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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
Κ 21 Αγόρια και Κ 20 Κορίτσια  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΠΕΣΘ, του εσωτερικού κανονισμού της ΕΟΠΕ, 
του  Κανονισμού Παιδιάς της FIVB,   του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης & 
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων (ΓΚΟΔΠ) της ΕΟΠΕ αλλά και της υπ' αριθμ. Πρωτ.: 
2938/07.07.2022 Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ., αγωνιστικής 
περιόδου 2022-2023, 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 
την Α’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ 21 Αγόρια και Κ 20 Κορίτσια    της ΕΠΕΣΘ 
2022-2022 με τους εξής όρους: 
 

Α΄: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1) Δικαιούνται να συμμετέχουν όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της 

ΕΠΕΣΘ και μετέχουν στα τοπικά και εθνικά Πρωταθλήματα.  
2) Για τα ΤΑΑ της Α1 & της Pre League Ανδρών  η συμμετοχή στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Κ 21 Αγοριών είναι υποχρεωτική. Στα ΤΑΑ που δεν θα δηλώσουν  συμμετοχή,  
πέραν των προβλεπομένων στο νόμο, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών 
από το πρωτάθλημα της Κατηγορίας.  

3) Για τα σωματεία Pre League Ανδρών   και της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών 

της που ανήκουν στην ΕΠΕΣΘ, η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγοριών Κ 21  ή 

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγοριών Κ 18 ή στο Τοπικό πρωτάθλημα Αγοριών Κ 17 είναι 
υποχρεωτική. Στο σωματείο που δεν θα δηλώσει συμμετοχή σε κανένα από τα παραπάνω 
πρωταθλήματα  θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών από το πρωτάθλημα 
της Κατηγορίας.  

4) Σε κάθε περίπτωση, σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στην Α’ Φάση του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ 21 Αγόρια και Κ 20 Κορίτσια  , ανεξάρτητα από την 
κατηγορία στην οποία αγωνίζονται, είναι υποχρεωμένα να λάβουν μέρος και να συνεχίσουν 
να αγωνίζονται μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. 
 5) Στην Α΄ Φάση το  σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή και δεν θα συμμετάσχει 
ή  μηδενιστεί σε δύο αγώνες, διαδοχικά ή μη, για οποιαδήποτε αιτία από τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο Κεφ. Ε, άρθρο 22 του ΓΚΟΔΠ ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, θα 
επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών από το  πρωτάθλημα της κατηγορίας 
Ανδρών ή Γυναικών αντίστοιχα, στην οποία ανήκει την ΤΡΕΧΟΥΣΑ Αγ. Περίοδο (2022-2023), 
ενώ συγχρόνως η ομάδα Κ 21 αγόρια ή Κ 20 κορίτσια, θα αποβάλλεται από το τρέχον 
πρωτάθλημα (Κεφ. Ε, άρθρο 23 του ΓΚΟΔΠ). Σε περίπτωση που η αφαίρεση των 3 βαθμών, 
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από τα αντίστοιχα πρωταθλήματα Ανδρών ή Γυναικών, δεν μπορεί να εφαρμοστεί την 
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η ποινή θα εφαρμοστεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο 
2023-2024.  

6)  Στη Β΄ Φάση του πρωταθλήματος σωματείο που δεν δηλώσει συμμετοχή ή 
δηλώσει και δεν συμμετάσχει για οποιαδήποτε αιτία, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 23 του ΓΚΟΔΠ. Σε περίπτωση που ομάδα που έχει προκριθεί , όπως 
παραπάνω, δεν δηλώσει συμμετοχή, τότε τη θέση  της καταλαμβάνει η ομάδα που 
τερμάτισε  στην υψηλότερη θέση μεταξύ των ομάδων που δεν προκρίθηκαν στη Β΄ Φάση 
από το αντίστοιχο πρωτάθλημα.  Ο Χρόνος της προημιτελικής, ημιτελικής και τελικής φάσης 
ορίζεται σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη 2938/07.7.22 για το χρονικό διάστημα 09/3/23 
έως 26/3/23. Ο  τρόπος και ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής  καθώς  και τυχόν επιπλέον 
παροχές θα  καθορισθούν  με την αντίστοιχη Ειδική Προκήρυξη της ΕΟΠΕ. 
 7) Στο πρωτάθλημα Κ 21 Αγόρια 2022 - 2023 μπορούν να πάρουν μέρος αθλητές 
που γεννήθηκαν από 1.1.2003 και μετά ενώ στο Κ 20 Κορίτσια αθλήτριες που γεννήθηκαν 
από 1.1.2004 και μετά. Την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 θα μπορούν να πάρουν μέρος 
αθλητές που γεννήθηκαν από 01.01.2004 και μετά  και  αθλήτριες που γεννήθηκαν από 
01.01.2005  και μετά. 
 

