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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ
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Αριθ.πρωτ.1809

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 - 2020
Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, του ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α’86/25.4.2020), τις διατάξεις του
Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού, του Κανονισμού Παιδιάς της FIVB, του Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθλημάτων Αγωνιστικής Περιόδου 2019-2020 (αριθ. πρωτ. 2031/31.5.2019), με απόφαση
του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. (αριθ. πρακτικού 64/15.6.2020), τα Κεφάλαια Α, Β, Γ και Δ της Γενικής
Προκήρυξης Πρωταθλημάτων διορθώνονται όπως παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Εθνικών Κατηγοριών
1. Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ – Volley League
……………………………………………………………………………………………………….
Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής δώδεκα (12) ομάδες.
2. Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Volley League Α1 Γυναικών
Το πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με απόφαση του ΔΣ/ΕΟΠΕ διακόπτεται
την 7/5/2020 για λόγους ανωτέρας βίας, λόγω των ανυπέρβλητων προβλημάτων που
δημιουργήθηκαν από την πανδημία του COVID-19 και κατέστησαν ακατάλληλες τις συνθήκες
για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
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………………………………………………………………….……………………………………
Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής δεκατρείς (13) ομάδες. Ο
αριθμός των ομάδων δύναται να αυξηθεί έως δέκα τέσσερις (14), εφόσον το ΔΣ της ΕΟΠΕ
αποφασίσει να χορηγήσει Κάρτας Ελεύθερης Συμμετοχής (wild card).
Σε περίπτωση που ομάδα επιλέξει να αγωνιστεί σε χαμηλότερη κατηγορία ή/και δεν δηλώσει
συμμετοχή στο πρωτάθλημα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων
3. Pre League ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Το πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με απόφαση του ΔΣ/ΕΟΠΕ διακόπτεται
την 7/5/2020 για λόγους ανωτέρας βίας, λόγω των ανυπέρβλητων προβλημάτων που
δημιουργήθηκαν από την πανδημία του COVID-19 και κατέστησαν ακατάλληλες τις συνθήκες
για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
……………………………………………………………………………………….………………
Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής δέκα τρεις (13) ομάδες. Ο
αριθμός των ομάδων δύναται να αυξηθεί έως δέκα τέσσερις (14), εφόσον με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ χορηγηθεί σε ομάδα συμμετοχή στην κατηγορία με Κάρτα
Ελεύθερης Συμμετοχής (wild card) ή/και ομάδα της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών επιλέξει
να αγωνιστεί στην κατηγορία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή της θα εγκριθεί από
την ΕΟΠΕ. Σε περίπτωση που ομάδα επιλέξει να αγωνιστεί σε χαμηλότερη κατηγορία ή/και δεν
δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
5. Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
Το πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με απόφαση του ΔΣ/ΕΟΠΕ διακόπτεται
την 7/5/2020 για λόγους ανωτέρας βίας, λόγω των ανυπέρβλητων προβλημάτων που
δημιουργήθηκαν από την πανδημία του COVID-19 και κατέστησαν ακατάλληλες τις συνθήκες
για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
……………………………………………………………………………………………………….
Από την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 δημιουργείται νέα κατηγορία η Pre League Ανδρών,
ανάμεσα στην Α1 και στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών, στην οποία θα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής δώδεκα (12) ομάδες:
α) η ομάδα που δεν δήλωσε συμμετοχή στην Α1 Εθνική κατηγορία Ανδρών 2019-2020 και
υποβιβάστηκε
β) οι ομάδες από την Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών που αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής
στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με την τελική κατάταξη του πρωτ/τος 2019-2020 και
είναι:
- οι ομάδες που κατέλαβαν από τη 2η έως και την 6η θέση στον Α’ Όμιλο
- οι ομάδες που κατέλαβαν από τη 2η έως και την 7η θέση στον Β’ Όμιλο
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γ) η ομάδα ή οι ομάδες που θα χορηγηθεί δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία με Κάρτα
Ελεύθερης Συμμετοχής (wild card), εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΟΠΕ υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε αυτήν την κατηγορία ο
αριθμός συμμετοχών θα είναι τουλάχιστον οκτώ (8),
Επίσης θα λαμβάνεται υπόψη και η ζώνη στην οποία ανήκουν οι ομάδες που θα
συμμετάσχουν, προκειμένου να υπάρχει αναλογία των γεωγραφικών ζωνών, όπως αυτές
ορίζονται στην Ειδική Προκήρυξη του πρωταθλήματος. Σε κάθε περίπτωση, η αναλογία των
Ομάδων από κάθε Ζώνη, δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό του Σαράντα τοις εκατό (40%) του
συνολικού αριθμού των Ομάδων (π.χ. σε σύνολο 8 ομάδων, η κάθε Ζώνη δεν θα μπορεί να
