
 
 
 
 
 
 

Μαρούσι, 6 Αυγούστου 2010 
Αριθ.πρωτ. 4157 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010 - 2011 

 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού, του 
Κανονισμού Παιδιάς της FIVB και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων, εκδίδει την παρακάτω ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010 – 2011. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
Εθνικών Κατηγοριών 

 
1. Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
 Συμμετέχουν δώδεκα ομάδες. 
 Την ευθύνη για την οργάνωση και διεξαγωγή του πρωταθλήματος έχει η ΕΣΑΠ 
 
2. Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 Χρόνος διεξαγωγής από  2/10/2010 μέχρι 8/5/2011 

Συμμετέχουν δώδεκα ομάδες. 
 
3. Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
 Χρόνος διεξαγωγής από 2/10/2010 μέχρι 8/5/2011 

Συμμετέχουν δώδεκα ομάδες. 
 
4. Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 Χρόνος διεξαγωγής από 2/10/2010 μέχρι 8/5/2011 

Συμμετέχουν είκοσι τέσσερις (24) ομάδες. 
Ο διαχωρισμός των ομάδων σε ομίλους, θα καθοριστεί με την Ειδική Προκήρυξη του 
Πρωταθλήματος, αγωνιστικής περιόδου 2010 – 2011. 

 
5. Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
 Χρόνος διεξαγωγής από 2/10/2010 μέχρι 8/5/2011 

Συμμετέχουν είκοσι τέσσερις (24) ομάδες. 
Ο διαχωρισμός των ομάδων σε ομίλους, θα καθοριστεί με την Ειδική Προκήρυξη του 
Πρωταθλήματος, αγωνιστικής περιόδου 2010 – 2011. 

 
. / . 



- 2 - 
 

6. Γενικά περί Πρωταθλημάτων Εθνικών Κατηγοριών 
 

α) Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες Εθνικών Κατηγοριών θεωρείται μόνο η 
παρουσίαση στο γήπεδο παιδιάς, με αθλητική περιβολή έτοιμους να αγωνιστούν το 
λιγότερο έξι (6) αθλητών-τριών,  όπως ορίζουν οι κανονισμοί. 

β)  Στα πρωταθλήματα θα ισχύσει η βαθμολογία που προβλέπεται στο Κεφ. Ε άρθρο 19 
περ. 1β του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία μέχρι την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συμμετοχής 
στο αντίστοιχο πρωτάθλημα, σωματεία ή τμήματα σωματείων συγχωνευτούν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/99, το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ θα καθορίσει τις ομάδες 
που θα συμμετάσχουν στο αντίστοιχο πρωτάθλημα, εφαρμοζόμενου αναλογικά του 
άρθρου 10 του Κεφ. Β του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων. 

δ) Η αναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του κάθε πρωταθλήματος αφορά το χρονικό 
όριο εντός του οποίου πρέπει να διεξαχθεί αυτό. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής 
των πρωταθλημάτων θα καθοριστούν με τις Ειδικές Προκηρύξεις. 

 Το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ έχει δικαίωμα να παρατείνει ή να συντμήσει την ημερομηνία λήξης 
των πρωταθλημάτων, εφ’ όσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
Τοπικών Κατηγοριών 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
  

α)  Το σύστημα διεξαγωγής του κάθε πρωταθλήματος θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό 
των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή, ενώ δεν θα διεξαχθεί κανένα πρωτάθλημα με 
συμμετοχή λιγότερων από 4 ομάδες, εκτός εάν υπάρξει αίτημα από Ένωση/Τ.Ε. για 
διεξαγωγή πρωταθλήματος με λιγότερες από 4 ομάδες, το οποίο θα εκτιμήσει η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ 
και αφού εξετάσει τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης Ένωσης/Τ.Ε. το εγκρίνει. 

β) ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ. Σε περίπτωση που στην 
πόλη – έδρα κάποιου σωματείου δεν υπάρχει Κλειστό Γυμναστήριο, οι αγώνες θα 
διεξαχθούν στο κοντινότερο Κλειστό Γυμναστήριο που θα βρεθεί με ευθύνη του σωματείου, 
εκτός εάν συντρέχουν πολύ ειδικές περιπτώσεις τότε θα δίνεται έγκριση από την 
ΚΕΠ/ΕΟΠΕ. 

γ) Η ΕΟΠΕ δεν θα καλύψει έξοδα για διεξαγωγή αγώνων Play Off και Play Out σε κανένα 
πρωτάθλημα. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 

• Τα τοπικά πρωταθλήματα θα διεξαχθούν με την μέριμνα των Ενώσεων, εκτός της Ζ’ 
Περιφέρειας όπου θα διεξαχθούν με μέριμνα των Τοπικών Επιτροπών ή Αγωνόδικων 
Επιτροπών οι οποίες θα συσταθούν με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, μετά από πρόταση της 
ΚΕΠ/ΕΟΠΕ. 

• Τα καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες των Αγωνοδίκων Επιτροπών  
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και των Τοπικών Επιτροπών της Ζ’ Περιφέρειας, καθορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό  
• Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων Κεφ. Α, άρθρο 5, περ. β και Κεφάλαιο Β, στο 

σύνολό του. 
• Οι αποφάσεις επικυρώνονται σε κάθε περίπτωση από το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. ή την Ε.Ε./Ε.Ο.ΠΕ. 
• Για τα ζητήματα των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. β του άρθρου 5 του Γενικού Κανονισμού 

Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων αρμόδιο όργανο είναι το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. ή η 
Ε.Ε./Ε.Ο.ΠΕ. 

• Ρητά διευκρινίζεται ότι η αντίστοιχη δικαιοδοσία αναφορικά με ενστάσεις για παράβαση 
κανονισμών παιδιάς και άσκηση πειθαρχικής εξουσίας απέναντι σε διαιτητές ασκείται από τα 
αρμόδια όργανα διαιτησίας της ΕΟΠΕ. 

