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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ σε 
συνεργασία με τον Δήμο Έδεσσας και  

την Ένωση Ξενοδόχων Έδεσσας  βρίσκονται στην ευχάριστη 
θέση να  

υποβάλουν πρόταση για την ανάληψη , 
στην πόλη της Έδεσσας ,  

της διοργάνωσης 
του Οpen Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 

Παμπαίδων Β και mini αγοριών   
2015 – 2016  

με την ονομασία 

Cherry Cup 



  
     «Π.Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΕΡΩΠΟΣ» 
   

  Ο «Π.Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΕΡΩΠΟΣ» ιδρύθηκε στην Έδεσσα του νομού Πέλλας το 
έτος 1978 . 

  Η συνεχής και αδιάκοπη πορεία τριάντα πέντε και πλέον ετών του 
Συλλόγου μας στα αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης της 
Έδεσσας, αλλά και ολόκληρης της Χώρας μας, τον έχει καθιερώσει ήδη στη 
συνείδηση όλων των πολιτών του Δήμου της Έδεσσας σαν τον πρώτο 
ερασιτεχνικό αθλητικό σύλλογο της πόλης, αλλά ταυτόχρονα η συνέπεια, 
το ήθος και η συνεχής και επιτυχημένη παρουσία του στα γήπεδα όλης της 
Ελλάδας και της Ευρώπης τον έχει καταστήσει σαν έναν από τους πιο 
αναγνωρίσιμους συλλόγους της Χώρας μας.- 

 Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των τριάντα πέντε και πλέον χρόνων ζωής 
του Συλλόγου μας ΠΟΤΕ δεν δημιουργήσαμε κανενός είδους πρόβλημα 
στις αθλητικές ομοσπονδίες της Χώρας μας, πολύ δε περισσότερο σε 
οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή. 

  



 Στην πορεία όλων αυτών των χρόνων ο Σύλλογός μας καλλιέργησε κατά 
καιρούς διάφορα ολυμπιακά αθλήματα συνεισφέροντας στην νεολαία της 
πόλεως μας μια υγιή διέξοδο και προκαλώντας το ενδιαφέρον αυτών. Από 
το ξεκίνημά του έως και σήμερα διατηρεί συνεχώς τα τμήματα της 
χειροσφαίρισης και του στίβου, ενώ καλλιέργησε κατά περιόδους και τα 
τμήματα της καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της κολύμβησης, της 
αντιπτέρισης, της αντισφαίρισης και της αερόβιας γυμναστικής. 

        Σήμερα, ο Σύλλογός μας διατηρεί τα τμήματα της χειροσφαίρισης, της 
αντιπτέρισης, της αερόβιας γυμναστικής και έχει υπό ίδρυση το τμήμα της 
αντισφαίρισης.- 

         Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των παραπάνω αναφερόμενων τμημάτων 
που σήμερα δεν καλλιεργεί, - και αυτό το κάνει εν γνώσει του και θέλοντας 
να μην εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ σωματείων που καλλιεργούν το 
ίδιο άθλημα σε μια μικρή πόλη όπως η Έδεσσα, πέτυχε σημαντικότατες 
διακρίσεις, όπως συμμετοχή σε πανελλήνια πρωταθλήματα, σε τελικές 
φάσεις ηλικιακών πρωταθλημάτων, με αποκορύφωμα δε την κατάκτηση 
του πανελληνίου πρωταθλήματος παίδων στην πετοσφαίριση το έτος 
1988. 

     Ειδικότερα, τα τμήματα που σήμερα καλλιεργεί ο Σύλλογος μας έχουν τις 
εξής δραστηριότητες: τμήμα χειροσφαίρισης, τμήμα αντιπτέρισης . Tμήμα 
αερόβιας γυμναστικής, καθώς και  τμήμα  αντισφαίρισης. 

       
 



ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
      Το τμήμα χειροσφαίρισης αποτελεί την κορωνίδα του Συλλόγου μας, 

καθώς η ανδρική του ομάδα πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στα 
εθνικά πρωταθλήματα . Η επιτυχία του δε αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι 
καλλιεργεί όλα αυτά τα χρόνια τμήματα υποδομών, αρχίζοντας από την 
ηλικία των 7 ετών. Διαθέτει σήμερα και παίρνει μέρος στα αντίστοιχα 
επίσημα πρωταθλήματα της Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρισης Κεντρικής 
Μακεδονίας για τα τμήματα ΜΙΝΙ, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ και ΕΦΗΒΩΝ, με 
πλήθος αθλητών. Η συνεπής δε και συστηματική δουλειά που γίνεται από 
τους προπονητές του Συλλόγου μας έφερε και τεράστιες διακρίσεις προς 
στο Σύλλογό μας, όπως η κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
Παίδων την περίοδο 2006-2007 και η κατάκτηση του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος ΜΙΝΙ την περίοδο 2005-2006, ενώ κάθε χρόνο από το έτος 
2002 και μετά ο Σύλλογός μας πετυχαίνει την πρόκρισή του στις τελικές 
φάσεις των πανελληνίων ηλικιακών πρωταθλημάτων που διοργανώνει η 
Ο.Χ.Ε. Αποκορύφωμα δε της επιτυχούς πορείας του Συλλόγου μας είναι η 
κατάκτηση της 5ης θέσης στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας κατά 
την περίοδο 2011-2012 και η εκπροσώπηση της Χώρας μας στην Ευρώπη 
και ειδικότερα στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Challenge Cup που διοργανώνει η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης. 

