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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Αγωνιστικής περιόδου 2016-2017
Σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης αγωνιστικής
περιόδου 2016-2017 με αρ.πρωτ.2770-16/6/2016 Κεφάλαιο Δ άρθρο 2, προκηρύσσουμε τα
Πρωταθλήματα Παμπαίδων – Παγκορασίδων της Ένωσής μας για την αγων.περίοδο 201617.
1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία-μέλη της ΄Ενωσης με μία, ή με περισσότερες
ομάδες.
Η συμμετοχή των σωματείων-μελών της ΄Ενωσης στα Πρωταθλήματα ΠαμπαίδωνΠαγκορασίδων είναι προαιρετική.
Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ε.Ο.ΠΕ.
2016-2017, 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 (2016-2017) 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
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 2017-2018.
Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες των πρωταθλημάτων Παμπαίδων &
Παγκορασίδων θεωρείται μόνο η παρουσίαση στο γήπεδο παιδιάς, με αθλητική
περιβολή το λιγότερο οκτώ (8) αθλητών-τριών όπως ορίζουν οι κανονισμοί. Σύμφωνα με
το με αρ.πρωτ. 6720-29/12/16 διευκρινιστικό έγγραφο της Ε.Ο.ΠΕ., «…διευκρινίζεται ότι,
σε περίπτωση προσέλευσης ομάδας Παμπαίδων – Παγκορασίδων με τουλάχιστον 6 αλλά
με λιγότερους από 8 αθλητές/τριες, ο αγώνας διεξάγεται κανονικά και το Φύλλο Αγώνος
συμπληρώνεται με όλες τις παρατηρήσεις, αλλά το αποτέλεσμα του αγώνα δεν μετράει
στο βαθμολογικό πίνακα.»
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Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνος έως δεκατεσσάρων (14) αθλητών/τριών.
2.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα, πρέπει να υποβάλλουν στην Ένωση
δήλωση συμμετοχής όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο Β άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και το Κεφάλαιο Η της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθλημάτων Ε.Ο.ΠΕ..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, του Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Καταστατικού και των
Κανονισμών της Ε.Ο.ΠΕ. καθώς και των οργάνων επίλυσης αθλητικών διαφορών που
προβλέπονται στην αθλητική νομοθεσία και τους ισχύοντες Κανονισμούς του αθλήματος. Η
συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί σύμβαση ανεπιφύλακτης προσχώρησης του δηλούντος
σωματείου στις διατάξεις των παραπάνω νομοθετικών διατάξεων και Κανονισμών. Σε
περίπτωση μη υποβολής της, η δήλωση συμμετοχής απορρίπτεται από την, κατά
περίπτωση, διοργανώτρια αρχή.
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
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ένωσης, κλειστό
γυμναστήριο Ρέντη «Μ.Μερκούρη» Αγ.Άννης & 28ης Οκτωβρίου 18233 Αγ.Ιωάννης Ρέντη
μέχρι και την Πέμπτη 12/1/17 , ιδιοχείρως με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Ένωσης, ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη διεύθυνση: espeda@espeda.gr ή με φαξ 2109403405
(όχι ταχυδρομικά). Με τη δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί στην Ένωση ως παράβολο
συμμετοχής το ποσόν των 20 ευρώ το οποίο πρέπει να πληρωθεί υποχρεωτικά ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ. Σε περίπτωση μη πληρωμής του παραβόλου δεν
θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με έγγραφο
παραχώρησης κλειστού γυμναστηρίου.
Μετά την Πέμπτη 12/1/17, καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται αποδεκτή.
3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Στα πρωταθλήματα παμπαίδων και παγκορασίδων αγων. περιόδου 2016-17 μπορούν να
αγωνίζονται αθλητές που γεννήθηκαν από 1.1.2001 και μετά και αθλήτριες που γεννήθηκαν
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από 1.1.2002 και μετά. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα μπορούν να πάρουν μέρος την
αγωνιστική περίοδο 2017-18 θα ανακοινωθούν με Συμπληρωματική Γενική Προκήρυξη.
