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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ VINTAGE 

                       ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. 

                       ΑΓΩΝ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 

 

 

 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, της Γενικής Προκήρυξης Ε.Ο.ΠΕ. και της 

Ειδικής Προκήρυξης Βόλεϊ Vintage Ανδρών και Γυναικών της Ένωσής μας, αγωνιστικής 

περιόδου 2021-2022, εκδίδεται η Συμπληρωματική Ειδική Προκήρυξη - Κληρώσεις Vintage 

Ανδρών και Γυναικών Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. 2021-2022. 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                              
            

       ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ                                                                ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΟΦΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ 

ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ συνολικά 26 ομάδες 

Λόγω μη δήλωσης συμμετοχής των ομάδων (ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΟ ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-SAB-

ΣΥΔΠΕ) που είχαν δικαίωμα σύμφωνα με την βαθμολογική κατάταξη της αγωνιστικής 

περιόδου 2019-20 να μετέχουν στην Α΄ κατηγορία vintage Ανδρών, η Α΄ κατηγορία θα 

διεξαχθεί με 10 ομάδες  ως εξής: 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1.ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ(1), 2.ΑΣΤΕΡΑΣ, 3.ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, 4.ΑΟ 

ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ (πρώην ΑΕΓ ΑΙΞΩΝΗ), 5.ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 6.ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 7.ΓΣ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, 8.GAULS(ΓΑΛΑΤΕΣ) ΚΑΙ 9.ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ, 10.ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ :  6-7/11/21 

Α΄ ΦΑΣΗ  

Οι ομάδες θα τοποθετηθούν  σε έναν (1) όμιλο των 10 ομάδων και θα αγωνιστούν σε 

μονό γύρο.  

 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

❖ Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογικής κατάταξης της Α΄ φάσης,  θα 
αγωνιστούν σε αγώνες play off μεταξύ τους, σε μίνι πρωτάθλημα ενός γύρου, 
μεταφέροντας σε αυτό τη συνολική βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει στην 
κανονική περίοδο (Α΄φάση). 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 1ος  της βαθμολογίας 
θα τοποθετηθεί στο Νο 1, ο 2ος   στο Νο 2 κ.ο.κ. Οι αγώνες  θα διακόπτονται 
αυτόματα, αν δεν θα υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για οποιαδήποτε θέση. 
 Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια. 

❖ Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5-10 της βαθμολογίας της Α΄ φάσης θα 
αγωνιστούν σε έναν όμιλο σε μονό γύρο με μεταφορά βαθμολογίας της Α΄ φάσης. Οι 
αγώνες  θα διακόπτονται αυτόματα, αν δεν θα υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για 
οποιαδήποτε θέση. 
Οι δύο τελευταίες ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης υποβιβάζονται στη 

Β΄ κατηγορία αγων.περιόδου 2022-23. 

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1.ΤΕΡΜΙΤΕΣ, 2.ΑΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 3.ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(2), 4.ΑΟ 

ΘΡΙΑΜΒΟΣ, 5.ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, 6.ΚΤΗΣΙΦΩΝ, 7.Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 8.ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 

9.ΓΑΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ, 10.ΑΕ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, 11.ΑΟ ΚΩΦΩΝ, 12.ΑΣΦΠ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 13.ΑΟ 

ΕΛΕΥΣΙΣ, 14.ΑΑΣ ΚΟΤΙΝΟΣ, 15.ΑΠΣ ΑΛΙΜΟΥ, 16.ΔΙΩΝΗ ΑΟ 

 
1 ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2019-20, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΕΣ  ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 9 ΚΑΙ 10 ΣΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ : 13-14/11/21 

Α΄ ΦΑΣΗ 

Οι ομάδες θα τοποθετηθούν κατόπιν κλήρωσης σε δύο ομίλους των 8 ομάδων και θα 

αγωνιστούν σε μονό γύρο. 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

❖ ΘΕΣΕΙΣ 1-4 : Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 1-2 της τελικής βαθμολογικής 

κατάταξης των δύο ομίλων της Α΄ φάσης θα τοποθετηθούν σε έναν όμιλο των 4 

ομάδων και θα αγωνιστούν σε εντός-εκτός έδρας αγώνες 

❖ ΘΕΣΕΙΣ 5-8 : Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 3-4 της τελικής βαθμολογικής 

κατάταξης των δύο ομίλων της Α΄ φάσης θα τοποθετηθούν σε έναν όμιλο των 4 

ομάδων και θα αγωνιστούν σε εντός-εκτός έδρας αγώνες 

❖ ΘΕΣΕΙΣ 9-12 : Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5-6 της τελικής βαθμολογικής 

