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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 

Ανάρτηση προκηρύξεων: Αύγουστος 2022 (μετά την ανάρτηση των κανονισμών 

ΕΠΟ) 

Δηλώσεις Συμμετοχής Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου ΕΠΣΗ: 

 Α1 μέχρι  Παρασκευή 19/08/2022 

 Α2 μέχρι  Παρασκευή 26/08/2022 

 Β μέχρι Παρασκευή 23/09/2022 

 ΚΥΠΕΛΛΟ μέχρι την ημέρα δήλωσης συμμετοχής στο οικείο πρωτάθλημα. 

1. Επίσης έχει αναρτηθεί το Συνυποσχετικό/Δήλωση Σωματείου το οποίο με 

επικυρωμένο νόμιμο το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος 

εκπροσώπου, θα κατατίθεται στην ΕΠΣΗ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 

της Δήλωσης Συμμετοχής, για κάθε διοργάνωση (μία για το Κύπελλο και μία για 

το Πρωτάθλημα) στην οποία το Σωματείο λαμβάνει μέρος, καθώς και το 

παραχωρητήριο του Γηπέδου (πρώτο και δεύτερο Γήπεδο). 

2. Τα σωματεία υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως την Σύνθεση του Δ.Σ. 

τους μαζί με την δήλωση συμμετοχής και για οποιαδήποτε αλλαγή στην 

σύνθεση του Δ.Σ. θα πρέπει να ενημερώνεται η Ε.Π.Σ.Η γραπτώς. 

3. Επίσης υποχρεούνται τα Σωματεία να υποβάλουν στην ΕΠΣΗ τη πράξη 

συναίνεσης προσωπικών δεδομένων από  Πρόεδρο και εκπρόσωπο κάθε 

Σωματείου (ξεχωριστό έντυπο για έκαστο με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής του) για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016. 

4. *Δήλωση Συμμετοχής που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω δεν θα 

γίνεται ΔΕΚΤΗ. 
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Κύπελλο ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΕΠΣΗ: 

1. Συμμετοχή ομάδων Γ Εθνικής υποχρεωτική. 

2. Συμμετοχή ομάδων Α1,Α2 κατηγορίας υποχρεωτική. 

3. Συμμετοχή των ομάδων της Β κατηγορίας προαιρετική. 

Κλήρωση Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου: 

 Η κλήρωση των αγώνων πρωταθλήματος Α1 και Α2 κατηγορίας θα γίνει τη 

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 19:00 στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AMALIAS 

HOTEL στην Κουρούτα.  

 Η κλήρωση των αγώνων πρωταθλήματος της Β κατηγορίας θα γίνει την Τετάρτη 

28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία της ΕΠΣΗ. 

 

Έναρξη Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου: 

Εφόσον δεν υπάρξει ανάγκη μεταβολής τα πρωταθλήματα θ’ αρχίσουν ως 

εξής: 

 Η Α1 κατηγορία στις 17,18 Σεπτεμβρίου 2022. 

 Η A2 κατηγορία στις 01,02 Οκτωβρίου 2022. 

 Η Β   κατηγορία στις 15,16 Οκτωβρίου 2022. 
 

 Δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στα πρωταθλήματα υποδομής των 

σωματείων της Α1 κατηγορίας. 

 Α1, Α2 & Β : Υποχρεωτική παρουσία Ιατρού ή νοσηλευτή ή πιστοποιημένου 

διασώστη. 

 

 «ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ» 

Το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας την ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023 θα 

διεξαχθεί με τη συμμετοχή δέκα έξι  (16) σωματείων.  

Το πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας την ποδοσφαιρική περίοδο 2022-2023 θα 

διεξαχθεί με τη συμμετοχή δώδεκα (12) σωματείων.  

Το πρωτάθλημα της Β κατηγορίας (ένας ή δύο ή τρεις όμιλοι) την ποδοσφαιρική 

περίοδο 2022-2023 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή  όσων σωματείων δηλώσουν 

συμμετοχή.  

Σημ: Η ΕΠΣΗ διατηρεί την επιφύλαξη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ των ως άνω σύμφωνα με 

την δημοσίευση των νέων κανονισμών ΕΠΟ που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. 

Ο Γεν. Γραμματέας 

Ανδρέας Γκιόκας      