Στα πρωταθλήματα πετοσφαίρισης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και
αθλήτριες που ανήκουν σε σωματεία-μέλη της Ε.Ο.ΠΕ. και είναι κάτοχοι δελτίων αθλητικής
ιδιότητας που έχει εκδώσει και νόμιμα ανανεώσει η Ε.Ο.ΠΕ, για την αγων.περίοδο 20162017 και θεωρημένων από γιατρό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της αθλητικής
νομοθεσίας (άρθρο 33 παρ.9 του νόμου 2725/99) και του αντίστοιχου κεφαλαίου της
Γενικής Προκήρυξης Πρωτ/των αγων.περιόδου 2016-2017. Τα δελτία αυτά φέρουν
φωτογραφία των αθλητών-τριών και σφραγίδα της ΕΟΠΕ (η οποία θα καλύπτει μέρος της
φωτογραφίας) που θα πιστοποιεί την ταυτότητα του αθλητή. Ειδικά για την αγωνιστική
περίοδο 2016-2017 και σε περίπτωση μη έκδοσης της προβλεπόμενης στο άρθρο ΑΥ33
παρ.9 του ν. 2725/99 Ειδικής Υπουργικής Απόφασης σχετικά 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.(Κεφάλαιο ΙΒ παρ.γ Γενικής Προκήρυξης
ΕΟΠΕ 2016-2017)
Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας είναι πλαστικοποιημένα, και η Ε.Ο.ΠΕ. θα εκδίδει για κάθε
αγωνιστική περίοδο ισχύος τους αυτοκόλλητα επικολούμενα στην πίσω πλευρά των
δελτίων, όπου θα τοποθετείται και η σφραγίδα του σωματείου για την πιστοποίηση της
ταυτότητας του αθλητή. Ο έλεγχος των δελτίων γίνεται από τον Α' διαιτητή, πριν από την
έναρξη του αγώνα.
Οι αρχηγοί ή οι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων ομάδων μπορούν να ζητήσουν τα
δελτία για έλεγχο.
Τα δελτία επιστρέφονται στις ομάδες μετά τη λήξη του αγώνα.
Δεν επιστρέφεται το δελτίο αθλητή στις περιπτώσεις του κεφ. Δ' του Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα, αθλητή ή αθλήτριας , εφόσον:
Εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί.
4.ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
α)Ο ακριβής τρόπος και χρόνος διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, θα καθοριστεί κατά την
κλήρωση, ανάλογα με τις ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή.
Διευκρινίζεται ότι τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή με περισσότερες από μία
ομάδες (Α΄-Β΄-Γ΄-Δ΄…) θα τοποθετηθούν κατόπιν κλήρωσης σε ομίλους ανά αριθμό ομάδας
(δηλαδή όλες οι Α΄ ομάδες σε ξεχωριστούς ομίλους, όλες οι Β΄ ομάδες σε ξεχωριστούς
ομίλους, όλες οι Γ΄ ομάδες σε ξεχωριστούς ομίλους κ.ο.κ.). Στην περίπτωση συμμετοχής στο
πρωτάθλημα Παγκορασίδων με Δ΄ ομάδες αυτές θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστό όμιλο
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εφόσον οι δηλώσεις συμμετοχής Δ΄ ομάδων ξεπεράσουν τις 6, (διαφορετικά θα
τοποθετηθούν στους ομίλους με τις Γ΄ ομάδες). Αντίστοιχα το ίδιο θα ισχύσει στην
περίπτωση συμμετοχής Β΄ ομάδων παμπαίδων εφόσον οι δηλώσεις συμμετοχής Β΄ ομάδων
παμπαίδων δεν ξεπεράσουν τις 4.
Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή με περισσότερες από μία ομάδες, θα πρέπει να
καταθέσουν στην Ένωση το αργότερο πριν την κλήρωση, για θεώρηση, ονομαστική
κατάσταση των αθλητών/τριών κάθε ομάδας. Η θεωρημένη αυτή κατάσταση θα
κατατίθεται μαζί με τα δελτία αθλητών/τριών στους διαιτητές των αγώνων για έλεγχο.
Αθλητής/τρια της 2ης, 3ης κ.ο.κ. ομάδας μπορεί κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος να
συμπεριληφθεί (μόνο) στην 1η ομάδα με συμπληρωματική κατάσταση και δεν θα έχει
πλέον το δικαίωμα να αγωνίζεται με τη 2η, 3η κ.ο.κ. ομάδα του σωματείου. Απαγορεύεται
κάθε άλλη μετακίνηση αθλητή/τριας από και προς τις υπόλοιπες ομάδες του συλλόγου που
έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα παμπαίδων-παγκορασίδων.
