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Μαρούσι, 17 Μαΐου 2021 
Αριθ.πρωτ. 1876 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 - 2021 

 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 59 ν. 4797/23.4.2021, τις διατάξεις του Καταστατικού, 
του Εσωτερικού Κανονισμού, του Κανονισμού Παιδιάς της FIVB και του Γενικού Κανονισμού 
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, εκδίδει την παρακάτω ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 - 2021. 
 
 

ΜΕΡΟΣ Α 
Διοργανώσεις και Διοργανωτές 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
Εθνικών Κατηγοριών 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Volley League Α1 Γυναικών 

Το πρωτάθλημα διακόπηκε για λόγους ανωτέρας βίας, διότι δεν υπήρχαν οι 
κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του.   

 
3. Pre League ΑΝΔΡΩΝ 

Η διεξαγωγή του πρωταθλήματος ματαιώθηκε για λόγους ανωτέρας βίας, διότι δεν 
υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του.   
 

4. Pre League ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Η διεξαγωγή του πρωταθλήματος ματαιώθηκε για λόγους ανωτέρας βίας, διότι δεν 
υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του.   
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5. Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
Η διεξαγωγή του πρωταθλήματος ματαιώθηκε για λόγους ανωτέρας βίας, διότι δεν 
υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του.   

 
6. Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Το πρωτάθλημα διακόπηκε για λόγους ανωτέρας βίας, διότι δεν υπήρχαν οι 
κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του.   

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 Β’ Εθνικής Κατηγορίας - Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος 

Ανδρών & Γυναικών 
 
Το πρωτάθλημα διακόπηκε για λόγους ανωτέρας βίας, διότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες 
συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή του 
 
ε) Άνοδος στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών 

Διαγράφεται η παράγραφος 
 

στ) Άνοδος στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών 
Διαγράφεται η παράγραφος 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 

Πανελλήνια Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα  
 
 2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ21 (ΕΦΗΒΩΝ) – Κ20 (ΝΕΑΝΙΔΩΝ) 
 
Η Α’ Φάση που είχε προκηρυχθεί από τις Ενώσεις/ΤΕ πριν την διακοπή της λόγω των μέτρων 
για την πανδημία COVID-19 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ και μετά την απόφαση της πολιτείας για την  
επανέναρξη του πρωταθλήματος (ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/8.5.2021) θα εκδοθεί ΝΕΑ 
Ειδική Προκήρυξη. 
Όσοι αγώνες είχαν διεξαχθεί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος ακυρώνονται και δεν 
λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματά τους. 
 
 Τα  παραπάνω Πανελλήνια Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις: 

Α’ Φάση: θα διεξαχθούν με μέριμνα και ευθύνη των Ενώσεων, εκτός της Ζ’ Περιφέρειας 
όπου ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παρ. δ του Κεφαλαίου Β της παρούσας. 
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 Σύστημα Διεξαγωγής: Το σύστημα διεξαγωγής της Α’ Φάσης του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος K21 (Εφήβων) – K20 (Νεανίδων) θα καθοριστεί με τις νέες 
Προκηρύξεις της κάθε Ένωσης/Τ.Ε. 

 Χρόνος διεξαγωγής Α’ Φάσης:  
K21 (Εφήβων): από 7.6.2021 έως 21.7.2021 
K20 (Νεανίδων): από 7.6.2021 έως 21.7.2021 

Δεν θα δοθεί καμία παράταση στην λήξη της Α’ Φάσης των πρωταθλημάτων αυτών. Σε 
περίπτωση που Ένωση/Περιφέρεια δεν έχει ολοκληρώσει το πρωτάθλημα μέχρι την 
παραπάνω καταληκτική ημερομηνία, θα αποκλειστεί από τη Β’ Φάση και ως εκ τούτου η 
ομάδα ή οι ομάδες που θα καταλάβουν τη θέση ή τις θέσεις (όπως αυτές αναφέρονται 
παρακάτω) δεν θα συμμετάσχουν στη Β’ Φάση. 