       Η οικονομική στήριξη της παραπάνω προσπάθειας προέρχεται κυρίως 
από τις όποιες χορηγίες και τη στήριξη του φίλαθλου κόσμου της πόλης 
μας, και με ελάχιστες έως μηδενικές επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Α. και της Ο.Χ.Ε. 



Έδεσσα: Μια  πόλη με 3000 χρόνια ιστορίας                                                                   
Το όνομα της πόλης έχει φρυγική καταβολή και σημαίνει πύργος μέσα στο 
νερό ή πόλη πάνω στο νερό. Το 814 π.Χ. ο Ηρακλείδης ΚΑΡΑΝΟΣ την κάνει 
πρωτεύουσα του πρώτου βασιλείου των Μακεδόνων και οι τύχες της πόλης 
ταυτίζονται με την ιστορία της Μακεδονίας.  
Αρχαία , βυζαντινά αλλά και βιομηχανικά ευρήματα μαρτυρούν την ιστορία 
της πόλης. Από την ιστορία περνούν οι Ρωμαίοι , οι Σλάβοι , οι Οθωμανοί 
καθώς και άλλοι περιστασιακοί. 
 Στις 18 Οκτωβρίου 1912 η πόλη απελευθερώνεται και ενσωματώνεται στον 
κορμό του ελληνικού κράτους ως πρωτεύουσα του Ν. Πέλλας. Το 1923 
ενισχύεται με Μικρασιάτες πρόσφυγες και μόνο μετά το 50’-60’ αρχίζει να 
αχρηστεύεται ο ¨Λευκός Άνθρακας¨ αυτός που για αιώνες κινούσε μύλους , 
εργαστήρια , βιοτεχνίες και εργοστάσια και μαζί του χάνεται η βιομηχανία της 
πόλης. Πολλοί άνθρωποι του πολιτισμού έχουν συνδέσει το όνομά τους με 
την πόλη.   Μια πόλη με 3.000 χρόνια ιστορίας. 

 



ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 





ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

 Η Έδεσσα απέχει από τη Θεσσαλονίκη 90 χλμ 
και υπάρχει οδική και σιδηροδρομική 
σύνδεση με αυτήν . Επίσης η πρόσβαση στην 
Εγνατία Οδό αλλά στην Εθνική Οδό 
Θεσσαλονίκης-Αθηνών είναι εύκολη και έτσι η 
μετακίνηση προς όλα τα σημεία της Ελλάδας 
είναι εφικτή. Το κοντινότερο αεροδρόμιο και 
λιμάνι είναι της Θεσσαλονίκης. 



ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΩΝ 
Κλειστό γυμναστήριο Έδεσσας 

Βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και είναι άμεσα προσβάσιμο 
(λιγότερο από 300 μέτρα ) από όλα τα ξενοδοχεία και τα κέντρα 

ενδιαφέροντος 
 

Διαθέτει κερκίδα περίπου 500 θέσεων   
 Υπάρχουν 4 αποδυτήρια ομάδων  και αποδυτήριο διαιτητών (υπάρχει 
δυνατότητα για ντους στο γήπεδο με ζεστό νερό), ιατρείο και κυλικείο.  

Το γήπεδο διαθέτει κλιματισμό. 
 

Υπάρχει χώρος για τηλεοπτική κάλυψη. 
Το γήπεδο είναι κανονικών διαστάσεων 40Χ20m.  

  

 



ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 Οι ομάδες θα παίρνουν πρωινό στα ξενοδοχεία της διαμονής τους. 
 Το γεύμα και το δείπνο σερβίρονται στο Εστιατόριο. 
 Το μενού είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες παιδιών – αθλητών. 
 Το εστιατόριο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα ξενοδοχεία, το 

γήπεδο, τον πεζόδρομο και το εμπορικό κέντρο της πόλης. 