Σε περίπτωση μη πρόκρισης ομάδας σε επόμενη φάση οι αθλητές/τριες παμπαίδων και
παγκορασίδων μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο στην Α΄ ομάδα του συλλόγου.
β)΄Ολοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στα τρία νικηφόρα σετ με το σύστημα συνεχούς
καταγραφής πόντων TIE-BREAK.
Σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Ε.Ο.ΠΕ. 2016-2017 Κεφάλαιο Δ άρθρο
2, ισχύουν οι εξής Κανόνες Αγώνων:
1. Δεν επιτρέπεται συμμετοχή αθλητή/τριας σαν Libero
2. Δεν επιτρέπεται σέρβις των αθλητών/αθλητριών με άλμα. Σε περίπτωση που
αθλητής/τρια κάνει σέρβις με άλμα η ομάδα χάνει τον πόντο.
3. Σε περίπτωση συμμετοχής 2ης , 3ης ομάδας κ.ο.κ. στα Πρωταθλήματα Παμπαίδων –
Παγκορασίδων, αυτές θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά δύο (2) έως έξι (6)
πασαδόρους (χωρίς διείσδυση) και δεν θα επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μόνο ενός
πασαδόρου. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στην 1η ομάδα κάθε Σωματείου,
μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί και ένας (1) πασαδόρος (σύστημα 5:1)
4. Γίνεται σύσταση προς τα σωματεία, ότι θα πρέπει όλοι οι αθλητές/τριες που
δηλώνονται στο φύλλο αγώνα να αγωνίζονται για ένα ολόκληρο σετ τουλάχιστον
ο καθένας, προς όφελος της ανάπτυξης του αθλήματος. Διευκρινίζεται σύμφωνα
με το υπ΄αριθ.6720-29/12/16 ότι μη συμμετοχή αθλητή ή αθλήτριας στον αγώνα
δεν επιφέρει οποιαδήποτε ποινή στο σωματείο.
5. γ)Το ύψος του φιλέ καθορίζεται για αγόρια 2,35μ. και για τα κορίτσια 2,20 μέτρα.
δ)ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ JUNIOR
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί από 1/1/2004 έως
31/12/2006
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2. Τα σωματεία θα μπορούν να συμμετέχουν με δύο ή και τρεις διαφορετικές ομάδες.
Ο κάθε αθλητής θα αγωνίζεται σε μία μόνο ομάδα. Απαγορεύεται η μετακίνηση του
αθλητή από τη μία ομάδα στην άλλη.
3. Στην κάθε ομάδα θα αγωνίζονται τέσσερις (4) αθλητές (4Χ4) ενώ ως προσέλευση
ομάδας στον αγώνα θεωρείται μόνο η παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο, με
αθλητική περιβολή το λιγότερο έξι (6) αθλητών (Κεφάλαιο Γ άρθρο 14 Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων)
4. Διαστάσεις γηπέδου : 6Χ6 μέτρα.
Το γήπεδο κατασκευάζεται στον αγωνιστικό χώρο του βόλεϊ με απλή χαρτοταινία
είτε από την πλευρά του Α΄ διαιτητή είτε από την πλευρά του Β΄ διαιτητή
5. Ύψος φιλέ : 2,10 μέτρα
6. Βάρος μπάλας : έως 230 γραμμάρια
7. Διάρκεια αγώνα : 3 νικηφόρα σετ των 21 πόντων (με διαφορά τουλάχιστον δύο
πόντους). Σε περίπτωση δύο-δύο σετ διεξάγεται πέμπτο σετ στους 15 πόντους (με
διαφορά τουλάχιστον δύο πόντους)
8. Κανόνες αγώνων :
I. Δεν επιτρέπεται συμμετοχή αθλητή σαν libero
II.
Δεν επιτρέπεται σέρβις των αθλητών με άλμα (jumb σερβίς, jump float
σερβίς) Σε αντίθετη περίπτωση η ομάδα χάνει τον πόντο
δ) Σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Ε.Ο.ΠΕ. 2016-2017 Κεφάλαιο Ι οι
μπάλες που θα χρησιμοποιηθούν στο τοπικό πρωτάθλημα Παμπαίδων-Παγκορασίδων είναι
οι: MIKASA MVA 200 & MVA 300, MOLTEN V5M4000 και V5M5000, GALA BV5591S &
BV5461S και WILSON I-COR POWER TOUCH.