 
1. ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

  

α) Α κατηγορία ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣΠΕΔΑ και ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης  
Χρόνος διεξαγωγής από 4/9/2010 έως 8/5/2011. 
Συμμετέχουν οι ομάδες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή. 

 
β) Α’ Τοπική κατηγορία ΕΣΠΕ Θράκης/Αν.Μακεδονίας, ΕΣΠΕ Μακεδονίας, ΕΣΠΕ Δυτ. 

Ελλάδας, ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας, ΕΣΠΕ Πελοποννήσου και ΕΣΠΕ Κρήτης 
Χρόνος διεξαγωγής από 4/9/2010 έως 10/4/2011. 
Συμμετέχουν οι ομάδες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή. 

 
γ) Β’ κατηγορία ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣΠΕΔΑ, ΕΠΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και Γ’ 

Κατηγορία ΕΣΠΑΑΑ και ΕΠΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
Χρόνος και λοιποί όροι διεξαγωγής θα καθοριστούν με Ειδικές Προκηρύξεις. 

 Συμμετέχουν οι ομάδες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή. 
 
δ) Τοπική κατηγορία Τοπικών Επιτροπών Ζ’ Περιφέρειας 

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.  
Στην Α’ Φάση την ευθύνη οργάνωση και διεξαγωγή των πρωταθλημάτων θα έχει κάθε 
Τοπική Επιτροπή ή τριμελής Αγωνόδικη Επιτροπή η οποία θα οριστεί από το ΔΣ/ΕΟΠΕ 
και σε κάθε ΤΕ θα διεξαχθεί πρωτάθλημα, το σύστημα διεξαγωγής του οποίου θα 
προταθεί από την Τ.Ε. και θα εγκριθεί από την ΚΕΠ/ΕΟΠΕ. 

 Ο αριθμός των ομάδων που θα προκριθούν καθώς και το σύστημα διεξαγωγής της Β’ 
Φάσης θα ανακοινωθεί από την ΚΕΠ/ΕΟΠΕ έγκαιρα. Την ευθύνη της διοργάνωσης των 
αγώνων της Β’ Φάσης θα έχει η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ 
Έναρξη πρωταθλήματος: Α’ Φάση -> 4/9/2010 – 6/3/2011 

                          Β’ Φάση ->  θα ανακοινωθεί έγκαιρα 
 
 
Γενικά περί Πρωταθλημάτων Τοπικών Κατηγοριών Ανδρών - Γυναικών 
 
α) Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες Τοπικών Κατηγοριών θεωρείται μόνο η παρουσίαση 

στο γήπεδο παιδιάς, με αθλητική περιβολή το λιγότερο έξι (6) αθλητών-τριών,  όπως 
ορίζουν οι κανονισμοί. 

β)  Στα πρωταθλήματα θα ισχύσει η βαθμολογία που προβλέπεται στο Κεφ. Ε άρθρο 19 περ. 1β 
του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

γ) Επίσης στα πρωταθλήματα στη βαθμολογία σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες 
ισοβαθμήσουν για οποιαδήποτε θέση, τότε για τον υπολογισμό της θέσης θα λαμβάνονται 
υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας: 
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1)  Οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες 
2)  Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρονομαστή τα 

χαμένα σετ στους μεταξύ τους αγώνες. 
3) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους βαθμούς (πόντους) 

και παρονομαστή τους χαμένους βαθμούς (πόντους) στους μεταξύ τους αγώνες. 
4) 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. 

5) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους (βαθμούς) 
και παρονομαστή τους χαμένους πόντους (βαθμούς) σε όλους τους αγώνες του 
πρωταθλήματος για την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί. 

6) 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. 

δ)  Αλλοδαποί αθλητές, για τους οποίους έχει εκδοθεί από την ΕΟΠΕ για πρώτη φορά δελτίο σε 
ελληνικό σωματείο σε ηλικία κάτω των 16 ετών, εξομοιώνονται απολύτως ως προς τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τους αθλητές που έχουν την ελληνική υπηκοότητα. 
Επίσης με τους Έλληνες αθλητές εξομοιώνονται οι ομογενείς και οι Κύπριοι αθλητές. 

 
2. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
 

 Τα  παραπάνω πρωταθλήματα θα διεξαχθούν με μέριμνα και ευθύνη των Ενώσεων εκτός 
της Ζ’ Περιφέρειας όπου θα διεξαχθούν με μέριμνα των Τοπικών Επιτροπών ή Αγωνόδικων 
Επιτροπών οι οποίες θα συσταθούν με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, μετά από πρόταση της 
ΚΕΠ/ΕΟΠΕ. 

 Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει το δικαίωμα να συμπεριλάβει στο Τοπικό Πρωτάθλημα, μεμονωμένες ομάδες 
άλλης περιφέρειας, στην οποία δεν διοργανώνεται πρωτάθλημα.  

 Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή και δεν συμμετάσχει ή μηδενιστεί σε ΔΥΟ αγώνες 
διαδοχικά ή διακεκομμένα για οποιαδήποτε αιτία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
Κεφ. Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού  Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ή 
αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, θα του επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης ΤΡΙΩΝ βαθμών από 
το πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2010-2011) στην κατηγορία που θα 
ανήκει (Ανδρών ή Γυναικών αντίστοιχα). Συγχρόνως η ομάδα Παμπαίδων ή Παγκορασίδων 
θα αποβάλλεται από το τρέχον πρωτάθλημα (Κεφ. Ε άρθρο 23 του Γενικού Κανονισμού 
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων). 

