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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» 
 

 Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ’ όψιν της τη διάταξη του 

άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της 

Ε.Ο.ΠΕ. και των Κανονισμών Παιδιάς της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB), εκδίδει τον 

παρακάτω ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

της ΕΟΠΕ. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

Άρθρο 1ο 
Αρμοδιότητα οργάνωσης και διεξαγωγής πρωταθλημάτων 

 

1)  Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι αποκλειστικά αρμόδια για την 

οργάνωση και τη διεξαγωγή του κάθε αγώνα πετοσφαίρισης στην Ελλάδα. Πιο 

συγκεκριμένα η ΕΟΠΕ έχει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την ευθύνη διεξαγωγής των 

παρακάτω αγωνιστικών εκδηλώσεων πετοσφαίρισης: 

 α)  Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών  

 β) Pre League Γυναικών 

 γ) Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών 

 δ) Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών 

 ε) Πρωτάθλημα Β’ Εθνικής Κατηγορίας - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών 

 στ) Πρωτάθλημα Β’ Εθνικής Κατηγορίας - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα 

Γυναικών 

ζ) Τοπικά Πρωταθλήματα Ανδρών – Γυναικών 

η) Ειδικά Πρωταθλήματα προκρίσεων/Ανόδου Ανδρών – Γυναικών (εφόσον 

διεξάγονται  και προβλέπονται από τη Γενική Προκήρυξη και τις Ειδικές 

Προκηρύξεις). 

θ)  Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών - Γυναικών 

ι)  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων (Νέων) – Νεανίδων 

ια)  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων 

ιβ)  Πρωταθλήματα Παμπαίδων-Παγκορασίδων, Τουρνουά Μίνι Βόλλεϋ 

ιγ) Πρωτάθλημα Παλαίμαχων αθλητών και αθλητριών 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3479/06, το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας 

Ανδρών διεξάγεται με ευθύνη της Ένωσης Σωματείων Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών 

(ΕΣΑΠ). Eιδικά τα θέματα που αφορούν τη συμμετοχή ομάδων στα Kύπελλα Eυρώπης, τις 

εθνικές ομάδες, αναδιάρθρωση κατηγοριών (εφόσον συμπεριλαμβάνει την A1 Eθνική 

Kατηγορία), άνοδο και υποβιβασμό, καθώς και την έναρξη και λήξη του Πρωταθλήματος 

Α1 Ανδρών ρυθμίζονται σε συμφωνία της Ε.Σ.Α.Π.  με την E.O.ΠE. 

 

2)  Διοργάνωση Αγώνων BEACH VOLLEYBALL – SNOW VOLLEYBALL 

Αναφορικά με τη διοργάνωση αγώνων Beach Volleyball & Snow Volleyball, η 

Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής τους, είτε αυτοί αφορούν στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Beach Volleyball & Snow Volleyball, είτε ανεπίσημες διοργανώσεις. Σε 
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κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα φορέα διοργάνωσης (δημόσιο, ιδιωτικό ή Τοπική 

Αυτοδιοίκηση) κάθε αγωνιστική εκδήλωση Beach Volleyball & Snow Volleyball 

διεξάγεται κατόπιν ειδικής έγκρισης της Ε.Ο.ΠΕ. και σύμφωνα με τον ειδικό Κανονισμό 

Beach Volleyball – Snow Volleyball. 

 

3)  Επιτροπές Διοργάνωσης Πρωταθλημάτων 

α) Τα παραπάνω πρωταθλήματα διεξάγονται από την Ε.Ο.ΠΕ. με φροντίδα και ευθύνη 

της Κεντρικής Επιτροπής Πρωταθλημάτων, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της 

Ε.Ε. ή του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. 

Η ΚΕΠ συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΠΕ, αποτελείται από τρία, πέντε ή 

επτά μέλη, κατά προτίμηση μέλη του ΔΣ της ΕΟΠΕ ή Ενώσεων. Τουλάχιστον δύο 

από τα μέλη της είναι υποχρεωτικά μέλη του ΔΣ της ΕΟΠΕ. 

Οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες ενδεικτικά είναι: 

i) Προετοιμασία οργάνωση, προκήρυξη, και εποπτεία αγώνων Τοπικών, 

Περιφερειακών και Πανελλήνιων  Πρωταθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας 

ως και φιλικών και άλλης φύσεως αγώνων. 

ii) Η σύσταση ειδικότερων αγωνόδικων τεχνικών κλπ επιτροπών με εισήγηση στο 

Δ.Σ. της ΕΟΠΕ και οι οποίες έχουν τις συνολικές ευθύνες: διεξαγωγής αγώνων, 

ορισμό διαιτητών –εποπτών –σημειωτών, εκδίκαση κάθε ένστασης, πειθαρχική 

εξουσία, επιβολή ποινών (Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 

Πρωταθλημάτων και πειθαρχικού δικαίου), οικονομική διαχείριση, έκδοση 

αδειών τέλεσης, σύνταξη εκθέσεων προς την ΕΟΠΕ.  

Οι αποφάσεις της, όπως και όλων των λοιπών επιτροπών της Ε.Ο.ΠΕ, 

επικυρώνονται υποχρεωτικά από το Δ.Σ.  

 Η Ε.Ο.ΠΕ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την συμπαράσταση Ενώσεων ή Τοπικών 

Επιτροπών για την αρτιότερη διοργάνωση των πρωταθλημάτων αρμοδιότητάς της. 

β) Το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών διεξάγεται με αποκλειστική 

ευθύνη της Ένωσης Σωματείων Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ), σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. 

Η Ε.Σ.Α.Π. δύναται, κατόπιν σχετικής έγκρισης της ΕΟΠΕ, να διοργανώνει League 

Cup και Τουρνουά Νέων ηλικίας κάτω των 23 ετών, στα οποία συμμετέχουν μόνο 

τα Τ.Α.Α. μέλη της. 

 

4)  Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων Ε.Ο.ΠΕ. 

α) Τα ακριβή χρονικά πλαίσια, ο τρόπος διεξαγωγής και ο αριθμός των 

συμμετεχουσών ομάδων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις παραπάνω 

διοργανώσεις θα καθορίζονται με τη Γενική και τις Ειδικές Προκηρύξεις, τις οποίες 

θα εκδίδει η Ε.Ο.ΠΕ. και θα ανακοινώνονται στα σωματεία σύμφωνα με τα 

λεπτομερώς διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο Β του παρόντος. 

β) Στις Ειδικές Προκηρύξεις θα καθορίζονται και η, κατά περίπτωση και διοργάνωση, 

σύνθεση και καθήκοντα των Αγωνοδίκων Επιτροπών. 

 

5) Ενώσεις Σωματείων Πετοσφαίρισης ΕΟΠΕ 

Οι εγκεκριμένες από την ΕΟΠΕ Ενώσεις Σωματείων Πετοσφαίρισης είναι οι 

παρακάτω: 

Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Αθήνας και Ανατ. Αττικής. Συμπεριλαμβάνει τις 

νομαρχίες: Αθηνών, Ανατ. Αττικής, Αττικής, Εύβοιας. 
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Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Δυτικής Αττικής: Συμπεριλαμβάνει τις νομαρχίες 

Δυτ. Αττικής και Πειραιά. 

Ένωση Πετοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης: Συμπεριλαμβάνει τους νομούς 

Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 

Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Θράκης/Ανατ. Μακεδονίας (Α’ Διοικητική 

Περιφέρεια ΕΟΠΕ):  Συμπεριλαμβάνει τους νομούς: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, 

Καβάλας, Δράμας, Σερρών. 

Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Μακεδονίας (Β’ Διοικητική Περιφέρεια ΕΟΠΕ): 

Συμπεριλαμβάνει τους νομούς: Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Φλώρινας, Κοζάνης, 

Γρεβενών (πλην της περιοχής της Δεσκάτης), Καστοριάς. 

Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Δυτικής Ελλάδας (Γ’ Διοικητική Περιφέρεια ΕΟΠΕ): 

συμπεριλαμβάνει τους νομούς: Ιωαννίνων, Κερκύρας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, 

Αιτωλοακαρνανίας (πλην της περιοχής Ναυπάκτου), Λευκάδας. 

Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Κεντρικής Ελλάδας (Δ’ Διοικητική Περιφέρεια 

ΕΟΠΕ): συμπεριλαμβάνει τους νομούς Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας, 

Ευρυτανίας, Φθιώτιδος, Βοιωτίας, Φωκίδας, και της περιοχής της Δεσκάτης Γρεβενών. 

Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (Ε’ Διοικητική Περιφέρεια ΕΟΠΕ): 

συμπεριλαμβάνει τους νομούς Αχαΐας, Κορινθίας, Αργολίδας, Ηλείας, Αρκαδίας, 

Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς και της περιοχής Ναυπάκτου. 

Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Κρήτης (ΣΤ’ Διοικητική Περιφέρεια ΕΟΠΕ): 

συμπεριλαμβάνει τους νομούς: Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. 

6) Τοπικές Επιτροπές ΕΟΠΕ 

 Οι Τοπικές Επιτροπές που απαρτίζουν την Ζ’ Διοικητική Περιφέρεια της ΕΟΠΕ είναι: 

 Τοπική Επιτροπή Κυκλάδων: συμπεριλαμβάνει τον νομό Κυκλάδων 

 Τοπική Επιτροπή Σάμου: συμπεριλαμβάνει τον νομό Σάμου 

 Τοπική Επιτροπή Λέσβου: συμπεριλαμβάνει τον νομό Λέσβου 

 Τοπική Επιτροπή Χίου: συμπεριλαμβάνει τον νομό Χίου 

 Τοπική Επιτροπή Δωδεκανήσου: συμπεριλαμβάνει τον νομό Δωδεκανήσου 

7) Η ΕΟΠΕ έχει το δικαίωμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συμπεριλάβει σε 

τοπικό ή Περιφερειακό πρωτάθλημα Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής ομάδα ή ομάδες 

που διοικητικά ανήκουν σε άλλη Ένωση ή Τοπική Επιτροπή. 

 Απόφαση για διοικητική αλλαγή των γεωγραφικών ορίων μας Ένωσης μπορεί να 

ληφθεί μόνο από τη Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της ΕΟΠΕ. 

Οποτεδήποτε αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της ΕΟΠΕ 

η διοικητική υπαγωγή σωματείων μιας περιοχής από μια Ένωση σε άλλη, η απόφαση 

αυτή ενεργοποιείται μόλις ληφθεί αντίστοιχα από το αρμόδιο όργανο της Ένωσης 

υποδοχής, από τη λήψη της οποίας θεωρούνται τα σωματεία αυτά διαγεγραμμένα από 

την προηγούμενη Ένωση. 

 

 

Άρθρο 2ο 
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε Ενώσεις/Τ.Ε. 

  

α) Η διοργάνωση των πρωταθλημάτων Τοπικής Κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών, Τοπική 

Κατηγορία 2 Ανδρών-Γυναικών και Παμπαίδων-Παγκορασίδων και Μίνι Βόλεϊ, 

ανατίθεται αποκλειστικά στις Ενώσεις. Όπου δεν υπάρχουν Ενώσεις ανατίθενται στις 

Τοπικές Επιτροπές και σε Οργανωτικές Επιτροπές. 
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Οι Ενώσεις, που έχουν εγκριθεί και λειτουργούν νόμιμα διεξάγουν τα Τοπικά 

πρωταθλήματα κατά παραχώρηση της ΕΟΠΕ με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, 

ενώ οι Τοπικές Επιτροπές και Οργανωτικές Επιτροπές εκτελούν τα Τοπικά 

Πρωταθλήματα κατά περιφέρειες, με την άμεση εποπτεία της ΕΟΠΕ. Για την οργάνωση 

και διεξαγωγή των πρωταθλημάτων που της ανατίθενται, η κάθε Ένωση συγκροτεί 

Επιτροπή Πρωταθλημάτων από τρία ή πέντε μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο 

πρέπει να είναι μέλη του ΔΣ. 

β)  Η ΕΟΠΕ, με απόφαση του ΔΣ, που συμπεριλαμβάνεται στη Γενική Προκήρυξη έχει 

δικαίωμα να εκχωρήσει τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων της Β’ Εθνικής 

Κατηγορίας – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών, της Α΄ Φάσης 

των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Εφήβων(νέων), Νεανίδων, Παίδων και Κορασίδων 

στις Ενώσεις. Όπου δεν υπάρχουν Ενώσεις διεξάγονται με μέριμνα και ευθύνη της 

ΕΟΠΕ, με τη βοήθεια των Τοπικών Επιτροπών ή Οργανωτικών Επιτροπών, κατά 

Περιφέρειες. 