ε) Στα πρωταθλήματα θα ισχύσει η βαθμολογία που προβλέπεται στο Κεφ.Ε άρθρο 19
περ1α του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τις περιπτώσεις υπολογισμού των θέσεων σε περίπτωση
ισοβαθμίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β παρ.η3 της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθλημάτων Ε.Ο.ΠΕ. 2016-2017.
5.ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι βασικές ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα είναι :
Κυριακή ή Σάββατο από ώρα 10.00 έως 20.00
Διευκρινίζεται ότι οι Α΄ ομάδες θα αγωνίζονται Κυριακή ενώ θα μπορούν να αγωνίζονται
και Σάββατο μόνο κατόπιν συμφωνίας του γηπεδούχου με τον αντίπαλο και σχετικής
έγκρισης από την Ένωση, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες Β-Γ-Δ κ.ο.κ. μπορούν να αγωνίζονται
είτε Σάββατο είτε Κυριακή.
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Η ΄Ενωση διατηρεί το δικαίωμα ορισμού αγώνων σε διαφορετικές ημέρες και ώρες από
αυτές που αναφέρονται παραπάνω, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την ομαλή διεξαγωγή
του πρωταθλήματος.
6 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΟΜΑΔΑΣ
Με σκοπό την προσαρμογή στους κανονισμούς παιδιάς και με δεδομένο τον αριθμό
των καθισμάτων για τους αναπληρωματικούς παίκτες – τριες, κατά την κρίση της ομάδας,
έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στον πάγκο εφοδιασμένοι με τις ταυτότητες που θα
εκδοθούν από την ΄Ενωση, μέχρι 5 άτομα, τα οποία 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.
΄Ολα τα άτομα αυτά ή όσα επιθυμούν να βρίσκονται στον πάγκο της ομάδας τους κατά τη
διάρκεια των αγώνων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας που
εκδίδεται από τον διοργανωτή (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.) ή σε περίπτωση προπονητή από τον ΣΕΠΠΕ και
το οποίο θα φέρουν μαζί τους κατά τη 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 προπονητή που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ, σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη Πρωτ/τος
και τον Κανονισμό Προπονητών.
- Φυσιοθεραπευτής: πρέπει να είναι πτυχιούχος σχολής φυσιοθεραπευτών. Για την
απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο πτυχίου.
- Γυμναστής: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής. Για την απόδειξη της
ιδιότητάς του πρέπει να προσκομιστεί Αντίγραφο Πτυχίου.
- Ιατρός: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του
πρέπει να προσκομιστεί Αντίγραφο Πτυχίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του
Ιατρικού Συλλόγου.
-΄Εφορος & Φροντιστής: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχουν δηλωθεί
σαν προπονητής ή βοηθός προπονητή σε Φύλλο αγώνα πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης τα
τελευταία 2 έτη.
- Στατιστικολόγος: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί ως
προπονητής ή βοηθός προπονητή σε άλλη ομάδα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
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
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ζητήσουν τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητάς τους για έλεγχο. Στη 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 τη διάρκεια του αγώνα , ότι
βρίσκεται στον πάγκο άτομο το οποίο δεν έχει το δικαίωμα αυτό, πρέπει να απομακρύνεται
αμέσως και το 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 2016 -2017 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 Επιτροπών, η διοργανώτρια
΄Ενωση/Τ.Ε. 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.
Το κόστος έκδοσης ανέχεται στο ποσό των 10 ευρώ και της ανανέωσης στα 5 ευρώ.
7.ΚΛΗΡΩΣΗ
Η κλήρωση των πρωταθλημάτων παμπαίδων-παγκορασίδων θα γίνει σε ημερομηνία, τόπο
και ώρα που θα ανακοινωθεί με νεώτερο έγγραφο από την Ένωση.
8.ΓΗΠΕΔΑ
΄Ολοι οι αγώνες των πρωτ/των, θα διεξάγονται υποχρεωτικά σε κλειστά
γυμναστήρια.
Τα σωματεία που χρησιμοποιούν γυμναστήρια (εθνικά, δημοτικά, κ.α.),που βρίσκονται στο
δήμο όπου και η έδρα του σωματείου, υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την παραχώρηση
των γυμναστηρίων αυτών, κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των πρωτ/των.
Σε περίπτωση που το γυμναστήριο, παρόλες τις ενέργειες του σωματείου, δεν είναι
δυνατόν να παραχωρηθεί τις απαιτούμενες ημέρες και ώρες, πρέπει αυτό να αναφέρεται
υποχρεωτικά στην δήλωση συμμετοχής, μαζί με την οποία θα επισυνάπτεται και το σχετικό
απορριπτικό έγγραφο της επιτροπής διοίκησης του γυμναστηρίου.