 Σε περίπτωση που η αφαίρεση των τριών βαθμών από τα πρωταθλήματα Ανδρών ή 
Γυναικών, αντίστοιχα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η ποινή 
θα εφαρμοστεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2011-2012. 

 Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες των πρωταθλημάτων Παμπαίδων & Παγκορασίδων 
θεωρείται μόνο η παρουσίαση στο γήπεδο παιδιάς, με αθλητική περιβολή το λιγότερο έξι (6) 
αθλητών-τριών, όπως ορίζουν οι κανονισμοί. 

 Σύστημα Διεξαγωγής: Το σύστημα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων Παμπαίδων - 
Παγκορασίδων θα καθοριστεί με τις Ειδικές Προκηρύξεις. 

 Χρόνος διεξαγωγής: από 4/9/2010 έως 1/5/2011 
 Στα πρωταθλήματα Παμπαίδων – Παγκορασίδων θα ισχύσει η βαθμολογία που προβλέπεται 
στο Κεφ. Ε άρθρο 19 περ. 1α του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τις περιπτώσεις υπολογισμού των 
θέσεων σε περίπτωση ισοβαθμίας, ισχύουν τα αναφερόμενα στα «Γενικά περί 
Πρωταθλημάτων Τοπικών Κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών» παρ. δ, της παρούσας 
Προκήρυξης. 
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 Στα πρωταθλήματα Παμπαίδων και Παγκορασίδων αγωνιστικής περιόδου 2010-2011 
μπορούν να αγωνίζονται αθλητές που γεννήθηκαν από 1.1.1995 και μετά και αθλήτριες που 
γεννήθηκαν από 1.1.1996 και μετά. 

 Επίσης οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα 
Παμπαίδων και Παγκορασίδων έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε ένα ακόμα 
αναπτυξιακό πρωτάθλημα (Εφήβων ή Παίδων, Νεανίδων ή Κορασίδων, αντίστοιχα). 
Παραβίαση της διάταξης αυτής συνιστά αντικανονική συμμετοχή με όλες τις 
συνέπειες που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων. 

 Το ύψος του φιλέ καθορίζεται για αγόρια 2,35 μ. και για τα κορίτσια 2,20 μέτρα. 
 
 
3. ΜΙΝΙ - ΒΟΛΛΕΥ 
 

 Οι αγώνες Μίνι Βόλλεϋ θα διεξάγονται με μορφή Τουρνουά και με συμμετοχή τουλάχιστον 
έξι (6) ομάδων, με μέριμνα και ευθύνη των Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών, όπου 
υπάρχουν, ή Οργανωτικών Επιτροπών που διορίζονται από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας, 
στις περιφέρειες όπου δεν υπάρχουν Ενώσεις ή Τοπικές Επιτροπές. 

 Η κάθε Ενώση / Τοπική Επιτροπή πρέπει να διοργανώσει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο 
τουρνουά Μίνι Βόλεϊ. 

 Στα Τουρνουά Μίνι Βόλεϊ την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 δικαίωμα συμμετοχής θα 
έχουν αγόρια και κορίτσια που γεννήθηκαν από 1.1.1998 και μετά. 

 Το ύψος του φιλέ καθορίζεται για αγόρια 2,20 μ. και για τα κορίτσια 2,10 μ. και οι 
διαστάσεις του γηπέδου είναι 4 Χ 6 μ. 

 
 
4. Ειδική αρμοδιότητα ΕΟΠΕ 
 
Oι Ειδικές Προκηρύξεις όλων των πρωταθλημάτων υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην 
ΕΟΠΕ. Το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. ή η Ε.Ε./Ε.Ο.ΠΕ. επιλαμβάνεται κάθε σχετικής προκήρυξης με κριτήρια 
το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του αθλήματος και τον οικονομικό προϋπολογισμό έτους 2010 
αναφορικά με τις ανωτέρω διοργανώσεις και ακολούθως ανακοινώνει εγγράφως στους 
διοργανωτές την έγκριση ή τη μη έγκριση των προκηρύξεων που υποβλήθηκαν. 
Σε περίπτωση διεξαγωγής πρωταθλήματος του οποίου η προκήρυξη δεν θα έχει προηγουμένως 
εγκριθεί από την ΕΟΠΕ, σύμφωνα με τα στην προηγούμενη παράγραφο οριζόμενα, η όλη 
διοργάνωση  θεωρείται ΑΚΥΡΗ, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες (π.χ. μη πρόκριση ομάδων σε 
Πανελλήνια πρωταθλήματα ή Πρωταθλήματα Περιφερειών, μη καταβολή οδοιπορικών εξόδων 
ομάδων, διαιτητών κλπ). 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα  
Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων Παμπαίδων, Παγκορασίδων 
 
 
1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
 

 Τα  παραπάνω Πανελλήνια Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις: 
 

. / . 



- 6 - 
 

Α’ Φάση: θα διεξαχθούν με μέριμνα και ευθύνη των Ενώσεων, εκτός της Ζ’ Περιφέρειας 
όπου θα διεξαχθούν με μέριμνα των Τοπικών Επιτροπών ή Αγωνόδικων Επιτροπών οι οποίες 
θα συσταθούν με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, μετά από πρόταση της ΚΕΠ/ΕΟΠΕ. 
Η ΕΟΠΕ δύναται να μεταβιβάσει στις Ενώσεις/Τ.Ε. την αρμοδιότητα για την έκδοση 
Προκήρυξης, στην οποία θα καθορίζονται οι ειδικοί όροι διεξαγωγής της Α’ Φάσης. Η 
προκήρυξη θα τελεί υπό την έγκριση της ΕΟΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση η διεξαγωγή των 
αγώνων αυτών θα θεωρούνται ΑΚΥΡΟΙ με όλες τις εντεύθεν συνέπειες (π.χ. μη πρόκριση 
ομάδων στην επόμενη φάση, μη καταβολή οδοιπορικών εξόδων ομάδων, διαιτητών κλπ). 
• Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει το δικαίωμα να συμπεριλάβει στην Α’ Φάση του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος, μεμονωμένες ομάδες άλλης περιφέρειας, στην οποία δεν 
διοργανώνεται πρωτάθλημα. 