Η ΕΟΠΕ ορίζει Αγωνόδικες Επιτροπές σε ειδικά πρωταθλήματα  για την διεξαγωγή των 

Αγώνων (π.χ. Τουρνουά Ανόδου, Πανελλήνια Πρωταθλήματα κλπ) μετά από εισήγηση 

της ΚΕΠ/ΕΟΠΕ. Η σύνθεση αυτών καθορίζεται με τις Ειδικές Προκηρύξεις. 

γ)  Επειδή η προκήρυξη, η διοργάνωση και η τέλεση των Τοπικών Πρωταθλημάτων όλης 

της Χώρας συνδέεται αναπόφευκτα με τα πρωταθλήματα αρμοδιότητας και ευθύνης 

της ΕΟΠΕ (όπως αναφέρονται αυτά στο άρθρο 1 αυτού του Κεφαλαίου), για να είναι 

νόμιμη η προκήρυξη και τέλεση των Τοπικών Πρωταθλημάτων, όλων των Ενώσεων 

και των Τοπικών Επιτροπών, πρέπει η  ΕΙΔΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, η οποία τελεί υπό την 

έγκριση της ΕΟΠΕ, να κατατεθεί στην ΕΟΠΕ μέσα στην προθεσμία που θα 

προσδιοριστεί με τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Τ.Ε./Ένωση θα πρέπει κάθε έτος και 

μέχρι την ημερομηνία που θα τάσσεται με τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ το αργότερο να 

στείλει στην ΕΟΠΕ αντίγραφα των δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων στα 

πρωταθλήματα που διοργανώνει. Η ΚΕΠ εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση ή μη των 

πρωταθλημάτων καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής. Σε περίπτωση που Τ.Ε. ή Ένωση 

δεν αποστείλει τα παραπάνω απαραίτητα στοιχεία δεν θα έχει το δικαίωμα να διεξάγει 

το πρωτάθλημα. 

Η ΕΟΠΕ έχει το δικαίωμα να εντάξει ομάδα σε πρωτάθλημα γειτονικής Τ.Ε./Ένωσης 

Τα  παραπάνω ισχύουν για τα πιο κάτω Τοπικά Πρωταθλήματα: 

α) Τοπικής Κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών 

β) Τοπικής Κατηγορίας 2 Ανδρών – Γυναικών 

γ) Παμπαίδων – Παγκορασίδων 

Η αλληλογραφία των σωματείων, σχετικά με τα Τοπικά Πρωταθλήματα, απευθύνεται 

απ’ ευθείας από τα σωματεία στις Ενώσεις, τις Τοπικές Επιτροπές ή Οργανωτικές 

Επιτροπές. 

Τα καθήκοντα των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών για τους αγώνες 

Πρωταθλημάτων, που θα διεξάγονται με ευθύνη τους στην περιφέρειά τους, είναι τα 

παρακάτω: 

α) Καταρτίζουν και κοινοποιούν στα σωματεία της περιφέρειάς τους, τις προκηρύξεις 

κάθε πρωταθλήματος, είκοσι (20) μέρες το λιγότερο, πριν από την έναρξη του 

πρωταθλήματος. 

Απαγορεύεται με ποινή ακύρωσης του τοπικού Πρωταθλήματος που έχει 

προκηρυχθεί, η κοινοποίηση προκήρυξης πρωταθλημάτων στα σωματεία τους, 

χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της σχετικής προκήρυξης από την ΕΟΠΕ. 
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β) Καταρτίζουν πρόγραμμα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων που διοργανώνουν, 

μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται από τη Γενική Προκήρυξη 

Πρωταθλημάτων, το οποίο υποχρεωτικά κοινοποιείται στην ΕΟΠΕ καθώς και 

οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος αυτού. 

