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Καξνύζη, 28 Ηνπιίνπ 2017 

Αξηζ.πξση. 3420 

 
ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ 

 ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ 

Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ 

Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ 2017 - 2018 
 

 

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ Δζσηεξηθνύ Θαλνληζκνύ ηεο ΔΝΞΔ, ηνπ 

Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ηνπ Γηεζλνύο Θαλνληζκνύ 

Ξεηνζθαίξηζεο, ηνπ λ. 2725/99 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο 

Ξξσηαζιεκάησλ Ξεηνζθαίξηζεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2017-2018 (αξηζ. πξση. κε αξηζ. πξση. 

1810/15.5.2017), ηεο Ππκπιεξσκαηηθήο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ (αξηζ.πξση. 

2881/23.6.2017) θαη ηεο Δηδηθήο Ξξνθήξπμεο ηεο Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ 

(αξηζ.πξση. 3243/20.7.2017), κε απόθαζε ηνπ Γ.Π./Δ.Ν.ΞΔ. (αξηζ. πξαθηηθνύ 13/26.7.2017), 

ηα άξζξα 1, 2 θαη 4 ηεο Δηδηθήο Ξξνθήξπμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζπκπιεξώλνληαη όπσο 

παξαθάησ: 
 

ΑΟΘΟΝ 1ν: ΠΩΚΑΡΔΗΑ ΞΝ ΔΣΝΛ ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
 

α) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παξαθάησ ζσκαηεία: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Πύκθσλα κε ηελ πεξ. 6 ηνπ Θεθαιαίνπ Α ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξση/ησλ 2017-2018, 

όπσο απηή ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 2881/23.6.2017 Ππκπιεξσκαηηθή Γεληθή 

Ξξνθήξπμε Ξξσηαζιεκάησλ, ζε πεξίπησζε απνρώξεζεο νκάδαο ή νκάδσλ από όκηιν ή 

νκίινπο, ε ΔΝΞΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαδηακόξθσζεο ησλ νκίισλ, εθόζνλ απηό γίλεη πξηλ 

ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 2ν: ΞΝΒΝΙΖ ΓΖΙΩΠΔΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΔΛΑΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Ρν Ξξσηάζιεκα ηεο Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ ζα αξρίζεη ζηηο 14 Νθησβξίνπ 2017 

(Α’ Όκηινο) θαη ζηηο 21 Νθησβξίνπ  2017 (Β’ Όκηινο) θαη ζα ηειεηώζεη ζηηο 1 Απξηιίνπ 

2018 (Α’ θαη Β’ Όκηινο). Πην παξάξηεκα 1 ηεο παξνύζαο αλαθέξνληαη νη εκεξνκελίεο 

δηεμαγσγήο ηεο Α’, Β’ θαη Γ’ Φάζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο (θαιεληάξη). 

 

 

ΑΟΘΟΝ 4ν: ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΡΝ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ - ΘΑΡΑΡΑΜΖ ΝΚΑΓΩΛ – 

ΑΛΝΓΝΠ – ΞΝΒΗΒΑΠΚΝΠ 

 
α) Ρν πξσηάζιεκα ηεο Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ ζα δηεμαρζεί ζε δύν θάζεηο ζηνλ Α’ 

Όκηιν θαη ζε ηξεηο θάζεηο ζηνλ Β’ Όκηιν: 

 

 Α’ Φάζε 

Πηνλ Α’ Όκηιν θαη ζε θάζε έλαλ από ηνπο δύν ππννκίινπο (Β1, Β2) ηνπ Β’ Νκίινπ, νη 

νκάδεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζα αγσληζζνύλ ζε πξσηάζιεκα δύν γύξσλ κε 

βαζκνινγία θαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ ζα βγεη κεηά από θιήξσζε.  

 

 

. / . 
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Β’ Φάζε 

 

Πηνλ Α’ Όκηιν νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ 1ε, 2ε, 3ε θαη 4ε ζέζε ζα αγσληζηνύλ ζε 

πξσηάζιεκα δύν γύξσλ κε βαζκνινγία, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ πνπ ζα 

βγεη κεηά από θιήξσζε.  Πηε βαζκνινγία νη νκάδεο, αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ ζα 

θαηαιάβνπλ ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο Α’ Φάζεο ζα μεθηλήζνπλ κε ηνπο 

βαζκνύο: 

1ε ζέζε 4 βαζκνύο 

2ε ζέζε 3 βαζκνύο 

3ε ζέζε 2 βαζκνύο 

4ε ζέζε 1 βαζκό 

 

Δπίζεο νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 6ε, 7ε, 8ε θαη 9ε ζέζε ζα αγσληζηνύλ ζε 

πξσηάζιεκα δύν γύξσλ κε βαζκνινγία, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ πνπ ζα 

βγεη κεηά από θιήξσζε. 