 
Β΄:  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -  ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ 
 1) Τα σωματεία που θα μετάσχουν στην Α΄ Φάση του Πανελληνίου  Πρωταθλήματος  
Κ 21 Αγόρια και Κ 20 Κορίτσια της ΕΠΕΣΘ 2022-2023,  πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΠΕΣΘ 
μέχρι και την Δευτέρα  22 Αυγούστου 2022, δήλωση συμμετοχής που θα υπογράφουν ο 
Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του συλλόγου και θα φέρει απαραίτητα τη σφραγίδα του 
Σωματείου.  
Η δήλωση θα πρέπει να αναφέρει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Γενικής 
Προκήρυξης της ΕΟΠΕ και της Ειδικής Προκήρυξης της ΕΠΕΣΘ. Σωματείο που δεν θα 
υποβάλλει δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα γίνεται δεκτό στο 
πρωτάθλημα.  

2) Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί, 
παρουσία των εκπροσώπων των σωματείων, στην αίθουσα «ΗΛΙΑΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ» του 
Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου, την  Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 18:30 για το 
πρωτάθλημα Κ 21 Αγόρια και ώρα 19:00 για το πρωτάθλημα Κ 20 Κορίτσια.  
 3) Η Α΄ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ 21 Αγόρια και Κ 20 Κορίτσια   θα 
αρχίσει στις 09 & 10  Οκτωβρίου 2022 αντίστοιχα.  
 4) Με τη δήλωση συμμετοχής, τα σωματεία θα πρέπει να καταβάλλουν και 
παράβολο συμμετοχής αξίας 20 ευρώ, για το πρωτάθλημα Κ 21 αγόρια και 40  ευρώ για 
το πρωτάθλημα Κ 20 Κορίτσια. 
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής σωματείου 
και δεν θα συμπεριληφθεί αυτό στην κλήρωση, εφόσον δεν καταβληθεί το σχετικό 
παράβολο και δεν εξοφληθούν τυχόν οφειλές που αφορούν παράβολα και τυχόν 
πρόστιμα προηγούμενων ετών. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 36123/2.8.2006 Υ.Α. 
(ΦΕΚ/Β’1223/5.9.2006) οι προπονητές των ομάδων Ανδρών και Γυναικών (όλων των 
κατηγοριών)και όλων των Αναπτυξιακών πρωταθλημάτων, είναι υποχρεωμένοι να 
καταθέτουν στον Α΄ διαιτητή του αγώνα, την κάρτα προπονητή που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ. Σε 
αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα να καθίσουν στον πάγκο της ομάδας τους. 
 

Γ΄: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 
Οι αγώνες της Α΄ Φάσης  του Πανελληνίου Πρωταθλήματος  Κ 21 Αγόρια και Κ 20 

Κορίτσια  θα διεξαχθούν σε γυμναστήρια που βρίσκονται στην γεωγραφική περιφέρεια της 
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Ενωσης και θα δηλωθούν από τα σωματεία ή θα καθοριστούν από την Επιτροπή 
Πρωταθλημάτων της ΕΠΕΣΘ. 
 Τα σωματεία θα θεωρηθεί ότι έχουν γηπεδότητα μόνον εφόσον προσκομίσουν στην 
ΕΠΕΣΘ, πριν την κλήρωση του πρωταθλήματος, έγγραφο του Γυμναστηρίου, στο οποίο θα 
αναφέρεται η μέρα και η ώρα που παραχωρείται για τους αγώνες του. Απαραίτητη 
προϋπόθεση όσον αφορά την γηπεδότητα είναι η ύπαρξη άδειας λειτουργίας του 
γυμναστηρίου που την παραχωρεί.  

 Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί το παραπάνω έγγραφο 
γηπεδότητας, οι αγώνες θα διεξάγονται στην έδρα του αντιπάλου, εκτός αν και αυτός δεν 
έχει προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο γηπεδότητας, οπότε τα γυμναστήρια 
διεξαγωγής των αγώνων θα ορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΠΕΣΘ, 
όπως αυτό είναι εφικτό από τις υπάρχουσες συνθήκες. Εφόσον ένα σωματείο δεν 
προσκομίσει έγγραφο γηπεδότητας πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, τότε δεν 
έχει δικαίωμα να το κάνει στη συνέχεια ή για τις επόμενες φάσεις. Η έδρα μπορεί να 
αλλάξει μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΠΕΣΘ, μόνον σε περιπτώσεις αποπεράτωσης 
νέων γυμναστηρίων που βρίσκονται στον Δήμο του ενδιαφερόμενου σωματείου ή λόγω 
ανωτέρας βίας.  

Οι αγώνες της Α΄ Φάσης  του Πανελληνίου Πρωταθλήματος  Κ 21 Αγόρια και Κ 20 
Κορίτσια  διεξάγονται τις ημέρες Δευτέρα ή Τρίτη ή Τετάρτη  και για τους Εφήβους και 
Κυριακή, αλλά η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΠΕΣΘ, μετά από έγκριση του ΔΣ, διατηρεί 
το δικαίωμα να ορίζει τους αγώνες κάθε φάσης του πρωταθλήματος οποιαδήποτε μέρα, αν 
παρουσιαστεί ανάγκη γι’ αυτό.  
 Οι αγώνες των σωματείων της Χαλκιδικής όταν είναι γηπεδούχα, θα διεξάγονται 
στις έδρες τους. 

Οι άδειες διεξαγωγής αγώνων του πρωταθλήματος εκδίδονται από τα γηπεδούχα 
σωματεία,   σύμφωνα με το Αρθρο 13, παράγραφος 3 του ΓΚΟΔΠ και το Κεφ. Η, παρ.3  της 
Γενικής Προκήρυξης της Ε.Ο.ΠΕ. 

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να φροντίζουν για την ύπαρξη ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΑ 
στους αγώνες στους οποίους είναι γηπεδούχα. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
εφαρμόζονται όσα προβλέπει ο ΓΚΟΔΠ της ΕΟΠΕ.  
 

 
Δ΄: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Το σύστημα διεξαγωγής της Α΄ Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ 21 
Αγόρια και Κ 20 Κορίτσια  θα καθορισθεί ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα 
δηλώσουν συμμετοχή και θα κοινοποιηθεί στα σωματεία με συμπληρωματική προκήρυξη. 

Εφόσον η Εθνική Επιτροπή Προστασίας  Δημόσιας Υγείας, συνεχίσει την 
εφαρμογή περιορισμών  για την πρόληψη έναντι του κορωνοιού COVID-19, οι 
αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το εκάστοτε υγειονομικό πρωτόκολλο 
Αγώνων Πετοσφαίρισης που θα ισχύει. 

 Η Ε.Πε.Σ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να ματαιώσει τη διεξαγωγή 
των  πρωταθλημάτων για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον το Δ.Σ. κρίνει ότι δεν 
υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή 
τους.  Σε περίπτωση που υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, η Ε.ΠΕ.Σ.Θ. έχει το 
δικαίωμα να τροποποιήσει το σύστημα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων με βάση 
την ρύθμιση αυτή, ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί η Α΄ φάση 
των πρωταθλημάτων.  
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Οι μπάλες που θα χρησιμοποιηθούν στην κατηγορία, είναι αυτές που αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο Ι της Γενικής Προκήρυξης της Ε.Ο.ΠΕ. αγ. Περιόδου 2022-2023. 
 