γ) Εντός 8 ημερών μετά την ολοκλήρωση των αγώνων κάθε αγωνιστικής ημέρας 

κάθε πρωταθλήματος, θα πρέπει να στέλνουν στην ΕΟΠΕ αντίγραφα των 

Φύλλων Αγώνων για επεξεργασία της αγωνιστικής δραστηριότητας από την ΚΕΠ 

και την Τεχνική Επιτροπή. 

δ)  Ορίζουν μέσω των Επιτροπών Διαιτησίας τους Διαιτητές, τους Επόπτες και 

Σημειωτές, τους Παρατηρητές Διαιτησίας σε κάθε αγώνα πρωταθλήματος, 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΟΠΕ, ενώ οι Γυμνασίαρχοι ορίζονται από το 

ΔΣ των Ενώσεων και Τ.Ε. 

ε)  Ορίζουν τα γήπεδα των αγώνων. 

στ) Οι Τοπικές Επιτροπές υποχρεούνται να συμπληρώσουν το φάκελο εντός των 

καθορισμένων ημερομηνιών από τις διατάξεις και να τον στέλνουν στην ΕΟΠΕ για 

παραπτώματα που έγιναν σε αγώνες της αρμοδιότητάς τους, από αθλητές, 

διοικητικούς παράγοντες, διαιτητές-κριτές, προπονητές, φιλάθλους προκειμένου, 

αν συντρέχει περίπτωση, να επιληφθεί η ΕΟΠΕ. Προ της κοινοποιήσεως των 

σχετικών αποφάσεων στην ΕΟΠΕ ουδεμία συνέπεια επέρχεται επί θεμάτων που 

άπτονται των πρωταθλημάτων που διοργανώνει η ΕΟΠΕ. 

ζ)   Έχουν την οικονομική διαχείριση των διαφόρων αγώνων που διεξάγονται στην 

Πόλη ή την περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους, εκτός αν η Ειδική Προκήρυξη 

Πρωταθλήματος καθορίζει διαφορετικά. 

η) Υποβάλλουν μετά την λήξη κάθε πρωταθλήματος στην ΕΟΠΕ, τα παρακάτω 

στοιχεία: 

- Σωματεία που πήραν μέρος 

- Σειρά κατάταξης των σωματείων 

- Οικονομικό απολογισμό του πρωταθλήματος 

- Τα αποτελέσματα κάθε αγώνα και τα ονοματεπώνυμα των αθλητών – τριών 

- Τον αριθμό των αθλητών-τριών που έλαβαν μέρος 

- Τα γήπεδα που χρησιμοποιήθηκαν 

- Τα ονοματεπώνυμα των διαιτητών που χρησιμοποιήθηκαν και πόσους αγώνες 

διαιτήτευσε ο καθένας (στην ΚΕΔ/ΕΟΠΕ μέσω των Επιτροπών Διαιτησίας). 

- Οι Ενώσεις υποχρεούνται να κοινοποιούν τις ποινές που τυχόν έχουν 

επιβληθεί σε Παράγοντες, Σωματεία, Προπονητές, Αθλητές, Διαιτητές-Κριτές 

- Κάθε άλλο στοιχείο που προέκυψε κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του 

πρωταθλήματος. 

 

 

Άρθρο 3ο 
Διοργάνωση Φιλικών Αγώνων 

 

1) Κάθε σωματείο, μέλος της Ε.Ο.ΠΕ μπορεί να διοργανώσει ελεύθερα χωρίς να είναι 

απαραίτητη η άδεια της ΕΟΠΕ, φιλικούς αγώνες, τουρνουά κ.λ.π. πριν την έναρξη 

του πρωταθλήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 

στους νόμους και τους Κανονισμούς της ΕΟΠΕ. 

2) Σε περίπτωση διοργάνωσης τουρνουά το οποίο ξεκινά ή διεξάγεται κατά τη διάρκεια 

του πρωταθλήματος, ο διοργανωτής υποχρεούται να απευθύνει στην ΕΟΠΕ 
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έγγραφη αίτηση για την έγκρισή του και να τηρήσει τους νόμους και τους 

Κανονισμούς της ΕΟΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται με απόφαση του 

ΔΣ της ΕΟΠΕ χρηματικό πρόστιμο στον διοργανωτή του Τουρνουά και στα 

σωματεία που θα συμμετάσχουν, εφαρμοζόμενης αναλογικά της διάταξης της παρ. 

