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ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΗ ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
K21 Αγοριών – Κ20 Κοριτςιών – Κ18 Αγοριών και Κοριτςιών  

ΑΓ. ΡΕΙΟΔΟΥ 2022-2023 
 

 
φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2725/1999, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει, του 

καταςτατικοφ τησ ΕΠΕΘ, του Γενικοφ Κανονιςμοφ Οργάνωςησ & Διεξαγωγήσ 
Πρωταθλημάτων (ΓΚΟΔΠ) τησ ΕΟΠΕ, του Διεθνοφσ Κανονιςμοφ Πετοςφαίριςησ, τησ υπ' 
αριθμ.πρωτ.: 2938/07.07.2022 Γενικήσ Προκήρυξησ Πρωταθλημάτων τησ Ε.Ο.ΠΕ., 
αγωνιςτικήσ περιόδου 2022-2023, οι Ειδικζσ Προκηρφξεισ τησ Αϋφάςησ των Πανελληνίων 
Πρωταθλημάτων:  
α)Κ21 αγοριϊν και Κ20 κοριτςιϊν με αριθ.πρωτ. 1006/13.07.2022 και  
β)Κ18 αγοριϊν-κοριτςιϊν, αγωνιςτικήσ περιόδου 2022-23 με αριθ.πρωτ. 1012/14.07.2022, 
ςυμπληρϊνονται ωσ εξήσ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Α) ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ21 Αγοριών & Κ20 Κοριτςιών  
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Κ21 Αγοριών 
την Α΄Φάςη οι επτά (7) ομάδεσ που δήλωςαν ςυμμετοχή, θα αγωνιςθοφν μεταξφ τουσ μία 
προσ όλεσ ςε δφο γφρουσ με βαθμολογία. Οι τζςςερισ πρϊτεσ ομάδεσ του βαθμολογικοφ 
πίνακα θα προκριθοφν ςτο Final Four και θα αγωνιςθοφν μετά από κλήρωςη, ςε ουδζτερο 
γήπεδο, μία προσ όλεσ με βαθμολογία. 
 
Κ20 Κοριτςιών 
την Α΄Φάςη οι δεκαοχτϊ (18) ομάδεσ που δήλωςαν ςυμμετοχή, θα χωριςθοφν μετά από 
κλήρωςη ςε δφο ομίλουσ των 9 ομάδων και θα αγωνιςθοφν μεταξφ τουσ μία προσ όλεσ ςε 
πρωτάθλημα ενόσ γφρου με βαθμολογία. τον κάθε όμιλο τοποθετοφνται επικεφαλήσ οι 
ομάδεσ που κατζκτηςαν τισ θζςεισ 1-4 ςτο πρωτάθλημα Κ20 τησ αγωνιςτικήσ περιόδου 
2021-22, ωσ εξήσ: η 1η και η 4η ςτον Αϋόμιλο και η 2η και 3η ςτον Βϋ όμιλο. Οι τζςςερισ 
πρϊτεσ ομάδεσ τησ βαθμολογίασ του κάθε ομίλου, ςφνολο 8, θα προκριθοφν ςτη Βϋφάςη. 
 
τη Β΄φάςη οι οχτϊ ομάδεσ που θα προκριθοφν, θα αγωνιςθοφν μεταξφ τουσ ςε αγϊνεσ 
Play Off, ςτισ δφο νίκεσ, ωσ εξήσ: 
Α1 – Β4 
Β1 – Α4  
Α2 – Β3  
Β2 – Α3  
 
Πλεονζκτημα ζδρασ ςτον πρϊτο και ςτον τρίτο αγϊνα (αν χρειαςτεί) θα ζχουν οι ομάδεσ με 
την καλφτερη βαθμολογική κατάταξη ςτον όμιλό τουσ. 
Οι νικητζσ των αγϊνων Play Off τησ Βϋφάςησ, θα προκριθοφν ςτο Final Four και θα 
αγωνιςθοφν μετά από κλήρωςη, ςε ουδζτερο γήπεδο, μία προσ όλεσ με βαθμολογία. 
 

 



 
 
Β) ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 Αγοριών & Κοριτςιών   
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Κ18 Αγοριών   
Οι δϊδεκα (12) ομάδεσ που δήλωςαν ςυμμετοχή, θα αγωνιςθοφν μεταξφ τουσ ςτην Α΄φάςη 
μία προσ όλεσ, ςε ζνα γφρο, ςφμφωνα με τισ ζδρεσ που θα προκφψουν από το ςφςτημα τησ 
κλήρωςησ. Οι τζςςερισ (4) πρϊτεσ ομάδεσ του βαθμολογικοφ πίνακα τησ Αϋφάςησ, θα 
προκριθοφν ςτο Final Four, και θα αγωνιςθοφν μεταξφ τουσ μετά από κλήρωςη, μία προσ 
όλεσ με βαθμολογία, ςε ουδζτερο γήπεδο. 
 