• Για τα ΤΑΠ της Α1 Εθνικής κατ. Ανδρών και Α2 Εθνικής κατ. Ανδρών η συμμετοχή στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων είναι υποχρεωτική. 

• Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στην Α’ Φάση του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Εφήβων - Νεανίδων, ανεξάρτητα από την Κατηγορία που ανήκουν, 
είναι υποχρεωμένα να λάβουν μέρος και να συνεχίσουν να αγωνίζονται σε όλο το 
Αγωνιστικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος. 

• Στο σωματείο που δηλώσει συμμετοχή και δεν συμμετάσχει ή  μηδενιστεί σε ΔΥΟ 
αγώνες στην Α’ Φάση, διαδοχικά ή διακεκομένα, για οποιαδήποτε αιτία από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο Κεφ. Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού 
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, θα 
επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών από το Πρωτάθλημα της Κατηγορίας 
(Ανδρών ή Γυναικών αντίστοιχα) που θα ανήκει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 
(2010-2011), ενώ συγχρόνως η ομάδα (Εφήβων ή Νεανίδων) θα αποβάλλεται από το 
τρέχον πρωτάθλημα (Κεφ. Ε άρθρο 23 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και 
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων). Σε περίπτωση που η αφαίρεση των τριών βαθμών από 
τα πρωταθλήματα Ανδρών ή Γυναικών, αντίστοιχα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί την 
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η ποινή θα εφαρμοστεί την επόμενη αγωνιστική 
περίοδο 2011-2012. 

• Σύστημα Διεξαγωγής: Το σύστημα διεξαγωγής της Α’ Φάσης του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Εφήβων – Νεανίδων θα καθοριστεί με τις Προκηρύξεις της κάθε 
Ένωσης/Τ.Ε. 

• Χρόνος διεξαγωγής Α’ Φάσης: από 4/9/2010 έως 27/2/2011 
Β’ Φάση: Οι ομάδες που θα προκριθούν, ο τρόπος και ο χρόνος θα καθοριστεί με Ειδική 
Συμπληρωματική Προκήρυξη. 
Χρόνος διεξαγωγής: από 11 έως 27/3/2011  

 Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων & 
Νεανίδων θεωρείται μόνο η παρουσίαση στο γήπεδο παιδιάς, με αθλητική περιβολή το 
λιγότερο έξι (6) αθλητών-τριών, όπως ορίζουν οι κανονισμοί. 

 Στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων – Νεανίδων θα ισχύσει η 
βαθμολογία που προβλέπεται στο Κεφ. Ε άρθρο 19 περ. 1α του Γενικού Κανονισμού 
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Για τις 
περιπτώσεις υπολογισμού των θέσεων σε περίπτωση ισοβαθμίας, ισχύουν τα αναφερόμενα 
στα «Γενικά περί Πρωταθλημάτων Τοπικών Κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών» παρ. δ, της 
παρούσας Προκήρυξης. 

 Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων αγωνιστικής περιόδου 2010-2011 θα 
μπορούν να πάρουν μέρος αθλητές και αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.1991 και μετά. 

 Επίσης οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Εφήβων 
και Νεανίδων έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε ένα ακόμα αναπτυξιακό 
πρωτάθλημα (Παίδων ή Παμπαίδων, Κορασίδων ή Παγκορασίδων, αντίστοιχα). 
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Παραβίαση της διάταξης αυτής συνιστά αντικανονική συμμετοχή με όλες τις 
συνέπειες που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων. 

 
 

2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
 

 Τα  παραπάνω Πανελλήνια Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις: 
Α’ Φάση: θα διεξαχθούν με μέριμνα και ευθύνη των Ενώσεων, εκτός της Ζ’ Περιφέρειας 
όπου θα διεξαχθούν με μέριμνα των Τοπικών Επιτροπών ή Αγωνόδικων Επιτροπών οι οποίες 
θα συσταθούν με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ, μετά από πρόταση της ΚΕΠ/ΕΟΠΕ. 
Η ΕΟΠΕ δύναται να μεταβιβάσει στις Ενώσεις/Τ.Ε. την αρμοδιότητα για την έκδοση 
Προκήρυξης, στην οποία θα καθορίζονται οι ειδικοί όροι διεξαγωγής της Α’ Φάσης. Η 
προκήρυξη θα τελεί υπό την έγκριση της ΕΟΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση η διεξαγωγή των 
αγώνων αυτών θα θεωρούνται ΑΚΥΡΟΙ με όλες τις εντεύθεν συνέπειες (π.χ. μη πρόκριση 
ομάδων στην επόμενη φάση, μη καταβολή οδοιπορικών εξόδων ομάδων, διαιτητών κλπ). 
• Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει το δικαίωμα να συμπεριλάβει στην Α’ Φάση του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος, μεμονωμένες ομάδες άλλης περιφέρειας, στην οποία δεν 
διοργανώνεται πρωτάθλημα. 

• Για τα ΤΑΠ της Α1 Εθνικής κατ. Ανδρών και Α2 Εθνικής κατ. Ανδρών η συμμετοχή στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων είναι υποχρεωτική. 

• Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στην Α’ Φάση του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Παίδων - Κορασίδων, ανεξάρτητα από την Κατηγορία που ανήκουν, 
είναι υποχρεωμένα να λάβουν μέρος και να συνεχίσουν να αγωνίζονται σε όλο το 
Αγωνιστικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος. 