9 του άρθρου 19 του Πειθαρχικού Δικαίου της ΕΟΠΕ, ενώ οι διαιτητές θα 

παραπέμπονται στην ΚΕΔ. 

    

 

Άρθρο 4ο 
Διοργάνωση Διεθνών Αγώνων 

 

 Απαγορεύεται ρητά η διοργάνωση ή διεξαγωγή οποιουδήποτε διεθνούς αγώνα στην 

Ελλάδα ή συμμετοχή σε οποιοδήποτε αγώνα στο εξωτερικό σωματείου – μέλους της 

Ε.Ο.ΠΕ., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 6, 7 του ν. 2725/99. 

 

 

Άρθρο 5ο 
Γενικά 

 

α) Όλοι οι αγώνες των Πρωταθλημάτων, των Κυπέλλων κλπ θα διεξαχθούν σύμφωνα με 

τους Κανονισμούς Παιδιάς της FIVB (σύστημα συνεχούς καταγραφής πόντων κλπ). 

Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μερικώς τους κανονισμούς υπό την 

προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα συμπεριλαμβάνονται στις Ειδικές 

Προκηρύξεις. 

β) Οι Οργανωτικές ή Αγωνόδικες Επιτροπές, που ορίζονται από την ΕΟΠΕ μετά από 

εισήγηση της ΚΕΠ για τα Πρωταθλήματα Περιφερειών, Πανελλήνια ή Ειδικά 

Πρωταθλήματα και το Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών – Γυναικών, έχουν τις παρακάτω 

αρμοδιότητες: 

1. Την ευθύνη διεξαγωγής των αγώνων 

2. Τον ορισμό Διαιτητών – Εποπτών – Σημειωτών (εφόσον εξουσιοδοτηθούν από 

την ΚΕΔ) 

3. Την εκδίκαση κάθε ένστασης 

4. Την Πειθαρχική εξουσία, επιβολή ποινών, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 

της ΕΟΠΕ και το Πειθαρχικό δίκαιο 

5. Την οικονομική διαχείριση των αγώνων 

6. Την έκδοση αδειών τέλεσης αγώνων 

7. Την σύνταξη έκθεσης μετά τη λήξη των αγώνων την οποία οφείλει να αποστέλλει 

στην ΕΟΠΕ μαζί με τα φύλλα αγώνων. 

γ) Η εκάστοτε σύνθεση των Οργανωτικών ή Αγωνοδίκων Επιτροπών θα καθορίζεται από 

τις Ειδικές Προκηρύξεις. Οι αποφάσεις των Αγωνόδικων Επιτροπών δεν υπόκεινται σε 

επικύρωση από το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. 

δ)  Σε όλους τους αγώνες που διεξάγονται με την ευθύνη ή την έγκριση της Ε.Ο.ΠΕ. των 

Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνον αθλητές οι 

οποίοι είναι γραμμένοι στα μητρώα αθλουμένων μελών της ΕΟΠΕ και έχουν δελτίο 

αθλητικής ιδιότητας και υγείας Πετοσφαιριστή.  

ε) Η αγωνιστική περίοδος ξεκινά από 1/9 εκάστου έτους και λήγει 15/7 του επόμενου 

έτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ - 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 6ο 
Γενική Προκήρυξη 

 

α) Πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, καταρτίζεται από την ΕΟΠΕ μετά από 

εισήγηση της ΚΕΠ και της ΕΣΑΠ, η Γενική Προκήρυξη Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. 

β) Η Γενική Προκήρυξη κοινοποιείται από την ΕΟΠΕ σε όλα τα σωματεία - μέλη της  

γ) Στη Γενική Προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνονται: 

1) Τα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, που προκηρύσσονται 

2) Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να διεξαχθεί το κάθε πρωτάθλημα 

3) Οι αναδιαρθρώσεις κατηγοριών 

4) Οι όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής που δεν προβλέπονται από τον παρόντα 

κανονισμό. 

