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ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

  ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

            Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. 

 

                                                                        

                 Αριθ.πρωτ.462                                                                              Μαρούσι, 12 Ιουλίου 2016 
 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
ΑΓΩΝIΣΤIΚΗΣ ΠΕΡIΟΔΟΥ 2016 – 2017 

 
     Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του 

Καταστατικού της Ε.Σ.Π.Α.Α.Α., του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης & Διεξαγωγής 

Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ., του Διεθνούς Κανονισμού Πετοσφαίρισης και της υπ΄αρ.                                      

2770/16.6.16 Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ., αγωνιστικής περιόδου 2016-

2017. 

προκηρύσσουμε  

την Α΄φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος Παίδων - Κορασίδων για την αγωνιστική περίοδο 

2016 – 2017 με τους εξής όρους: 

 
 
 ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΩΜΑΤΕIΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔIΚΑIΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

α.       Υποχρεωτικά: τα σωματεία- μέλη της Ένωσης, που διατηρούν ΤΑΠ και λαμβάνουν μέρος 

την αγωνιστική περίοδο 2016-17 στην Α1 και Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών. Εάν τα 

σωματεία αυτά δεν δηλώσουν συμμετοχή στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων, πέρα των 

προβλεπόμενων στο νόμο, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών από το 

πρωτάθλημα της κατηγορίας. 

     Υποχρεωτικά: τα σωματεία- μέλη της Ένωσης, που λαμβάνουν μέρος την αγωνιστική 

περίοδο 2016-17 στην Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών. Εάν τα σωματεία αυτά δεν δηλώσουν 

συμμετοχή στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-

3) βαθμών από το πρωτάθλημα της κατηγορίας. 

          Προαιρετικά: τα σωματεία που είναι μέλη της Ένωσης και των οποίων οι ομάδες τους 

μετέχουν, είτε στα Εθνικά Πρωταθλήματα, είτε στα Πρωταθλήματα της Ένωσης, καθώς και 

τα νεοεγγραφόμενα σωματεία. 

β. Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στην Α΄ φάση του πανελληνίου 

πρωταθλήματος Παίδων-Κορασίδων ανεξάρτητα από την Κατηγορία που ανήκουν, είναι 

υποχρεωμένα να λάβουν μέρος και να συνεχίσουν να αγωνίζονται σε όλο το αγωνιστικό 

πρόγραμμα του πρωταθλήματος. 

γ.      Στο σωματείο που δηλώσει συμμετοχή και δεν συμμετάσχει ή μηδενιστεί σε δύο αγώvες 

στην Α΄ φάση διαδoχικά ή διακεκoμέvα για οποιαδήποτε αιτία από τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο Κεφ Ε΄ ΄αρθρο 22ο του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 

Πρωταθλημάτων ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, θα επιβάλλεται πoιvή αφαίρεσης 

τριών (-3) βαθμών από τo πρωτάθλημα της κατηγορίας Ανδρών ή Γυναικών αντίστοιχα, 

που ανήκει την τρέχουσα αγωvιστική περίοδο 2016-2017, εvώ συγχρόvως η oμάδα Παίδων 

ή Κορασίδων θα απoβάλλεται από τo τρέχον πρωτάθλημα (Κεφ Ε΄ άρθρο 23ο  του Γενικού 

Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων).  

            Σε περίπτωση που η αφαίρεση των τριών (-3)  βαθμών από τα πρωταθλήματα Ανδρών ή 

Γυναικών αντίστοιχα δεν μπορεί να εφαρμοστεί την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2016-

2017 η ποινή θα εφαρμοστεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2017-2018. 

          Στη Β΄ φάση στο σωματείο που δεν δηλώσει συμμετοχή ή δηλώσει συμμετοχή και δεν 

συμμετάσχει για οποιαδήποτε αιτία εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του  

άρθρου 23ο  του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. 

δ.    Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων 2016-2017 μπορούν να πάρουν μέρος αθλητές που 

γεννήθηκαν από 1.1.2000 μέχρι 31.12.2004. 

          Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κορασίδων 2016-2017 μπορούν να πάρουν μέρος αθλήτριες 

που γεννήθηκαν από 1.1.2000 μέχρι 31.12.2003.     
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ε.      Τα σωματεία θα μπoρoύv vα συμμετέχoυv στην Α΄ φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος  

Παίδων- Κορασίδων και με  δυο ή τρείς διαφoρετικές oμάδες.  