 



ΔΙΑΜΟΝΗ ΟΜΑΔΩΝ 
Οι ομάδες θα διαμείνουν στα παρακάτω ξενοδοχεία: 

 HOTEL ALFA  
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 28 

58200 ΕΔΕΣΣΑ 
Τηλέφωνο : 23810 22221  
 HOTEL ELENA  
ΡIZOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 

58200 ΕΔΕΣΣΑ 
Τηλέφωνο : 2381023218 
 HOTEL OLYMPIA 
18ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 51  

58200 ΕΔΕΣΣΑ 
Τηλέφωνο : 2381023544  

 HOTEL varosi4seasons 
Αρχιερέως Μελετίου 48 Έδεσσα,  

Πέλλας 58200 Τηλέφωνο: 2381051440 
 HOTEL ΑΙΓΑΙ 

ΑΙΓΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 
ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 582 00 

Τηλέφωνο: 2381 0 29888 
 ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΣΤΡΟ 

Λύκοι  
Έδεσσα, 58200 

Τηλέφωνο:2381029020 
 HOTEL ΑΔΩΝΗΣ 

Αργυρουπόλεως  1 
58500 ΣΚΥΔΡΑ 

Τηλ.: 23810-82500 & 82501 
 
 
  
 

http://www.hotel-elena-edessa.gr/?p=1


ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  

  Καθόλη τη διάρκεια του τουρνουά θα υπάρχουν 
εθελοντές στη διάθεση των ομάδων οι οποίοι θα 
συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή της 
διοργάνωσης καθώς και στην επίλυση οποιοδήποτε 
προβλήματος. 



ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
  

Μόλις οριστικοποιηθεί ο αριθμός των 
συμμετεχόντων ομάδων θα καθοριστεί το σύστημα 

των αγώνων τους κυρίους Παναγιώτη Ιατρούδη, 
Υπεύθυνο Ανάπτυξης Ο.Χ.Ε και Γιάννη Πηλαλίδη, 

Υπεύθυνο Διοργάνωσης «Cherry Cup 2016»  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 1η μέρα 
 Άφιξη αποστολών - Παρέλαση ομάδων στον Κεντρικό Πεζόδρομο 

της Έδεσσας - Τεχνική σύσκεψη. 
 2η μέρα 
  Προκριματική φάση – Ψυχαγωγία εκπαιδευτικού χαρακτήρα 
 3η μέρα  
 Προκριματική φάση-  Ξενάγηση στους Καταρράκτες και 

Καναβουργείο 
 4η μέρα  
 Προημιτελική φάση – Στρογγυλή Τράπεζα προπονητών με θέματα 

της ανάπτυξης 
 5η μέρα 
 Ημιτελική φάση – Αγώνες κατάταξης – Πάρτι αποστολών στον 

Κεντρικό Πεζόδρομο. 
 6η μέρα  
 Αγώνες κατάταξης – Μικρός και Μεγάλος Τελικός – Απονομές – 

αναχώρηση αποστολών 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 
 Το κόστος συμμετοχής στη διοργάνωση ανά άτομο είναι στην τιμή των 155Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένων των φόρων) 
       Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει: 
 5 διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα δωμάτια με πλήρη διατροφή ( πρωινό στα ξενοδοχεία διαμονής - 

μεσημεριανό και βραδινό στο Εστιατόριο Καταρρακτών, εμφιαλωμένο νερό στο χώρο του 
γηπέδου) 

 Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις- δράσεις της διοργάνωσης 
 Απονομή αναμνηστικού διπλώματος σε όλους τους συμμετέχοντες – μεταλλίων και κυπέλλων 

στις 3 πρώτες ομάδες – κύπελλα ήθους και ευ αγωνίζεσθε 
 Οι ομάδες οι οποίες δεν επιθυμούν να διαμείνουν στο ξενοδοχείο υποχρεούνται να 

καταβάλλουν το ποσό των 30 Ευρώ ανά αθλητή για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής τους 
στο τουρνουά (εμφιαλωμένο νερό – μεσημεριανό κολατσιό – δίπλωμα συμμετοχής – κύπελλο 
κλπ.)  

 Οι ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διοργάνωση θα πρέπει να δηλώσουν την 
αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 6/6, καθώς και να αποστείλουν προκαταβολή 55ευρό ανά άτομο 
μέχρι τις 9/6. 

  Λογαριασμός της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για αυτόν τον σκοπό:  
  GR02 0110 3400 0000 3404 8041 049 

 