• Στο σωματείο που δηλώσει συμμετοχή και δεν συμμετάσχει ή  μηδενιστεί σε ΔΥΟ 
αγώνες στην Α’ Φάση, διαδοχικά ή διακεκομένα, για οποιαδήποτε αιτία από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο Κεφ. Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού 
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, θα 
επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών από το Πρωτάθλημα της Κατηγορίας 
(Ανδρών ή Γυναικών αντίστοιχα) που θα ανήκει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 
(2010-2011), ενώ συγχρόνως η ομάδα (Παίδων ή Κορασίδων) θα αποβάλλεται από το 
τρέχον πρωτάθλημα (Κεφ. Ε άρθρο 23 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και 
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων). Σε περίπτωση που η αφαίρεση των τριών βαθμών από 
τα πρωταθλήματα Ανδρών ή Γυναικών, αντίστοιχα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί την 
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η ποινή θα εφαρμοστεί την επόμενη αγωνιστική 
περίοδο 2011-2012. 

• Σύστημα Διεξαγωγής: Το σύστημα διεξαγωγής της Α’ Φάσης του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων θα καθοριστεί με τις Ειδικές Προκηρύξεις της 
κάθε Ένωσης/Τ.Ε. 

• Χρόνος διεξαγωγής Α’ Φάσης: από 4/9/2010 έως 3/4/2011 
Β’ Φάση: Οι ομάδες που θα προκριθούν και ο τρόπος διεξαγωγής θα καθοριστεί με Ειδική 
Συμπληρωματική Προκήρυξη. 
Χρόνος διεξαγωγής: από 15/4 έως 1/5/2011  

 Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων & 
Κορασίδων θεωρείται μόνο η παρουσίαση στο γήπεδο παιδιάς, με αθλητική περιβολή το 
λιγότερο έξι (6) αθλητών-τριών, όπως ορίζουν οι κανονισμοί. 

 Στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων - Κορασίδων θα ισχύσει η 
βαθμολογία που προβλέπεται στο Κεφ. Ε άρθρο 19 περ. 1α του Γενικού Κανονισμού 
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Για τις 
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περιπτώσεις υπολογισμού των θέσεων σε περίπτωση ισοβαθμίας, ισχύουν τα αναφερόμενα 
στα «Γενικά περί Πρωταθλημάτων Τοπικών Κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών» παρ. δ, της 
παρούσας Προκήρυξης. 

 Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων αγωνιστικής περιόδου 2010-2011 θα μπορούν να 
πάρουν μέρος αθλητές που γεννήθηκαν από 1.1.1993 και μετά. 

 Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων αγωνιστικής περιόδους 2010-2011 θα μπορούν να 
πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.1994 και μετά. 

 Επίσης οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Παίδων 
και Κορασίδων έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε ένα ακόμα αναπτυξιακό 
πρωτάθλημα (Εφήβων ή Παμπαίδων, Νεανίδων ή Παγκορασίδων, αντίστοιχα). 
Παραβίαση της διάταξης αυτής συνιστά αντικανονική συμμετοχή με όλες τις 
συνέπειες που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων. 

 Το ύψος του φιλέ είναι αυτό που προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Βόλλεϋ (FIVB) δηλ. Για τα αγόρια  2,43 m και για τα κορίτσια 2,24 m. 

 
 
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
 
 Οι ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής θα 
καθοριστεί με την Ειδική Προκήρυξη. 
Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της διεξαγωγής του. 
 
 
4. Συμμετοχή σωματείων στην Α’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων και 

Κορασίδων και στα Τοπικά Πρωταθλήματα Παμπαίδων, Παγκορασίδων με δύο ομάδες 
 
Τα σωματεία θα μπορούν να συμμετέχουν στην Α’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
Παίδων – Κορασίδων και στα τοπικά πρωταθλήματα Παμπαίδων – Παγκορασίδων και με δύο 
διαφορετικές ομάδες, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της ΕΟΠΕ. 
α) Για την συμμετοχή σωματείων με δύο ομάδες στο πρωτάθλημα απαιτείται: 

1) Το σωματείο πρέπει να καταθέσει στην Ένωση/Τ.Ε., 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 ομάδες υποχρεωτικά να αγωνίζονται σε διαφορετικό όμιλο. 
3) Τα έξοδα που θα δημιουργηθούν από την συμμετοχή της 2ης ομάδας θα βαρύνουν το 
σωματείο. Δηλαδή μετακινήσεις των άλλων ομάδων για τους εντός έδρας αγώνες και τις 
μετακινήσεις της ομάδας για τους εκτός έδρας αγώνες και αποζημίωση – οδοιπορικά των 
διαιτητών.    

β) Η μετακίνηση αθλητών-τριών από την μία ομάδα στην άλλη απαγορεύεται και συνιστά 
αντικανονική συμμετοχή. 

γ) Σε περίπτωση που κάποια από τις δύο ομάδες αποκλειστεί από το πρωτάθλημα λόγω 
μηδενισμών (στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την Γενική Προκήρυξη) θα ισχύσουν τα 
όσα αναφέρονται πιο πάνω δηλ. αφαίρεση τριών βαθμών από το πρωτάθλημα της τρέχουσας 
αγωνιστικής περιόδου (2010-2011) 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. 

δ) Εάν στην Β’ φάση του πρωταθλήματος στην Ένωση/Τ.Ε. προκριθούν και οι δύο ομάδες, τότε 
το σωματείο θα επιλέξει μία μόνο ομάδα για να συμμετάσχει και η άλλη ομάδα θα  
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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.  

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
1. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
Οι ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής θα 
καθοριστεί  με την Ειδική Προκήρυξη. 