Η συμμετοχή της 2ης  ή 3ης  ομάδας σωματείου στο πρωτάθλημα θα είναι εκτός 

συναγωνισμού. Οι ομάδες αυτές θα συμμετάσχουν σε ομίλους όπου θα συμμετέχουν μόνο 

οι δεύτερες ή τρίτες ομάδες. Οι αθλητές – τριες που μετέχουν στην 1η ομάδα, δεν μπορούν 

να συμμετάσχουν στην 2η ή 3η  ομάδα του σωματείου.  

Για το λόγο αυτό όσα σωματεία δηλώσουν συμμετοχή με περισσότερες από μια ομάδες θα 

πρέπει να καταθέσουν στην Ένωση πριν από την έναρξη του αντίστοιχου πρωταθλήματος 

ονομαστική κατάσταση των αθλητών/τριων της 1ης ομάδας για θεώρηση. Η θεωρημένη 

αυτή κατάσταση θα κατατίθεται μαζί με τα δελτία των αθλητών /τριων στους διαιτητές του 

αγώνα για έλεγχο. 

Αθλητής/τρια της 2ης και της 3ης ομάδας μπορεί κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος να 

συμπεριληφθεί  στην 1η ομάδα εφόσον συμπληρωθεί το όνομα του/της στην αντίστοιχη 

ονομαστική κατάσταση και δεν έχει πλέον το δικαίωμα να αγωνίζεται με την 2η ή την 3η 

ομάδα του σωματείου. Παραβίαση των παραπάνω συνιστά αντικανονική συμμετοχή. 

 

στ.     Το ύψος του φιλέ για αγόρια είναι 2,43 m και για τα κορίτσια 2,24 m. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΠΑΡΑΒΟΛΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 
1. Τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. 

σύμφωνα με το Κεφ. Β΄ αρθρ.9o του Γ.Κ.Ο.Δ.Π. της Ε.Ο.ΠΕ. και με το Κεφ. Η΄ της Γενικής 

Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2016-2017 συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής 

μέχρι και την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016. Η δήλωση πρέπει να είναι γραπτή, υπογεγραμμένη 

από το πρόεδρο και τον γεν. γραμματέα του σωματείου, των οποίων τα ονόματα θα αναφέρονται  

στο έγγραφο που πρέπει απαραίτητα να έχει τη σφραγίδα του σωματείου. 

Η δήλωση θα πρέπει να αναφέρει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων  αυτής της προκήρυξης, της 

Γενικής Προκήρυξης της Ε.Ο.ΠΕ. του Γ.Κ.Ο.Δ.Π.,  του καταστατικού και των λοιπών κανονισμών 

της Ε.Ο.ΠΕ. καθώς και στους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος. 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 τα παραπάνω θα 

αποκλειστεί από το πρωτάθλημα. 

2. Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12   

Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17:15΄ στην αίθουσα του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. (Ανοικτό Κολυμβητήριο 

Ο.Α.Κ.Α., οδός Σπύρου Λούη, Μαρούσι). 

3. Τα πανελλήνια πρωταθλήματα  Παίδων και Κορασίδων θα αρχίσουν στις 8-9/10/2016 και η 

λήξη τους θα είναι έως 9/4/2017.  

4. Οι αγώνες θα διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο ημέρες Σάββατο και Κυριακή από ώρα έναρξης  

09:00΄ έως 20:30΄.    

5. Ορίζεται παράβολο συμμετοχής ποσού εκατό (100) ευρώ ανά σωματείο ανεξαρτήτως των 

αγωνιστικών τμημάτων του που θα συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Δεν θα γίνει δεκτή δήλωση 

συμμετοχής εφόσον δεν καταβληθεί το σχετικό παράβολο. 

Προσοχή: Σύμφωνα με τον κανονισμό προπονητών, είναι υποχρεωτική η κάρτα προπονητή για τα 

σωματεία που συμμετέχουν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων και Κορασίδων και ισχύουν όσα 

προβλέπονται στο κεφάλαιο Γ΄ άρθρο 16ο  του Γ.Κ.Ο.Δ.Π. της Ε.Ο.ΠΕ.                                         
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 
1. 

α) Όλοι οι αγώνες θα γίνουν σε κλειστά γήπεδα που θα δηλώσουν τα σωματεία και θα εγκρίνει 

η Ε.Σ.Π.Α.Α.Α., σύμφωνα με ότι αναφέρεται στο Κεφ. Γ΄ αρθ.12ο ,13ο  και 14ο του Γ.Κ.Ο.Δ.Π.  

