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Συμπληρωματική Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Αγωνιστικής Περιόδου 2018 – 2019 

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                     

 

Συμπληρώνει 
 

ΑΡΘΡΟ 2.      Η΄  Όμιλος  Β΄ Εθνικής / Εθνικού Περιφερειακού   Πρωταθλήματος  

ΑΝΔΡΩΝ  
 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΡΑΤΟΣ 1893 Α.Ο. ΚΙΑΤΟΥ, , Α.Γ.Σ.Π. 

ΘΗΣΕΑΣ, , 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 5η 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, μεταφέροντας τα αποτελέσματα και την βαθμολογία των μεταξύ 
τους αγώνων από την Α’ Φάση, καθώς θα προστεθούν, ανάλογα με τη θέση που 

κατέλαβαν στον τελικό βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος στον όμιλο που 
συμμετείχαν, με τους παρακάτω βαθμούς:  

 1η θέση 3 βαθμούς. 

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 



 

4 

Συμπληρωματική Ειδική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Αγωνιστικής Περιόδου 2018 – 2019 

 2η θέση 2 βαθμούς. 

 3η  θέση 1 βαθμούς.    

Μετά από κλήρωση οι ομάδες θα αγωνιστούν σε δύο γύρους (εντός - εκτός έδρας)  με 

βαθμολογία, σύμφωνα με το πρόγραμμα των αγώνων που θα βγει, χωρίς να βρεθούν 
αντιμέτωπες ξανά, οι ομάδες που συμμετείχαν στον ίδιο όμιλο κατά την Α’ φάση του 
πρωταθλήματος.  

Οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης της Β’ φάσης θα αγωνιστούν 
σε αγώνες play-off μεταξύ τους στις τρεις νίκες, 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’ 
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. 

 
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 δύο ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια, με τις ομάδες της Αχαΐας να 
συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχα στους ομίλους μετά από κλήρωση: 
 

 

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 

Α.Ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 

Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ 

Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 
Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ 
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ 

Α.Γ.Σ.Π. ΘΗΣΕΑΣ 

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

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 τρείς (3) πρώτες ομάδες από τους Α’ & Γ’ των ομίλων και δύο (2) 

πρώτες ομάδες από τους Β’, Δ’ & Ε’ των ομίλων. – Σύνολο δώδεκα (12) ομάδες -. 
Στην επόμενη φάση σχηματίζονται δύο (2) όμιλοι των έξη (6) 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. 

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). 

Ε΄ ΟΜΙΛΟΣ 

Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ 
Α.Ο.ΑΛΚΥΩΝ 

Γ.Ε.ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
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Χρόνος διεξαγωγής από: 6/10/2018 έως 24/02/2019.  

 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

 
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 τέσσερις (4) 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 (1) 

Α.Γ.Σ.Π. ΘΗΣΕΑΣ 
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. 
Προκρίνονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες κάθε ομίλου και σχηματίζουν τέσσερα (4) ζευγάρια 

πάλι με κλήρωση, 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 μετά από κλήρωση.  

Χρόνος διεξαγωγής από: 3/12/2017 έως 31/05/2018.  
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                
 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                             ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (2) 
Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ 
Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Α.Σ.Π. ΕΡΜΗΣ 


