αγώλσλ νξίδεη ε Θ.Δ.Γ.Σ ηεο Ν.Σ.Δ θαη 

απνδεκηώλνληαη από ην γεπεδνύρν ζσκαηείν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα. 
Αλ νη απνδεκηώζεηο δελ θαηαβιεζνύλ, ηόηε ν αγώλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ην θύιιν αγώλνο 
ζα θιείλεη κε 10-0 εηο βάξνο ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ. 

 
Ζ απνδεκίσζε  ησλ Γηαηηεηώλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηα 90€, ησλ  θξηηώλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά 
ζηα 50€ (Πεκεησηήο 25€ + Σξνλνκέηξεο 25€) . Ζ Γ.Δ.Ξ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΘΔΓ  ηεο Ν. Σ. 
Δ, δύλαηαη λα νξίδεη Delegate  ζε αγώλεο  ηδηαίηεξεο βαζκνινγηθήο ζεκαζίαο ή θεθιεηζκέλσλ 
ησλ ζπξώλ  γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή απηώλ. Ρν πνζό ακνηβήο αλέξρεηαη ζηα 30€.  
 
Ρα αλσηέξσ πνζά είλαη ηα θαζαξά πιεξσηέα θαη νη νκάδεο νθείινπλ λα ηεξνύλ ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ ηζρύνπλ από ηνλ Θώδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο Ππλαιιαγώλ. 
Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ δηεμαγσγή αγώλσλ ππάξρεη κεηαθίλεζε ζηειερώλ ηα 
έμνδα κεηαθίλεζεο ηνπο βαξύλνπλ ηηο κεηέρνπζεο νκάδεο εμ’ εκίζεηαο (50%-
50%) θαη ζα θαηαβάιινληαη ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζύζηεκα θαη ηνλ πίλαθα 
ρηιηνκεηξηθώλ απνζηάζεσλ ηεο ΝΣΔ. Ρα ζηειέρε αγώλσλ είλαη ππνρξεσκέλα λα 
παξαδίδνπλ  εμνδνιόγην ζπλνδεπόκελν από ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά (απνδείμεηο 
δηνδίσλ, θιπ). Πε πεξίπησζε κε δηεμαγσγήο πξνγξακκαηηζκέλνπ αγώλα ηεο Α2 Αλδξώλ 
ιόγσ κε πξνζέιεπζεο κηαο εθ ησλ δύν αγσληδόκελσλ νκάδσλ ην πνζό ηεο κεηαθίλεζεο πνπ 
αληηζηνηρεί ζην ζσκαηείν πνπ δελ πξνζήιζε ζα θαηαβάιιεηαη αξρηθά  από ηελ Ν.Σ.Δ. ε νπνία 
κε ηελ ζεηξά ηεο ζα ην ρξεώλεη ζην ελ ιόγσ ζσκαηείν. 
 
 
Πηνπο εληόο έδξαο αγώλεο ηνπο, ηα ζσκαηεία έρνπλ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνύλ σο θξηηέο 
ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα εθόζνλ απηά έρνπλ απνθνηηήζεη από ζρνιή δηαηηεηώλ/θξηηώλ 
ρεηξνζθαίξηζεο (πηζηνπνηεκέλνη θξηηέο) θαη έρνπλ ππνβάιεη ηελ ζρεηηθή δήισζε ελεξγείαο 
ζηελ ΝΣΔ. Πηηο πεξηπηώζεηο απηέο, θαηόπηλ ελεκέξσζεο ηνπ ζσκαηείνπ, ε ΘΔΓ/ΝΣΔ ζα νξίδεη 
σο θξηηέο ηα πξόζσπα απηά ζηνπο εληόο έδξαο αγώλεο ηνπ ζσκαηείνπ. 
 
ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΖ: Πε πεξίπησζε κε δηεμαγσγήο πξνγξακκαηηζκέλνπ αγώλα ηεο Α2 Δζληθήο 
Αλδξώλ είηε ιόγσ κε πξνζέιεπζεο κηαο εθ ησλ δύν αγσληδόκελσλ νκάδσλ, είηε ιόγσ 
παξάβαζεο θαλνληζκνύ  (νκάδα εκθαλίδεηαη κε ζύλζεζε θάησ ηνπ επηηξεπνκέλνπ νξίνπ,) 
είηε ιόγσ αθαηαιιειόηεηαο αγσληζηηθνύ ρώξνπ, ην πνζό ηεο  ακνηβήο ησλ ζηειερώλ ηνπ  
αγώλα ζα είλαη ην κηζό ηνπ θαζνξηζκέλνπ πνζνύ . Ήηνη:  ζπλνιηθά 25€ (γξακκαηεία 
αγώλσλ) θαη ην πνζό ηεο ακνηβήο ησλ δηαηηεηώλ ζα είλαη ζπλνιηθά 45€.  
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ΑΟΘΟΝ  17Ν
   ΞΟΝΞΝΛΖΡΔΠ  ΝΚΑΓΩΛ -ΠΛΝΓΝΗ 

Ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζην Ζ’ Θεθάιαην ηεο ΓΔΛΗΘΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 2018-2019.  
 