και στο Κεφ. Η΄ της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2016-2017 της Ε.Ο.ΠΕ. 

β) Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Γ.Κ.Ο.Δ.Π. και στο Κεφ. Η΄  της Γενικής Προκήρυξης 

Πρωταθλημάτων 2015-2016, όλα τα σωματεία του πρωταθλήματος Παίδων - Κορασίδων είναι 

υποχρεωμένα, μέσα στη δήλωση συμμετοχής τους στο 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 τους αγώνες και υποχρεωτικά 

να επισυνάπτεται η άδεια λειτουργίας του γηπέδου. Κανένας αγώνας που διοργανώνεται από  
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την Ένωση δεν θα διεξαχθεί σε γήπεδο που  δεν έχει άδεια λειτουργίας, εφόσον αυτό 

περιέλθει εις γνώση της Ένωσης.  

2.  Εκτός από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό παιδιάς και το Γ.Κ.Ο.Δ.Π., τα  

     γηπεδούχα σωματεία έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

α) Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν για τις συναντήσεις ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΙΚΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ, με  αριθμούς 1 – 20 για τις δύο ομάδες. Οι πινακίδες πρέπει να 

είναι ευδιάκριτες, ομοιόμορφες και καθαρογραμμένες. 

β) Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν να έχουν στο τραπέζι της 

γραμματείας κουδούνι για τις αλλαγές των παικτριών. 

γ) Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν (14) μπάλες (της κατηγορίας του 

πρωταθλήματος) σε καλή κατάσταση από τις οποίες οι (7) θα δίνονται 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 οι διαιτητές του αγώνα. 

δ) Η έκδοση της άδειας τέλεσης του αγώνα από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα 

αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, εφόσον η εγκατάσταση διαθέτει άδεια 

λειτουργίας ( άρθρο 22 ν. 4049/2012), με τη φροντίδα του γηπεδούχου σωματείου. 

ε) 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. 

στ)Σε περίπτωση αναβολής τέλεσης αγώνα για οποιαδήποτε αιτία δεν απαιτείται η έκδοση νέας 

άδειας διεξαγωγής αγώνα αλλά το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να ενημερώσει την οικεία 

αστυνομική αρχή για την νέα ημερομηνία και ώρα τέλεσης του. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Το σύστημα διεξαγωγής της Α΄ φάσης του πανελληνίου πρωταθλήματος Παίδων - Κορασίδων θα 

καθορισθεί ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή και θα κοινοποιηθεί 

στα σωματεία με συμπληρωματική ειδική προκήρυξη την ημέρα της κλήρωσης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Α) Οι ομάδες που αγωνίζονται, βαθμολογούνται με: 

 Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης 

 Έναν (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας. 

 Κανένα βαθμό (0) σε περίπτωση μηδενισμού του αγώνα, που αναφέρεται στο κεφάλαιο Ε΄ 

άρθρο 22ο του Γενικού Οργανισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ.. 

      

          Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμήσουν για οποιαδήποτε θέση, τότε 

για τον υπολογισμό της θέσης θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:  

1. Οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες. 

2. Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρανομαστή τα 

χαμένα σετ στους μεταξύ τους αγώνες. 

3. Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους βαθμούς          

     (πόντους) και παρανομαστή τους χαμένους βαθμούς (πόντους) στους μεταξύ  

     τους αγώνες. 

4. Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα κερδισμένα σετ και παρανομαστή τα 

χαμένα σετ σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος  για την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί. 

5. Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους (βαθμούς) και 

παρανομαστή του χαμένους πόντους (βαθμούς) σε όλους τους αγώνες του 

Πρωταθλήματος  για την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί. 

6. 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. 

Β) Στη Β΄ φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων, θα προκριθούν οι 

ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση τον τελικό βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος.  
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Για την πρόκριση των ομάδων που θα καταλάβουν την 2η ή και την 3η θέση στον τελικό 

βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος θα ισχύσουν τα αναγραφόμενα στην Γενική Προκήρυξη 

Ε.Ο.ΠΕ. κεφ. Γ΄ παρ. 3 περ. β,γ.   

Χρόνος διεξαγωγής Β΄ φάσης : Παίδων και Κορασίδων  από 27/4/17 – 14/5/17. 