Πηε βαζκνινγία νη νκάδεο, αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ ζα θαηαιάβνπλ ζηνλ ηειηθό 

βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο Α’ Φάζεο ζα μεθηλήζνπλ κε ηνπο βαζκνύο: 

6ε ζέζε 4 βαζκνύο 

7ε ζέζε 3 βαζκνύο 

8ε ζέζε 2 βαζκνύο 

9ε ζέζε 1 βαζκό 

 

Πηνλ 1ν πνόκηιν ηνπ Β’ Νκίινπ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1ε, 2ε, 3ε θαη 4ε ζέζε 

ζα αγσληζηνύλ ζε πξσηάζιεκα δύν γύξσλ κε βαζκνινγία, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα 

ησλ αγώλσλ πνπ ζα βγεη κεηά από θιήξσζε.  Πηε βαζκνινγία νη νκάδεο, αλάινγα κε ηε 

ζέζε πνπ ζα θαηαιάβνπλ ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο Α’ Φάζεο ζα μεθηλήζνπλ κε 

ηνπο βαζκνύο: 

1ε ζέζε 4 βαζκνύο 

2ε ζέζε 3 βαζκνύο 

3ε ζέζε 2 βαζκνύο 

4ε ζέζε 1 βαζκό 

Νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1ε θαη 2ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ζα 

πξνθξηζνύλ ζηε Γ’ Φάζε. 

 

Δπίζεο νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 5ε, 6ε, 7ε θαη 8ε ζέζε ζα αγσληζηνύλ ζε 

πξσηάζιεκα δύν γύξσλ κε βαζκνινγία, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ πνπ ζα 

βγεη κεηά από θιήξσζε. 

Πηε βαζκνινγία νη νκάδεο, αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ ζα θαηαιάβνπλ ζηνλ ηειηθό 

βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο Α’ Φάζεο ζα μεθηλήζνπλ κε ηνπο βαζκνύο: 

5ε ζέζε 4 βαζκνύο 

6ε ζέζε 3 βαζκνύο 

7ε ζέζε 2 βαζκνύο 

8ε ζέζε 1 βαζκό 

 

Πηνλ 2ν πνόκηιν ηνπ Β’ Νκίινπ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1ε, 2ε, 3ε θαη 4ε ζέζε 

ζα αγσληζηνύλ ζε πξσηάζιεκα δύν γύξσλ κε βαζκνινγία, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα 

ησλ αγώλσλ πνπ ζα βγεη κεηά από θιήξσζε. Πηε βαζκνινγία νη νκάδεο, αλάινγα κε ηε 

ζέζε πνπ ζα θαηαιάβνπλ ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο Α’ Φάζεο ζα μεθηλήζνπλ κε 

ηνπο βαζκνύο: 

1ε ζέζε 4 βαζκνύο 

2ε ζέζε 3 βαζκνύο 

3ε ζέζε 2 βαζκνύο 

4ε ζέζε 1 βαζκό 

Νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1ε θαη 2ε ζέζε ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ζα 

πξνθξηζνύλ ζηε Γ’ Φάζε. 

 

. / . 
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Δπίζεο νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 5ε, 6ε θαη 7ε ζέζε ζα αγσληζηνύλ ζε 

πξσηάζιεκα δύν γύξσλ κε βαζκνινγία, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ πνπ ζα 

βγεη κεηά από θιήξσζε. Πηε βαζκνινγία νη νκάδεο, αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ ζα 

θαηαιάβνπλ ζηνλ ηειηθό βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο Α’ Φάζεο ζα μεθηλήζνπλ κε ηνπο 

βαζκνύο: 

5ε ζέζε 3 βαζκνύο 

6ε ζέζε 2 βαζκνύο 

7ε ζέζε 1 βαζκό 

 

Γ’ Φάζε (Β’ Νκίινπ) 

