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Η ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
σ ύ μ φ ω ν α 

 
1) Με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2) Με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 

Πρωταθλημάτων  Ε.Ο.ΠΕ. 
3) Με την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης Αγωνιστικής Περιόδου 

2018 – 2019 της Ε.Ο.ΠΕ. 
4) Τους Διεθνείς Κανονισμούς Πετοσφαίρισης                     

 
 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 

 

Τα πρωταθλήματα αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 της Ένωσης Σωματείων 
Πετοσφαίρισης  Πελοποννήσου στην οποία υπάγονται και τα σωματεία των νήσων 

Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και της περιοχής της Ναυπάκτου.  
 
 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1.  Όροι και υποχρεώσεις 
 

1. Τo πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ Β’ ΕΘΝΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ θα διεξαχθεί σε 
μία (1) κατηγορία των δύο ομίλων όπου οι ομάδες, θα διαχωριστούν με γεωγραφικά 
κριτήρια.  

2. Το πρωτάθλημα ΓΥΝΑΙΚΩΝ θα διεξαχθούν σε δύο κατηγορίες, Β΄ ΕΘΝΙΚΗ – 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ και ΤΟΠΙΚΟ. Την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 το 
πρωτάθλημα του Η’ Ομίλου της Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ Γυναικών θα διεξαχθεί, με δέκα (10) 

ομάδες.   
3. Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στα ανωτέρω πρωταθλήματα δεν είναι 

υποχρεωτικό να συμμετάσχουν σε ηλικιακό πρωτάθλημα (ΝΕΩΝ(ΕΦΗΒΩΝ) - 
ΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ). Σε 
περίπτωση όμως που σωματείο συμμετάσχει σε ηλικιακό πρωτάθλημα, υποχρεούται 

να αγωνιστεί σε όλο το αγωνιστικό πρόγραμμα του αντίστοιχου πρωταθλήματος. Σε 
σωματείο που δηλώσει συμμετοχή σε ηλικιακό πρωτάθλημα και δεν συμμετάσχει ή 

μηδενιστεί σε δύο (2) αγώνες διαδοχικά ή διακεκομμένα για οποιαδήποτε αιτία από 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού 
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ή αποχωρήσει από πρωτάθλημα, θα του 

επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το αντίστοιχο πρωτάθλημα 
ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ της τρέχουσας περιόδου, ενώ συγχρόνως η ηλικιακή ομάδα 
θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα (Κεφάλαιο Ε άρθρο 23 του Γενικού 

Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων). Σε περίπτωση που η 
αφαίρεση των τριών (3) βαθμών από τα πρωταθλήματα ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, επειδή έχουν ολοκληρωθεί, 
η ποινή θα εφαρμοστεί την επόμενη (Αγωνιστική Περίοδος 2019 – 2020). Από την 
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αγωνιστική περίοδο 2019-2020 τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στην Β’ 
Εθνική – Εθνικό Περιφερειακό  Πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, είναι 

υποχρεωτικό να συμμετάσχει και στο ηλικιακό πρωτάθλημα Παμπαίδων – 
Παγκορασίδων αντίστοιχα.   

4. Σωματείο που υποχρεούται να λάβει μέρος στη Β’ Εθνική – Εθνικό Περιφερειακό  
Πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  και δεν συμμετάσχει σε αυτό, υποβιβάζεται 
στην Τοπική κατηγορία με επιπλέον ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το 

αντίστοιχο πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Η ποινή αυτή ισχύει 
και για τα σωματεία της Τοπικής κατηγορίας 

5. Σωματείο της Β΄ Εθνικής – Εθνικού Περιφερειακού  Πρωταθλήματος ΑΝΔΡΩΝ – 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ που αποχωρεί μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, έστω και αν έχει 
συμμετάσχει σε έναν (1) αγώνα υποβιβάζεται στην Τοπική κατηγορία, με επιπλέον 

ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το αντίστοιχο πρωτάθλημα της επόμενης 
αγωνιστικής περιόδου. Για τα σωματεία της Τοπικής κατηγορίας η ποινή αφαίρεσης 
βαθμών είναι έξι (6). 

6. Σωματείο που σημειώσει δύο (2) μηδενισμούς διαδοχικά ή διακεκομμένα στο 
πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, καθώς και στα αναπτυξιακά, αποκλείεται από 
τους υπόλοιπους αγώνες του αντίστοιχου πρωταθλήματος μηδενιζόμενο σε όλους 

τους υπόλοιπους αγώνες. Οι αγώνες που έχουν διεξαχθεί παραμένουν ισχυροί με τα 
αποτελέσματα που σημειώθηκαν και το σωματείο παραμένει στον βαθμολογικό 

πίνακα, αφού μηδενιστεί σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες. Ταυτόχρονα στο 
σωματείο αυτό επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης έξι (6) βαθμών από το αντίστοιχο 
πρωτάθλημα Β Εθνικής - Περιφερειακού  της επόμενης περιόδου αν αυτό αγωνιστεί 

στην ίδια κατηγορία ή τρεις (3) αν αυτό αγωνιστεί στην Τοπική κατηγορία. 
7. Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή με επιφύλαξη κάποιου από τα άρθρα των 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ της ΕΟΠΕ 2018-19 και της παρούσας Προκήρυξης, της 
Γενικής Προκήρυξης και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων, δεν αγωνίζεται την ίδια αγωνιστική περίοδο και δεν υπολογίζεται 

στον πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης. Στο σωματείο αυτό επιβάλλεται 
σε αυτό χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1000€) και αφαίρεση δώδεκα (-12) βαθμών 
από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή και αποσυρθεί πριν ή μετά την έναρξη του 
πρωταθλήματος υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (εφόσον 

δημιουργηθεί Τοπική κατηγορία) και επιβάλλεται σε αυτό χρηματική ποινή χιλίων 
ευρώ (1000€) και αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα 
συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σε περίπτωση που σωματείο κατά τη 

διάρκεια του πρωταθλήματος υποπέσει για δεύτερη φορά σε οποιαδήποτε από τις 
παραβάσεις του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 

Πρωταθλημάτων και ανεξάρτητα του είδους της πρώτης του παράβασης, αποκλείεται 
από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος. Οι αγώνες που στο μεταξύ έχουν 
γίνει, παραμένουν ισχυροί σχετικά με τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν και το 

σωματείο παραμένει στο βαθμολογικό πίνακα, αφού μηδενιστεί σε όλους τους 
υπόλοιπους αγώνες. Το σωματείο που υποπίπτει σε τέτοια παράβαση υποβιβάζεται 
στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (εάν υπάρχει) και επιβάλλεται σε αυτό χρηματική 

ποινή χιλίων ευρώ (1000€) και αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το 
πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2.      Η΄  Όμιλος  Β΄ Εθνικής / Εθνικού Περιφερειακού   Πρωταθλήματος  
ΑΝΔΡΩΝ  
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΡΑΤΟΣ 1893 Α.Ο. ΚΙΑΤΟΥ, Α.Ο. 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, Α.Γ.Σ.Π. ΘΗΣΕΑΣ, Α.Σ.Π. ΕΡΜΗΣ, Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ., Α.Ε. 
ΛΕΧΑΙΝΩΝ, Α.Ο ΟΙΑΞ, Α.Π.Ο.Δ.Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΙΟΛΟΣ, Γ.Α.Ε.Τ. ΔΙΩΝ, Α.Ο. ΦΑΡΙΔΟΣ, Α.Ο.Π.Ε. 
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ.  

Ο Η΄ Όμιλος διαμορφώνεται ως ακολούθως και οι ομάδες χωρίζονται με γεωγραφικά 
κριτήρια σε δύο (2) (Α’ και Β’) ομίλους ως εξής:   

 
 
   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Για την άνοδο σε Εθνικές Κατηγορίες και οι υπόλοιποι όροι διεξαγωγής του Η΄ Ομίλου Β΄ 

Εθνικής / Εθνικού Περιφερειακού  Πρωταθλήματος ΑΝΔΡΩΝ  ισχύει η Ειδική Προκήρυξη 
της Ε.Ο.ΠΕ. και η Συμπληρωματική αυτής για το αντίστοιχο πρωτάθλημα. Ο Όμιλος της 
Β΄ Εθνικής / Εθνικού Περιφερειακού  Πρωταθλήματος ΑΝΔΡΩΝ  Ε.Σ.ΠΕ.Π. την 

αγωνιστική περίοδο 2019-2020 θα έχει μέχρι δέκα (10) ομάδες, εάν δημιουργηθεί τοπική 
κατηγορία. 

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις ως εξής: 
 

 Οι ομάδες αγωνίζονται ένας προς όλους σε δύο (2) γύρους (εντός - εκτός 

έδρας) και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία από την 1η μέχρι την 
7η θέση στον Α’ όμιλο και από την 1η μέχρι την 6η θέση στον Β’ όμιλο.  

Στην συνέχεια οι τρείς (3) πρώτες (1η  έως και 3η θέση) από κάθε όμιλο θα προκριθούν 
στην επόμενη φάση όπου θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε δύο γύρους με βαθμολογία, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα των αγώνων που θα βγει μετά από κλήρωση. Στη βαθμολογία 
οι ομάδες, ανάλογα με τη θέση που κατέλαβαν στον τελικό βαθμολογικό πίνακα του 
πρωταθλήματος στον όμιλο που συμμετείχαν, θα ξεκινήσουν με τους παρακάτω βαθμούς:  

 1η θέση 3 βαθμούς. 