                                             

 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 
1. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων - Κορασίδων αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 

μπορούν να πάρουν μέρος αθλητές – τριες  εγγεγραμμένοι στη δύναμη της Ε.Ο.ΠΕ. και 

κάτοχοι αθλητικού δελτίου E.O.PE., θεωρημένου για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 

2016-2017 και από το γιατρό. Τα δελτία πρέπει να φέρουν φωτογραφία των αθλητών και 

σφραγίδα της Ε.Ο.ΠΕ. (η οποία θα καλύπτει μέρος της φωτογραφίας) που θα πιστοποιεί 

την ταυτότητα του αθλητή. 

2. Ο έλεγχος των δελτίων γίνεται από τον Α΄ διαιτητή, πριν την έναρξη του αγώνα. 

3. Οι αρχηγοί ή οι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων ομάδων μπορούν να ζητήσουν τα δελτία 

για έλεγχο, σε κάθε περίπτωση πριν το κλείσιμο του φύλλου αγώνος. 

4. Τα δελτία επιστρέφονται στις ομάδες μετά τη λήξη του αγώνα. 

5. Δεν επιστρέφεται το δελτίο αθλητή - τριας στις περιπτώσεις του κεφ. Δ΄ άρθρο 17ο  του 

Γ.Κ.Ο.Δ.Π. της Ε.Ο.ΠΕ. 

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα αθλητή εφόσον εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί 

από την πειθαρχική επιτροπή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 

α) Αναβολές των αγώνων δικαιολογούνται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Γενικό 

Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων Κεφ. Ε΄ άρθρο 20Ο . 

β) Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε από οποιαδήποτε αιτία και πρόκειται να 

επαναληφθεί, ορίζεται ξανά μετά από απόφαση της Κ.Ε.Π./Ε.Σ.Π.Α.Α.Α..   

γ) Επιτρέπεται η ελεύθερη βιντεοσκόπηση των αγώνων του πρωταθλήματος από τα σωματεία 

που συμμετέχουν στην Α΄ φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων - Κορασίδων. 

Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση του υλικού που βιντεοσκοπήθηκε για εμπορικούς λόγους.   

 
ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

 
α) Την ώρα που ορίζει το πρόγραμμα ότι αρχίζει ο αγώνας, κάθε ομάδα ανεξάρτητα από τις 

καιρικές συνθήκες,  είναι υποχρεωμένη να έχει έξι (6) τουλάχιστον παίκτες -τριες  έτοιμους -μες 

με αθλητική περιβολή για τον αγώνα που τα ονόματα τους πρέπει να γραφτούν στο φύλλο 

αγώνος. 

Σε περίπτωση που ομάδα δεν εμφανιστεί στον αγώνα θα μηδενίζεται.  

β) Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος έως δεκατεσσάρων (14) αθλητών/τριων. Στην 

περίπτωση δήλωσης στο Φύλλο Αγώνος δεκατριών (13) ή δεκατεσσάρων (14) αθλητών/τριων 

είναι υποχρεωτική η δήλωση δύο (2) Λίμπερο. Διευκρινίζεται ότι ομάδα που δηλώσει δώδεκα (12) 

αθλητές/τριες στο Φύλλο Αγώνος έχει δικαίωμα να δηλώσει έως δύο (2) Λίμπερο, ενώ εάν 

δηλώσει έντεκα (11) αθλητές/τριες ή λιγότερους έχει δικαίωμα να δηλώσει ένα (1) Λίμπερο.    

 
ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 
     Σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ. αγωνιστικής περιόδου 2016-

2017 Κεφ. Ι΄, οι κατηγορίες των μπαλών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων 

είναι: MIKASA MVA 200, MIKASA MVA 300, MOLTEN V5M4000, GALA BV5591S, GALA BV5461S  

και WILSON  I-COR POWER TOUCH. 
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ΑΡΘΡΟ 10Ο: 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 παραβρίσκονται  στον πάγκο  εφοδιασμένοι  με τις ταυτότητες που θα 

εκδοθούν από την Ένωση όσοι θα έχουν μία από τις παρακάτω ιδιότητες: 

1) O  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 θα 

εκδίδεται από την Ένωση για κάθε σωματείο και όχι για το κάθε τμήμα του σωματείου ή σε 

περίπτωση προπονητή από το 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 κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. 