  Ε΄: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ 
 

1) Στο πρωτάθλημα θα ισχύσει η η βαθμολογία που προβλέπεται στο Κεφ. Ε, άρθρο 19, 
περ. 1β του ΓΚΟΔΠ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

 Οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται ως εξής: 
 - Τρεις  (3) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3 – 0 σετ ή 3 – 1 σετ.  
 - Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3 – 2 σετ. 

- Ενα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας με 2 – 3 σετ 
- Κανένα βαθμό (0)  σε περίπτωση ήττας με 0 – 3 σετ ή 1 – 3 σετ 
- Αφαίρεση τριών (-3) βαθμών σε περίπτωση μηδενισμού . 
 
2) Σε περίπτωση ισοβαθμίας για όλες τις θέσεις, προνομιούχες ή μη, θα λαμβάνονται 
υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας: 
α) αν ισοβαθμίσουν δύο ομάδες : 
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 πόντους και 
παρονομαστή τους χαμένους πόντους στους μεταξύ τους αγώνες.  
β) εάν ισοβαθμίσουν περισσότερες από δύο ομάδες:  
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 πόντους και 
παρονομαστή τους χαμένους πόντους στους μεταξύ τους αγώνες.  
Σε περίπτωση που υπάρξει ισοβαθμία στους βαθμούς (περ. β1), τότε για τον υπολογισμό 
της ομάδας που θα καταλάβει την υψηλότερη θέση θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά οι περ. 
β2 και β3 (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 η Β 
κατατάσσεται 3η ).  
γ) Σε περίπτωση που μετά την εφαρμογή των ανωτέρω, προκύψει και νέα ισοβαθμία, τότε 
για τον για τον υπολογισμό της θέσης θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:  
1) 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.  
2) 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.  
3) 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.  
3) Για τη Β΄ Φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Κ 21 Αγόρια και Κ 20 Κορίτσια, θα 
ισχύσουν σχετικά με την πρόκριση τα όσα αναφέρονται στο Κεφ. Γ , άρθρο 2 της Γενικής 
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Προκήρυξης ΕΟΠΕ αγων. Περιόδου 2022-2023 καθώς και  όσα θα καθοριστούν με την 
ειδική προκήρυξη της Β΄ Φάσης  από την Ε.Ο.ΠΕ. 
Επισημαίνουμε στα σωματεία ότι για την εγγραφή στον πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. για 
νίκες που προβλέπονται στο άρθρο 34 του ν 2725/99 όπως  ισχύει και αφορούν σε εγχώριες 
διοργανώσεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σωματείο να έχει λάβει την Ειδική 
Αθλητική Αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα που επετεύχθη η διάκριση. 
 
ΣΤ΄: ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 1) Οι αναβολές των αγώνων καθορίζονται από τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο Κεφάλαιο Ε, άρθρο  20 του  ΓΚΟΔΠ της ΕΟΠΕ. 
 2) Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε για οποιαδήποτε αιτία, μπορεί να κριθεί 
επαναληπτέος μόνο μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΠΕΣΘ. 
 3) Σε περίπτωση που χορηγηθεί από την ΕΠΕΣΘ αναβολή αγώνα, κατά τα ανωτέρω, 
η επιτροπή ή το ΔΣ της ΕΠΕΣΘ μπορεί να ορίσει τον αναβληθέντα αγώνα οποιαδήποτε 
μέρα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται απόλυτα η αναβολή αγώνα με την αιτιολογία ότι 
Αθλητής/αθλήτρια συμμετέχει σε αγώνα Κ 21 αγόρια ή Κ 20 κορίτσια ενώ την ίδια ώρα, 
πριν ή μετά έχει αγώνα Κ 18 αγόρια -κορίτσια. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που  
αθλητής Κ 21 ή Αθλήτρια Κ 20 ή αθλητής – αθλήτρια Κ 18 συμμετέχουν σε αγώνες 
ανδρών/γυναικών. Απαγορεύεται επίσης η αναβολή αγώνα με την αιτιολογία ότι ο 
προπονητής αναπτυξιακού τμήματος του σωματείου αγωνίζεται στην ανδρική ή 
γυναικεία ομάδα αυτού και το αντίστροφο. 
Αντίθετα, επιτρέπεται η αναβολή αγώνα ανδρών/γυναικών λόγω συμμετοχής του 
σωματείου,  στην ημιτελική ή τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ 21 Αγόρια 
/ Κ 20 Κορίτσια, Κ 18 Αγόρια – Κορίτσια, εφόσον τουλάχιστον δύο ΄Εφηβοι/Νεάνιδες ή 
Παίδες/ Κορασίδες έχουν συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες 
ανδρών/γυναικών του σωματείου κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.  
 