 2η θέση 2 βαθμούς. 

 3η  θέση 1 βαθμούς.    

Οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης της Β’ φάσης θα αγωνιστούν, 
σε αγώνες play-off μεταξύ τους στις τρεις νίκες λαμβάνοντας υπόψη τους μεταξύ τους 
αγώνες, από την Β’ φάση του πρωταθλήματος, με πλεονέκτημα έδρας της ομάδας που έχει 

τερματίσει στην υψηλότερη βαθμολογικά θέση. (οι αγώνες play-off θα ξεκινήσουν αμέσως 
μετά την λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και θα διεξάγονται και 
μεσοβδόμαδα). 

Η τελική κατάταξη και πρωταθλητή θα έχει πρώτο τον τελικό νικητή των play-off, δεύτερο 
τον ηττημένο του τελικού των play-off. 

Ο πρωταθλητής θα συμμετάσχει στο Ειδικό Τουρνουά Ανόδου Νότου που θα διεξαχθεί με 
την συμμετοχή των ομάδων που θα καταλάβουν την 1η θέση στους ομίλους Α’, Β’, Η’, Θ’ 

Β’ ΟΜΙΛΟΣ 
Α.Ο ΟΙΑΞ 

Α.Π.Ο.Δ.Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΙΟΛΟΣ 
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 

Γ.Α.Ε.Τ. ΔΙΩΝ 
Α.Ο ΦΑΡΙΔΟΣ 

Α.Ο.Π.Ε. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

Α’ ΟΜΙΛΟΣ 
Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ 
Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 

Α.Γ.Σ.Π. ΘΗΣΕΑΣ 
Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ 

ΑΡΑΤΟΣ 1893 Α.Ο. ΚΙΑΤΟΥ 
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και Ι’ της Β΄ εθνικής/εθνικό περιφερειακό πρωτάθλημα Ανδρών 2018-19 Ημερομηνία 
διεξαγωγής Ειδικού Τουρνουά Ανόδου Νότου στην Α2 εθν. κατηγ. Ανδρών: 1 έως 5 Μαϊου 

2019 (σύμφωνα με την Ειδική Προκήρυξη Β΄ εθνικής-Εθνικό περιφερειακό πρωτάθλημα 
Ανδρών Ε.Ο.ΠΕ. με αρ. πρωτ.: 3711-12/7/18) 

  
Χρόνος διεξαγωγής: Άνδρες  από  4/11/2018 μέχρι 14/04/2019. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3. Επανασύσταση Τοπικής Κατηγορίας για την Αγωνιστική 

περίοδο 2019-2020. 

 
Σε περίπτωση που οι συνολικές δηλώσεις συμμετοχής των Ανδρών την αγωνιστική περίοδο 

2019-2020 έχει περισσότερες από δεκαέξι (16) ομάδες, η ΕΣΠΕΠ μπορεί να επαναφέρει 
την διαβάθμιση κατηγοριών. 
Ο Η’ Όμιλος της Β’ Εθνικής / Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος της ΕΣΠΕΠ θα έχει 

μέχρι δέκα (10) ομάδες και στην τοπική κατηγορία θα υποβιβασθούν οι δύο τελευταίες των 
δύο ομίλων.  
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4.      Η’ Όμιλος Β΄ Εθνικής / Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος             
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ, Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ , Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 

2014, Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ, Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ, ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 

Επομένως ο Η΄ Όμιλος διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ 
Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ  
Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2014. 
Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
Ε.Α.ΠΑΤΡΩΝ 
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 

 

Για την άνοδο σε Εθνικές Κατηγορίες και τον υποβιβασμό στην Τοπική Κατηγορία καθώς 
και οι υπόλοιποι όροι διεξαγωγής του Η΄ Ομίλου Β΄ Εθνικής -  Εθνικού Περιφερειακού  

Πρωταθλήματος ΓΥΝΑΙΚΩΝ ισχύει η Ειδική Προκήρυξη της Ε.Ο.ΠΕ. και η 
Συμπληρωματική αυτής  για το αντίστοιχο πρωτάθλημα. Ο Όμιλος της Β΄ Εθνικής - 
Εθνικού Περιφερειακού  Πρωταθλήματος ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Π. την αγωνιστική περίοδο 

2019-2020 θα έχει μέχρι δέκα (10) ομάδες. 
Σε περίπτωση που οι συνολικές δηλώσεις συμμετοχής ομάδων ΓΥΝΑΙΚΩΝ για την 
αγωνιστική περίοδο 2019-2020 είναι λιγότερες από δεκαέξι  (16) η Ε.Σ.ΠΕ.Π. μπορεί να 

καταργήσει την διαβάθμιση κατηγοριών. 
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις ως εξής: 

 Οι ομάδες αγωνίζονται ένας προς όλους σε δύο (2) γύρους (εντός - εκτός 
έδρας) και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία από την 1η μέχρι την 

8η θέση  

 Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν το πρωτάθλημα των δύο γύρων μίνι play-off 

ως εξής: 
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Α΄ ΓΥΡΟΣ:  1 – 4 (Ν1),  2 – 3 (Ν2) 
Β΄ ΓΥΡΟΣ:  Ν1  -  Ν2 

στις τρεις νίκες, λαμβάνοντας υπόψη τους μεταξύ τους αγώνες στην κανονική διάρκεια του 
πρωταθλήματος, και με πλεονέκτημα έδρας της ομάδας που έχει τερματίσει στην 

υψηλότερη βαθμολογικά θέση του πρωταθλήματος, από την έδρα της οποίας θα ξεκινούν 
οι αγώνες των play-off (οι αγώνες play-off θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την λήξη της 
κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και θα διεξάγονται και μεσοβδόμαδα). 

Η τελική κατάταξη έχει πρώτο τον τελικό νικητή των play-off , δεύτερο τον ηττημένο του 
τελικού των play-off, τρίτο και τέταρτο τους ηττημένους της πρώτης φάσης των play-off 
ανάλογα με την βαθμολογία τους στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και οι 

επόμενες θέσεις καθορίζονται και αυτές από την βαθμολογία στην κανονική διάρκεια του 
πρωταθλήματος. 

Ο πρωταθλητής θα συμμετάσχει στο Ειδικό Τουρνουά Ανόδου Νότου που θα διεξαχθεί με 
την συμμετοχή των ομάδων που θα καταλάβουν την 1η θέση στους ομίλους Α’, Β’, Η’, Θ’ 
και Ι’ της Β΄ εθνικής/εθνικό περιφερειακό πρωτάθλημα Γυναικών 2018-19 Ημερομηνία 

διεξαγωγής Ειδικού Τουρνουά Ανόδου Νότου στην Α2 εθν. κατηγ. Γυναικών: 1 έως 5 
Μαϊου 2019 (σύμφωνα με την Ειδική Προκήρυξη Β΄ εθνικής-Εθνικό περιφερειακό 
πρωτάθλημα Γυναικών Ε.Ο.ΠΕ. με αρ. πρωτ.: 3629-5/7/18) 

Χρόνος διεξαγωγής: Γυναίκες από  4/11/2018 μέχρι 14/04/2019. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.  Δικαίωμα συμμετοχής – Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλημάτων Τοπικής 
Κατηγορίας  ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 

Α΄ΟΜΙΛΟΣ  Β΄ΟΜΙΛΟΣ  Γ΄ΟΜΙΛΟΣ  

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Α.Ο. 
Α.Γ.Σ.Π. ΘΗΣΕΑΣ 
Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. Γ.Ε. 
Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ 
Ν.Ε.Ο. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Α.Ο. ΣΕΙΡΙΟΣ 

Α.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ 
Α.Ο. ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Α.Σ. 
Α.Ο. ΑΛΚΥΩΝ 
Γ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Π.Α.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Ν.Ο.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Ν.Ο. ΠΥΛΟΥ 
Α.Σ. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 
Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ 
Γ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

 

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις ως εξής: 
  
Α΄ΦΑΣΗ: Οι ομάδες αγωνίζονται σε τρεις (3) ομίλους (Α΄, Β΄ και Γ΄) ένας προς όλους σε 

δύο (2) γύρους (εντός - εκτός έδρας) και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που 
θα συγκεντρώσουν. 

 Β΄ΦΑΣΗ:  Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν το πρωτάθλημα των δύο γύρων μίνι play-off 
σε κάθε όμιλο ως εξής: 

Α΄ ΓΥΡΟΣ:  1 – 4 (Ν1),  2 – 3 (Ν2) 

Β΄ ΓΥΡΟΣ:  Ν1  -  Ν2 
στις τρεις νίκες, λαμβάνοντας υπόψη τους μεταξύ τους αγώνες στην κανονική διάρκεια του 

πρωταθλήματος, και με πλεονέκτημα έδρας της ομάδας που έχει τερματίσει στην 
υψηλότερη βαθμολογικά θέση του πρωταθλήματος, από την έδρα της οποίας θα ξεκινούν 
οι αγώνες των play-off (οι αγώνες play-off θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την λήξη της 

κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και θα διεξάγονται και μεσοβδόμαδα). 
Ο πρώτος της βαθμολογίας του κάθε ομίλου ανέρχεται απευθείας στη Β’ Εθνική/Εθνικό 
Περιφερειακό  Πρωτάθλημα ΓΥΝΑΙΚΩΝ.   