έχει περισσότερες από 3 ομάδες κ.ο.κ.)
Στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως τριάντα (32) ομάδες, οι
οποίες θα χωριστούν σε δύο ομίλους, ως εξής:
Α’ Όμιλος: θα περιλαμβάνει τις ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και θα ανήκουν
γεωγραφικά στην ΕΣΠΑΑΑ, στην ΕΣΠΕΔΑ, στην ΕΣΠΕ Πελοποννήσου, στην ΕΣΠΕ Κρήτης και στη
Ζ’ Περιφέρεια (έως 16 ομάδες)
Β’ Όμιλος: θα περιλαμβάνει τις ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και θα ανήκουν
γεωγραφικά στην ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης, στην ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, στην ΕΣΠΕ
Μακεδονίας, στην ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας και στην ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας (έως 16 ομάδες).
Ο αριθμός των ομάδων δύναται να αυξηθεί έως τριάντα έξι (36) (έως 18 στον Α’ Όμιλο και έως
18 στον Β’ Όμιλο), εφόσον με απόφαση του ΔΣ/ΕΟΠΕ χορηγηθεί σε ομάδα/ες συμμετοχή στην
κατηγορία με wild card.
Στην περίπτωση που δημιουργηθεί η Pre League Ανδρών, ο ανώτερος αριθμός των ομάδων που
θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών, μειώνεται ανάλογα.
Σε περίπτωση που ομάδα επιλέξει να αγωνιστεί σε χαμηλότερη κατηγορία (Β’ Εθνική/Εθνικό
Περιφερειακό Πρωτάθλημα ή Τοπική κατηγορία) ή/και δεν δηλώσει συμμετοχή στο
πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
6.Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Το πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με απόφαση του ΔΣ/ΕΟΠΕ διακόπτεται
την 7/5/2020 για λόγους ανωτέρας βίας, λόγω των ανυπέρβλητων προβλημάτων που
δημιουργήθηκαν από την πανδημία του COVID-19 και κατέστησαν ακατάλληλες τις συνθήκες
για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
……………………………………………………………………………………………………….
Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής τριάντα δύο (32) ομάδες, οι
οποίες θα χωριστούν σε δύο ομίλους, ως εξής:
Α’ Όμιλος: θα περιλαμβάνει τις ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και θα ανήκουν
γεωγραφικά στην ΕΣΠΑΑΑ, στην ΕΣΠΕΔΑ, στην ΕΣΠΕ Πελοποννήσου, στην ΕΣΠΕ Κρήτης και στη
Ζ’ Περιφέρεια (16 ομάδες).
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Β’ Όμιλος: θα περιλαμβάνει τις ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και θα ανήκουν
γεωγραφικά στην ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης, στην ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, στην ΕΣΠΕ
Μακεδονίας, στην ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας και στην ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας (16 ομάδες).
Σε περίπτωση που ομάδα επιλέξει να αγωνιστεί σε χαμηλότερη κατηγορία ή/και δεν δηλώσει
συμμετοχή στο πρωτάθλημα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Β’ Εθνικής Κατηγορίας - Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος
Ανδρών & Γυναικών
Το πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με απόφαση του ΔΣ/ΕΟΠΕ διακόπτεται
την 7/5/2020 για λόγους ανωτέρας βίας, λόγω των ανυπέρβλητων προβλημάτων που
δημιουργήθηκαν από την πανδημία του COVID-19 και κατέστησαν ακατάλληλες τις συνθήκες
για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
…..………………………...…………………………………………………………………………
Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, στους ομίλους Γ’ (Ανδρών- Γυναικών) και Α’, Β’, ΣΤ’, Ζ’ και
Η’ (Γυναικών), ο αριθμός των ομάδων ανά όμιλο δύναται να αυξηθεί, εφόσον ομάδα/ες που
έχει/ουν δικαίωμα συμμετοχής στην Α1 Εθνική κατηγορία Ανδρών και Γυναικών και
ανήκει/ουν στην περιοχή ευθύνης της Ένωσης, επιλέξει/ουν να αγωνιστεί/ούν στον όμιλο της Β’
Εθνικής/Εθνικό Περιφερειακό πρωτ/μα που διοργανώνει.
Σε περίπτωση που η ομάδα/ες της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών δεν κάνει/ουν
χρήση της «επιλογής χαμηλότερης κατηγορίας», τότε το δικαίωμα συμμετοχής με «επιλογή
χαμηλότερης κατηγορίας», μεταφέρεται:
Σε ομάδα/ες της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών που ανήκουν γεωγραφικά στον Γ’ Όμιλο
Σε ομάδα/ες της Pre League Γυναικών που ανήκει/ουν στην περιοχή ευθύνης της Ένωσης, ενώ
σε περίπτωση που και οι ομάδες αυτής της κατηγορίας δεν κάνουν χρήση της διάταξης
αυτής, το δικαίωμα μεταφέρεται στην ομάδα/ες της Α2 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών που
ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της Ένωσης.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ομάδα της ανώτερης κατηγορίας που
ανήκει στην περιοχή ευθύνης της Ένωσης.
ε) Άνοδος στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών
Στην Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών, θα ανέλθουν οι πρωταθλήτριες ομάδες των ομίλων της
Β’ Εθνικής/Εθνικού Περιφερειακού Ανδρών.
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στ) Άνοδος στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών
Στην Α2 Εθνική κατηγορία Γυναικών, θα ανέλθουν οι πρωταθλήτριες ομάδες των ομίλων
της Β’ Εθνικής/Εθνικού Περιφερειακού Γυναικών.
ζ)