 

ΑΟΘΟΝ  18Ν
  ΗΑΡΟΝΠ  ΑΓΩΛΑ  

Ρν γεπεδνύρν ζσκαηείν ππνρξενύηαη ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ λα έρεη ηαηξό αγώλα 
ή θπζηνζεξαπεπηή ή λνζνθόκν. 
Πε πεξίπησζε πνπ ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία δελ ζα έρνπλ ηαηξό, ζα αλαγξάθεηαη 
ζην θύιιν αγώλνο θαη ζα ηηκσξνύληαη κε πξόζηηκν 250€ ζε θάζε αγώλα. 
 
 

ΑΟΘΟΝ  19Ν
  ΘΩΙΚΑ  ΓΖΞΔΓΝ 

Πε πεξίπησζε εθηάθηνπ θσιύκαηνο ηνπ γεπέδνπ νη δηαηηεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Γ.Δ.Ξ πεξηκέλνπλ κέρξη θαη 2 ώξεο γηα ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ή θιείλνπλ ην θύιιν αγώλα, 
(αλ απηό είλαη αδύλαην ιόγσ θσιύκαηνο ηνπ γεπέδνπ). 
 

ΑΟΘΟΝ  20Ν
  ΔΙΔΓΣΝΠ  ΛΡΝΞΗΛΓΘ  ΠΔ  ΑΘΙΖΡΔΠ  

Πύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζιεηηθνύ Λόκνπ 2725/99, όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ θππνπξγνύ Ξνιηηηζκνύ, νη 
αζιεηέο ηεο ρεηξνζθαίξηζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δέρνληαη ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ ληόπηλγθ 
εληόο ή εθηόο αγώλσλ όπνηε ηνπο δεηεζεί από ηνπο αξκόδηνπο θαηά λόκν θνξείο πνπ έρνπλ 
ηελ αξκνδηόηεηα λα δίλνπλ ζρεηηθή εληνιή. 
Γηα ην ληόπηλγθ ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζην θαλνληζκό ληόπηλγθ ηεο Ν.Σ.Δ. 
 
 

ΑΟΘΟΝ  21Ν
  ΜΔΛΝΗ  ΑΘΙΖΡΔΠ  

Θάζε νκάδα ζσκαηείνπ ηεο Α2 Αλδξώλ δηθαηνύηαη λα εληάμεη ζηε δύλακή 
ηεο έσο έλα  (1) αιινδαπό αζιεηή ππήθνν  θξάηνπο  εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
(Δ.Δ.), ηνλ νπνίν νπνίνπο ζα ππνρξενύηαη λα εγγξάςεη ζηελ Νκνζπνλδία, 
ππνβάιινληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, από 1 Ηνπιίνπ έσο 15 Πεπηεκβξίνπ  
2018 ή από 1 έσο 31 Ηαλνπαξίνπ 2019. Δπίζεο θάζε νκάδα  ζσκαηείνπ ηεο Α2 
Θαηεγνξίαο Αλδξώλ κπνξεί λα απνθηήζεη απεξηόξηζην αξηζκό αιινδαπώλ 
αζιεηώλ ππεθόσλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δ.Δ. (θνηλνηηθώλ) θαηά ηηο πην πάλσ 
εκεξνκελίεο, ππνβάιινληαο ζηελ Νκνζπνλδία έγγξαθν ζπλεξγαζίαο ζσκαηείνπ 
θαη αζιεηή, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη ηηο θαηαβαιιόκελεο ζηνλ αζιεηή νηθνλνκηθέο ή θαη άιιεο  

παξνρέο. 

Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ππνβνιήο εγγξάθνπ ζπλεξγαζίαο δελ ηζρύεη ζηηο 
πεξηπηώζεηο εγγξαθήο- κεηαγξαθήο αζιεηώλ ππεθόσλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δ.Δ. 
(θνηλνηηθώλ) νη νπνίνη κέλνπλ λόκηκα ζηελ Διιάδα (πρ εξγαδόκελνη, θνηηεηέο, 
θιπ). Πηηο πεξηπηώζεηο απηέο ην ζσκαηείν ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ 
Νκνζπνλδία θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αίηεζεο εγγξαθήο θαη επίζεκα έγγξαθα πνπ 
λα απνδεηθλύνπλ ηε λόκηκε δηακνλή ηνπ αζιεηή (πρ βεβαίσζε εθπαηδεπηηθό 
ηδξύκαηνο, βεβαίσζε αζθάιηζεο, θιπ) 

Πηνπο αγώλεο Ξξσηαζιήκαηνο θαη Θππέιινπ Διιάδαο επηηξέπεηαη λα 
αγσλίδνληαη από θάζε νκάδα έσο έλαο (1) αιινδαπόο αζιεηήο  ππήθνν θξάηνπο  
εθηόο Δ.Δ. θαη απεξηόξηζηνο αξηζκόο αιινδαπώλ θνηλνηηθώλ αζιεηώλ. 
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 Δπηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ελόο αιινδαπνύ κε θνηλνηηθνύ θαη ελόο 
θνηλνηηθνύ αζιεηή κέρξη ηελ 31-1-2019, κόλν γη' απηνύο πνπ ζα έρνπλ απνθηεζεί 
έσο ηε 15-9-2018. Νη αιινδαπνί κε θνηλνηηθνί αζιεηέο επηηξέπεηαη λα 
αληηθαζίζηαληαη κόλν κε κε θνηλνηηθνύο αζιεηέο θαη νη θνηλνηηθνί αζιεηέο κόλν 
κε θνηλνηηθνύο αζιεηέο. Ν αζιεηήο ν νπνίνο έρεη αγσληζζεί θαη αληηθαηαζηάζεθε 
δελ κπνξεί λα αγσληζηεί κε ην ίδην ζσκαηείν ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν. 
 Νη αιινδαπνί κε θνηλνηηθνί αζιεηέο, νη θνηλνηηθνί θαη όζνη αζιεηέο 
κεηεγγξάθνληαη από άιιε Νκνζπνλδία ζα κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη κόλν, εθόζνλ 
έρεη πξνζθνκηζζεί ην δηεζλέο πηζηνπνηεηηθό κεηεγγξαθήο ηνπο ζθξαγηζκέλν από 
ηελ Δπξσπατθή ή  ηελ Ξαγθόζκηα Νκνζπνλδία, ώζηε λα κπνξεί ε Ν.Σ.Δ λα εθδώζεη 
ην κεραλνγξαθηθό ηνπο δειηίν. 

 
 

ΑΟΘΟΝ  22Ν
    ΣΝΟΖΓΝΗ 

Ρν γεπεδνύρν ζσκαηείν ππνρξενύηαη κε δηθή ηνπ επζύλε λα ηνπνζεηεί θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ αγώλα είηε είλαη ηειενπηηθόο είηε όρη, δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ηνπ ρνξεγνύ ηνπ 
πξσηαζιήκαηνο θαζώο επίζεο λα επηηξέπεη ζηνλ ρνξεγό δηάθνξεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. 
Πε πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί επίζεκε κπάια πξσηαζιήκαηνο από ηελ ΝΣΔ, ηα ζσκαηεία 
αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηνπο επίζεκνπο αγώλεο ηνπ 
πξσηαζιήκαηνο ηελ κπάια ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο (ππεύζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ζα 
είλαη νη δηαηηεηέο).    
 

