Αγ.Ιωάννης Ρέντη 16 Ιουλίου 2018
Αριθ.πρωτ. 22548

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΑΝΔΡΩΝ
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 - 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α, του εσωτερικού
κανονισμού της Ε.Ο.ΠΕ, των Διεθνών Κανονισμών Πετοσφαίρισης, του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων
της Ε.Ο.ΠΕ αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 με αριθ. πρωτ.2399-24/5/18 και της
υπ΄αριθ.3711-12/7/18 Ειδικής Προκήρυξης Β΄Εθνικής Κατηγορίας-Εθνικού Περιφερειακού
Πρωταθλήματος Ανδρών Ε.Ο.ΠΕ. 2018-19, προκηρύσσουμε τo Πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής
Κατηγορίας – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.).
ΑΡΘΡΟ 1ο : Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΝΔΡΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.)
α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω ομάδες:
1. ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ
6. ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
2. ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
7. ΑΣ ΙΑΣΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
3. ΓΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
8. ΑΣΦΠ ΚΡΟΝΟΣ
4. ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
9. ΑΣΣ ΑΙΑΣ
5. ΑΓΟΓ ΕΥΡΥΑΛΗ
10. ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχει και κάθε άλλο σωματείο που πληροί τους όρους του Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ. αγων.περιόδου 2018-19.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθ.22154-30/8/17 Ειδικής Προκήρυξη Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.) Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
αγων.περιόδου 2017-18, άρθρο 3 «…σε περίπτωση που δεν δημιουργηθεί τοπική κατηγορία
Ανδρών…», οι ομάδες ΑΣ ΙΑΣΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΑΣΦΠ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΣΣ
ΑΙΑΣ θα ξεκινήσουν το πρωτάθλημα με -1, -2, -3 βαθμούς αντίστοιχα, διότι τερμάτισαν στις
τρεις (3) τελευταίες θέσεις της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Εθνικού
Περιφερειακού Πρωταθλήματος Ανδρών Β΄ Όμιλος Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. αγων.περιόδου 2017-18.
Το σωματείο ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, το οποίο με έγγραφη δήλωσή του αποφάσισε να κάνει
χρήση της διάταξης της παραγράφου β του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης
και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ΕΟΠΕ και επέλεξε να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα
Β΄εθν.κατηγ.Ανδρών Β΄όμιλος αντί της Α2 εθνικής κατηγορίας Ανδρών, αγων.περιόδου
2018-19, (σχετικό έγγραφο ΕΟΠΕ με αρ.πρωτ. 2896-7/6/18), θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα
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με -12 βαθμούς βάση της παραπάνω παραγράφου 9β του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης
και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
Σε σωματείο που δηλώσει συμμετοχή με επιφύλαξη κάποιου από τα άρθρα της ΕΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β ΕΘΝ.-ΕΘΝ.ΠΕΡΙΦΕΡ.ΠΡΩΤ/ΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΕΟΠΕ 2018-19 και της παρούσας
Προκήρυξης, της Γενικής Προκήρυξης και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, δεν αγωνίζεται την ίδια αγωνιστική περίοδο και δεν
υπολογίζεται στον πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης. Στο σωματείο αυτό
επιβάλλεται σε αυτό χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1000€) και αφαίρεση δώδεκα (-12)
βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή και αποσυρθεί πριν ή μετά την έναρξη του
πρωταθλήματος υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (εφόσον δημιουργηθεί
Τοπική κατηγορία) και επιβάλλεται σε αυτό χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1000€) και
αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη
αγωνιστική περίοδο.
Σε περίπτωση που σωματείο κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος υποπέσει για δεύτερη
φορά σε οποιαδήποτε από τις παραβάσεις του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και ανεξάρτητα του είδους της πρώτης του
παράβασης, αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος. Οι αγώνες που
στο μεταξύ έχουν γίνει, παραμένουν ισχυροί σχετικά με τα αποτελέσματα που
σημειώθηκαν και το σωματείο παραμένει στο βαθμολογικό πίνακα, αφού μηδενιστεί σε
όλους τους υπόλοιπους αγώνες. Το σωματείο που υποπίπτει σε τέτοια παράβαση
υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (εάν υπάρχει) και επιβάλλεται σε αυτό
χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1000€) και αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το
πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
β) Ημερομηνία έναρξης του Πρωτ/τος: από 6/10/2018 με λήξη έως 14/4/2019.