Οι δεύτεροι της βαθμολογίας του κάθε ομίλου αγωνίζονται μεταξύ τους σε πρωτάθλημα 
ενός γύρου (ένα αγώνα εντός - ένα αγώνα εκτός όπως προκύψει στην κλήρωση), για να 
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διαμορφωθεί η βαθμολογική κατάταξη και τυχόν συμπλήρωση για άνοδο στη Β’ Εθνική/ 

Εθνικό Περιφερειακό  Πρωτάθλημα ΓΥΝΑΙΚΩΝ.     

Χρόνος διεξαγωγής από: 4/11/2018 μέχρι 12/05/2019. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πάσης φύσεως έξοδα των παραγόντων του αγώνα (Α’ διαιτητής, Β’ 
Διαιτητής, Σημειωτής, Παρατηρητής, Επόπτες) σε όλους τους αγώνες του 
πρωταθλήματος βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα καταβάλει τα 

προβλεπόμενα ποσά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στους παραπάνω πριν 
από την έναρξη του αγώνα, απευθείας στους παράγοντες. Οι διαιτητές 
δικαιούνται έξοδα κίνησης ή οδοιπορικά, τα οποία θα αποφασίζονται με συμφωνία 

της διοργανώτριας Ένωσης με τον αντίστοιχο ΣΥΔΠΕ, τα οποία βαρύνουν το 
γηπεδούχο σωματείο. Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα 

πάσης φύσεως έξοδα στους παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται 
και η γηπεδούχος ομάδα θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Σε 
περίπτωση που αυτό επαναληφθεί τρεις (3) φορές, τότε από τον επόμενο αγώνα η 

γηπεδούχος ομάδα θα μηδενίζεται, υπό την έννοια της μη παρουσίας στο γήπεδο 
(άρθρο 22 περ α) του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων με όλες τις εντεύθεν προβλεπόμενες βαθμολογικές συνέπειες. 

 

 
Α΄   ΦΑΣΗ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ    ΝΕΩΝ(ΕΦΗΒΩΝ) – 

ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6.  Δικαίωμα συμμετοχής – Όροι – Υποχρεώσεις 
 

Στα πρωταθλήματα ΝΕΩΝ(ΕΦΗΒΩΝ) - ΝΕΑΝΙΔΩΝ δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα 
σωματεία της Ένωσης, χωρίς η συμμετοχή να είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική είναι η 

συμμετοχή στο πρωτάθλημα ΝΕΩΝ (ΕΦΗΒΩΝ) για τα ΤΑΠ της Α1 και Α2 Εθνικής 
Κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ. Ισχύουν οι διατάξεις της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 
Πετοσφαίρισης Αγωνιστικής Περιόδου 2018 – 2019 της Ε.Ο.ΠΕ. 

 
ΑΡΘΡΟ 7.  Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλημάτων 
 

Μετά από πρόταση σωματείων πριν την κλήρωση, το πρωτάθλημα ΝΕΩΝ (ΕΦΗΒΩΝ) θα 
διεξαχθεί σε έναν όμιλο ως εξής: 

 
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ 

Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 
Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ 

Α.Γ.Σ.Π. ΘΗΣΕΑΣ 
Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ 

Α.Ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 
 

Οι ομάδες αγωνίζονται σε έναν γύρο  όπως προκύψει από την κλήρωση και 

κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν από την 1η μέχρι την 
8η θέση. 

Οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες της βαθμολογίας  προκρίνεται στο final four. 
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Οι ομάδες του final four αγωνίζονται ένας προς όλους σε ένα (1) γύρο όπως 
προκύψει από την κλήρωση και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που θα 

συγκεντρώσουν (ο 1ος πρωταθλητής). 
Χρόνος διεξαγωγής από: 6/10/2018 έως 24/02/2019.  

 
Το πρωτάθλημα- ΝΕΑΝΙΔΩΝ, θα διεξαχθούν σε φάσεις και με την διεξαγωγή στο τέλος final 
four.  Οι ομάδες των νεανίδων χωρίζονται με γεωγραφικά κριτήρια σε πέντε (5) ομίλους ως 

εξής: 
 
 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 

Α.Σ.Π.  ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
Γ.Α.Σ.ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 
Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΑΡΑΤΟΣ 1893 ΚΙΑΤΟΥ 

Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ 
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 
Ν.Ο.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
Γ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ 

Φ.Ο.Ν ΟΜΟΝΟΙΑ 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 
Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ 

Α.Π.Σ. ΠΥΡΓΕΑΣ 
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ 
Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ 
ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΧΑΪΑΣ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Οι ομάδες της Αχαΐας: 
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 
Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ 

Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΧΑΪΑΣ 
Θα κληρωθούν τέσσερις (4) στον Γ΄ Όμιλο και τρείς (3) στον Δ΄ Όμιλο. 
 
Οι ομάδες αγωνίζονται ένας προς όλους σε δύο (2) γύρους (εντός - εκτός έδρας) όπως προκύψει από 
την κλήρωση και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν 

Προκρίνονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. – Σύνολο δέκα (10) ομάδες -. 
Στην επόμενη φάση σχηματίζονται δύο (2) όμιλοι των πέντε (5) ομάδων με γεωγραφικά 

κριτήρια, που αγωνίζονται ένας προς όλους σε ένα (1) γύρους (εντός - εκτός έδρας) όπως 
προκύψει από την κλήρωση και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που θα 
συγκεντρώσουν.  

Οι δύο (2) πρώτοι της βαθμολογίας του κάθε ομίλου προκρίνεται στο final four. 

Ε΄ ΟΜΙΛΟΣ 

Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ 
Α.Ο.ΑΛΚΥΩΝ 
Γ.Ε.ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
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Οι ομάδες του final four αγωνίζονται ένας προς όλους σε ένα (1) γύρο όπως προκύψει από 
την κλήρωση και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν (ο 1ος 

πρωταθλητής). 
Χρόνος διεξαγωγής από: 6/10/2018 έως 24/02/2019.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 8  Συμμετοχή σε πανελλήνια πρωταθλήματα 

 
Στην Β΄ φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος  ΝΕΩΝ (ΕΦΗΒΩΝ) - ΝΕΑΝΙΔΩΝ θα λάβουν 
μέρος οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της 

Ένωσης μας. Ο τρόπος διεξαγωγής θα καθοριστεί με Ειδική Συμπληρωματική Προκήρυξη 
της Ε.Ο.Π.Ε. 

 
ΑΡΘΡΟ 9.  Ηλικίες αθλητών – αθλητριών 
 

Στο πρωτάθλημα νέων(εφήβων)  δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές που γεννήθηκαν από 
01/01/1999 και μετά.  
Στο πρωτάθλημα νεανίδων  δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλήτριες που γεννήθηκαν από 

01/01/2000 και μετά.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους αγώνες της Α’ Φάσης στους διαιτητές των αγώνων 

καταβάλλονται τα πάσης φύσεως έξοδα. Οι διαιτητές δικαιούνται έξοδα κίνησης ή 
οδοιπορικά, τα οποία θα αποφασίζονται με συμφωνία της διοργανώτριας Ένωσης 
με τον αντίστοιχο ΣΥΔΠΕ, τα οποία βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο και 

καταβάλλονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πριν από την έναρξη του 
αγώνα. Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα πάσης 

φύσεως έξοδα στους παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η 
γηπεδούχος ομάδα θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Σε περίπτωση 
που αυτό επαναληφθεί παραπάνω από τρεις (3) φορές τότε από τον επόμενο 

αγώνα η γηπεδούχος ομάδα θα μηδενίζεται, υπό την έννοια της μη παρουσίας στο 
γήπεδο (άρθρο 22 περ α. του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων με όλες τις εντεύθεν προβλεπόμενες βαθμολογικές συ συνέπειες. 

 
 

Α΄   ΦΑΣΗ   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ    ΠΑΙΔΩΝ – 
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10.  Δικαίωμα συμμετοχής – Όροι – Υποχρεώσεις 
 
Στα πρωταθλήματα ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία 

της Ένωσης, χωρίς η συμμετοχή να είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική είναι η συμμετοχή 
στο πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ για τα ΤΑΠ της Α1 και τα ΤΑΠ της Α2 ΑΝΔΡΩΝ. Ισχύουν οι 
διατάξεις της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης Αγωνιστικής Περιόδου 

2018 – 2019 της Ε.Ο.ΠΕ. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα σωματεία θα μπορούν να συμμετέχουν στην Α’ Φάση του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων και με δύο ή και τρεις 
διαφορετικές ομάδες. α) Για την συμμετοχή σωματείων με δύο ή τρεις ομάδες στα 

αντίστοιχα πρωταθλήματα απαιτείται: 1) Το σωματείο πρέπει να καταθέσει στην 
Ένωση, πριν την κλήρωση των αγώνων για θεώρηση, αναλυτική κατάσταση με τα 
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ονόματα των αθλητών-τριών που θα αγωνίζονται σε κάθε ομάδα. Η θεωρημένη 
αυτή κατάσταση θα κατατίθεται μαζί με τα δελτία αθλητών-τριών στους διαιτητές 

των αγώνων για έλεγχο 2) Οι δύο ή τρεις ομάδες υποχρεωτικά να αγωνίζονται σε 
διαφορετικό όμιλο. 3) Η μετακίνηση αθλητών-τριών από την μία ομάδα στην άλλη 

απαγορεύεται και συνιστά αντικανονική συμμετοχή. 4) Σε περίπτωση που κάποια 
από τις ομάδες αυτές αποκλειστεί από το πρωτάθλημα λόγω μηδενισμών (στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται από την Γενική Προκήρυξη) θα ισχύσουν τα όσα 

αναφέρονται στην περ. 4ε του Κεφαλαίου Γ΄της Γενικής Προκήρυξης 
Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης αγωνιστικής περιόδου 2018 – 2019 της Ε.Ο.Π.Ε, 
δηλ. αφαίρεση τριών βαθμών από το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 

(2018-2019) στην κατηγορία που θα ανήκει και η ομάδα θα αποβληθεί από το 
πρωτάθλημα. Οι αθλητές-τριες της ομάδας αυτής δεν θα έχουν δικαίωμα να 

συμμετάσχουν στους αγώνες της άλλης ομάδας. 5) Εάν στην Β’ φάση του 
πρωταθλήματος της Ένωσης μας προκριθούν και οι δύο ή και οι τρεις ομάδες,  
τότε το σωματείο θα επιλέξει μία μόνο ομάδα για να συμμετάσχει και η άλλη 

ομάδα θα αποχωρήσει και την θέση της θα λάβει η ομάδα με την αμέσως ανώτερη 
βαθμολογία. Το σωματείο θα έχει το δικαίωμα στην ομάδα που θα συμμετάσχει 
στις επόμενες φάσεις του πρωταθλήματος να επιλέξει αθλητές-τριες και από την 

ομάδα που έχει αποκλειστεί. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11.  Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλημάτων 
 

Τα πρωταθλήματα ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, θα διεξαχθούν σε φάσεις και με την διεξαγωγή 
στο τέλος final four.  