κατάταξης των δύο ομίλων της Α΄ φάσης θα τοποθετηθούν σε έναν όμιλο των 4 

ομάδων και θα αγωνιστούν σε εντός-εκτός έδρας αγώνες 

❖ ΘΕΣΕΙΣ 13-16 : Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7-8 της τελικής 

βαθμολογικής κατάταξης των δύο ομίλων της Α΄ φάσης θα τοποθετηθούν σε έναν 

όμιλο των 4 ομάδων και θα αγωνιστούν σε εντός-εκτός έδρας αγώνες 

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1-2 ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1-4 ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 

ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Α΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2022-23 

 

VINTAGE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ συνολικά 19 ομάδες 

Λόγω μη δήλωσης συμμετοχής των ομάδων (ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ -ΑΣΠ ΙΩΝΕΣ-SAB-ΔΑΦΝΗ 

ΥΜΗΤΤΟΣ-UNION EUROBANK) που είχαν δικαίωμα σύμφωνα με την βαθμολογική κατάταξη 

της αγωνιστικής περιόδου 2019-20 να μετέχουν στην Α΄ κατηγορία vintage Γυναικών, η Α΄ 

κατηγορία θα διεξαχθεί με 7 ομάδες  ως εξής: 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :1.ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ, 2.ΑΣΠ ΓΛΥΦΑΔΑ (Πρώην ΑΕΓ ΑΙΞΩΝΗ), 3.ΑΟ 

ΘΡΙΑΜΒΟΣ, 4.GAULS(ΓΑΛΑΤΕΣ), 5.ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 6.ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 7.ΓΣ ΑΡΙΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (2)2 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ : 6-7/11/21 

Α΄ & ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ  

 
2 ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2019-20, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΕΣ  ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 6 ΚΑΙ 7 ΣΤΗΝ 
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 



Οι ομάδες θα τοποθετηθούν  σε έναν (1) όμιλο των 7 ομάδων και θα αγωνιστούν σε διπλό 

γύρο (αγώνες εντός-εκτός έδρας) 

Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-23 

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1.ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 2.ΓΑΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ, 3.ΑΣΦΠ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 4.ΓΣ 

ΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ(1), 5.ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 6.ΣΕΤ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 7.Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 8.ΑΕΚ, 

9.ΑΑΣ ΚΟΤΙΝΟΣ, 10.ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΣ, 11.ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ, 12.ΑΠΣΜ ΑΕΤΟΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ : 13-14/11/21 

Α΄ & ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ  

Οι ομάδες θα τοποθετηθούν  σε έναν (1) όμιλο των 12 ομάδων και θα αγωνιστούν σε μονό 

γύρο. 

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ 4 ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-23 

 

ΕΠΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ-ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.23617-

8/10/21 ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΠΕΔΑ 2021-22 

Αρθρο 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : «Στα vintage ανδρών και γυναικών αγωνιστικής 

περιόδου 2021-2022 μπορούν να αγωνίζονται αθλητές και αθλήτριες γεννημένοι-ες από  το 

έτος 1996 και μεγαλύτεροι-ες  και να μην είναι ενεργοί αθλητές/τριες, δηλαδή να μην 

έχουν εκδώσει ή ανανεώσει την αθλητική τους  ιδιότητα στην Ε.Ο.ΠΕ. την τρέχουσα 

αγωνιστική περίοδο 2021-2022,- αν έχει ανανεωθεί χρειάζεται βεβαίωση μη συμμετοχής 

σε αγώνες του σωματείου από την αντίστοιχη Ένωση ή την ΕΟΠΕ και υπεύθυνη δήλωση 

του ιδίου προσώπου ότι δεν πρόκειται να αγωνιστεί σε αγώνες του συλλόγου που τον/την 

συμπεριέλαβε στην αγωνιστική λίστα. 

Δεν επιτρέπεται συμμετοχή αθλητή/τριας που κατά την αγωνιστική περίοδο 2019-20 και 

2020-21 κατείχε επίσημο δελτίο αθλητικής ιδιότητας στην Ε.Ο.ΠΕ. και συμμετείχε σε 

πρωτάθλημα Α1 & Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών  και Pre League, καθώς 

επίσης και στη Β΄Εθνική-Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών. 

Δίνεται στις ομάδες δικαίωμα έκδοσης δελτίων αθλητών/τριών με έτη γέννησης 1997 και 

1998, μόνο για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Τα δελτία των 

αθλητών/τριών με έτη γέννησης 1997 και 1998 θα είναι διαφορετικού χρώματος από τα 

υπόλοιπα και κάθε ομάδα θα έχει δικαίωμα να δηλώνει έναν μόνο αθλητή/τρια (με έτος 

γέννησης 1997 ή 1998) σε κάθε αγώνα της. Ο έλεγχος θα γίνεται από τους διαιτητές του 

αγώνα. 