γ) Οι αγώνες θα διεξάγονται ημέρα Δευτέρα από ώρα έναρξης 20.30 έως 21.45.
Σε περίπτωση που σωματείο αδυνατεί να εξασφαλίσει τη συγκεκριμένη αγωνιστική ημέρα
και ώρα κλειστό γυμναστήριο, ο αγώνας θα διεξάγεται σε γυμναστήριο που θα ορίσει η
΄Ενωση.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, 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 παρ. 1 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 που πρέπει να συμπληρωθεί είναι αναρτημένη στην ενότητα
«προκηρύξεις», υποενότητα «διάφορα έντυπα» του διαδικτυακού μας τόπου με τίτλο
«ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β΄ ΕΘΝΙΚΗ-ΕΘΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ)»
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.
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Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η παρ.2β της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ε.Ο.ΠΕ. 20182019, όλα τα σωματεία είναι υποχρεωμένα μέσα στη δήλωση συμμετοχής τους στο
αντίστοιχο Πρωτάθλημα, να αναφέρουν το γήπεδο που θα αγωνίζονται και να υποβάλλουν
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαζί με τη δήλωση, την άδεια λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου και
έγγραφο της Διοίκησης του γηπέδου που να αναφέρει ότι το γήπεδο αυτό παραχωρείται
για αγώνες Πετοσφαίρισης την αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος.
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 Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 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 70 ευρώ το οποίο πρέπει να πληρωθεί υποχρεωτικά
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ είτε ιδιοχείρως είτε με κατάθεση
στον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης (σας έχει αποσταλλεί) με αποστολή του
αποδεικτικού κατάθεσης που θα αναφέρεται η επωνυμία του συλλόγου και η αιτιολογία
π.χ. παράβολο συμμετοχής Β εθν.ανδρών.
Σε περίπτωση μη πληρωμής του παραβόλου δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής.
Μετά τις 20 Ιουλίου 2018, καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται αποδεκτή.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ –
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οι ομάδες θα αγωνιστούν μετά από κλήρωση σε έναν όμιλο με απλό σύστημα δύο γύρων
(αγώνες εντός-εκτός έδρας).
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης της κανονικής
περιόδου, θα αγωνιστούν σε αγώνες play offs μεταξύ τους, σε μίνι πρωτάθλημα δύο
γύρων, μεταφέροντας σε αυτό τη συνολική βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει
στην κανονική περίοδο. Στο τέλος του μίνι αυτού πρωταθλήματος θα προκύψει η
τελική βαθμολογική κατάταξη. Στο πρωτάθλημα αυτό οι ομάδες θα τοποθετηθούν
στον πίνακα της κλήρωσης, προκειμένου να εκδοθεί το πρόγραμμα, βάσει της
βαθμολογικής τους κατάταξης της κανονικής περιόδου, δηλ. ο πρώτος της
βαθμολογίας θα τοποθετηθεί στο Νο 1, ο δεύτερος στο Νο 2 κ.ο.κ. Οι αγώνες των
Play offs θα διακόπτονται αυτόματα, αν δε θα υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον
για οποιαδήποτε θέση. Θα διεξάγονται δύο αγωνιστικές Play offs την εβδομάδα,
Δευτέρα και Τετάρτη ή Πέμπτη (ώρες έναρξης από 20.30 έως 21.45).
Σας εφιστούμε την προσοχή : Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των play offs σωματείο
αποχωρήσει εγγράφως ή υποπέσει σε μηδενισμό, ο οποίος θα είναι ο πρώτος κατά τη
διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες των play
offs. Οι αγώνες που στο μεταξύ έχουν γίνει, παραμένουν ισχυροί σχετικά με τα
αποτελέσματα που σημειώθηκαν και το σωματείο παραμένει στο βαθμολογικό πίνακα,
αφού μηδενιστεί σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες. Σε σωματείο που υποπίπτει σε τέτοια
παράβαση επιβάλλεται επιπλέον ποινή αφαίρεσης έξι (-6) βαθμών από το πρωτάθλημα της
επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των ομάδων που δηλώσουν συμμετοχή την τρέχουσα
αγωνιστική περίοδο 2018-2019 είναι έως και οκτώ (8) ομάδες τότε θα
επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος διεξαγωγής με συμπληρωματική προκήρυξη.