 
1. Οι ομάδες των παίδων χωρίζονται με γεωγραφικά κριτήρια σε τρεις ομίλους ως εξής: 

 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 
Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 
Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ 
Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ 
Α.Ο. ΑΛΚΥΩΝ 

Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ  
Α.Ο ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ 
ΑΡΑΤΟΣ 1893 ΚΙΑΤΟ 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2013 
Α.Σ.Π. ΕΡΜΗΣ 

Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ 
Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

 

Οι ομάδες της Πάτρας: 
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ 

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2013 
Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ 
Α.Σ.Π. ΕΡΜΗΣ 
ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 
Θα κληρωθούν δύο (2) στον Β΄ Όμιλο και τρεις (3) στον Γ΄ Όμιλο. 

Οι ομάδες αγωνίζονται ένας προς όλους σε δύο (2) γύρους (εντός - εκτός έδρας) όπως 

προκύψει από την κλήρωση και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που θα 
συγκεντρώσουν. 
Ο πρώτος της βαθμολογίας του κάθε ομίλου προκρίνεται στο final four. 

Οι δεύτεροι της βαθμολογίας του κάθε ομίλου αγωνίζονται μεταξύ τους σε πρωτάθλημα δύο 
(2) γύρων (εντός – εκτός έδρας) όπως προκύψει στην κλήρωση και ο πρώτος της 

βαθμολογίας συμπληρώνει την τέταρτη ομάδα του final four.  
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Οι ομάδες του final four αγωνίζονται ένας προς όλους σε ένα (1) γύρο όπως προκύψει από 
την κλήρωση και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν (ο 1ος 

πρωταθλητής). 
Χρόνος διεξαγωγής από: 6/10/2018 έως 14/04/2019.  

 
 
 

2. Οι ομάδες των κορασίδων χωρίζονται με γεωγραφικά κριτήρια σε δέκα (10) ομίλους 
ως εξής: 

 

 
 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 

ΝΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ (1) 

Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 
Γ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Γ.Σ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

ΝΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ (2) 

Ν.Ο. ΠΥΛΟΥ 
Γ.Α.Ε.Τ. ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΕΣ 
Α.Σ. ΤΡΥΦΙΛΙΑΣ 
Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 
Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ 
ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΟΙ 
Α.Σ. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 
Α.Π.Σ. ΠΥΡΓΕΑΣ 
Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 
Α.Ο.ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Α.Ο. 
ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΧΑΪΑΣ 

 

Ε΄ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤ΄ ΟΜΙΛΟΣ 

Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ (1) 
ΑΠΟΔΒ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΙΟΛΟΣ 

Α.Ο. ΑΛΚΥΩΝ (1) 
Α.Ο ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΜΙΔΕΑΣ  
Α.Ο. ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ (2) 
Α.Σ. ΝΕΜΕΑΣ 

Α.Ο. ΑΛΚΥΩΝ (2) 
Γ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
 

     

Ζ΄ ΟΜΙΛΟΣ Η΄ ΟΜΙΛΟΣ 

ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (1) 
Α.Ο. ΑΚΡΑΤΑΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΑΡΑΤΟΣ 1893 ΚΙΑΤΟΥ 

ΑΣΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (1) 
Α.Σ. ΦΙΛΙΑ 

ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (2) 
Α.Ο ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ 

Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΑΣΠ ΚΟΡΙΝΘΟΣ (2) 

ΠΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Α.Σ. 

 

Θ΄ ΟΜΙΛΟΣ Ι΄ ΟΜΙΛΟΣ 

ΦΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑ (1) 
Α.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ 
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (1) 
Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ 
Α.Γ.Σ.Π. ΘΗΣΕΑΣ 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε.  
ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΦΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑ (2) 
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (2) 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΑΣΠ ΕΡΜΗΣ 
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ 
Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ 
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Οι ομάδες της Αργολίδας: 
Γ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Α.Ο. ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
Α.Ο. ΑΛΚΥΩΝ 

Α.Ο.Π.Ε. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
Α.Ο ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΜΙΔΕΑΣ  
Θα κληρωθούν τρεις (3) στον ‘Ε Όμιλο και δύο (2) στον ΣΤ’ ‘Όμιλο. 

 
Οι ομάδες της Κορινθίας: 
ΠΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Α.Σ. ΦΙΛΙΑ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Α.Σ. 

Θα κληρωθούν μια (1) στον Ζ’ Όμιλο και δύο (2) στον Η’ ‘Όμιλο. 
 
Οι ομάδες της Πάτρας: 
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ 
Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ 
Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ 
Α.Γ.Σ.Π. ΘΗΣΕΑΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΣΠ ΕΡΜΗΣ 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε.  
Θα κληρωθούν τέσσερις (4) στον Θ΄ Όμιλο, και τέσσερις (4) στον Ι’ ‘Όμιλο. 
 

Οι ομάδες αγωνίζονται ένας προς όλους σε δύο (2) γύρους (εντός - εκτός έδρας) όπως 
προκύψει από την κλήρωση και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που θα 

συγκεντρώσουν. 
Προκρίνονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. – Σύνολο είκοσι  (20) ομάδες -. 
Στην επόμενη φάση σχηματίζονται τέσσερεις όμιλοι των πέντε (5) ομάδων με γεωγραφικά 

κριτήρια, που αγωνίζονται ένας προς όλους σε ένα (1) γύρο (εντός - εκτός έδρας όπως 
προκύψει από την κλήρωση) και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που θα 
συγκεντρώσουν.   

Προκρίνονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες κάθε ομίλου και σχηματίζουν τέσσερα (4) ζευγάρια 
κατόπιν κλήρωσης, όσο είναι δυνατό με γεωγραφικά κριτήρια, χωρίς να μπορούν να τεθούν 

αντιμέτωπες ομάδες από τον ίδιο όμιλο, σε αγώνα (εντός - εκτός έδρας όπως προκύψει από 
την κλήρωση). 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στις νίκες, θα λαμβάνονται υπόψη ο λόγος του κλάσματος που 

θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρανομαστή τα χαμένα σετ και νικήτρια είναι η 
ομάδα με τον μεγαλύτερο λόγο. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ακολουθείτε η ίδια 
διαδικασία με τους πόντους. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας μεταξύ των δύο ομάδων, 

πραγματοποιείται το Χρυσό Σετ.    
Οι τέσσερις (4) ομάδες που θα νικήσουν προκρίνονται στο final four. 

Οι ημιτελικοί θα προκύψουν από κλήρωση. 
Σε περίπτωση πρόκρισης και 2ης ομάδας της Ένωσης στη συνέχεια του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος τότε οι ομάδες του final four αγωνίζονται ένας προς όλους σε ένα (1) γύρο 

όπως προκύψει από την κλήρωση και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που θα 
συγκεντρώσουν (ο 1ος πρωταθλητής). 

Χρόνος διεξαγωγής από: 6/10/2018 έως 14/04/2019.  
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Οι ομάδες παίδων – κορασίδων που θα αποκλειστούν από την αρχική φάση των 
ομίλων και επιθυμούν να συνεχίσουν προκειμένου να δώσουν περισσότερους 

αγώνες, εφόσον συμπληρωθεί ικανοποιητικός αριθμός ομάδων, η Ε.Σ.ΠΕ.Π. θα 
διεξαγάγει αγώνες κατάταξης και για τις χαμηλότερες θέσεις. 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους αγώνες της Α’ Φάσης στους διαιτητές των αγώνων 

καταβάλλονται τα πάσης φύσεως έξοδα. Οι διαιτητές δικαιούνται έξοδα κίνησης ή 
οδοιπορικά, τα οποία θα αποφασίζονται με συμφωνία της διοργανώτριας Ένωσης 
με τον αντίστοιχο ΣΥΔΠΕ, τα οποία βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο και 

καταβάλλονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πριν από την έναρξη του 
αγώνα. Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα πάσης 

φύσεως έξοδα στους παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η 
γηπεδούχος ομάδα θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Σε περίπτωση 
που αυτό επαναληφθεί παραπάνω από τρεις (3) φορές τότε από τον επόμενο 

αγώνα η γηπεδούχος ομάδα θα μηδενίζεται, υπό την έννοια της μη παρουσίας στο 
γήπεδο (άρθρο 22 περ α. του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων με όλες τις εντεύθεν προβλεπόμενες βαθμολογικές συνέπειες. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 12.  Συμμετοχή σε πανελλήνια πρωταθλήματα 
 

Στην Β΄ φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος  ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  θα λάβουν μέρος οι 
ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της Ένωσης 

μας. Ο τρόπος διεξαγωγής θα καθοριστεί με Ειδική Συμπληρωματική Προκήρυξη της 
Ε.Ο.Π.Ε. 
 