Για τους ομίλους Γ’ (Ανδρών- Γυναικών) και Α’, Β’, Ε’ ΣΤ’, Ζ’ και Η’ (Γυναικών): Άνοδος στη
Β’ Εθνική Κατηγορία - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα – Υποβιβασμός στην Τοπική
Κατηγορία
Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο αριθμός των ομάδων που θα ανέλθουν στην Β’
Εθνική Κατηγορία - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα (ανά όμιλο) από την Τοπική
Κατηγορία της Ένωσης, θα ανακοινωθεί με Συμπληρωματική Ειδική Προκήρυξη του
Πρωταθλήματος της διοργανώτριας Ένωσης, κατόπιν σχετικής έγκρισης της από την
ΕΟΠΕ. Ομοίως το ίδιο θα ισχύει και για τον αριθμό των ομάδων που θα υποβιβαστούν στην
Τοπική Κατηγορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Πανελλήνια Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα
……………………………………………………………………………………….………………
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ21 (ΕΦΗΒΩΝ) – Κ20 (ΝΕΑΝΙΔΩΝ)
…………………………………………………………………………………………….…………
Β’ Φάση:
…………………………………………………………………………………….……………
Χρόνος διεξαγωγής:Κ21 (Εφήβων) από 1.3.2020. Η ημερομηνία λήξης θα καθοριστεί με
απόφαση του ΔΣ/ΕΟΠΕ
Κ20 (Νεανίδων) από 1.3.2020. Η ημερομηνία λήξης θα καθοριστεί με απόφαση του ΔΣ/ΕΟΠΕ
…….………………………………………………………………………………….…………
3.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 (ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ)