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Άνοδος στην Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών
Άρθρο 4γ της Ειδικής Προκήρυξης Β΄ εθνικής-Εθνικό περιφερειακό πρωτάθλημα Ανδρών
Ε.Ο.ΠΕ. με αρ.πρωτ.3711-12/7/18
1) οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η , 2η και την 3η θέση στο Ειδικό Τουρνουά
Ανόδου Νότου που θα διεξαχθεί με την συμμετοχή των ομάδων που θα καταλάβουν
την 1η θέση στους ομίλους Α΄, Β΄(ΕΣΠΕΔΑ) , Η΄, Θ΄ και Ι΄ της Β΄ εθνικής/εθνικό
περιφερειακό πρωτάθλημα Ανδρών 2018-19
Ημερομηνία διεξαγωγής Ειδικού Τουρνουά Ανόδου Νότου στην Α2 εθν.κατηγ.Ανδρών :
1 έως 5 Μαϊου 2019 (σύμφωνα με την Ειδική Προκήρυξη Β΄ εθνικής-Εθνικό περιφερειακό
πρωτάθλημα Ανδρών Ε.Ο.ΠΕ. με αρ.πρωτ.3711-12/7/18)
Αν στο πρωτάθλημα αγωνιστικής περιόδου 2018-19 ο αριθμός των ομάδων που θα
συμμετέχουν στη Β΄ Εθνική κατηγορία – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών Β΄
Όμιλος ξεπεράσει τις 16 (δεκαέξι) ομάδες από τυχόν υποβιβασμό ομάδων, ή/και
δημιουργία νέων ομάδων, τότε θα δημιουργηθεί Τοπική κατηγορία Ανδρών. Στη Β΄ Εθνική
κατηγορία – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών Β΄ Όμιλος θα παραμείνουν 12
ομάδες και οι υπόλοιποι θα συμμετέχουν στην Τοπική κατηγορία. Σε περίπτωση που δεν
δημιουργηθεί Τοπική κατηγορία Ανδρών οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τρεις (3)
τελευταίες θέσεις της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, την επόμενη αγωνιστική περίοδο
2019-20, θα ξεκινήσουν το πρωτάθλημα με -3, -2, -1 βαθμούς αντίστοιχα επιπλέον τυχόν
μείον βαθμών από μηδενισμούς.
Στη Β΄ Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα θα υποβιβαστούν:
Άρθρο 4δ της Ειδικής Προκήρυξης Β΄ εθνικής-Εθνικό περιφερειακό πρωτάθλημα Ανδρών
Ε.Ο.ΠΕ. με αρ.πρωτ.3711-12/7/18)
1. σε περίπτωση που από την Α1 Εθνική κατηγορία Ανδρών υποβιβαστούν στην Α2
Εθνική κατηγορία Ανδρών δύο ομάδες που ανήκουν γεωγραφικά στην ΕΣΠΑΑΑ, στην
ΕΣΠΕΔΑ, στην ΕΣΠΕ Πελοποννήσου και στην Ζ΄ Περιφέρεια, στη Β΄ Εθνική/Εθνικό
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών θα υποβιβαστούν:
α) από τον 1ο Υποόμιλο του Α΄ ομίλου οι ομάδες που θα καταλάβουν την 2η, 3η, και
4η θέση στην Τελική Βαθμολογική κατάταξη του πρωταθλήματος 5-8 της Β΄Φάσης.
β)από τον 2ο Υποόμιλο του Α΄ ομίλου οι ομάδες που θα καταλάβουν την 2η, 3η και 4η
θέση στην Τελική Βαθμολογική κατάταξη του πρωταθλήματος 5-8 της Β΄Φάσης.
γ) από τον Β όμιλο οι ομάδες που θα καταλάβουν την 11η, 12η, 13η και 14η θέση
στην τελική βαθμολογική κατάταξη του πρωταθλήματος
2. σε περίπτωση από την Α1 Εθνική κατηγορία Ανδρών υποβιβαστεί στην Α2 Εθνική
κατηγορία Ανδρών μία ομάδα που ανήκει γεωγραφικά στην ΕΣΠΑΑΑ, στην ΕΣΠΕΔΑ, στην
ΕΣΠΕ Πελοποννήσου και στην Ζ΄ Περιφέρεια και μία ομάδα που ανήκει γεωγραφικά στην
ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης, στην ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας και στην ΕΣΠΕ Μακεδονίας, στη
Β΄ εθνική/εθνικό περιφερειακό πρωτάθλημα Ανδρών θα υποβιβαστούν:
α)από τον 1ο Υποόμιλο του Α΄ ομίλου οι ομάδες που θα καταλάβουν την 3η και 4η
θέση στην Τελική βαθμολογική κατάταξη του πρωταθλήματος 5-8 της Β΄ Φάσης.