 
Β’ Φάση: θα προκριθούν δέκα έξι ομάδες, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε μία 
από αυτές έχει ειδική αθλητική αναγνώριση στο τμήμα της πετοσφαίρισης, ως εξής: 
 

K21 (Εφήβων) 
 

α) οι ομάδες που θα καταλάβουν στην Α’ Φάση την 1η θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα 
της ΕΣΠΑΑΑ, της ΕΣΠΕΔΑ, της ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης, της ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, 
της ΕΣΠΕ Μακεδονίας, της ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας, της ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας, της ΕΣΠΕ 
Πελοποννήσου, της ΕΣΠΕ Κρήτης και της Ζ’ Περιφέρειας (10 ομάδες) 

β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκπροσωπήσεις των Ενώσεων/Τ.Ε. στην Τελική Φάση των 
αντίστοιχου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 2019-2020, οι ομάδες που θα καταλάβουν 
την 2η και 3η θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης και τη 2η 
θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΠΑΑΑ και της ΕΣΠΕΔΑ (4 ομάδες) 

γ) από την Ένωση/Περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών σωματείων που 
θα συμμετάσχουν στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΠΑΑΑ, της ΕΣΠΕΔΑ της ΕΣΠΕ 
Πελοποννήσου, της ΕΣΠΕ Κρήτης και της Ζ’ Περιφέρειας, η ομάδα που θα καταλάβει 
τη 2η θέση εάν πρόκειται για την ΕΣΠΕ Πελοποννήσου ή την ΕΣΠΕ Κρήτης ή την Ζ’ 
Περιφέρεια ή την 3η θέση εάν πρόκειται για την ΕΣΠΑΑΑ ή την ΕΣΠΕΔΑ (1 ομάδα) 

δ) από την Ένωση/Περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών σωματείων που 
θα συμμετάσχουν στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, 
της ΕΣΠΕ Μακεδονίας, της ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας και της ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας, η ομάδα 
που θα καταλάβει τη 2η θέση (1 ομάδα). 

 
Κ20 (Νεανίδων) 

 
α) οι ομάδες που θα καταλάβουν στην Α’ Φάση την 1η θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα 

της ΕΣΠΑΑΑ, της ΕΣΠΕΔΑ, της ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης, της ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, 
της ΕΣΠΕ Μακεδονίας, της ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας, της ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας, της ΕΣΠΕ 
Πελοποννήσου, της ΕΣΠΕ Κρήτης και της Ζ’ Περιφέρειας (10 ομάδες) 
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β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκπροσωπήσεις των Ενώσεων/Τ.Ε. στην Τελική Φάση των 
αντίστοιχου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 2019-2020, οι ομάδες που θα καταλάβουν 
την 2η και 3η θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης και τη 2η 
θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΠΑΑΑ και της ΕΣΠΕ Πελοποννήσου (4 
ομάδες) 

γ) από την Ένωση/Περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών σωματείων που 
θα συμμετάσχουν στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΠΑΑΑ, της ΕΣΠΕΔΑ, της ΕΣΠΕ 
Πελοποννήσου, της ΕΣΠΕ Κρήτης και της Ζ’ Περιφέρειας η ομάδα που θα καταλάβει 
τη 2η θέση εάν πρόκειται για την ΕΣΠΕΔΑ ή την ΕΣΠΕ Κρήτης ή την Ζ’ Περιφέρεια ή 
την 3η θέση εάν πρόκειται για την ΕΣΠΑΑΑ ή την ΕΣΠΕ Πελοποννήσου (1 ομάδα) 

δ) από την Ένωση/Περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών σωματείων που 
θα συμμετάσχουν στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, 
της ΕΣΠΕ Μακεδονίας, της ΕΣΠΕ Δυτ.Ελλάδας και της ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας, η ομάδα 
που θα καταλάβει τη 2η θέση (1 ομάδα) 

 
Για τον υπολογισμό του αριθμού των σωματείων στις περ. γ και δ, δεν θα ληφθούν 
υπόψη τα σωματεία που αποχώρησαν ή αποβλήθηκαν από το αντίστοιχο πρωτάθλημα. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δύο ή περισσότερες Ενώσεις/Περιφέρειες έχουν ίδιο 
αριθμό συμμετοχών, τότε με κλήρωση θα καθοριστεί ποια ομάδα θα προκριθεί στην Β’ 
Φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος. 
Σε περίπτωση που ομάδα που έχει προκριθεί, όπως παραπάνω, δεν δηλώσει συμμετοχή, 
αναπληρώνεται σύμφωνα με την τελική βαθμολογική θέση των ομάδων στο αντίστοιχο 
πρωτάθλημα της Ένωσης/Περιφέρειας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση πρόκρισης 
ομάδας η οποία δεν έχει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του τμήματος Πετοσφαίρισης. 
 