Ο Α΄ και ο Β΄ Διαιτητής, σε συνεργασία με τον Γυμνασίαρχο του αγώνα (όπου υπάρχει), πρέπει 

να ζητήσουν πριν την έναρξη του  τα άτομα που θα καθίσουν  στον πάγκο και να ζητήσουν τα 

Ειδικά Δελτία Ταυτότητας τους για έλεγχο. Στην συνέχεια θα επιστραφούν τα Δελτία Ταυτότητας 

και θα ζητούν να φέρονται από τα άτομα αυτά καθ΄ όλη την διάρκεια των αγώνων. 

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 2016-2017  και δεν μπορεί να εκδοθεί άλλο από το άτομο που το έφερε. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει εκδοθεί Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας κατά παράβαση των 

διατάξεων του παρόντος, 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 2016-2017. Επίσης στο άτομο που το έφερε δεν μπορεί να 

εκδοθεί άλλη με οποιαδήποτε ιδιότητα. 
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ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
    Οι ενστάσεις που υποβάλλονται από τα σωματεία στην Ε.Σ.Π.Α.Α.Α., θα εκδικάζονται σύμφωνα 

με τα όσα αναφέρονται στο Κεφ. ΣΤ΄ άρθρο 25ο  του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και 

Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ. 

      Για τις υποβαλλόμενες ενστάσεις το παράβολο ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ. Σε περίπτωση 

απόρριψης της ένστασης, το παράβολο εκπίπτει υπέρ της Ε.Σ.Π.Α.Α.Α..     

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 
 
     Οι διαιτητές των αγώνων του πανελληνίου πρωταθλήματος Παίδων - Κορασίδων θα είναι δύο 

επίσημοι διαιτητές και θα ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Σ.Π.Α.Α.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
α) Σύμφωνα με το άρθρο 27ο παρ.1 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 

Πρωταθλημάτων, οι δαπάνες για τις μετακινήσεις των ομάδων, επιβαρύνουν τα σωματεία.  

β) Η αμοιβή και οι τυχόν μετακινήσεις των διαιτητών του αγώνα βαρύνουν το γηπεδούχο 

σωματείο, το οποίο θα καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

στους παραπάνω πριν από την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν 

καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά στους διαιτητές 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 22ο  περ α. του Γενικού Κανονισμού 

Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων) με όλες τις εντεύθεν προβλεπόμενες βαθμολογικές 

συνέπειες. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ 
 
     Στην πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο και  δίπλωμα από την Ε.Σ.Π.Α.Α.Α.. 

     Στους αθλητές και τον προπονητή της ομάδας αυτής θα απονεμηθούν 15 επίχρυσα μετάλλια 

και διπλώματα. 

     Στη δευτεραθλήτρια και τριταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθούν αντίστοιχα επάργυρα και 

χάλκινα μετάλλια, καθώς και διπλώματα.  

 
ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΓΕΝΙΚΑ 
 

      1. Οι όροι της παρούσας προκήρυξης ισχύουν υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της από  

          την Ε.Ο.ΠΕ.. Κάθε αλλαγή που θα υποδειχθεί από την Ε.Ο.ΠΕ. θα κοινοποιηθεί στα  

          σωματεία  με Συμπληρωματική Προκήρυξη.  

2. Η Ένωση είναι υποχρεωμένη να τηρεί τον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Ο.ΠΕ. 

3. Τα εvδιαφερόμεvα σωματεία πρέπει vα μελετήσoυv με πρoσoχή τον Γενικό Κανονισμό  

Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτωv και τη Γεvική Πρoκήρυξη της Ε.Ο.ΠΕ.    

αγωvιστικής περιόδoυ 2016-2017 και vα έχoυv υπόψη τις διατάξεις της για τηv απoφυγή   

αvωμαλιώv και  τηv εξασφάλιση της επιτυχίας τoυ πρωταθλήματoς.  

4. Για κάθε θέμα πoυ δεv πρoβλέπεται στηv Πρoκήρυξη αυτή, θα ισχύει ότι πρoβλέπεται με   

τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτωv και τη Γεvική  

Πρoκήρυξη της  Ε.Ο.ΠΕ.  

           Αv κάτι δεv πρoβλέπεται από τα παραπάνω, όπως και κάθε ασάφεια που χρειάζεται      

          συμπλήρωση ή διευκρίνηση  αρμόδιo vα απoφασίσει  είναι τo Δ.Σ. της Έvωσης, με ειδικές  

          αποφάσεις του.     

        

                        

                 O πρόεδρος 

 

            Κώστας Αλλαγιάννης          

      

     Ο γεν. γραμματέας 

 

       Χρήστος Σύλλας 
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