β) από τον 2ο Υποόμιλο του Α΄ ομίλου οι ομάδες που θα καταλάβουν την 3η και 4η
θέση στην Τελική βαθμολογική κατάταξη του πρωταθλήματος 5-8 της Β΄ Φάσης.
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γ) η ηττημένη ομάδα του αγώνα μπαράζ των ομάδων που θα καταλάβουν την 2η
θέση στο πρωτάθλημα 5-8 στη Β΄ Φάση του Α΄ Ομίλου.
δ) από τον Β΄ Ομιλο οι ομάδες που θα καταλάβουν την 10η, 11η, 12η, 13η, και 14η
θέση στην Τελική βαθμολογική κατάταξη του πρωταθλήματος.
3. σε περίπτωση που από την Α1 Εθνική κατηγορία Ανδρών υποβιβαστούν στην Α2
Εθνική κατηγορία Ανδρών δύο ομάδες που ανήκουν γεωγραφικά στην ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης,
στην ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας και στην ΕΣΠΕ Μακεδονίας, στη Β΄ Εθνική/Εθνικό
Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών θα υποβιβαστούν:
α) από τον 1ο Υποόμιλο του Α΄ομίλου οι ομάδες που θα καταλάβουν την 3η και 4η
θέση στην Τελική βαθμολογική κατάταξη του πρωταθλήματος 5-8 της Β΄ Φάσης.
β) από τον 2ο Υποόμιλο του Α΄ομίλου οι ομάδες που θα καταλάβουν την 3η και 4η
θέση στην Τελική βαθμολογική κατάταξη του πρωταθλήματος 5-8 της Β΄ Φάσης.
γ) από τον Β΄ Ομιλο οι ομάδες που θα καταλάβουν την 9η, 10η, 11η, 12η, 13η και 14η
θέση στην Τελική βαθμολογική κατάταξη του πρωταθλήματος.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
•
Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες θεωρείται μόνο η παρουσίαση στο γήπεδο
παιδιάς, με αθλητική περιβολή το λιγότερο έξι (6) αθλητών, όπως ορίζουν οι
κανονισμοί.
•
Στο πρωτάθλημα θα ισχύσει η βαθμολογία που προβλέπεται στο Κεφ. Ε άρθρο 19
παρ.1Β του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (σας εφιστούμε την προσοχή στην περίπτωση ισοβαθμίας
δύο ή περισσότερων ομάδων).
Στο πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών οι ομάδες βαθμολογούνται με:
• Τρεις (3) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3-0 σετ ή 3-1 σετ
• Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3-2 σετ
• Ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας με 2-3 σετ
• Κανένα (0) βαθμό: α) σε περίπτωση ήττας με 0-3 σετ ή 1-3 σετ, β) σε κάθε
περίπτωση που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, δεν καταβάλει τα προβλεπόμενα
ποσά στους παράγοντες του αγώνα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 της Ειδικής
προκήρυξης Β΄ εθν. της Ε.Ο.ΠΕ.
• Αφαίρεση τριών (-3) βαθμών σε περίπτωση μηδενισμού (σε κάθε περίπτωση που
αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και σε περίπτωση που σωματείο που έχει την ιδιότητα
του γηπεδούχου, δεν καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά στους παράγοντες του
αγώνα για περισσότερες από τρεις φορές).
Πρωταθλήτρια ομάδα ανακηρύσσεται εκείνη που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους
βαθμούς και θα καταλάβει την πρώτη θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης.
Οι ομάδες που θα υποβιβάζονται από ανώτερη κατηγορία σε κατώτερη, θα κατατάσσονται
στις πρώτες θέσεις της κατηγορίας που υποβιβάζονται όπως διαμορφώνεται μετά την
άνοδο των ομάδων.
Ομάδα ή ομάδες που υποβιβάζονται λόγω μη συμμετοχής ή αποβολής από το
πρωτάθλημα τίθενται τελευταίες στην κατηγορία που υποβιβάζονται.