 
Κ18 Κοριτςιών 
Οι τριάντα εννζα (39) ομάδεσ που δήλωςαν ςυμμετοχή ςτην Α΄Φάςη, θα χωριςτοφν 
φςτερα από κλήρωςη ςε οχτϊ (8) ομίλουσ (7 όμιλοι των 5 ομάδων και 1 όμιλοσ των 4 
ομάδων) και θα αγωνιςθοφν μεταξφ τουσ μία προσ όλεσ, ςε ζναν γφρο. ε κάθε ζναν από 
τουσ οχτϊ ομίλουσ, θα τοποθετηθοφν ωσ επικεφαλήσ οι ομάδεσ που κατζκτηςαν τισ θζςεισ 
1-8 ςτο Πρωτάθλημα Κ18 Κοριτςιϊν τησ αγωνιςτικήσ περιόδου 2021-22, μία ςε κάθε όμιλο. 
τον Ηϋόμιλο επικεφαλήσ ομάδα θα τοποθετηθεί η ΜΑ ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ωσ καλφτερη 3η τησ 
Γϋφάςησ Κ18 κοριτςιϊν 2021-22 ςτην θζςη του ΜΑ ΑΣΡΟΜΗΣΟ που δεν δήλωςε 
ςυμμετοχή ςτο πρωτάθλημα. Ο Ηϋόμιλοσ θα διεξαχθεί με 4 ομάδεσ. Οι τζςςερισ (4) πρϊτεσ 
ομάδεσ τησ βαθμολογίασ κάθε ομίλου, προκρίνονται ςτη Βϋφάςη.  
 
Στη Β’ Φάςη θα αγωνιςτοφν, μετά από κλήρωςη, οι 1οι των ομίλων με τουσ 4ουσ και οι 2οι 
με τουσ 3ουσ ςε αγϊνεσ Play Off. Οι ομάδεσ που θα ςυμπληρϊςουν δφο νίκεσ θα 
προκριθοφν ςτην Γ’ Φάςη. Δεν θα ςυναντηθοφν ομάδεσ που αγωνίςτηκαν ςτον ίδιο όμιλο 
κατά την Α’ Φάςη. Οι πρϊτοι αγϊνεσ θα διεξαχθοφν ςτην ζδρα των 3ων ή 4ων, οι δεφτεροι 
ςτην ζδρα του 1ων ή 2ων και εφόςον χρειαςτοφν τρίτοι αγϊνεσ, αυτοί θα διεξαχθοφν ςε 
ουδζτερο γήπεδο.  
 
Στην Γ’ Φάςη, οι 16 ομάδεσ που θα προκριθοφν θα χωριςτοφν ςε τζςςερισ ομίλουσ των 
τεςςάρων ομάδων και θα αγωνιςτοφν μεταξφ τουσ, μία προσ όλεσ, ςε δφο γφρουσ ανάλογα 
με την κλήρωςη. Οι δφο πρϊτεσ ομάδεσ κάθε ομίλου θα προκριθοφν ςτην Δ’ Φάςη (ςφνολο 
8). Δεν θα ςυναντηθοφν ομάδεσ που αγωνίςτηκαν ςτον ίδιο όμιλο κατά την Α’ Φάςη. 
 
Στη Δ΄ Φάςη, οι οχτϊ ομάδεσ που προκρίθηκαν θα αγωνιςθοφν μεταξφ τουσ μετά από 
κλήρωςη οι 1οι με τουσ 2ουσ ςε αγϊνεσ Play Off. Οι ομάδεσ που θα ςυμπληρϊςουν δφο νίκεσ 
θα προκριθοφν ςτο Final Four. Πλεονζκτημα ζδρασ ςτον πρϊτο και ςτον τρίτο αγϊνα (αν 
χρειαςτεί) θα ζχουν οι ομάδεσ με την καλφτερη βαθμολογική κατάταξη ςτον όμιλό τουσ. 
 
Οι νικητζσ τησ Δ’ Φάςησ θα προκριθοφν ςτην Τελική Φάςη (Final Four), και μετά από 
κλήρωςη θα αγωνιςτοφν μεταξφ τουσ μία προσ όλεσ με βαθμολογία. Σο Final Four θα 
διεξαχθεί ςε ουδζτερη ζδρα. 
 
Οι ομάδεσ που θα αποκλειςτοφν από την Αϋ και Βϋ Φάςη θα αγωνιςτοφν ςε αγϊνεσ 
κατάταξησ. Σε κάθε περίπτωςη, η ςυμμετοχή των ομάδων ςτουσ αγώνεσ κατάταξησ είναι 
προαιρετική. Πςοι επιθυμοφν να αγωνιςθοφν θα πρζπει να δηλώςουν εγγράφωσ 
ςυμμετοχή ςτην ΕΡΕΣΘ, μζχρι το τζλοσ τησ αντίςτοιχησ φάςησ.  
 



Σο ςφςτημα των αγϊνων κατάταξησ θα επιλεγεί από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων τησ 
ΕΠΕΘ ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα δηλϊςουν ςυμμετοχή και την 
γεωγραφική τουσ προζλευςη, όςο αυτό είναι εφικτό. 
 
 
Κ18 ΚΟΙΤΣΙΩΝ – ΤΟΥΝΟΥΑ  ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Οι ςαράντα οχτϊ (48) ομάδεσ που δήλωςαν ςυμμετοχή τοποθετοφνται ςε τζςςερισ ομίλουσ 
των δϊδεκα (12) ομάδων, με γεωγραφικά κριτήρια και θα αγωνιςθοφν μεταξφ τουσ μία 
προσ όλεσ ςε ζνα γφρο. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
        Ο ΡΟΕΔΟΣ      Ο ΓΕΝ.ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΤΣΕΗΣ                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΛΙΟΡΟΥΛΟΣ 
 

 
 
 