ΑΟΘΟΝ  23Ν
  ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ 

 
Πην θύιιν αγώλα ζα αλαγξάθνληαη όινη όζνη θάζνληαη ζηνλ πάγθν ηεο θάζε νκάδαο 

θαζώο επίζεο θαη νη ηδηόηεηεο ηνπο. Ρν αλώηεξν ζα επηηξέπνληαη ηέζζεξηο (εθηόο ησλ 
αζιεηώλ), νη νπνίνη ζα είλαη 1 ππεύζπλνο ζπλνδόο, 1 πξνπνλεηήο, 1 βνεζόο πξνπνλεηή θαη 1 
γηαηξόο ή θξνληηζηήο. Ξέξαλ ησλ ηεζζάξσλ απαγνξεύεηαη νπνηνζδήπνηε άιινο λα έρεη 
παξνπζία ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο. Νη πξνπνλεηέο θαη νη ζπλνδνί ησλ νκάδσλ ζα πξέπεη λα 
είλαη εππξεπώο ελδεδπκέλνη. 
Γελ επηηξέπεηαη ζηα κέιε ηνπ Γ. Π ηεο Ν. Σ. Δ λα θάζνληαη ζηνπο πάγθνπο ησλ νκάδσλ ηνπο. 
 Νη νκάδεο ππνρξενύληαη λα δειώλνπλ ζην θύιιν αγώλα ην ιηγόηεξν 12 αζιεηέο νη νπνίνη 
ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ησλ νκάδσλ ηνπο ελώ πξναηξεηηθά κπνξνύλ λα 
δειώζνπλ κέρξη θαη 16 αζιεηέο. Πε θάζε πεξίπησζε, όζνη αζιεηέο έρνπλ δεισζεί ζην θύιιν 
αγώλα ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα βξίζθνληαη ζην πάγθν ηεο νκάδαο ηνπο. 
Νκάδα πνπ ζα παξνπζηαζηεί κε ιηγόηεξνπο από 12 παίθηεο, ζε ηξεηο (3) αγώλεο ζα 
ηηκσξείηαη κε πξόζηηκν 300€. 
 
Πηελ Α2  Δζληθή θαηεγνξία Αλδξώλ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή  απεξηόξηζηνπ αξηζκνύ 
αζιεηώλ θαηεγνξίαο Ξαίδσλ γελλεζέληεο 2002-2003. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή αζιεηώλ 
νη νπνίνη έρνπλ γελλεζεί από 1/1/2004 θαη αξγόηεξα. Πε πεξίπησζε πνπ απηό ζπκβεί ηόηε 
ηζρύεη όηη αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην ΠΡ΄ ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο 2018 - 2019. 
 
Ζ ζπκκεηνρή ζηα ειηθηαθά πξσηαζιήκαηα  ΞΑΚΞΑΗΓΩΛ Β θαη Κίλη είλαη 
ππνρξεσηηθή γηα όια ηα ζσκαηεία ηεο Α2 Αλδξώλ. Πηα ζσκαηεία πνπ δελ ζα 
εθαξκόζνπλ απηή ηελ δηάηαμε, ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν ύςνπο 300€. 
 
Πε πεξίπησζε πνπ ζσκαηείν ηεο Α2 Αλδξώλ δειώζεη ζπκκεηνρή ζηα αλσηέξσ αλαπηπμηαθά 
πξσηαζιήκαηα  θαη ηειηθά δελ ζπκκεηάζρεη ζε απηά ή απνρσξήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
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πξσηαζιήκαηνο  απηνύ ή κεδεληζηεί δύν θνξέο ιόγσ ηεο κε εκθάληζήο ηνπ ζε αγώλα, ηόηε 
ηζρύνπλ νη αλσηέξσ θπξώζεηο.  
 
 
Ρα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππεύζπλα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ρξνλνκέηξσλ, ηεο 
θαζαξηόηεηαο ηνπ γεπέδνπ νξίδνληαο ππεύζπλν θαζαξηόηεηαο ηνπ δαπέδνπ ησλ αγώλσλ 
όηαλ θξίλεη ν δηαηηεηήο ζθόπηκν.  
Όινη νη αζιεηέο ησλ νκάδσλ ηεο Α2 Δζληθήο θαηεγνξίαο απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ 
ην λνύκεξν πνπ αγσλίδνληαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο θαλέιαο θαζώο επίζεο θαη ζην ζνξηο κε 
επδηάθξηηνπο ηππσκέλνπο αξηζκνύο. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απηνθόιιεησλ 
ηαηληώλ.   
Πε πεξίπησζε πνπ νη δύν αγσληδόκελεο νκάδεο έρνπλ ίδην ή θαη παξαπιήζην ρξώκα θαλέιαο, 
ππόρξεν λα αιιάμεη είλαη ην θηινμελνύκελν ζσκαηείν. 
 
 
ΓΔΛΗΘΑ 

1. Γηα θάζε ζέκα πνπ ζα πξνθύςεη θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Α2 
Δζληθήο Αλδξώλ θαη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ, 
από ηελ ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ, από ηελ παξνύζα, θαζώο θαη γηα θάζε αζάθεηα πνπ 
έρεη αλάγθε από δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε θαη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ή 
ηξνπνπνίεζε απνθαζίδεη ε ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ. 

2. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο ζεκαίλεη αλεπηθύιαθηε απνδνρή όισλ ησλ άξζξσλ θαη όξσλ 
ηεο παξνύζεο 

 
 
                 Ν Ξξόεδξνο                                                 Ν Γεληθόο Γξακκαηέαο 
 
         Θσλζηαληίλνο Γθαληήο                                         Θσλζηαληίλνο Πηακαηηάδεο  