Οι ημερομηνίες και ο τρόπος διεξαγωγής καθώς και τυχόν επιπλέον παροχές στις 
πρωταθλήτριες ομάδες θα καθοριστεί με Ειδική Προκήρυξη. 
Χρόνος διεξαγωγής: Κ21 (Εφήβων) από 28.7.2021 έως 23.8.2021 
     Κ20 (Νεανίδων) από 28.7.2021 έως 23.8.2021 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ18 (ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) 

 
Η Α’ Φάση που είχε προκηρυχθεί από τις Ενώσεις/ΤΕ πριν την διακοπή της λόγω των μέτρων 
για την πανδημία COVID-19 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ και μετά την απόφαση της πολιτείας για την  
επανέναρξη του πρωταθλήματος (ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/8.5.2021) θα εκδοθεί ΝΕΑ 
Ειδική Προκήρυξη. 
Όσοι αγώνες είχαν διεξαχθεί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος ακυρώνονται και δεν 
λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματά τους. 
 
 Τα  παραπάνω Πανελλήνια Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις: 

Α’ Φάση: θα διεξαχθούν με μέριμνα και ευθύνη των Ενώσεων, εκτός της Ζ’ Περιφέρειας  
όπου ισχύουν τα αναγραφόμενα στη παρ. δ του Κεφαλαίου Β της παρούσας. 
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 Σύστημα Διεξαγωγής: Το σύστημα διεξαγωγής της Α’ Φάσης του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Κ18 (Παίδων – Κορασίδων) θα καθοριστεί με τις νέες Ειδικές 
Προκηρύξεις της κάθε Ένωσης/Τ.Ε. 

 Χρόνος διεξαγωγής Α’ Φάσης:  
Κ18 (Παίδων): από 7.6.2021 έως 25.7.2021 
Κ18 (Κορασίδων): από 7.6.2021 έως 25.7.2021 

Δεν θα δοθεί καμία παράταση στην λήξη της Α’ Φάσης των πρωταθλημάτων αυτών. Σε 
περίπτωση που Ένωση/Περιφέρεια δεν έχει ολοκληρώσει το πρωτάθλημα μέχρι την 
παραπάνω καταληκτική ημερομηνία, θα αποκλειστεί από τη Β’ Φάση και ως εκ τούτου η 
ομάδα ή οι ομάδες που θα καταλάβουν τη θέση ή τις θέσεις (όπως αυτές αναφέρονται 
παρακάτω) δεν θα συμμετάσχουν στη Β’ Φάση. 

 
Β’ Φάση: θα προκριθούν δέκα έξι ομάδες, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε μία 
από αυτές έχει ειδική αθλητική αναγνώριση στο τμήμα της πετοσφαίρισης, ως εξής: 
 

Κ18 (Παίδων) 
 

α) οι ομάδες που θα καταλάβουν στην Α’ Φάση την 1η θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα 
της ΕΣΠΑΑΑ, της ΕΣΠΕΔΑ, της ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης, της ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, 
της ΕΣΠΕ Μακεδονίας, της ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας, της ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας, της ΕΣΠΕ 
Πελοποννήσου, της ΕΣΠΕ Κρήτης και της Ζ’ Περιφέρειας (10 ομάδες) 

β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκπροσωπήσεις των Ενώσεων/Τ.Ε. στην Τελική Φάση των 
αντίστοιχου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 2018-2019, οι ομάδες που θα καταλάβουν 
στην Α’ Φάση την 2η θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΠΑΑΑ, της ΕΣΠΕΔΑ, της 
ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης και της ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας (4 ομάδες) 

γ) από την Ένωση/Περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών σωματείων που 
θα συμμετάσχουν στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΠΑΑΑ, της ΕΣΠΕΔΑ, της ΕΣΠΕ 
Πελοποννήσου, της ΕΣΠΕ Κρήτης και της Ζ’ Περιφέρειας η ομάδα που θα καταλάβει  
τη 2η θέση εάν πρόκειται για την ΕΣΠΕ Πελοποννήσου ή την ΕΣΠΕ Κρήτης ή την Ζ’ 
Περιφέρεια ή την 3η θέση εάν πρόκειται για την ΕΣΠΑΑΑ ή την ΕΣΠΕΔΑ (1 ομάδα) 

δ) από την Ένωση/Περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών σωματείων που 
θα συμμετάσχουν στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης, της ΕΣΠΕ 
Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, ΕΣΠΕ Μακεδονίας, ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας και ΕΣΠΕ Κεντρ. 
Ελλάδας, η ομάδα που θα καταλάβει τη 2η θέση εάν πρόκειται για την ΕΣΠΕ 
Μακεδονίας ή την ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας ή την ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας ή την 3η θέση εάν 
πρόκειται για την ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης ή την ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας (1 
ομάδα) 

 
Κ18 (Κορασίδων) 

 
α) οι ομάδες που θα καταλάβουν στην Α’ Φάση την 1η θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα 