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2022-23 θα μπορούν να αγωνίζονται αθλητές και 

αθλήτριες γεννημένοι-ες από το έτος 1997 και μεγαλύτεροι-

ες………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………» 

ΑΡΘΡΟ 15ο :  ΓΕΝΙΚΑ 



«Όλοι οι αγώνες που διοργανώνονται από την Ε.Ο.ΠΕ.,  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.  

Σας εφιστούμε την προσοχή στις ποινές που αναφέρονται στο Πειθαρχικό Δίκαιο της 

Ε.Ο.ΠΕ. οι οποίες είναι ιδιαιτέρως αυστηρές και συνοδεύονται από μεγάλα χρηματικά 

πρόστιμα. Τα επιβληθέντα χρηματικά πρόστιμα καταβάλλονται στη διοργανώτρια αρχή 

(ΕΣΠΕΔΑ) της διοργάνωσης, από το άτομο στο οποίο επιβλήθηκε η τιμωρία, κατά τη 

διάρκεια της οποίας σημειώθηκε η παράβαση, εντός τριάντα ημερών από την ημέρα 

επιβολής τους από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο. Διευκρινίζεται ότι το χρηματικό 

πρόστιμο ακολουθεί το άτομο στο οποίο επιβλήθηκε και όχι την ομάδα του, το οποίο είναι 

υποχρεωμένο να το καταβάλλει στην Ένωση, διαφορετικά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής 

στα vintage καμίας Ένωσης, με καμία ομάδα και με καμία ιδιότητα (π.χ. αθλητής, 

προπονητής, έφορος κ.λ.π.) μέχρι την αποπληρωμή του. Το ίδιο ισχύει και για τις ποινές 

αγωνιστικές ημέρες ή/και ημερολογιακό αποκλεισμό από αγώνες. Σε περίπτωση μη 

καταβολής του χρηματικού προστίμου, το δικαιοδοτικό όργανο της διοργανώτριας αρχής 

αυτεπαγγέλτως επιβάλει ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών για κάθε αγώνα του σωματείου, 

μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ποσού αυτού. Βαθμοί που έχουν αφαιρεθεί όπως 

παραπάνω επιστρέφονται στο σωματείο σε περίπτωση εξόφλησης μέχρι την ημέρα 

διεξαγωγής του τελευταίου αγώνα της αντίστοιχης φάσης του πρωταθλήματος. Εάν η 

συμπλήρωση των τριάντα ημερών γίνεται μετά τη διεξαγωγή του τελευταίου αγώνα, όπως 

παραπάνω, δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή της αντίστοιχης ομάδας του σωματείου σε 

επόμενη φάση ή/και στο επόμενο πρωτάθλημα που δικαιούται συμμετοχής. Τα παραπάνω 

ισχύουν και στην περίπτωση μη εξόφλησης χρηματικού προστίμου που έχει επιβληθεί σε 

αθλητή, προπονητή καθώς και σε άτομο που έχει τι δικαίωμα να κάθεται στον πάγκο της 

ομάδας (έφορο, φροντιστή, στατιστικολόγο κλπ) και δεν έχει εξοφληθεί εντός του 

προβλεπομένου χρονικού ορίου.  

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ομάδας στην οποία έχει επιβληθεί ποινή και δεν έχει 

τακτοποιήσει την αποπληρωμή χρηματικού προστίμου που είχε επιβληθεί είτε στην ομάδα 

είτε σε αθλητή/τριά της, έφορο κλπ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο δηλώσει συμμετοχή 

με άλλη ονομασία και συμμετοχή ίδιων αθλητών/τριών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% του 

ρόστερ της τιμωρημένης ομάδας, δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…» 

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΩΘΙ : Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ε.Ο.ΠΕ. (στη συνεδρίασή του Νο 15/1.10.21 ) προστίθεται το παρακάτω : 
«Σε περίπτωση που αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο Πετοσφαίρισης (κρούσματα covid-19), η ομάδα που 
δεν μπορεί να αγωνιστεί χάνει τον αγώνα αυτόν με 0-3 σετ και 0-75 πόντους (απώλεια 
αγώνα), με σχετική απόφαση της διοργανώτριας. Εάν αυτό συμβαίνει και στις δύο 
διαγωνιζόμενες ομάδες, τότε και οι δύο ομάδες δεν θα πάρουν κανένα βαθμό (0-0 σετ, 0-
0 πόντοι). 
Η απώλεια αυτή αγώνα δεν προσμετράται στα όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του ΓΚΔΠ. 
Διευκρινίζεται ότι αναβολή αγώνα λόγω κρουσμάτων Covid19 δεν δίνεται.» 
 



Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                              
            

     ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ                                                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΟΦΑΚΗΣ 

 
 