Εάν δεν υπάρχει το έγγραφο αυτό, ή εάν διαπιστωθεί από την Ενωση ότι το σωματείο δε
φρόντισε για την εξασφάλιση του γυμναστηρίου, τότε οι αγώνες του σωματείου αυτού θα
διεξάγονται σε ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΕΙ Η ΕΝΩΣΗ .
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Οι αγώνες σωματείων που έχουν έδρα δήμους που δε διαθέτουν κλειστό γυμναστήριο το
οποίο να πληροί τους όρους της Προκήρυξης, θα διεξάγονται σε γυμναστήριο που θα
ορισθεί από την Ενωση.
Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ε.Ο.ΠΕ.
αγων.περιόδου 2016-17 «Όλοι οι αγώνες θα γίνουν σε κλειστά γήπεδα που θα δηλώσουν
τα σωματεία …..και θα εγκρίνει η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. για τα πρωταθλήματα που διοργανώνει
σύμφωνα με ότι αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ άρθρα 12, 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. 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 και την άδεια λειτουργίας της
εγκατάστασης.».
Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.5 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωτ/των «Η διακοπή ή / και η ματαίωση αγώνα λόγω, τυχόν ελλείψεων και ατελειών του
γηπέδου, οι οποίες το κατέστησαν αντικανονικό, βαρύνει το σωματείο που έχει την
ιδιότητα του γηπεδούχου, με συνέπεια το μηδενισμό της ομάδας του στον συγκεκριμένο
αγώνα, εκτός αν αποδειχθεί ότι το γηπεδούχο Σωματείο δεν βαρύνεται με δόλο ή
αμέλεια. Σε κάθε περίπτωση οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν με έκθεσή
τους στη διοργανώτρια κάθε τυχόν ατέλεια ή έλλειψη που θα διαπιστώσουν σε γήπεδο.»
Η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. διατηρεί πάντα το δικαίωμα να ορίσει ή να μεταθέσει αγώνες των
πρωτ/των, σε διαφορετικές ημερομηνίες, ώρες και διαφορετικά γυμναστήρια, από αυτά
που έχουν ήδη ορισθεί με το άρθρο αυτό, εφόσον κάτι τέτοιο εξυπηρετεί την ομαλή
διεξαγωγή των πρωτ/των.
Η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και δεύτερης αγωνιστικής ημέρας
(εμβόλιμης) εντός της εβδομάδος σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ σύμφωνα με ότι
αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ άρθρα 12, 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
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 ΕΠ/Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α..
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων, όλα τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα, μέσα στη δήλωση συμμετοχής τους
στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα, να αναφέρουν το γήπεδο που θα αγωνίζονται και να
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υποβάλλουν μαζί με τη δήλωση, έγγραφο της Διοίκησης του γηπέδου που να αναφέρει ότι
το γήπεδο αυτό παραχωρείται για αγώνες Πετοσφαίρισης.
Εφιστάται η προσοχή στα σωματεία, στις Ενώσεις και στις Τ.Ε. ότι από 23/08/2013 τίθενται
σε ισχύ οι διατάξεις του νέου νόμου (Ν. 4049/12), σύμφωνα με τον οποίο ο ιδιοκτήτης
ή/και ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί
ή επιτρέπει τη διενέργεια σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000)
ευρώ. Οι ως άνω δε ποινές επιβάλλονται και στον Πρόεδρο Αθλητικού Σωματείου, Α.Α.Ε. ή
Τ.Α.Α. που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση.
Κανένας αγώνας που διοργανώνεται από την Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α., δεν θα διεξαχθεί σε γήπεδο που
στερείται άδειας λειτουργίας, εφόσον αυτό περιέλθει εις γνώση της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α..
Σε όλα τα γήπεδα πρέπει:
να υπάρχει οριοθετημένη η γραμμή του προπονητή σύμφωνα με τους
Κανονισμούς της FIVB
να υπάρχουν αριθμημένες ταμπέλες αλλαγής παικτών από νούμερο 1 μέχρι
και νούμερο 20
να υπάρχει κουδούνι στο τραπέζι της γραμματείας για τις αλλαγές των
παικτών.
τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν 14 μπάλες (της
κατηγορίας πρωταθλήματος) σε καλή κατάσταση από τις οποίες 7 θα δίνουν
υποχρεωτικά στη φιλοξενούμενη ομάδα για προθέρμανση. Σε περίπτωση που
υπάρχουν λιγότερες από 14 μπάλες, τότε η φιλοξενούμενη ομάδα θα πάρει τις 7
για την προθέρμανση και τις υπόλοιπες η γηπεδούχος. Υπεύθυνοι για την
εφαρμογή είναι ο Α΄ διαιτητής και ο γυμνασίαρχος του αγώνα (αν υπάρχει).
Σύμφωνα με το άρθρο 13-στ του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων «Σε περίπτωση που λόγω κωλύματος του γηπέδου του
γηπεδούχου σωματείου είτε λόγω προβλήματος διάθεσής του κατά την
προκαθορισμένη ημέρα και ώρα ο αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί, τότε ο αγώνας
μπορεί να οριστεί σε άλλη ημερομηνία η οποία υποχρεωτικά θα είναι πριν τη
διεξαγωγή της επόμενης αγωνιστικής ημέρας του πρωταθλήματος κατόπιν κοινής
συμφωνίας των δύο διαγωνιζόμενων σωματείων. Σε περίπτωση μη συμφωνίας η
διοργανώτρια του πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει τον αγώνα σε
άλλη ημερομηνία και ώρα ή άλλη ώρα την ίδια ημέρα ή σε ουδέτερο γήπεδο την
ίδια ημερομηνία.
Σας εφιστούμε την προσοχή στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. Οι άδειες τέλεσης αγώνων εκδίδονται
από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας
Περιφέρειας, εφόσον η εγκατάσταση διαθέτει άδεια λειτουργίας (άρθρο 22
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ν.4049/2012) με φροντίδα του γηπεδούχου σωματείου. Σε περίπτωση αναβολής
τέλεσης αγώνα για οποιαδήποτε αιτία, δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας
διεξαγωγής αγώνα, αλλά το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να ενημερώσει την
οικεία αστυνομική αρχή για τη νέα ημερομηνία και ώρα τέλεσής του.
10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλονται και επιλύονται οι ενστάσεις καθορίζεται στο
Κεφάλαιο ΣΤ’ του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
Οτιδήποτε προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Ο.ΠΕ., ισχύει και για την
΄Ενωση.
Το παράβολο των ενστάσεων καθορίζεται σε 100 Ευρώ και η ένσταση πρέπει να
υποστηριχθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
επόμενη της ημέρας που έγινε ο αγώνας. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, το
παράβολο παραμένει στην ΄Ενωση.
11. ΑΝΑΒΟΛΕΣ
Αίτημα αναβολής θα εξετάζεται μόνο εάν ανήκει σε κάποια από τις περιπτώσεις του
άρθρου 20 του Κεφαλαίου Ε του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων.
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης αγώνων για οποιαδήποτε αιτία, το
γηπεδούχο σωματείο οφείλει να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια για ενημέρωση
και ορισμό νέας ημερομηνίας τέλεσης του αγώνα.
Αν το γηπεδούχο σωματείο δε φροντίσει να εξασφαλίσει γήπεδο για τη
διεξαγωγή του αναβληθέντος αγώνα μέσα στις προβλεπόμενες κατά τον
Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων προθεσμίες,
τότε ο αγώνας θα ορίζεται από την Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. σε ουδέτερο γήπεδο και
οποιαδήποτε μέρα.
3.Σας εφιστούμε την προσοχή στο άρθρο 13 παράγραφοι ε, στ και ζ του Κεφαλαίου Γ του
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
4.Κάθε αίτημα αλλαγής ημερομηνίας ή/και ώρας αγώνα λόγω κωλύματος του
γυμναστηρίου θα πρέπει απαραίτητα να αποστέλλεται εγγράφως στην αρμόδια επιτροπή
(Πρωτ/των) από τη διοίκηση του γυμναστηρίου ή τον δημοτικό αθλητικό οργανισμό που
έχει δηλώσει ως έδρα το σωματείο στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το
κώλυμα του γυμναστηρίου καθώς και η νέα προτεινόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του
αναβληθέντος αγώνα. Κάθε αίτημα αναβολής, αλλαγής ημερομηνίας ή/και ώρας ή/και
γηπέδου θα πρέπει απαραίτητα να αποστέλλεται εγγράφως την Ένωση από το
γηπεδούχο σωματείο το αργότερο πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του
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αγώνα (για παράδειγμα για αγώνα που διεξάγεται ημέρα Σάββατο ή Κυριακή το
αργότερο μέχρι Τρίτη και ώρα 14.00). Επίσης οι γηπεδούχοι οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει
εξ΄ αρχής κατά τη συμπλήρωση του προγράμματος αγώνων την ημέρα και ώρα
διεξαγωγής των εντός έδρας αγώνων τους, οφείλουν να ενημερώνουν την Ένωση,
εγγράφως, το αργότερο μέχρι Τρίτη και ώρα 14.00 για τον ορισμό του αγώνα. Σε
περίπτωση που ζητηθεί αλλαγή μετά την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα (Τρίτη και ώρα
14.00) δεν θα γίνεται δεκτή.