ΑΡΘΡΟ 13.  Ηλικίες αθλητών – αθλητριών 
 
Στα πρωταθλήματα ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και 

αθλήτριες που γεννήθηκαν από 01/01/2002 και μετά.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 14.  Σύσταση κατηγοριών στο πρωτάθλημα Κορασίδων  
 

Την Αγωνιστική περίοδο 2019-2020 δύναται από την ΕΣΠΕΠ, εφ’ όσων δηλώσουν συμμετοχή 
τουλάχιστον δώδεκα (12) ομάδες από τις είκοσι (20) πρώτες των ομίλων της Α’ φάσης, του 
πρωταθλήματος κορασίδων Αγωνιστικής περιόδου 2018-2019, η διεξαγωγή να 
πραγματοποιηθεί σε δύο κατηγορίες (Α & Β) Κορασίδων σε ομίλους και με γεωγραφικά 
κριτήρια. 
Στην πρώτη κατηγορία δικαίωμα συμμετοχής για την περίοδο 2019-2020 θα έχουν 
αποκλειστικά και μόνο, οι ομάδες που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος 
κορασίδων.      

 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 15.  Δικαίωμα συμμετοχής – Όροι – Υποχρεώσεις 
 
Στα πρωταθλήματα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα 

σωματεία της Ένωσης, χωρίς η συμμετοχή να είναι υποχρεωτική. Ισχύουν οι διατάξεις της 
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Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης Αγωνιστικής Περιόδου 2018 – 2019 
της Ε.Ο.ΠΕ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα σωματεία θα μπορούν να συμμετέχουν στην Α’ Φάση του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ και με δύο ή και 

τρεις διαφορετικές ομάδες. α) Για την συμμετοχή σωματείων με δύο ή τρεις 
ομάδες στα αντίστοιχα πρωταθλήματα απαιτείται: 1) Το σωματείο πρέπει να 
καταθέσει στην Ένωση, πριν την κλήρωση των αγώνων για θεώρηση, αναλυτική 

κατάσταση με τα ονόματα των αθλητών-τριών που θα αγωνίζονται σε κάθε ομάδα. 
Η θεωρημένη αυτή κατάσταση θα κατατίθεται μαζί με τα δελτία αθλητών-τριών 
στους διαιτητές των αγώνων για έλεγχο 2) Οι δύο ή τρεις ομάδες υποχρεωτικά να 

αγωνίζονται σε διαφορετικό όμιλο. 3) Η μετακίνηση αθλητών-τριών από την μία 
ομάδα στην άλλη απαγορεύεται και συνιστά αντικανονική συμμετοχή. 4) Σε 

περίπτωση που κάποια από τις ομάδες αυτές αποκλειστεί από το πρωτάθλημα 
λόγω μηδενισμών (στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Γενική 
Προκήρυξη) θα ισχύσουν τα όσα αναφέρονται στην περ. 4ε του Κεφαλαίου Γ΄της 

Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης αγωνιστικής περιόδου 2018 
– 2019 της Ε.Ο.Π.Ε, δηλ. αφαίρεση τριών βαθμών από το πρωτάθλημα της 
αγωνιστικής περιόδου (2018-2019) στην κατηγορία που θα ανήκει και η ομάδα θα 

αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Οι αθλητές-τριες της ομάδας αυτής δεν θα έχουν 
δικαίωμα να συμμετάσχουν στους αγώνες της άλλης ομάδας. 5) Εάν στην Β’ φάση 

του πρωταθλήματος της Ένωσης μας προκριθούν και οι δύο ή και οι τρεις ομάδες,  
τότε το σωματείο θα επιλέξει μία μόνο ομάδα για να συμμετάσχει και η άλλη 
ομάδα θα αποχωρήσει και την θέση της θα λάβει η ομάδα με την αμέσως ανώτερη 

βαθμολογία. Το σωματείο θα έχει το δικαίωμα στην ομάδα που θα συμμετάσχει 
στις επόμενες φάσεις του πρωταθλήματος να επιλέξει αθλητές-τριες και από την 

ομάδα που έχει αποκλειστεί. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16.  Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλημάτων 
Τα πρωταθλήματα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, θα διεξαχθούν σε φάσεις και με την 
διεξαγωγή στο τέλος final four.  

 
Οι ομάδες των παμπαίδων χωρίζονται με γεωγραφικά κριτήρια σε τρεις ομίλους ως εξής: 

 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ 

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80  
Ν.Ο.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 
Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ 

Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 
ΑΡΑΤΟΣ 1893 Α.Ο. ΚΙΑΤΟΥ 

Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ 
Α.Ο ΑΛΚΥΩΝ 

Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 
ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Α.Γ.Σ.Π. ΘΗΣΕΑΣ 
Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ 
Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ 

 

Οι ομάδες αγωνίζονται ένας προς όλους σε δύο (2) γύρους (εντός - εκτός έδρας) όπως 
προκύψει από την κλήρωση και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που θα 
συγκεντρώσουν. 

Ο πρώτος της βαθμολογίας του κάθε ομίλου προκρίνεται στο final four. 
Οι δεύτεροι της βαθμολογίας του κάθε ομίλου αγωνίζονται μεταξύ τους σε πρωτάθλημα 
ενός γύρου (ένα αγώνα εντός - ένα αγώνα εκτός) και ο πρώτος της βαθμολογίας 

συμπληρώνει την τέταρτη ομάδα του final four. 
Οι ημιτελικοί θα προκύψουν μετά από κλήρωση. Ομάδες που ήταν στον ίδιο όμιλο δεν 

μπορούν να παίξουν μεταξύ τους. 
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Χρόνος διεξαγωγής από: 3/12/2017 έως 31/05/2018.  
 

1. Οι ομάδες των παγκορασίδων χωρίζονται με γεωγραφικά κριτήρια σε δέκα (10) 
ομίλους ως εξής: 

 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 

Ν.Ο.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ (1) 
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. (1) 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Α.Γ.Μ.Σ. ΕΛΠΙΔΟΣ ΑΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Γ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Ν.Ο.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ (2) 
Ν.Ο. ΠΥΛΟΥ 
Γ.Α.Ε.Τ. ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ 
Α.Σ. ΤΡΥΦΙΛΙΑΣ 
Α.Σ. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ 

Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 

Α.Π.Σ. ΠΥΡΓΕΑΣ 
Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 
Α.Ο.ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΧΑΪΑΣ 

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. (2)     

Ν.Ο.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ (3) 

Γ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 

 

Ε΄ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤ΄ ΟΜΙΛΟΣ 

Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ  (1) 
Α.Ο. ΑΛΚΥΩΝ (1)  
Γ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1) 
Α.Ο. ΟΙΑΞ 
Γ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ (3) 

Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΑΡΑΤΟΣ 1893 Α.Ο. ΚΙΑΤΟΥ 
Γ.Α.Σ.ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ (2)  

Α.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ  
Α.Ο. ΑΚΡΑΤΑΣ 
Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ (2) 

 

Ζ΄ ΟΜΙΛΟΣ Η΄ ΟΜΙΛΟΣ 

Α.Ο. ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ 
Γ.Α.Σ.ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ (1) 

Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
Π.Α.Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (1) 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Α.Σ. 

Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ  
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (2) 
ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (2) 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. (2) 
ΑΓΣΠ ΘΗΣΕΑΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ 

 

Θ΄ ΟΜΙΛΟΣ Ι΄ ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (1) 
ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (1) 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. (1) 
Ε.Α.ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΣΠ ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΑΣΠ ΕΡΜΗΣ 
Α.Ο ΣΕΙΡΙΟΣ 

Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ  (2) 
Α.Ο. ΑΛΚΥΩΝ (2) 
Γ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ (2) 
Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ 

 

 
Οι ομάδες της περιοχής Καλαμάτας: 
Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 

Γ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Γ.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
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Α.Γ.Μ.Σ. ΕΛΠΙΔΟΣ ΑΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Θα κληρωθούν τρείς (3) στον Α΄ Όμιλο και τρείς (3) στον Δ’ Όμιλο. 

 
Οι ομάδες της Αργολίδας: 

Α.Ο. ΟΙΑΞ  
Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ 
Θα κληρωθούν μια (1) στον Ε’ Όμιλο και μια (1) στον Ι’ Όμιλο.  

 
Οι ομάδες της Πάτρας: 
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ 
Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ 
Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ 
Α.Γ.Σ.Π. ΘΗΣΕΑΣ 
Α.Ο. ΣΕΙΡΙΟΣ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
Α.Σ.Π. ΕΡΜΗΣ 
Θα κληρωθούν τρείς (3) στον Η΄ Όμιλο και τέσσερις (4) στον Θ΄ Όμιλο. 

 

Οι ομάδες αγωνίζονται ένας προς όλους σε δύο (2) γύρους (εντός - εκτός έδρας) όπως 
προκύψει από την κλήρωση και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που θα 
συγκεντρώσουν. 

Προκρίνονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. – Σύνολο είκοσι  (20) ομάδες -. 
Στην επόμενη φάση σχηματίζονται τέσσερεις όμιλοι των πέντε (5) ομάδων με γεωγραφικά 

κριτήρια, που αγωνίζονται ένας προς όλους σε δύο (2) γύρους (εντός - εκτός έδρας) όπως 
προκύψει από την κλήρωση και κατατάσσονται σύμφωνα με την βαθμολογία που θα 
συγκεντρώσουν. 

Οι πρώτες κάθε ομίλου προκρίνονται στο final four. 
Οι ημιτελικοί θα προκύψουν από κλήρωση. 
Χρόνος διεξαγωγής από: 1/11/2018 έως 31/05/2019. 

 
Κανόνες Αγώνων:   

 
Ισχύουν οι κανόνες της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ε.Ο.ΠΕ. Αγωνιστικής 
Περιόδου 2018-2019. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους αγώνες της Α’ Φάσης στους διαιτητές των αγώνων 

καταβάλλονται τα πάσης φύσεως έξοδα. Οι διαιτητές δικαιούνται έξοδα κίνησης ή 
οδοιπορικά, τα οποία θα αποφασίζονται με συμφωνία της διοργανώτριας Ένωσης 
με τον αντίστοιχο ΣΥΔΠΕ, τα οποία βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο και 

καταβάλλονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πριν από την έναρξη του 
αγώνα. Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα πάσης 
φύσεως έξοδα στους παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η 

γηπεδούχος ομάδα θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Σε περίπτωση 
που αυτό επαναληφθεί παραπάνω από τρεις (3) φορές τότε από τον επόμενο 

αγώνα η γηπεδούχος ομάδα θα μηδενίζεται, υπό την έννοια της μη παρουσίας στο 
γήπεδο (άρθρο 22 περ α. του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων με όλες τις εντεύθεν προβλεπόμενες βαθμολογικές συ συνέπειες. 

 
Οι ομάδες παμπαίδων – παγκορασίδων που θα αποκλειστούν από την αρχική φάση 
των ομίλων και επιθυμούν να συνεχίσουν προκειμένου να δώσουν περισσότερους 

αγώνες, εφόσον συμπληρωθεί ικανοποιητικός αριθμός ομάδων, η Ε.Σ.ΠΕ.Π. θα 
διεξαγάγει αγώνες κατάταξης και για τις χαμηλότερες θέσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 17.  Ηλικίες αθλητών – αθλητριών 

 
Στα πρωταθλήματα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές 

που γεννήθηκαν από 01/01/2003 και μετά και αθλήτριες που γεννήθηκαν από 
01/01/2004 και μετά. 
 

 
ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 18.  Δικαίωμα συμμετοχής – Τρόπος διεξαγωγής πρωταθλημάτων – ηλικίες 
Ισχύει η Γενική Προκήρυξη πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 

 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 19.  Άδειες αγώνων – καταλληλότητα γηπέδων 

 
α) Όλοι οι αγώνες θα γίνουν σε κλειστά γήπεδα που θα δηλώσουν τα σωματεία και θα 
εγκρίνει η Ε.Σ.ΠΕ.Π. για τα πρωταθλήματα που διοργανώνει, σύμφωνα με ότι αναφέρεται 

στο Κεφάλαιο Γ άρθρα 12, 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων.  

β) Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πιο πάνω Κεφάλαιο, όλα τα Σωματεία είναι 
υποχρεωμένα, στη δήλωση συμμετοχής τους στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα, να  αναφέρουν 
το γήπεδο που θα αγωνίζονται και να υποβάλλουν μαζί με τη δήλωση, έγγραφο της 

∆ιοίκησης του γηπέδου που να αναφέρει ότι το γήπεδο αυτό παραχωρείται για αγώνες 
Πετοσφαίρισης και την άδεια λειτουργίας  της Αθλητικής Εγκατάστασης. 
γ) Κανένας αγώνας πρωταθλημάτων που διοργανώνεται από την Ε.Σ.ΠΕ.Π., δεν θα 

διεξαχθεί σε γήπεδο που στερείται άδειας λειτουργίας, εφόσον αυτό περιέλθει εις γνώση της 
Ε.Σ.ΠΕ.Π.   

δ) Οι άδειες τέλεσης αγώνων εκδίδονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα  
αθλητισμού υπηρεσίας στη οικείας Περιφέρειας, εφόσον η εγκατάσταση διαθέτει άδεια 
λειτουργίας (άρθρο 22 ν. 4049/2012 και του Ν.4479/2017), με φροντίδα του γηπεδούχου 

σωματείου.  
 

ΑΡΘΡΟ 20.  Προσέλευση ομάδων 
 
 

Οι ομάδες οφείλουν να προσέρχονται στα γήπεδα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν. Ως προσέλευση ομάδας σε  αγώνα οποιασδήποτε κατηγορίας, θεωρείται η 
παρουσία στο γήπεδο παιδιάς έξι (6) τουλάχιστον αθλητών ή αθλητριών με αθλητική 

περιβολή. 
Στους αγώνες των πρωταθλημάτων της ΕΣΠΕΠ αγωνιστικής περιόδου 2018-2019, μπορούν 

να πάρουν μέρος αθλητές & αθλήτριες εγγεγραμμένοι στη δύναμη της Ε.Ο.ΠΕ. (άρθρο 15ο 
ΓΚΟΔΠ). Μαζί με την «Αγωνιστική Λίστα» που εκδίδει το σωματείο από την Ηλεκτρονική 
Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ και στην οποία, η θεώρηση της για την τρέχουσα αγωνιστική 

περίοδο 2018-2019 πραγματοποιείται απευθείας από την Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων 
με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να κατατίθεται και η εν ισχύ 
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Κάρτα Υγείας του αθλητή ή της Αθλήτριας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33ο παρ.9 
του Ν.2725/99, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16ο του Ν.4479/17. Αν δεν 

προσκομιστεί πριν την έναρξη του αγώνα η κάρτα υγείας αθλητή ή αθλήτριας, ο διαιτητής 
είναι υποχρεωμένος να μην επιτρέψει στον αθλητή ή στην αθλήτρια αυτή να συμμετάσχει 

στον αγώνα. 
 
ΑΡΘΡΟ 21.  Γήπεδα αγώνων 

 
 

1. Οι αγώνες όλων των πρωταθλημάτων θα διεξαχθούν σε κλειστά γυμναστήρια. Σε 

περίπτωση που στην έδρα σωματείου δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο, οι αγώνες θα 
διεξάγονται στο κοντινότερο κλειστό γυμναστήριο που θα δηλώσει το σωματείο και σε 

τελευταία περίπτωση η Ένωση. 
2. Τα σωματεία οφείλουν να στείλουν στην Ένωση πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων 

την άδεια παραχώρησης του γυμναστηρίου για την τέλεση των αγώνων 

πρωταθλημάτων. 
3. Τα γηπεδούχα σωματεία οφείλουν να παραχωρούν έγκαιρα, στους διαιτητές  και 

στην φιλοξενούμενη ομάδα, κατάλληλα αποδυτήρια και υποχρεωτικά τουλάχιστον 

επτά (7) μπάλες για προθέρμανση. Επίσης πάγκους για τους αναπληρωματικούς και 
σκάλα διαιτητή αγώνα. 

4.Τα γήπεδα πρέπει επίσης να έχουν όλα τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την Γενική                            
Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης Αγωνιστικής Περιόδου 2018 – 2019 της 
Ε.Ο.ΠΕ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 22.  Ύψος φιλέ 
 
Το ύψος του φιλέ για τις διάφορες κατηγορίες είναι: 

ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ(ΕΦΗΒΩΝ) – ΠΑΙΔΩΝ   2,43 μέτρα 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  2,24 μέτρα  
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ      2,43 μέτρα 

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ      2,24 μέτρα 
 

ΑΡΘΡΟ 23.  Ημέρες διεξαγωγής αγώνων 
 
Οι αγώνες πρωταθλημάτων θα διεξάγονται ημέρες που θα καθορίσει η Ένωση  στην 

κλήρωση των αγώνων.  
Αίτημα αναβολής θα εξετάζεται μόνο εάν ανήκει σε κάποια από τις περιπτώσεις του 

άρθρου 20 του Κεφαλαίου Ε του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων.  
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης αγώνων για οποιαδήποτε αιτία, το 

γηπεδούχο σωματείο οφείλει να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια για ενημέρωση και 
ορισμό νέας ημερομηνίας τέλεσης του αγώνα εντός τεσσάρων (4) ημερών και πριν 
την διεξαγωγή της επόμενης αγωνιστικής, σε συνεννόηση με την φιλοξενούμενη 

ομάδα. �  

Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.ΠΕ.Π. θα εξετάζει αιτήματα αναβολών/μεταθέσεων 
αγώνων σε συγκεκριμένη ημερομηνία, για περιπτώσεις συμμετοχής αθλητριών την ίδια ημέρα 
σε εγγενή και μόνο τμήματα συλλόγων δηλαδή : γυναικών/νεανίδων, νεανίδων/κορασίδων 
κορασίδων/παγκορασίδων, ανδρών/εφήβων, εφήβων/παίδων και παίδων/παμπαίδων. 
Αν το γηπεδούχο σωματείο δε φροντίσει να εξασφαλίσει γήπεδο για τη διεξαγωγή του 
αναβληθέντος αγώνα μέσα στις προβλεπόμενες κατά τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και 
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Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων προθεσμίες, τότε ο αγώνας θα ορίζεται από την Ε.Σ.ΠΕ.Π σε 
γήπεδο και οποιαδήποτε μέρα/ώρα ακόμη και στην έδρα του αντιπάλου. 
Κάθε αίτημα αλλαγής ημερομηνίας ή/και ώρας αγώνα λόγω κωλύματος του γυμναστηρίου 
θα πρέπει απαραίτητα να αποστέλλεται εγγράφως στην αρμόδια επιτροπή (Πρωτ/των) από τη 
διοίκηση του γυμναστηρίου ή τον δημοτικό αθλητικό οργανισμό που έχει δηλώσει ως έδρα το 
σωματείο στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το κώλυμα του γυμναστηρίου 
καθώς και η νέα προτεινόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του αναβληθέντος αγώνα. 
Σε περίπτωση αναβολής αγώνα  που αφορά στις δύο (2) τελευταίες  αγωνιστικές, στα 
πρωταθλήματα Ανδρών – Γυναικών, οι αναβληθέντες αγώνες θα διεξάγονται πριν την 
ερχόμενη αγωνιστική και σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο θα αναβάλλεται 

ολόκληρη αγωνιστική. 
 