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Επίσης στο πρωτάθλημα στη βαθμολογία σε περίπτωση που οι ομάδες ισοβαθμήσουν για
οποιαδήποτε θέση, τότε για τον υπολογισμό της θέσης θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά
προτεραιότητας:
α)
Οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες
β)
Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και
παρονομαστή τα χαμένα σετ στους μεταξύ τους αγώνες.
γ)
Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους βαθμούς
(πόντους) και παρονομαστή τους χαμένους βαθμούς (πόντους) στους μεταξύ τους
αγώνες.
Σε περίπτωση που οι ομάδες είναι περισσότερες από δύο και υπάρχει πάλι
ισοβαθμία στους βαθμούς, τότε για τον υπολογισμό της ομάδας που θα καταλάβει
την υψηλότερη θέση θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά οι περ. β και γ (εάν χρειαστεί).
Για τον υπολογισμό των υπολοίπων θέσεων ακολουθείται η ίδια διαδικασία
(εξαιρουμένης της ομάδας που έχει ήδη καταταγεί), προκειμένου να καταλάβουν οι
υπόλοιπες ομάδες τις αντίστοιχες θέσεις (πχ ισοβαθμούν 3 ομάδες στην ίδια θέση
[Α, Β και Γ]. Λαμβάνοντας υπόψη μας τους μεταξύ τους αγώνες βλέπουμε ότι
υπάρχει νέα ισοβαθμία αλλά η ομάδα Α λόγω καλύτερου συντελεστή στα σετ
κατατάσσεται 1η. Στη συνέχεια ακολουθούμε εξ αρχής την 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).
δ)
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.
ε)
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.
στ)
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.
Ειδικότερα σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων για οποιαδήποτε θέση, κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής των play-offs, τότε για τον υπολογισμό της θέσης θα
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
α)
Οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνεςόλου του πρωταθλήματος (και οι μεταξύ τους αγώνες της κανονικής περιόδου)
β)
Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και
παρονομαστή τα χαμένα σετ στους μεταξύ τους αγώνες- όλου του πρωταθλήματος
(και οι μεταξύ τους αγώνες της κανονικής περιόδου)
γ)
Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους βαθμούς
(πόντους) και παρονομαστή τους χαμένους βαθμούς (πόντους) στους μεταξύ τους
αγώνες- όλου του πρωταθλήματος (και οι αγώνες της κανονικής περιόδου)
Σε περίπτωση που οι ομάδες είναι περισσότερες από δύο και υπάρχει πάλι
ισοβαθμία στους βαθμούς, τότε για τον υπολογισμό της ομάδας που θα καταλάβει
την υψηλότερη θέση θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά οι περ. β και γ (εάν χρειαστεί).
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Για τον υπολογισμό των υπολοίπων θέσεων ακολουθείται η ίδια διαδικασία
(εξαιρουμένης της ομάδας που έχει ήδη καταταγεί), προκειμένου να καταλάβουν οι
υπόλοιπες ομάδες τις αντίστοιχες θέσεις (πχ ισοβαθμούν 3 ομάδες στην ίδια θέση
[Α, Β και Γ]. Λαμβάνοντας υπόψη μας τους μεταξύ τους αγώνες βλέπουμε ότι
υπάρχει νέα ισοβαθμία αλλά η ομάδα Α λόγω καλύτερου συντελεστή στα σετ
κατατάσσεται 1η. Στη συνέχεια ακολουθούμε εξ αρχής την 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 Β κατατάσσεται 3η).
δ)
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.
ε)
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.
στ)
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.
ΑΡΘΡΟ 5ο : 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 και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Η παράγραφος 2α της
Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2018-2019.
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..
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, ακόμη και στην έδρα του
αντιπάλου.
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, ακόμη και στην έδρα του αντιπάλου.
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
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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.
Κανένας αγώνας που διοργανώνεται από την Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α., δεν θα διεξαχθεί σε γήπεδο που
στερείται άδειας λειτουργίας. Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να επιμελούνται
την έκδοση των αδειών αγώνων για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας τους, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να
κοινοποιούν αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής στην οικεία αστυνομική αρχή για τη λήψη
των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.
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 για τις δύο ομάδες
να υπάρχει κουδούνι στο τραπέζι της γραμματείας για τις αλλαγές των
παικτών και χειροκίνητο πίνακα καταγραφής του σκορ
τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να φροντίζουν προσεκτικά για την
κοινοποίηση της άδειας τέλεσης των αγώνων στην αστυνομία, για να εξασφαλιστεί
η απαραίτητη αστυνομική δύναμη και να τηρηθεί η τάξη
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).
οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς
παιδιάς της FIVB. Δεν ισχύουν οι τεχνικές ανάπαυλες (τεχνικά τάιμ-άουτ), ενώ τα
κανονικά τάιμ-άουτ είναι δύο για κάθε ομάδα σε κάθε σετ, με διάρκεια 30΄΄ το
καθένα.
επιτρέπεται η ελεύθερη βιντεοσκόπηση των αγώνων του πρωταθλήματος, από τα
σωματεία της Β΄ εθνικής κατηγορίας-εθνικό περιφερειακό πρωτάθλημα Ανδρών.
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση του υλικού που βιντεοσκοπήθηκε για εμπορικούς
λόγους. Σε σωματείο που παρεμποδίσει ή αρνηθεί τη βιντεοσκόπηση θα του επιβάλλεται
την πρώτη φορά χρηματικό πρόστιμο ύψους 100€, ενώ σε κάθε επόμενη περίπτωση θα
διπλασιάζεται το χρηματικό πρόστιμο (δηλαδή τη δεύτερη φορά 200€, την τρίτη φορά 400€
κ.ο.κ.)
Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο αγώνος έως δεκατεσσάρων (14) αθλητών. Στην
περίπτωση δήλωσης στο Φύλλο αγώνος δεκατριών (13) ή δεκατεσσάρων (14) αθλητών
είναι υποχρεωτική η δήλωση δύο (2) λίμπερο.
Διευκρινίζεται ότι ομάδα που δηλώσει δώδεκα (12) αθλητές στο Φύλλο αγώνος έχει
δικαίωμα να δηλώσει έως δύο Λίμπερο, ενώ εάν δηλώσει έντεκα (11) αθλητές ή
λιγότερους έχει δικαίωμα να δηλώσει ένα (1) Λίμπερο.
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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
ν.4049/2012, ν.4479/2017) 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.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΟΜΑΔΑΣ
Με σκοπό την προσαρμογή στους κανονισμούς παιδιάς και με δεδομένο τον αριθμό των
καθισμάτων για τους αναπληρωματικούς παίκτες-τριες μέχρι πέντε (5) 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 (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.) 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 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 τα
τελευταία 2 έτη.
- Για τον Στατιστικολόγο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί
ως προπονητής ή βοηθός προπονητή σε άλλη ομάδα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
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Ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή πρέπει να φέρουν ομοιόμορφη εμφάνιση (πολιτική
ή αθλητική). Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα άτομα που θα βρίσκονται στον πάγκο της
ομάδας οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση μεταξύ τους (πολιτική ή
αθλητική).
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 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 2018-2019 και δεν
μπορεί να εκδοθεί άλλο για το άτομο που το έφερε. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει
εκδοθεί Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας κατά παράβαση των διατάξεων της Γενικής Προκήρυξης
Πρωτ/των 2018-19 και της παρούσης, τότε ανακαλούνται όλα τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητας
του σωματείου αφαιρουμένου παράλληλα του δικαιώματος έκδοσης νεώτερου Δελτίου στο
σωματείο αυτό για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019. Επίσης στο άτομο
που το έφερε δεν μπορεί να εκδοθεί άλλη με οποιαδήποτε ιδιότητα.
Όλα τα σωματεία που μετέχουν στο Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα πρέπει να
αποστείλουν στη διοργανώτρια Ένωση (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.) πριν την έναρξη των αγώνων τα
στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα), τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (για όσες
περιπτώσεις αυτό απαιτείται) και μία πρόσφατη φωτογραφία, για την έκδοση των δελτίων
ταυτότητας. Κάθε επιπλέον δήλωση ή αλλαγή ατόμου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον επτά
(7) ημέρες πριν την διεξαγωγή του κάθε αγώνα. Φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό να
δηλωθούν ΟΛΕΣ οι ιδιότητες των ατόμων που θα βρίσκονται στους πάγκους των ομάδων.
Τα σωματεία μπορούν να δηλώσουν για το υπόλοιπο της περιόδου μέχρι 2 αλλαγές για
κάθε ένα από τα προαναφερθέντα άτομα, πάντα με τις ίδιες προϋποθέσεις.
Το κόστος έκδοσης κάρτας ανέρχεται στο ποσόν των 10€ ενώ της ανανέωσης κάρτας
ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ.