Ζ΄: AΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
        Στους αγώνες των πρωταθλημάτων  Κ 21 Αγόρια και Κ 20 Κορίτσια  έχουν το 

δικαίωμα να πάρουν μέρος αθλητές γραμμένοι στη δύναμη της ΕΟΠΕ, οι οποίοι: 
Α)  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 2022-2023 πραγματοποιείται απευθείας από την 
Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων. 

        2.  ΄Εχουν θεωρημένη και σε ισχύ «Κάρτα Υγείας Αθλητή» 
      3.   Ο ανώτερος  αριθμός αθλητών,  που δικαιούται το σωματείο να αναγράψει στο 
φύλλο αγώνα είναι  δέκα τέσσερεις (14). Σε ότι αφορά τον αριθμό των libero , ισχύουν τα 
όσα αναφέρονται στο Κεφ Γ΄, άρθρο 5, περ.  θ της Γενικής Προκήρυξης της ΕΟΠΕ αγ. Περ. 
2022 – 23.  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2842/30.6.22 Εγκύκλιο συμμετοχής 
Αλλοδαπών αθλητών – αθλητριών το κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο αναγράφει στο Φ.Α. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  πέντε   (5) τουλάχιστον αθλητές/τριες που έχουν Ελληνική Υπηκοότητα και 
Ομοσπονδία προέλευσης (Federation of Origin) την Ε.Ο.ΠΕ. Οι υπόλοιποι αθλητές/τριες που 
μπορούν να αναγράφονται σε κάθε Φύλλο Αγώνος (πέραν των Πέντε με Ελληνική 
υπηκοότητα και Ομοσπονδία προέλευσης - Federation of Origin την Ε.Ο.ΠΕ.) μπορούν να 
είναι Αλλοδαποί/Κύπριοι αθλητές/τριες, που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στην Ε.Ο.ΠΕ., 
ένας/Μια (1) Ομογενής, ένας/μια (1) Δικαιούχος  Διεθνούς Προστασίας και ένας /μια (1) 
Κύπριος/α αθλητής/τρια που έχει μεταγραφεί με ITC σε Ελληνικό Σωματείο που σπουδαζει . 
Τα πρόσωπα αυτά εγγράφονται στο Μητρώο της ΕΟΠΕ με την επίδειξη αντίστοιχα ενός από 
τα παρακάτω:  
α) διαβατηρίου ή ταυτότητα κράτους μέλους Ε.Ε.,  
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β) διαβατήριο και άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για τη 
χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ή δελτίου διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 
του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αντίστοιχα.  
γ) άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία 
(Δ.Α.Δ.Π.).  
δ) ταυτότητα ομογενούς  

 
 Για όλα τα υπόλοιπα σχετικά με τους αλλοδαπούς αθλητές  ισχύει η υπ. αριθμ. 
2842/30.6.22 εγκύκλιος αλλοδαπών  αθλητών της ΕΟΠΕ, η οποία σας έχει προωθηθεί  
ηλεκτρονικά από την ΄Ενωση.  
 
Β) Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή - αθλήτριας: 

1. Αν έχει αναφερθεί από τον Διαιτητή στο Φύλλο του Αγώνα. 
2. Αν εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε από αρμόδια αρχή για πειθαρχικό ή  άλλο 

παράπτωμα. 
Γ) Σύμφωνα με τη διάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, πρέπει: 

1. Οι αριθμοί των αθλητών να είναι γραμμένοι στην πίσω και εμπρός επιφάνεια της 
φανέλας. 