Η Ε.Σ.ΠΕ.Π. διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και δεύτερης αγωνιστικής ημέρας 
(εμβόλιμης) εντός της εβδομάδος σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, να 
ορίσει ή να μεταθέσει αγώνες των πρωτ/των, σε διαφορετικές ημερομηνίες, ώρες 

και διαφορετικά γυμναστήρια, από αυτά  που έχουν ήδη ορισθεί με το άρθρο αυτό, 
εφόσον κάτι τέτοιο εξυπηρετεί την ομαλή διεξαγωγή των πρωτ/των.   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις ώρες ενάρξεις των αγώνων για τα αναπτυξιακά τμήματα, να 

λαμβάνεται υπόψιν και η χιλιομετρική απόσταση των διαγωνιζόμενων ως εξής: 
έως ώρα 17.00: εάν η φιλοξενούμενη ομάδα μετακινείται για τον αγώνα σε      

απόσταση ΠΑΝΩ από 200 χιλιόμετρα, 
έως ώρα 19.00: εάν η φιλοξενούμενη ομάδα μετακινείται για τον αγώνα σε 

απόσταση ΕΩΣ 200 χιλιόμετρα, 

έως ώρα 21.00: εάν η φιλοξενούμενη ομάδα μετακινείται για τον αγώνα σε 
απόσταση ΕΩΣ 50 χιλιόμετρα.    

ΑΡΘΡΟ 24.  Ενστάσεις – Εφέσεις – Προσφυγές 
 
Για τις ενστάσεις - εφέσεις - προσφυγές, ισχύουν όσα αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό 

Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. Το παράβολο της ένστασης ορίζεται στα 100€ 
και καταβάλλεται πριν την έναρξη της συζήτησης της ένστασης. Σε αντίθετη περίπτωση η 
ένσταση απορρίπτεται.  

 
ΑΡΘΡΟ 25.  Βαθμολογία – κατάταξη ομάδων 

 
1. Οι ομάδες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα που ισχύει η βαθμολογία για τα 

αποτελέσματα των αγώνων, παίρνουν τους εξής βαθμούς: 

 
Ανδρών – Γυναικών- Νέων(Εφήβων) – Παίδων – Νεανίδων – Κορασίδων –Παμπαίδων 

- Παγκορασίδων 
 

Σε περίπτωση νίκης με  3-0 ή 3-1   βαθμοί τρεις (3)  

Σε περίπτωση νίκης με  3-2   βαθμοί δύο (2)  
Σε περίπτωση ήττας με   0-3 ή 1-3   βαθμοί μηδέν (0)  
Σε περίπτωση ήττας με   2-3   βαθμοί ένας (1)  

Σε περίπτωση μηδενισμού βαθμοί μείον τρεις (- 3)  
 

2. Οι ομάδες που μετέχουν σε πρωτάθλημα χωρίς βαθμολογία, σε διπλούς αγώνες 
μεταξύ τους σε περίπτωση ισοβαθμίας στις νίκες, θα λαμβάνεται υπόψη ο λόγος του 
κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρονομαστή τα χαμένα σετ 

και νικήτρια είναι η ομάδα με τον μεγαλύτερο λόγο. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας 
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ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τους πόντους. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας 
γίνεται ένας νέος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων.  

3. Σε περίπτωση που έχουμε ισοβαθμία ομάδων που μετέχουν σε πρωτάθλημα με 
βαθμολογία, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας: 

α) Οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες.  
β) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρονομαστή 
τα χαμένα σετ στους μεταξύ τους αγώνες.  

γ) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους και 
παρονομαστή τους χαμένους πόντους στους μεταξύ τους αγώνες.  
Σε περίπτωση που οι ομάδες είναι περισσότερες από δύο και υπάρχει και πάλι 

ισοβαθμία στους βαθμούς, τότε για τον υπολογισμό της ομάδας που θα καταλάβει 
την υψηλότερη θέση θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά οι περ. β και γ (εάν χρειαστεί). 

Για τον υπολογισμό των υπολοίπων θέσεων ακολουθείται η ίδια διαδικασία 
(εξαιρουμένης της ομάδας που ήδη έχει καταταγεί), προκειμένου να καταλάβουν οι 
υπόλοιπες ομάδες τις αντίστοιχες θέσεις (πχ ισοβαθμούν 3 ομάδες στην ίδια θέση [Α, 

Β και Γ]. Λαμβάνοντας υπόψη τους μεταξύ τους αγώνες, υπάρχει νέα ισοβαθμία 
αλλά η ομάδα Α λόγω καλύτερου συντελεστή στα σετ κατατάσσεται 1η. Στη συνέχεια 
ακολουθείται εξ αρχής η ίδια διαδικασία μόνο για τις ομάδες Β και Γ, λαμβάνοντας 

υπόψη τις μεταξύ τους αναμετρήσεις χωρίς να υπολογίζουμε την 1η καταταγείσα 
ομάδα Α. Μεταξύ των Β και Γ, η ομάδα που υπερτερεί είναι η Γ η οποία και 

κατατάσσεται 2η ενώ Β κατατάσσεται 3η ).  
δ) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα κερδισμένα σετ και 
παρονομαστή τα χαμένα σετ σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος για την κάθε 

ομάδα που ισοβαθμεί.  
ε) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους και 

παρονομαστή τους χαμένους πόντους σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος για 
την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί.  
στ) Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω υπάρχει ισοβαθμία, τότε και μόνο σε 

περίπτωση που η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων καθορίζει άνοδο ή υποβιβασμό 
ή πρόκριση σε επόμενη φάση του πρωταθλήματος, θα διεξάγεται ένας αγώνας 
κατάταξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 26.  Μπάλες αγώνων 

 
Όλα τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν με μπάλες που προβλέπονται από την Γενική          
Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης Αγωνιστικής Περιόδου 2018 – 2019 της 

Ε.Ο.ΠΕ.  
 

 

Πρωτάθλημα MIKASA MOLTEN GALA WILSON 

Πρωτ/τα Ανδρών-Γυναικών 
MVA 200 

MVA 300 

V5M5000 

 

BV5591S I-COR POWER 

TOUCH  

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Νέων(Εφήβων) & Νεανίδων  

MVA 200 

MVΑ 300 

V5M5000 

V5M4000 

BV5591S 

BV5461S 

I-COR POWER 

TOUCH 

Μόνο η Α’ Φάση 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Παίδων & Κορασίδων 

MVA 200 

MVΑ 300 

V5M5000 

V5M4000 

BV5591S 

BV5461S 

I-COR POWER 

TOUCH 

Μόνο η Α’ Φάση 

Τοπικό και Πανελλήνιο Πρωτ/μα 

Παμπαίδων & Παγκορασίδων 

MVA 200 

MVA 300 

V5M5000 

V5M4000 

BV5591S 

BV5461S 

I-COR POWER 

TOUCH 
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Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενες ομάδες προσκομίζουν διαφορετικές μπάλες, που 

ανήκουν στην κατηγορία αυτή, ο αγώνας θα διεξαχθεί με τις μπάλες του γηπεδούχου 
σωματείου. 

 
ΑΡΘΡΟ 27.  Έπαθλα – βραβεία 
 

Στις ομάδες, στους αθλητές και στις αθλήτριες που θα καταλάβουν τις   τρεις πρώτες θέσεις 
του κάθε πρωταθλήματος θα απονεμηθούν, κύπελλα - μετάλλια – διπλώματα. 
 

ΑΡΘΡΟ 28.  Διαιτητές και διαιτησίες 
 

Τους αγώνες πρωταθλημάτων θα διαιτητεύουν επίσημοι διαιτητές της Ο.Δ.Β.Ε. 
Τα πάσης φύσεως έξοδα των παραγόντων του αγώνα (Α’ διαιτητής, Β’ Διαιτητής, Σημειωτής, 
Παρατηρητής, Επόπτες) σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων βαρύνουν το 

γηπεδούχο  σωματείο, το οποίο θα καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά στους παραπάνω 
πριν από  την έναρξη του αγώνα. Επίσης η μετακίνηση και διαμονή-διατροφή (όπου 
χρειάζεται) των παραπάνω παραγόντων του αγώνα βαρύνει το γηπεδούχο 

σωματείο, το οποίο θα καταβάλλει τα αναλογούντα ποσά στους παραπάνω πριν την 
έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα 

προβλεπόμενα ποσά στους παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η 
γηπεδούχος ομάδα θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Σε περίπτωση που 
αυτό επαναληφθεί παραπάνω από τρεις (3) φορές τότε από τον επόμενο αγώνα η 

γηπεδούχος ομάδα θα μηδενίζεται, υπό την έννοια της μη παρουσίας στο γήπεδο (άρθρο 
22 περ α. του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων με όλες τις 

εντεύθεν προβλεπόμενες βαθμολογικές συνέπειες. Οι διαιτητές των αγώνων του 
Πρωταθλήματος, ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας (Ε.Δ.) της  Ένωσης. 