της ΕΣΠΑΑΑ, της ΕΣΠΕΔΑ, της ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης, της ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, 
της ΕΣΠΕ Μακεδονίας, της ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας, της ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας, της ΕΣΠΕ 
Πελοποννήσου, της ΕΣΠΕ Κρήτης και της Ζ’ Περιφέρειας (10 ομάδες) 
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β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκπροσωπήσεις των Ενώσεων/Τ.Ε. στην Τελική Φάση των 
αντίστοιχου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 2018-2019, οι ομάδες που θα καταλάβουν 
στην Α’ Φάση την 2η στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΠΑΑΑ και της ΕΣΠΕΔΑ και 
την 2η και 3η θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης (4 ομάδες) 

γ) από την Ένωση/Περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών σωματείων που 
θα συμμετάσχουν στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΠΑΑΑ, της ΕΣΠΕΔΑ, της ΕΣΠΕ 
Πελοποννήσου, της ΕΣΠΕ Κρήτης και της Ζ’ Περιφέρειας η ομάδα που θα καταλάβει 
τη 2η θέση εάν πρόκειται για την ΕΣΠΕ Πελοποννήσου ή την ΕΣΠΕ Κρήτης ή την Ζ’ 
Περιφέρεια ή την 3η θέση εάν πρόκειται για την ΕΣΠΑΑΑ ή την ΕΣΠΕΔΑ (1 ομάδα) 

δ) από την Ένωση/Περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών σωματείων που 
θα συμμετάσχουν στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, 
της ΕΣΠΕ Μακεδονίας, της ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας και της ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας, η ομάδα 
που θα καταλάβει τη 2η θέση (1 ομάδα). 

Για τον υπολογισμό του αριθμού των σωματείων στις περ. γ και δ, δεν θα ληφθούν 
υπόψη τα σωματεία που αποχώρησαν ή αποβλήθηκαν από το αντίστοιχο πρωτάθλημα. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δύο ή περισσότερες Ενώσεις/Περιφέρειες έχουν ίδιο 
αριθμό συμμετοχών, τότε με κλήρωση θα καθοριστεί ποια ομάδα θα προκριθεί στην Β’ 
Φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος.  
 
Σε περίπτωση που ομάδα που έχει προκριθεί, όπως παραπάνω, δεν δηλώσει συμμετοχή, 
τότε τη θέση της καταλαμβάνει η ομάδα που τερμάτισε στην υψηλότερη θέση μεταξύ 
των ομάδων που δεν προκρίθηκαν στην Β’ Φάση από το αντίστοιχο πρωτάθλημα της 
Ένωσης/Περιφέρειας.  Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση πρόκρισης ομάδας η οποία δεν 
έχει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του τμήματος Πετοσφαίρισης. 
 
Οι ημερομηνίες και ο τρόπος διεξαγωγής θα καθοριστεί με Ειδική Προκήρυξη. 
Χρόνος διεξαγωγής:  Κ18 (Παίδων) από 30.7.2021 έως 26.8.2021 
     Κ18 (Κορασίδων) από 30.7.2021 έως 26.8.2021 

 
4. Συμμετοχή σωματείων στην Α’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ18 (Παίδων- 

Κορασίδων) με δύο ή τρεις ομάδες 
Η παράγραφος διαγράφεται. 

 
5. Γενικά περί Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 
 
Όλοι οι αγώνες της Α’ και Β’ Φάσης θα διεξαχθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο 
Αγώνων Πετοσφαίρισης, όπως αυτό ισχύει. 
………………………………………………………………………………………………………… 
γ) Για τα ΤΑΑ της Α1 Εθνικής κατ. Ανδρών η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ21 

(Εφήβων) και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ18 (Παίδων) είναι υποχρεωτική. 
δ) Διαγράφεται 
ε) Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στην Α’ Φάση του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος Κ21 (Εφήβων), Κ20 (Νεανίδων) και στην Α’ Φάση του Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Κ18 (Παίδων – Κορασίδων) ανεξάρτητα από την Κατηγορία που 
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ανήκουν, είναι υποχρεωμένα να λάβουν μέρος και να συνεχίσουν να αγωνίζονται σε όλο 
το Αγωνιστικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος. 

στ) Διαγράφεται 

………………………………………………………………………………………………… 
ια) Δεν επιτρέπεται αναβολή αγώνα, λόγω κρουσμάτων covid-19 και σε περίπτωση που 

αποφασιστεί από την διοργανώτρια, ομάδα να μην αγωνιστεί με βάση το Υγειονομικό 
Πρωτόκολλο, αυτή χάνει τον αγώνα με 0-3 σετ και 0-75 πόντους. 

 
 

 
 
 
                         Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας 
 
                Γιώργος Καραμπέτσος                                                                Νεκτάριος Χαλβατζής 
 
 