 
2. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Οι ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής θα 
καθοριστεί  με την Ειδική Προκήρυξη. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
 

ΓΗΠΕΔΑ – ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1. α) Όλοι οι αγώνες θα γίνουν σε κλειστά γήπεδα που θα δηλώσουν τα σωματεία και θα 

εγκρίνει η ΕΟΠΕ για τα πρωταθλήματα αρμοδιότητάς της, ή η ΕΣΑΠ για το πρωτάθλημα 
της Α1 Εθνικής κατ. Ανδρών ή η αντίστοιχη Ένωση ή Τοπική Επιτροπή για τα 
πρωταθλήματα που διοργανώνουν αυτές, σύμφωνα με ότι αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ 
άρθρα 12, 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων. 

 β) Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πιο πάνω Κεφάλαιο, όλα τα Σωματεία είναι 
υποχρεωμένα, μέσα στη δήλωση συμμετοχής τους στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα, να 
αναφέρουν το γήπεδο που θα αγωνίζονται και να υποβάλλουν μαζί με τη δήλωση, 
έγγραφο της Διοίκησης του γηπέδου που να αναφέρει ότι το γήπεδο αυτό παραχωρείται 
για αγώνες Πετοσφαίρισης. 

γ) Όλα τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να στείλουν στη διοργανώτρια αρχή του 
πρωταθλήματος (ΕΟΠΕ, ΕΣΑΠ ή Ένωση) το αργότερο μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξη 
του αντίστοιχου πρωταθλήματος την άδεια Λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης ή 
βεβαίωση της Διοίκησης της εγκατάστασης ότι υφίσταται άδεια και η εγκατάσταση 
λειτουργεί νόμιμα. Η άδεια λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 56α 

του ν. 2725/1999, για την χορήγηση άδειας τέλεσης του αγώνα.  
δ) Σε όλα τα γήπεδα πρέπει: 

- να υπάρχει οριοθετημένη η γραμμή του προπονητή σύμφωνα με τους Κανονισμούς της 
FIVB (παράρτημα 1) 

- να υπάρχουν αριθμημένες ταμπέλες αλλαγής παικτών από νούμερο 1 μέχρι και 
νούμερο 18 

- να υπάρχει κουδούνι στο τραπέζι της γραμματείας για τις αλλαγές των παικτών 
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2. α) Οι άδειες τέλεσης αγώνων εκδίδονται από την Ε.Ο.ΠΕ. για τα πρωταθλήματα αρμοδιότη- 

τάς της ή την ΕΣΑΠ και αντίστοιχη Ένωση ή Τοπική Επιτροπή για τα πρωταθλήματα που 
διοργανώνουν αυτές. Η Ε.Ο.ΠΕ. μπορεί να εξουσιοδοτεί τις Ενώσεις ή Τοπικές Επιτροπές 
για την έκδοση αδειών διεξαγωγής αγώνων των πρωταθλημάτων αρμοδιότητάς της που 
διεξάγονται στην περιφέρειά τους. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής αγώνων κοινοποιείται 
με επιμέλεια του γηπεδούχου σωματείου στην οικεία αστυνομική αρχή. 
Δεν χορηγείται άδεια διεξαγωγής αγώνα εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν έχει καταθέσει 
την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης. 

β) Σε περίπτωση αναβολής τέλεσης αγώνα για οποιαδήποτε αιτία, δεν απαιτείται η έκδοση 
νέας άδειας διεξαγωγής αγώνα, αλλά το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να ενημερώσει 
την οικεία αστυνομική αρχή για τη νέα ημερομηνία και ώρα τέλεσής του. 

γ)  Η Ε.Ο.ΠΕ, η ΕΣΑΠ, οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές μπορούν να εκδίδουν τις άδειες 
διεξαγωγής των αγώνων και συνολικά, δηλαδή για ένα γύρο ή και για τους δύο γύρους 
κάθε πρωταθλήματος. 

3. α) Τα σωματεία που συμμετέχουν σε κάθε πρωτάθλημα, πρέπει να υποβάλλουν στην 
Διοργανώτρια αρχή δήλωση συμμετοχής στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα, όπως αναφέρεται 
στο Κεφάλαιο Β άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης. 

β) Η δήλωση πρέπει να είναι γραπτή, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. 
Γραμματέα του Σωματείου, των οποίων τα ονόματα θα αναφέρονται στο έγγραφο που 
πρέπει απαραίτητα να έχει και τη σφραγίδα του Σωματείου. 
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρει ότι το Σωματείο δέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους αυτής της Προκήρυξης, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων και του Γενικού 
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. Σε περίπτωση που δεν τους 
δέχεται η δήλωση δεν γίνεται δεκτή.  
Με την υποβολή της παραπάνω δήλωσης, συνάπτεται σύμβαση τους όρους της οποίας 
οφείλει να τηρεί το συμμετέχον σωματείο. 
Σωματείο που δεν θα υποβάλλει δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους 
θα αποκλειστεί από το Πρωτάθλημα. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
 

ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗ Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
& Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 
Οι ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες για την άνοδο στη Β’ Εθνική 
Κατηγορία Ανδρών και στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών και ο τρόπος θα καθοριστεί  με 
την Ειδική Προκήρυξη. 
Χρόνος διεξαγωγής: από 8/4/2011 έως 8/5/2011 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
 

ΑΓΩΝΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
Σε όποια διοργάνωση χρειαστεί (πχ. Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών-Γυναικών, Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα κλπ), η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ θα συγκροτήσει  ειδικές Αγωνόδικες Επιτροπές για τη  
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διεξαγωγή τους, των οποίων τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες θα καθορίζονται κατά περίπτωση 
από το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. και θα ανακοινώνονται με τις αντίστοιχες Ειδικές Προκηρύξεις. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 
 