Ειδικά για τον Παρατηρητή Διαιτησίας και τους Επόπτες θα χρησιμοποιηθούν μόνο αν 

κάποιο από τα διαγωνιζόμενα σωματεία το ζητήσει έγκαιρα και υπάρχει δυνατότητα 
ορισμού, και τότε τα έξοδα θα βαρύνουν το σωματείο που το ζήτησε (όχι υποχρεωτικά το 
γηπεδούχο). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 29.  Οικονομικά θέματα 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και 

Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, οι δαπάνες για τις μετακινήσεις των ομάδων, 
επιβαρύνουν τα σωματεία. 

Η τιμή εισιτηρίου για τις συναντήσεις του Πρωταθλήματος θα κυμαίνεται από 2 μέχρι 5 
ΕΥΡΩ. Τα έσοδα από τα εισιτήρια των αγώνων θα ανήκουν στο γηπεδούχο σωματείο. 
Την ευθύνη της οικονομικής διοργάνωσης, εξασφάλισης αδειών, έκδοσης εισιτηρίων, 

κ.λ.π., θα έχουν τα γηπεδούχα σωματεία.  
 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ, Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. 

 
ΑΡΘΡΟ 30.  Βιντεοσκόπηση αγώνων 
 

Επιτρέπεται η ελεύθερη βιντεοσκόπηση όλων των αγώνων των πρωταθλημάτων της 
Ε.Σ.ΠΕ.Π. από όλα τα σωματεία. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση του υλικού που 
βιντεοσκοπήθηκε για εμπορικούς λόγους. Στο σωματείο που δεν θα επιτρέψει την 

βιντεοσκόπηση αγώνα θα επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Σ.ΠΕ.Π. χρηματικό 
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πρόστιμο 100 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που το ίδιο σωματείο για δεύτερη φορά δεν επιτρέψει 
την βιντεοσκόπηση θα του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 250 ΕΥΡΩ. 

 
ΑΡΘΡΟ 31. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ή ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ  

 
Η Ε.Σ.ΠΕ.Π. σε περίπτωση συμφωνίας για τηλεοπτική ή διαδικτυακή μετάδοση των 
αγώνων, θα ενημερώσει τα σωματεία με συμπληρωματική προκήρυξη. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 32.  Δηλώσεις συμμετοχής - Κλήρωση αγώνων 
 

Οι δηλώσεις συμμετοχής κατατέθηκαν στην Ένωση μέχρι 9/07/2018. 
Η κλήρωση των αγώνων πρωταθλημάτων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 

Αυγούστου 2018 και ώρα 17:30  στην αίθουσα του Πολυχώρου Δήμου Πατρέων 
«ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ», στην οδό Αγίου Ανδρέου 12 στην Πάτρα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 33.  Παράβολο συμμετοχής 

 
Ορίζεται παράβολο συμμετοχής 100€ για κάθε σωματείο. Σε περίπτωση αποχώρησης  

τμήματος κάποιου σωματείου ορίζεται επί πλέον παράβολο 50€ για κάθε τμήμα το οποίο 
αποχωρεί που θα καταβάλλεται μαζί με τη δήλωση συμμετοχής της επόμενης αγωνιστικής 
περιόδου.  

Το παράβολο πρέπει να έχει κατατεθεί στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Ένωσης πριν την 
κλήρωση. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σωματείο που δεν έχει καταβάλλει παράβολο συμμετοχής πριν την 
έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων ή δεν εξοφληθούν τυχόν οφειλές που 

αφορούν παράβολα και πρόστιμα προηγούμενων ετών, αποβάλλεται από το 
πρωτάθλημα. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 34.  Σύνθεση πάγκου ομάδας 

 
Η σύνθεση του πάγκου ομάδας θα είναι αυτή που προβλέπεται στη Γενική Προκήρυξη 
Πρωταθλημάτων αγωνιστικής Περιόδου 2018 – 2019 της Ε.Ο.ΠΕ. και για το λόγο αυτό θα 

εκδοθούν ταυτότητες όπου χρειάζεται από την Ένωση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 35.  final four 
 

Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής final-four, οι ημιτελικοί αγώνες και ο τελικός θα είναι 
πάλι μονοί αγώνες και θα διεξαχθούν σε ουδέτερες έδρες που θα ορίσει η Ένωση.  
 

ΑΡΘΡΟ 36.  Γενικά 
 
Ότι δεν προβλέπεται σε αυτή την προκήρυξη ή δεν προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό 

Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ή την Γενική Προκήρυξη της Ε.Ο.ΠΕ. θα 
ρυθμίζεται από την Ένωση ή την Ε.Ο.ΠΕ. 

Σε περίπτωση που βρεθεί χορηγός εταιρία για τα πρωταθλήματα της Ένωσης, 
σύμφωνα με το χορηγικό πρόγραμμα της,οι ομάδες θα είναι υποχρεωμένες να 
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ακολουθήσουν την προβολή της εταιρίας στα γήπεδα ή την εμφάνιση των αθλητών 
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην έγγραφη συμφωνία Ε.Σ.ΠΕ.Π. και εταιρίας. 

Για θέματα που αφορούν προπονητές/τριες και δεν αναφέρονται στην προκήρυξη αυτή 
εφαρμόζεται ο ισχύον Κανονισμός Προπονητών του Σ.Ε.Π.ΠΕ. 

Παρακαλούνται τα σωματεία να διαβάσουν με προσοχή τις Προκηρύξεις, ώστε να μην 
παρουσιαστούν προβλήματα και η διοργάνωση των πρωταθλημάτων να λήξει έγκαιρα και 
να στεφθεί με επιτυχία. 

 
ΑΡΘΡΟ 37.  Αθλητές/τριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής  
α) Στους αγώνες των πρωταθλημάτων της ΕΣΠΕΠ έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος 

αθλητές/τριες γραμμένοι/ες στη δύναμη της Ε.Ο.ΠΕ., οι οποίοι/ες: 
1) Συμπεριλαμβάνονται στην «Αγωνιστική Λίστα» που εκδίδει το σωματείο από την 

Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ και στην οποία η θεώρηση της για την 
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο  2018 – 2019 πραγματοποιείται απ’ ευθείας από την 
Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων. 

2) Έχουν θεωρημένη και σε ισχύ «Κάρτα Υγείας Αθλητή» 
β) Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή/τριας: 

1) Αν έχει αναφερθεί από τον διαιτητή στο Φύλλο του Αγώνα. 

2) Αν εκτίει ποινή που του/ης επιβλήθηκε από αρμόδια αρχή για πειθαρχικό ή άλλο 
παράπτωμα. 

γ) Σύμφωνα με τη διάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης πρέπει: 
1) Οι αριθμοί των αθλητών/τριων να είναι γραμμένοι στην πίσω και εμπρός επιφάνεια 

της φανέλας.. 

2)  Οι αριθμοί των αθλητών/τριων πρέπει να περιορίζονται από το Νο. 1 μέχρι και το 
Νο. 20. 

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των παραπάνω είναι οι διαιτητές των αγώνων. 
 
ΑΡΘΡΟ 38.  Δελτία Ταυτότητας Αθλητών/τριων – Δελτία ταυτότητας προπονητών 

α) Οι αθλητές/τριες που ανήκουν στις ομάδες που αγωνίζονται πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στην «Αγωνιστική Λίστα» και να έχουν θεωρημένη και σε ισχύ «Κάρτα 
Υγείας Αθλητή», όπως αναφέρεται στην παράγραφο α, του άρθρου 7 της Προκήρυξης 

αυτής.  
Ο έλεγχος της «Αγωνιστικής Λίστας» και της «Κάρτας Υγείας Αθλητή» της κάθε αθλήτριας θα 

γίνεται πριν από την έναρξη του κάθε αγώνα από τον Α΄ Διαιτητή. 
β) Την «Αγωνιστική Λίστα» με τους/τις αθλητές/τριες δύναται οι αρχηγοί των ομάδων να 
την ζητήσουν προς έλεγχο, σε κάθε περίπτωση, πριν το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα. Τον 

έλεγχο πραγματοποιούν οι διαιτητές παρουσία των αρχηγών. 
γ) Δεν επιστρέφεται η «Αγωνιστική Λίστα» στην περίπτωση που υποβληθεί ένσταση κακής 

συμμετοχής αθλητή/τριας λόγω πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας. 
δ) Ο προπονητής της ομάδας που αγωνίζεται καθώς και ο συνεργάτης αυτού πρέπει να 
έχουν  το σχετικό δελτίο, που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών 

και το Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, το οποίο θα 
κατατίθεται στη γραμματεία του αγώνα. 
ε) Εφιστάται η προσοχή στην εφαρμογή του άρθρου 31 περ. 11 του Ν. 2725/99 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3057/2002.  
 

 
 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

                
 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                             ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
 

 
 

 

 

 

 
 
 