Α’ Φάση:
Το πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ΕΟΠΕ διακόπτεται την 15/6/2000 για λόγους ανωτέρας βίας, λόγω των
ανυπέρβλητων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του COVID-19 και
κατέστησαν ακατάλληλες τις συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του
πρωταθλήματος.
…………………………………………………………………………………………….…………
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Β’ Φάση:
Μετά τη διακοπή των αγώνων της Α’ Φάσης, η Β’ Φάση δεν θα διεξαχθεί.
………………………………………………………………………………………………………
Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 θα μπορούν να πάρουν μέρος αθλητές και αθλήτριες που
γεννήθηκαν από 1.1.2003 και μετά.
Ειδικά για τους αθλητές και τις αθλήτριες που έχουν γεννηθεί το έτος 2003 (1/1-31/12/2003)
δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Κ18 (Παίδων-Κορασίδων) έχουν μόνο όσοι/ες
αγωνίζονταν, με οποιαδήποτε μορφή στο ίδιο Σωματείο την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.
………………………………………………………………………………………………………

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Τοπικά Πρωταθλήματα
Ανδρών, Γυναικών, Κ17 (Παμπαίδων), Κ16 (Παγκορασίδων)
Τουρνουά Μίνι Βόλεϊ
1.

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τοπική κατηγορία ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣΠΕΔΑ (μόνο γυναικών), ΕΠΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(μόνο γυναικών), ΕΣΠΕ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (μόνο Γυναικών), ΕΣΠΕ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ (μόνο
Γυναικών), ΕΣΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Τοπική Κατηγορία 2 ΕΣΠΑΑΑ και ΕΠΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και
Τοπική Κατηγορία 3 Γυναικών ΕΣΠΑΑΑ
Τα τοπικά πρωταθλήματα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΠΕ διακόπτονται την 15/6/2000 για λόγους ανωτέρας βίας, λόγω
των ανυπέρβλητων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του COVID-19 και
κατέστησαν ακατάλληλες τις συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του
πρωταθλήματος.
α) ………………………………………………………………………………………
Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, στην Τοπική Κατηγορία Γυναικών ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣΠΕΔΑ και
ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των ομάδων δύναται να αυξηθεί, εφόσον ομάδα/ες που
έχει/ουν δικαίωμα συμμετοχής στην Pre League Γυναικών και στην Α2 Εθνική κατηγορία
Γυναικών και ανήκει/ουν στην περιοχή ευθύνης της Ένωσης, επιλέξει/ουν να αγωνιστεί/ούν
στην Τοπική Κατηγορία που διοργανώνει.
…………………………………………………………………………………………………
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θ) Από την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 καταργείται η Τοπική Κατηγορία Ανδρών της
ΕΣΠΑΑΑ και οι ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν, θα συμπεριληφθούν
στον Α’ Όμιλο της Β’ Εθνικής/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτ/μα Ανδρών.

2.

Κ17 (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ) – Κ16 (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ)
Το πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ΕΟΠΕ διακόπτεται την 15/6/2000 για λόγους ανωτέρας βίας, λόγω των
ανυπέρβλητων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του COVID-19 και
κατέστησαν ακατάλληλες τις συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του
πρωταθλήματος.
…………………………………………………………………………………..………………
Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 θα μπορούν να αγωνίζονται αθλητές που γεννήθηκαν
από 1.1.2004 και μετά και αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.2005 και μετά.
Ειδικά για τους αθλητές που έχουν γεννηθεί το έτος 2004 (1/1-31/12/2004) και τις
αθλήτριες που έχουν γεννηθεί το έτος 2005 (1/1-31/12/2005) δικαίωμα συμμετοχής στο
αντίστοιχο πρωτάθλημα Κ17 (Παμπαίδων) & Κ16 (Παγκορασίδων) έχουν μόνο όσοι/ες
αγωνίζονταν, με οποιαδήποτε μορφή στο ίδιο Σωματείο την αγωνιστική περίοδο 20192020.
……………………………………………………………..……………………………………

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Καραμπέτσος

Ο Γεν. Γραμματέας
Νεκτάριος Χαλβατζής
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