ΈΔΕΣΣΑ 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
1. Περιοχή 
Η  Έδεσσα είναι  μια ήσυχη και ασφαλής  πόλη στην οποία όλες οι αποστάσεις μπορούν  να διανυθούν με τα πόδια σε λίγα 
λεπτά. 
Το γήπεδο απέχει  ελάχιστα τόσο από τα ξενοδοχεία όσο και από το εστιατόριο Καταρράκτες ενώ ο κεντρικός πεζόδρομος  
ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της πόλης μπορεί να φιλοξενήσει με επιτυχία τις εκδηλώσεις που 
σχεδιάστηκαν για το πολιτιστικό μέρος της διοργάνωσης. Επιπλέον, καθώς η Έδεσσα διαθέτει μεγάλο αριθμό αξιοθέατων, 
όπως οι Καταρράκτες, το Βαρόσι, το Καναβουργείο, η Βυζαντινή Γέφυρα κλπ, οι ξεναγήσεις των αποστολών θα 
πραγματοποιηθούν εντός της πόλης  χωρίς τη χρήση λεωφορείων από ειδικούς ξεναγούς καθώς και από νεαρούς αθλητές 
του ΑΕΡΩΠΟΥ. 
Τέλος, λόγω της γειτνίασής μας με την Π.Γ.Δ.Μ., έχουμε την πρόθεση να προσκαλέσουμε ομάδες Συλλόγων από τα Bitola, 
την Οχρίδα και την Struga  για να συμμετάσχουν στη διοργάνωσή μας. 
2. Διοργάνωση - Εμπειρία 
Ο ΠΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ διοργανώνει κάθε χρόνο τουρνουά σε τοπικό επίπεδο για  τις ηλικιακές ομάδες. 
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και διαπολιτισμικού προσανατολισμού του Συλλόγου, ο ΠΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ ξεκινάει μια δράση 
Εταιρικής Συνεργασίας (Collaborative Partnership) Erasmus Sport. 
Στηρίζοντας τον σχολικό και ηλικιακό αθλητισμό, η  πόλη της Έδεσσας φιλοξένησε την τελική φάση του Πανευρωπαϊκού 
Σχολικού Πρωταθλήματος Χειροσφαίρισης. 
Φέτος, εκμεταλλευόμενοι της άριστη τεχνική κατάρτιση αλλά και την εμπειρία του υπευθύνου ανάπτυξης και προπονητή 
του Συλλόγου μας, Γιάννη Πηλαλίδη, πάνω στη διοργάνωση ηλικιακών τουρνουά θεωρούμε ότι διαθέτουμε τόσο τις 
γνώσεις όσο και τις ικανότητες  για να διοργανώσουμε τέτοιου είδους διοργανώσεις.   
4. Το άθλημα 
Μέσα από την μεγάλη προσπάθεια για την προώθηση του αθλήματος,  καταφέραμε να καθιερώσουμε το handball ως ένα 
από τα δημοφιλέστερα αθλήματα της πόλης . Απόδειξη αποτελεί  το γεγονός ότι,  σύσσωμοι παράγοντες, προπονητές, 
αθλητές και φίλαθλοι της Έδεσσας είναι έτοιμοι να  εργαστούν σκληρά προκειμένου να διοργανώσουν με επιτυχία μια 
διοργάνωση χειροσφαίρισης εθνικής εμβέλειας η οποία και θα αποτελέσει μια πραγματική διαφήμιση για το άθλημα. 
5. Αγωνιστικές Υποδομές  
Οι αγώνες του τουρνουά θα γίνουν όλοι στο κλειστό γυμναστήριο της Έδεσσας το οποίο διαθέτει κλιματισμό, μπάνια με 
ζεστό νερό και είναι άμεσα προσβάσιμο με τα πόδια από κάθε σημείο της πόλης. Σε όλους τους αγώνες θα υπάρξει ιατρική 
κάλυψη καθώς και εθελοντές για την αντιμετώπιση οποιονδήποτε προβλημάτων. 
6. Τιμή 
Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ποιότητα των παροχών που περιλαμβάνει η προφορά μας (διαμονή σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία, γεύματα σε εστιατόριο με ποιοτικό, αθλητικό φαγητό, ποιοτικά υλικά βράβευσης, ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα)  θεωρούμε ότι το οικονομικό αντίτιμο της συμμετοχής κυμαίνεται σε λογικά 
πλαίσια και είναι  ανταγωνιστικό.  

 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Για μας, η ανάπτυξη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την εξέλιξη του handball 
τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πιστεύουμε ακράδαντα στην 
ανάγκη ενθάρρυνσης και παρακίνησης όσο γίνεται μεγαλύτερου αριθμού 
παιδιών να κάνουν το handball όχι απλά ένα από τα αγαπημένα τους 
αθλήματα άλλα τρόπο ζωής που θα τους συνοδεύει σε κάθε μελλοντικό τους 
βήμα, ως φοιτητές, εργαζόμενοι ή βετεράνοι. 
Επιθυμούμε η διοργάνωση αυτή να αποτελέσει την αρχή μιας παράδοσης η 
οποία θα καθιερώσει την πόλη της Έδεσσας μεταξύ των πρωτοπόρων στον 
τομέα της ανάπτυξης και διάδοσης του Αθλήματός μας. 
 

Με τιμή  
Η Οργανωτική Επιτροπή του 

Τουρνουά Cherry Cup  
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