Με σκοπό την προσαρμογή στους κανονισμούς παιδιάς και με δεδομένο τον αριθμό των 
καθισμάτων για τους αναπληρωματικούς παίκτες-τριες μέχρι 4 άτομα, κατά την κρίση της 
ομάδας, έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στον πάγκο εφοδιασμένοι με τις ταυτότητες που θα 
εκδοθούν από τη διοργανώτρια (ΕΟΠΕ ή ΕΣΑΠ ή ΕΣΠΕ ή Τ.Ε.), οι οποίοι θα έχουν μία από τις 
παρακάτω ιδιότητες: 
1)  Ο προπονητής 
2)  Ο βοηθός προπονητή 
3)  Ο φυσιοθεραπευτής ή γιατρός ή γυμναστής 
4)  Ο έφορος 
5)  ο φροντιστής 
6)  Ο στατιστικολόγος 
Όλα τα άτομα αυτά ή όσα επιθυμούν να βρίσκονται στον πάγκο της Ομάδας τους κατά την 
διάρκεια των αγώνων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας που 
εκδίδεται από το διοργανωτή (ΕΟΠΕ ή Ένωση/ΤΕ) ή σε περίπτωση προπονητή από τον ΣΕΠΠΕ 
και το οποίο θα φέρουν μαζί τους κατά την διάρκεια των αγώνων. Τα άτομα αυτά πρέπει να 
έχουν τις παρακάτω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις: 
- Προπονητής και Βοηθός Προπονητή: πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το δελτίο ταυτότητας 
προπονητού που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ, σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και τον Κανονισμό 
Προπονητών. 
- Για τον Φυσιοθεραπευτή: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Σχολής Φυσιοθεραπευτών. Για την 
απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου. 
- Για τον Γυμναστή: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής. Για την απόδειξη 
της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου. 
- Για τον Ιατρό: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του 
πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του 
Ιατρικού Συλλόγου. 
- Για τον Φροντιστή: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί σαν 
Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού σε Φύλλο Αγώνα πρωταθλήματος πετοσφαίρισης 
Πρωταθλήματα, τα τελευταία 2 έτη. 
- Για τον Έφορο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί σαν 
Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού  σε Φύλλο Αγώνα πρωταθλήματος πετοσφαίρισης 
Πρωταθλήματα, τα τελευταία 2 έτη. 
- Για τον Στατιστικολόγο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας. 
Ο Α’ και ο Β’ Διαιτητής, σε συνεργασία με τον Γυμνασίαρχο του αγώνα (όπου υπάρχει), πρέπει 
να ζητήσουν πριν την έναρξή του τα άτομα που θα καθίσουν στον πάγκο και να ζητήσουν τα 
Ειδικά Δελτία Ταυτότητάς τους για έλεγχο. Στην συνέχεια θα επιστρέφουν τα Δελτία Ταυτότητας 
και θα ζητούν να φέρονται από τα άτομα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. 
Οποιοσδήποτε  δεν φέρει μαζί του το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, δεν μπορεί να βρίσκεται στον 
πάγκο. Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, ότι βρίσκεται στον 
πάγκο άτομο το οποίο δεν έχει το δικαίωμα αυτό, πρέπει να απομακρύνεται αμέσως και το  
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γεγονός να αναφέρεται στις Εκθέσεις του Γυμνασίαρχου (όπου υπάρχει) και του Α’ διαιτητή. 
Στις Εκθέσεις αυτές πρέπει να αναφέρεται και κάθε περίπτωση καταστρατήγησης του Άρθρου 
αυτού (διαφορά στοιχείων ταυτότητας με το άτομο που την φέρει, επεισόδια από τα άτομα αυτά 
κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι άτομο βρίσκεται στον πάγκο Ομάδας, χρησιμοποιώντας 
Δελτίο ταυτότητας άλλου ατόμου, τότε το Δελτίο αυτό ανακαλείται μέχρι το τέλος της 
αγωνιστικής περιόδου 2010-2011 και δεν μπορεί να εκδοθεί άλλο για το άτομο που το έφερε. 
Για τους αγώνες των πρωταθλημάτων που διεξάγονται με ευθύνη των Ενώσεων και των 
Τοπικών Επιτροπές, η διοργανώτρια Ένωση/ΤΕ θα εκδίδει «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας» για το 
κάθε σωματείο και όχι για το κάθε τμήμα του σωματείου, εξαιρουμένων των προπονητών που 
θα είναι εφοδιασμένοι με κάρτα προπονητή του ΣΕΠΠΕ. 
 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ 
 

ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Οι κατηγορίες των μπαλών για όλα τα πρωταθλήματα (Εθνικές Κατηγορίες, Τοπικά και 
Πανελλήνια) θα ανακοινωθούν έγκαιρα με Συμπληρωματική Γενική Προκήρυξη. 
 

 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
1. Super Cup Ανδρών και Γυναικών 

Θα διεξαχθεί αγώνας μεταξύ της Πρωταθλήτριας Ομάδας και της Κυπελλούχου ομάδας, 
εφόσον το επιτρέπουν οι αγωνιστικές συνθήκες.  Ο χρόνος και ο τόπος θα γίνει έγκαιρα 
γνωστός. 

 
 2. All Star Game Ανδρών και Γυναικών 
 Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής τους θα γίνει έγκαιρα γνωστός 
 
3. BEACH VOLLEY 

Για τις διοργανώσεις Beach Volley αγωνιστικής περιόδου 2010 - 2011 θα εκδοθεί Ειδική 
Προκήρυξη. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στον Κανονισμό του Beach Volley. 