Αρμοδιότητα Οργάνωσης & Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος:
Την οργάνωση και διεξαγωγή του πρωτ/τος αναλαμβάνει η Επιτροπή Πρωταθλήματος της
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. Οι διαιτητές των αγώνων των πρωτ/των ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας
της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Σε περίπτωση παραπτώματος αθλητή, προπονητή ή άλλου παράγοντα του διαγωνιζόμενου
σωματείου, ο σχετικός φάκελος (έκθεση, έγγραφο υπόμνημα και κάθε άλλο διαφωτιστικό
στοιχείο που είναι απαραίτητο για το σχηματισμό δίκαιης κρίσης, για την έκδοση απόφασης
από τα αρμόδια όργανα), πρέπει να στέλνεται στη διοργανώτρια (ΕΣΠΕΔΑ) μέσα σε δύο
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ημέρες από τον αγώνα από τον γυμνασίαρχο (εάν υπάρχει) ή τον διαιτητή με την ένδειξη
«ΕΠΕΙΓΟΝ».
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΜΠΑΛΕΣ
Το πρωτάθλημα Β΄ Εθνική κατηγορία – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικών Β΄
όμιλος θα διεξαχθεί με τις εξής μπάλες:
Πρωτάθλημα
Β’ Εθνική ΚατηγορίαΠεριφερειακό Πρωτ/μα
Ανδρών-Γυναικών

MIKASA
MVA 200
MVA 300

MOLTEN
V5M5000

GALA
BV5591S

WILSON
I-COR POWER
TOUCH

ΑΡΘΡΟ 8o: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. σε περίπτωση συμφωνίας για διαδικτυακή μετάδοση των αγώνων θα
ενημερώσει τα σωματεία με συμπληρωματική προκήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 9o: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οι διαιτητές των αγώνων του πρωταθλήματος θα είναι τρεις(3) επίσημοι διαιτητές
και θα ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α..
Η αμοιβή των παραγόντων του αγώνα (Α΄ διαιτητής, Β΄ διαιτητής, Σημειωτής) σε όλους
τους αγώνες του πρωταθλήματος βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα
καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 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).
Η τιμή εισιτηρίου για τις συναντήσεις του Πρωταθλήματος θα κυμαίνεται από 2 μέχρι
10 ευρώ. Τα έσοδα από τα εισιτήρια των αγώνων θα ανήκουν στο γηπεδούχο σωματείο. Την
ευθύνη της οικονομικής διοργάνωσης, εξασφάλισης αδειών, έκδοσης εισιτηρίων, κ.λ.π. θα
έχουν τα γηπεδούχα σωματεία. Για τα παιδιά μέχρι 16 ετών, η είσοδος στους αγώνες θα
είναι ελεύθερη.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΛΗΡΩΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Η κλήρωση του πρωταθλήματος θα ανακοινωθεί με νεότερο έγγραφο της ΄Ενωσης.
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Με το πρόγραμμα των αγώνων, καθορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων, οι
ώρες έναρξης και οι έδρες των γηπεδούχων σωματείων.
Τα προγράμματα των πρωτ/των, θα κοινοποιούνται στα σωματεία με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (ή ΦΑΞ), τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος. Για τη Β΄φάση
των πρωταθλημάτων η κοινοποίηση των προγραμμάτων θα γίνεται 5 ημέρες πριν την
έναρξη της.
ΑΡΘΡΟ 11ο : 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 150 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.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Στους αγώνες της Β εθν./εθν.περιφερειακό πρωτ/μα Ανδρών δικαίωμα συμμετοχής έχουν
αθλητές γραμμένοι στη δύναμη της ΕΟΠΕ, οι οποίοι:
1.συμπεριλαμβάνονται στην «Αγωνιστική Λίστα» που εκδίδει το σωματείο από την
Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ και στην οποία η θεώρησή της για την τρέχουσα
αγωνιστική περίοδο 2018-19 πραγματοποιείται απευθείας από την Ηλεκτρονική Βάση
Δεδομένων
2.έχουν θεωρημένη και σε ισχύ «Κάρτα Υγείας Αθλητή»
Οι αθλητές που ανήκουν στις ομάδες που αγωνίζονται πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην
«Αγωνιστική Λίστα» και να έχουν θεωρημένη και σε ισχύ την «Κάρτα Υγείας Αθλητή». Ο
έλεγχος της «Αγωνιστικής Λίστας» και της «Κάρτας Υγείας Αθλητή» της κάθε αθλητή θα
γίνεται πριν την έναρξη του αγώνα από τον Α΄ διαιτητή.