α) Νη ηέζζεξηο νκάδεο ηνπ Β’ Νκίινπ πνπ πξνθξίζεθαλ από ηε Β’ Φάζε ζα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε αγώλεο κπαξάδ σο εμήο: 

Β1 (1)   v   Β2 (2)  ->  1 

Β2 (1)   v   Β1 (2)  ->  2 

Πηε ζπλέρεηα γηα ηελ θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο 1 έσο θαη 4 ηνπ Β’ Νκίινπ ζα 

δηεμαρζνύλ νη αγώλεο: 

Γηα ηηο ζέζεηο 1 – 2 -> Λ(1) v  Λ(2) 

Γηα ηηο ζέζεηο 3 – 4 ->         Ζ(1) v  Ζ(2) 

 

Νη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ 31/3-1/4/2018 ζε νπδέηεξε πόιε, εθηόο θαη εάλ νη 

ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο από θνηλνύ ζπκθσλήζνπλ θαη αηηεζνύλ εγγξάθσο ζηελ ΔΝΞΔ 

ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ απηώλ ζηελ έδξα-γήπεδν κίαο εμ απηώλ. Ζ ΔΝΞΔ δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη ην αίηεκα απηό. 

 

β) Πε πεξίπησζε πνπ από ηελ Pre League Γπλαηθώλ ππνβηβαζηεί κία νκάδα πνπ αλήθεη 

γεσγξαθηθά ζηελ ΔΠΞΑΑΑ, ζηελ ΔΠΞΔΓΑ, ζηελ ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ θαη ζηελ ΔΠΞΔ 

Θξήηεο θαη κία νκάδα πνπ αλήθεη γεσγξαθηθά ζηελ ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ ΔΠΞΔ 

Θεληξ. Διιάδαο, ζα δηεμαρζεί αγώλαο κπαξάδ παξακνλήο ζηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία 

Γπλαηθώλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 2ε ζέζε ζην 

πξσηάζιεκα 5-8 θαη 5-7 ζηε Β’ Φάζε ηνπ Β’ Νκίινπ. Ζ ληθήηξηα νκάδα ηνπ αγώλα ζα 

παξακείλεη ζηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ, ελώ ε εηηεκέλε νκάδα ζα ππνβηβαζηεί 

ζηε Β’ Δζληθή/Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα Γπλαηθώλ. 

Ν αγώλαο ζα δηεμαρζεί 31/3 ή 1/4/2018 ζε νπδέηεξε πόιε, εθηόο θαη εάλ νη δύν 

ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο από θνηλνύ ζπκθσλήζνπλ θαη αηηεζνύλ εγγξάθσο ζηελ ΔΝΞΔ 

ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ απηώλ ζηελ έδξα-γήπεδν κίαο εμ απηώλ. Ζ ΔΝΞΔ δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη ην αίηεκα απηό. 

 

β) Άλνδνο ζηελ Pre League Γπλαηθώλ 

Πηελ Pre League Γπλαηθώλ ζα αγσλίδνληαη από ηε λέα αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019 ε 

νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 1ε  ζέζε ζηελ Β’ Φάζε ηνπ Α’ Νκίινπ θαη ε νκάδα πνπ ζα 

θαηαιάβεη ηελ 1ε ζέζε ζηελ Γ’ Φάζε ηνπ Β’ Νκίινπ. 

 
γ) πνβηβαζκόο ζηελ Β’ Δζληθή/Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα Γπλαηθώλ 

1) ζε πεξίπησζε πνπ από ηελ Pre League Γπλαηθώλ ππνβηβαζηνύλ δύν νκάδεο πνπ 

αλήθνπλ γεσγξαθηθά ζηελ ΔΠΞΑΑΑ, ζηελ ΔΠΞΔΓΑ, ζηελ ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ θαη ζηελ 

ΔΠΞΔ Θξήηεο, ζηε Β’ Δζληθή/Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα Γπλαηθώλ ζα 

ππνβηβαζηνύλ: 

α) από ηνλ Α’ Όκηιν νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 3ε θαη 4ε ζέζε  ζηελ ηειηθή 

βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 6-9 ηεο Β’ Φάζεο 

β) από ηνλ 1ν πνόκηιν ηνπ Β’ Νκίινπ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 3ε θαη 4ε ζέζε 

ζηελ Ρειηθή Βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 5-8 ηεο Β’ Φάζεο 

γ) από ηνλ 2ν πνόκηιν ηνπ Β’ Νκίινπ ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 3ε ζέζε ζηελ 

Ρειηθή Βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 5-7 ηεο Β’ Φάζεο  

 

. / . 