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ 
 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ 
 
1) Η ΕΟΠΕ σε συνεργασία με ανάδοχο εταιρεία των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης 

καθώς και με τον αντίστοιχο τηλεοπτικό σταθμό στους οποίους και με βάση τυχόν  
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συμφωνία παραχώρησης σε αυτούς τηλεοπτικών και διαφημιστικών δικαιωμάτων των 
πρωταθλημάτων για την αγωνιστική περίοδο 2010-2011, υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που – κατά τα λοιπά –  καθορίζονται στο άρθρο 84 του ν. 2725/99, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3057/02, θα καταρτίζει το πρόγραμμα των τηλεοπτικών 
μεταδόσεων κάθε αγωνιστικής το οποίο δεσμεύει τα σωματεία, ως προς την ώρα και την 
ημέρα τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων τους. 

2)  Το πρόγραμμα των αντίστοιχων τηλεοπτικών μεταδόσεων θα γνωστοποιείται στα 
διαγωνιζόμενα σωματεία οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των 
υπό μετάδοση αγώνων, προκειμένου τα σωματεία να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για 
ανεύρεση διαφημίσεων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (αιφνίδια αλλαγή έδρας ή 
προγράμματος, ανάγκη εμβόλιμων αγωνιστικών κλπ). 
Σε κάθε περίπτωση αλλαγή προγραμματισμένης μετάδοσης γίνεται μετά από απόφαση της 
αρμόδιας οργανωτικής, κατά περίπτωση, Επιτροπής. 

3) Απαγορεύεται ρητά η παρεμπόδιση εκ μέρους γηπεδούχου σωματείου της τηλεοπτικής 
κάλυψης ή η απαγόρευση της εισόδου στο τηλεοπτικό συνεργείο του αντισυμβαλλόμενου 
με την ΕΟΠΕ τηλεοπτικού φορέα. Τυχόν παραπάνω γεγονός θα έχει ως συνέπεια την 
παραπομπή του υπαίτιου σωματείου ενώπιον του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου για 
«δυσφήμιση του αθλήματος» με προβλεπόμενη χρηματική ποινή (πρόστιμο) μέχρι 15.000 
ΕΥΡΩ, ανά αγώνα. 
Σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιας συμπεριφοράς κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο το 
υπαίτιο σωματείο αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Αναλαμβάνει δε εξ’ ολοκλήρου την 
κάλυψη τυχόν, ποινικών ρητρών ή αποζημιώσεων που θα κληθεί να καταβάλει σε τρίτους η 
ΕΟΠΕ λόγω παρεμπόδισης της τηλεοπτικής μετάδοσης. 

 
 
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ 
 

Γ Ε Ν Ι Κ Α 
 
α) Όλα τα πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την Ε.Ο.ΠΕ., την Ε.Σ.Α.Π., τις Ενώσεις και 

Τοπικές Επιτροπές ΕΟΠΕ, διέπονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης 
και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ, του Πειθαρχικού Δικαίου της ΕΟΠΕ, των 
Κανονισμών Παιδιάς της FIVB καθώς και των αποφάσεων του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. 

β) Το ΔΣ της Ομοσπονδίας διατηρεί το δικαίωμα της αύξησης ή μείωσης των ομάδων για την 
επόμενη αγωνιστική περίοδο 2011-2012 υπό την προϋπόθεση της απαραίτητης 
προηγούμενης γνωστοποίησης της σχετικής απόφασης στα ενδιαφερόμενα σωματεία μέχρι 
την έναρξη των οικείων πρωταθλημάτων, αγωνιστικής περιόδου 2010-2011. 

γ) Ειδικά για την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 και σε περίπτωση μη έκδοσης της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 33 παρ. 9 του ν. 2725/99 Ειδικής Υπουργικής Απόφασης 
αναφορικά με τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα  πιστοποίησης της υγείας του αθλητή 
μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων, παραμένουν σε ισχύ τα όσα, αντίστοιχα, ορίζονται 
στις μέχρι τώρα Γενικές Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ, δηλαδή ότι η πιστοποίηση 
 της υγείας των αθλητών μπορεί να γίνεται και από ιδιώτη ιατρό. 

δ) Για θέματα που αφορούν προπονητές/τριες και δεν αναφέρονται στην προκήρυξη αυτή 
εφαρμόζεται ο ισχύον Κανονισμός Προπονητών του ΣΕΠΠΕ. 

ε) Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται στην προκήρυξη αποφασίζει το ΔΣ της ΕΟΠΕ. 
Κάθε τροποποίηση, συμπλήρωση της Γενικής Προκήρυξης προ της έναρξης του 
πρωταθλήματος δύναται να γίνει από το ΔΣ της ΕΟΠΕ. 
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στ) Δεν επιτρέπεται μεταβολή στην προκήρυξη μετά την έναρξη του κάθε πρωταθλήματος που 
αφορά τον τρόπο διεξαγωγής (σύστημα, κατάταξη, υποβιβασμός κλπ). Σε εξαιρετικές όμως 
περιπτώσεις που δεν αφορούν τα ανωτέρω, η ΕΟΠΕ δύναται να τροποποιήσει τις Ειδικές 
Προκηρύξεις, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και μετά την έναρξη του 
πρωταθλήματος. 

ζ) Οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων που διοργανώνονται από τις Ενώσεις, Τοπικές 
Επιτροπές και Αγωνόδικες Επιτροπές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης και τους Κανονισμούς της ΕΟΠΕ, τελούν δε υπό αίρεση της έγκρισής τους από 
το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ.  

η) Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει το δικαίωμα στις Ειδικές Προκηρύξεις των πρωταθλημάτων, του Κυπέλλου, 
των Ειδικών Τουρνουά κλπ, να προσθέσει ειδικούς όρους που δεν προβλέπονται στην 
παρούσα Προκήρυξη και οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για τις Τοπικές Επιτροπές / Ενώσεις και 
τα Σωματεία. 

 
 
 
                     Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας 
 
              Αχιλλέας Μαυρομάτης                                               Παναγιώτης Σιδέρης 
 