2. Οι αριθμοί των αθλητών πρέπει να περιορίζονται από το Νο 1 μέχρι και το Νο. 20. 
Δ)  Στις φανέλες των αθλητών επιτρέπονται διαφημίσεις (απεριόριστος αριθμός) με την 

προϋπόθεση ότι τα προϊόντα που διαφημίζουν είναι αυτά που επιτρέπονται από την 
ΕΟΕ και έχει δοθεί η σχετική έγκριση από την ΕΟΠΕ. Για να δοθεί έγκριση από την 
ΕΟΠΕ θα πρέπει το σωματείο να αποστείλει σχέδιο της φανέλας. Οι διαφημίσεις δεν 
πρέπει να εμποδίζουν την ευδιάκριτη εμφάνιση του αριθμού φανέλας του κάθε 
αθλητή. 

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των παραπάνω είναι οι διαιτητές των αγώνων. 
 
Η΄: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ  
 1) Ο τρόπος υποβολής και επίλυσης ενστάσεων και εφέσεων καθορίζεται από το 
Κεφ. ΣΤ’ του ΓΚΟΔΠ της ΕΟΠΕ. 

2) Για τις υποβαλλόμενες ενστάσεις το παράβολο ορίζεται σε 100 euro. Σε 
περίπτωση απόρριψης της ένστασης, το παράβολο εκπίπτει υπέρ της ΕΠΕΣΘ. 
 
 Θ΄: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

Για τη διαιτησία των πρωταθλημάτων θα ισχύσουν όσα προβλέπονται στη Γενική 
Προκήρυξη Ε.Ο.Πε. αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 στο Κεφ. Γ΄, παράγραφος  1 β.  
 
Ι΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 1) Την ευθύνη της οικονομικής εν γένει οργάνωσης των αγώνων, την έκδοσης 
εισιτηρίων κλπ. έχει η ΕΠΕΣΘ. 
 2) Τα σωματεία που λαμβάνουν μέρος στα πρωταθλήματα Κ 21 Αγόρια και Κ 20 
κορίτσια μπορούν να εκδώσουν  εισιτήριο αξίας μέχρι 5  ευρώ,  για τους αγώνες που είναι 
γηπεδούχα. 

3) Για την τελική φάση του κάθε πρωταθλήματος το Δ.Σ. της Ε.ΠΕ.Σ.Θ. διατηρεί το 
δικαίωμα, με απόφαση του,  να ορίσει εισιτήριο έως 5 ευρώ.-  
 
ΙΑ΄: ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ  

Στην Πρωταθλήτρια Ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και δίπλωμα από την ΕΠΕΣΘ. 
Επίσης, στους 14 αθλητές/αθλήτριες που θα μετάσχουν και στον προπονητή/προπονήτρια 
της ομάδας θα απονεμηθούν επίχρυσα μετάλλια και διπλώματα. Στην δευτεραθλήτρια και 
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τριταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθούν αντίστοιχα αργυρά και χάλκινα μετάλλια, καθώς και 
διπλώματα. 
 
ΙΒ΄: ΓΕΝΙΚΑ 
 Oι όροι της παρούσας προκήρυξης ισχύουν υπό την προϋπόθεση της έγκρισής της 
από την E.O.ΠE. Kάθε αλλαγή που θα υποδειχθεί από την E.O.ΠE. θα κοινοποιηθεί στα 
σωματεία με Συμπληρωματική Προκήρυξη. 

Τα ενδιαφερόμενα σωματεία πρέπει να μελετήσουν με προσοχή τον Γενικό 
Κανονισμό Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και τη Γενική Προκήρυξη 
Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, και να έχουν υπ όψιν τους τις 
διατάξεις τους, για την αποφυγή ανωμαλιών και την εξασφάλιση επιτυχίας των 
Πρωταθλημάτων.  

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, θα ισχύει ότι 
προβλέπεται από την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ. Αν κάτι δεν 
προβλέπεται και από τη Γενική Προκήρυξη, αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Δ.Σ. της ΕΠΕΣΘ.  

Για το Δ.Σ. της Ε.ΠΕ.Σ.Θ. 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      Νικόλαος Δατσέρης               Ιωάννης Σταλιόπουλος 
 
 

 
 

 