 



 

 

- 4 - 

 

2) ζε πεξίπησζε πνπ από ηελ Pre League Γπλαηθώλ ππνβηβαζηεί κία νκάδα πνπ αλήθεη 

γεσγξαθηθά ζηελ ΔΠΞΑΑΑ, ζηελ ΔΠΞΔΓΑ, ζηελ ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ θαη ζηελ ΔΠΞΔ 

Θξήηεο θαη κία νκάδα πνπ αλήθεη γεσγξαθηθά ζηελ ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ ΔΠΞΔ 

Θεληξ Διιάδαο, ζηε Β’ Δζληθή/Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα Γπλαηθώλ ζα 

ππνβηβαζηνύλ: 

α) από ηνλ Α’ Όκηιν νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 3ε θαη 4ε ζέζε  ζηελ ηειηθή 

βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 6-9 ηεο Β’ Φάζεο 

β) από ηνλ 1ν πνόκηιν ηνπ Β’ Νκίινπ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 3ε θαη 4ε ζέζε 

ζηελ Ρειηθή Βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 5-8 ηεο Β’ Φάζεο 

γ) από ηνλ 2ν πνόκηιν ηνπ Β’ Νκίινπ ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 3ε ζέζε ζηελ 

Ρειηθή Βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 5-7 ηεο Β’ Φάζεο  

δ) ε εηηεκέλε νκάδα ηνπ αγώλα κπαξάδ ησλ νκάδσλ πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 2ε ζέζε 

ζην πξσηάζιεκα 5-8 θαη 5-7 ζηε Β’ Φάζε ηνπ Β’ Νκίινπ. 

3) ζε πεξίπησζε πνπ από ηελ Pre League Γπλαηθώλ ππνβηβαζηνύλ δύν νκάδεο πνπ 

αλήθνπλ γεσγξαθηθά ζηελ ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο, ζηε Β’ 

Δζληθή/Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα Γπλαηθώλ ζα ππνβηβαζηνύλ:  

α) από ηνλ Α’ Όκηιν ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 4ε ζέζε  ζηελ ηειηθή βαζκνινγηθή 

θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 6-9 ηεο Β’ Φάζεο 

β) από ηνλ 1ν πνόκηιν ηνπ Β’ Νκίινπ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 2ε, 3ε θαη 4ε 

ζέζε ζηελ Ρειηθή Βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 5-8 ηεο Β’ Φάζεο 

γ) από ηνλ 2ν πνόκηιν ηνπ Β’ Νκίινπ νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 2ε θαη 3ε ζέζε 

ζηελ Ρειηθή Βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο 5-7 ηεο Β’ Φάζεο.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ε) Πην πξσηάζιεκα ηεο Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ 2018-2019 ζα έρνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζπλνιηθά είθνζη έμη (26) νκάδεο, νη νπνίεο ζα ρσξηζηνύλ ζε δύν νκίινπο σο 

εμήο: 

-  Νη δώδεθα νκάδεο πνπ ζα αλήθνπλ γεσγξαθηθά ζηελ ΔΠΞΑΑΑ, ζηελ ΔΠΞΔΓΑ, ζηελ 

ΔΠΞΔ Ξεινπνλλήζνπ ζηελ ΔΠΞΔ Θξήηεο θαη ζηελ Ε’ Ξεξηθέξεηα ζα απαξηίδνπλ ηνλ Α’ 

Όκηιν. 

- Νη δέθα ηέζζεξηο νκάδεο πνπ ζα αλήθνπλ γεσγξαθηθά ζηελ ΔΞΔΠ Θεζζαινλίθεο, ζηελ 

ΔΠΞΔ Θξάθεο/Αλαη.Καθεδνλίαο, ζηελ ΔΠΞΔ Καθεδνλίαο, ζηελ ΔΠΞΔ Γπη.Διιάδαο θαη 

ζηελ ΔΠΞΔ Θεληξ. Διιάδαο ζα απαξηίδνπλ ηνλ Β’ Όκηιν. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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