Την «Αγωνιστική Λίστα» με τους αθλητές δύναται οι αρχηγοί των ομάδων να τη ζητήσουν
προς έλεγχο, σε κάθε περίπτωση, πριν το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα. Τον έλεγχο
πραγματοποιούν οι διαιτητές παρουσία των αρχηγών.
Δεν επιστρέφεται η «Αγωνιστική Λίστα» στην περίπτωση που υποβληθεί ένσταση κακής
συμμετοχής αθλητή λόγω πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας.
Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή:
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
Σύμφωνα με τη διάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, πρέπει:
1.Οι αριθμοί των αθλητών να είναι γραμμένοι στην πίσω και εμπρός επιφάνειες της
φανέλας.
2.Οι αριθμοί των αθλητν πρέπει να περιορίζονται από το Νο 1 μέχρι και το Νο 20.
Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των παραπάνω είναι οι διαιτητές των αγώνων.
ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγ.Άννης & 28ης Οκτωβρίου – 18233 Αγ.Ιωάννης Ρέντη τηλ.:210-9402078, 210-9400687
ΦΑΞ.: 2109400687 www.espeda.gr,
e-mail: espeda@espeda.gr
Σελίδα 12

Ο προπονητής της ομάδας που αγωνίζεται καθώς και συνεργάτης αυτού πρέπει να έχουν το
σχετικό δελτίο που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών και τον Γενικό
Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, το οποίο θα κατατίθεται στη
γραμματεία του αγώνα.
Εφιστάται η προσοχή στην εφαρμογή του άρθρου 31 περ.11 του ν.2725/99 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3057/02.
ΑΡΘΡΟ 13ο : 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 γήπεδο και οποιαδήποτε
μέρα/ώρα ακόμη και στην έδρα του αντιπάλου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ΕΟΠΕ «…..
Σε περίπτωση που ο αγώνας που αναβάλλεται γίνεται στο πλαίσιο μίας εκ
των τεσσάρων τελευταίων αγωνιστικών ημερών του πρωταθλήματος δεν
μπορεί να διεξαχθεί μετά την επόμενη αγωνιστική ημέρα.»
Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. θα εξετάζει αιτήματα
αναβολών/μεταθέσεων αγώνων σε συγκεκριμένη ημερομηνία,
για
περιπτώσεις συμμετοχής αθλητριών την ίδια ημέρα σε εγγενή και μόνο
τμήματα συλλόγων δηλαδή : γυναικών/νεανίδων, νεανίδων/κορασίδων Α΄
ομάδες, κορασίδων Α΄ ομάδες/παγκορασίδων Α΄ ομάδες, ανδρών/εφήβων,
εφήβων/παίδων και παίδων/παμπαίδων Α.
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
αγώνα (για παράδειγμα για αγώνα που διεξάγεται ημέρα Σάββατο ή Κυριακή το
αργότερο μέχρι Τρίτη και ώρα 14.00). Σε περίπτωση που ζητηθεί αλλαγή μετά την
προκαθορισμένη ημέρα και ώρα (Τρίτη και ώρα 14.00) δεν θα γίνεται δεκτή.
Υπενθυμίζεται ότι οι γηπεδούχοι οφείλουν να δηλώνουν άμεσα και με συνέπεια
γήπεδο/ημέρα/ώρα διεξαγωγής των εντός έδρας αγώνων τους για την συμπλήρωση του
προγράμματος αγώνων κατά τον καταρτισμό τους μετά τις κληρώσεις.
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ΑΡΘΡΟ 14ο : 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.
ΑΡΘΡΟ 15ο : 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. Το ΔΣ της
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. διατηρεί το δικαίωμα της αύξησης ή μείωσης των ομάδων για την επόμενη
αγωνιστική περίοδο 2019-2020 υπό την προϋπόθεση της απαραίτητης προηγούμενης
γνωστοποίησης της σχετικής απόφασης στα ενδιαφερόμενα σωματεία μέχρι την έναρξη των
οικείων πρωταθλημάτων, αγωνιστικής περιόδου 2018-2019.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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγ.Άννης & 28ης Οκτωβρίου – 18233 Αγ.Ιωάννης Ρέντη τηλ.:210-9402078, 210-9400687
ΦΑΞ.: 2109400687 www.espeda.gr,
e-mail: espeda@espeda.gr
Σελίδα 14