5. Αποκλείεται αναβολή αγώνος με την αιτιολογία ότι αθλητής ή προπονητής ενός
τμήματος σωματείου αγωνίζεται την ίδια μέρα με άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου
σωματείου, καθώς για οποιεσδήποτε εξετάσεις ξένων γλωσσών.
12. ΕΠΑΘΛΑ
Στην πρωταθλήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί Κύπελλο συνοδευόμενο από
επίχρυσα Μετάλλια για τα μέλη της ομάδας. Στις ομάδες που θα καταλάβουν τη Δεύτερη
και Τρίτη θέση, θα απονεμηθούν επάργυρα και χάλκινα Μετάλλια αντίστοιχα.
13.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι διαιτητές, για τα πρωταθλήματα Παμπαίδων-Παγκορασίδων, θα είναι δύο (2)
επίσημοι διαιτητές, η αμοιβή τους ορίζεται σε 7 ευρώ έκαστος ανά αγώνα και θα ορίζονται
από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του αγώνα λόγω
αναβολής ή μηδενισμού το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει στους
διαιτητές το ήμισυ της αμοιβής τους (3,5 ευρώ έκαστος).
Η αμοιβή των παραγόντων του αγώνα (Α΄ διαιτητής, Β΄ διαιτητής), σε όλους τους
αγώνες του πρωταθλήματος βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα καταβάλει τα
προβλεπόμενα ποσά, στους παραπάνω πριν την έναρξη του αγώνα, απευθείας στους
παράγοντες του αγώνα .
Επίσης η μετακίνηση και διαμονή-διατροφή (όπου χρειάζεται) των παραπάνω
παραγόντων του αγώνα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα καταβάλλει τα
αναλογούντα ποσά στους παραπάνω πριν την έναρξη του αγώνα.
Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά
αμοιβής και τη δαπάνη μετακίνησης, διαμονής-διατροφής (όπου χρειάζεται) στους
παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η γηπεδούχος ομάδα θα χάνει τον
αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Σε περίπτωση που αυτό επαναληφθεί τρεις (3) φορές,
τότε από τον επόμενο αγώνα η γηπεδούχος ομάδα θα μηδενίζεται, υπό την έννοια της μη
παρουσίας στο γήπεδο (άρθρο 22 παρ.α του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων με όλες τις εντεύθεν προβλεπόμενες βαθμολογικές
συνέπειες).
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14 ΓΕΝΙΚΑ
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.Σ.ΠΕ.Δ.Α. Για θέματα
που αφορούν προπονητές/τριες και δεν αναφέρονται στην προκήρυξη αυτή εφαρμόζεται ο
ισχύον Κανονισμός Προπονητών του ΣΕΠΠΕ. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται
στην προκήρυξη αποφασίζει το ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.. Κάθε τροποποίηση, συμπλήρωση της
Ειδικής Προκήρυξης προ της έναρξης του πρωταθλήματος δύναται να γίνει από το ΔΣ της
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α., μετά από έγκριση της Ε.Ο.ΠΕ.. 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 Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. δύναται να τροποποιήσει τις Ειδικές Προκηρύξεις, μετά από σχετική
απόφαση του Δ.Σ. και κατόπιν έγκρισης της Ε.Ο.ΠΕ. και μετά την έναρξη του
πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση που βρεθεί χορηγός εταιρία του πρωταθλήματος, οι ομάδες θα
είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν την προβολή της εταιρίας στα γήπεδα και την
εμφάνιση των αθλητών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην έγγραφη συμφωνία
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. και εταιρίας.
Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
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