  

 

Άρθρο 7ο 
Ειδικές Προκηρύξεις 

 

1) Οι Ειδικές Προκηρύξεις των πρωταθλημάτων της αρμοδιότητας της Ε.Ο.ΠΕ., 

καταρτίζονται από την Ομοσπονδία, κατόπιν πρότασης της Κ.Ε.Π./Ε.Ο.ΠΕ. Για τα 

Πρωταθλήματα αρμοδιότητας της ΕΣΑΠ ή των Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών, θα 

εκδίδονται από τη διοργανώτρια Ειδικές Προκηρύξεις, οι οποίες εγκρίνονται από την 

ΕΟΠΕ ως προς την νομιμότητά τους.  

2) Κάθε Ειδική Προκήρυξη, κοινοποιείται από την διοργανώτρια στα ενδιαφερόμενα 

σωματεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη κάθε 

πρωταθλήματος. 

3) Η Ειδική Προκήρυξη περιλαμβάνει: 

  α) Την κατηγορία των ομάδων του συγκεκριμένου πρωταθλήματος 

  β) Τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη διεξαγωγή του 

  γ) Τα χρονικά όρια διεξαγωγής του πρωταθλήματος (ημερομηνία έναρξης – λήξης), 

η ημέρα διεξαγωγής των αγώνων και χρονικά όρια (ώρα) έναρξης της 

διεξαγωγής τους 

  δ) Την προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής 

  ε) Τα σωματεία που δικαιούνται συμμετοχής 

  στ) Το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος και τον τρόπο βαθμολογίας 

  ζ) Τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν για τους αγώνες 

  η) Τους οικονομικούς όρους συμμετοχής (παράβολο συμμετοχής, χρηματικά 

πρόστιμα, χρηματικές ποινές κλπ) των σωματείων 

  θ) Τις τιμές των εισιτηρίων και τα παράβολα ενστάσεων 

   ι) Τον καθορισμό του αριθμού των ομάδων που προβιβάζονται και υποβιβάζονται 

καθώς και την πρόβλεψη σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων 

ομάδων. 
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ια) Τον καθορισμό γηπέδων διεξαγωγής αγώνα μετά από τιμωρία του, κατά 

περίπτωσης γηπεδούχου σωματείου 

ιβ) Περιπτώσεις αναδιάρθρωσης κατηγοριών 

ιγ) Κάθε άλλο θέμα που αφορά στη διοργάνωση 

 

 

Άρθρο 8ο 
Γενικά περί Προκηρύξεων 

 

1) Κάθε Ειδική Προκήρυξη πρέπει να είναι εναρμονισμένη στο πνεύμα και στο γράμμα 

της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ στις διατάξεις του παρόντος και 

των λοιπών κανονισμών, του καταστατικού της ΕΟΠΕ και της ΕΣΑΠ (όπου αυτή είναι 

αρμόδια) και της αθλητικής νομοθεσίας. 

2) Εάν συντρέχει ειδικός λόγος που αποκλείει εφαρμογή διάταξης του παρόντος 

Κανονισμού, αυτός, πρέπει αφενός να αναφέρεται ρητά στην Προκήρυξη, αφετέρου 

δε να υπάρχει γι’  αυτό ειδική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. 

3) Απαγορεύεται τροποποίηση διάταξης Γενικής ή Ειδικής Προκήρυξης μετά την έναρξη 

και μέχρι το τέλος της αντίστοιχης διοργάνωσης. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή 

συμπλήρωση μπορεί να γίνει το αργότερο 48 ώρες πριν την έναρξη της 

διοργάνωσης. Σε περίπτωση που η Ειδική Προκήρυξη αφορά Τοπικά πρωταθλήματα 

που διεξάγονται με τη φροντίδα Τοπικών Επιτροπών ή Ενώσεων η αντίστοιχη 

τροποποίηση ή συμπλήρωση πρέπει απαραίτητα, προηγουμένως, να εγκριθεί από το 

Δ.Σ. /Ε.Ο.ΠΕ. 

4) Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις προκηρύξεις ή τον παρόντα κανονισμό 

αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. μετά από εισήγηση της αντίστοιχης 

Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής ή της ΕΣΑΠ κατά περίπτωση. 

 

 

Άρθρο 9ο 
Υποχρέωση Συμμετοχής – Δηλώσεις Συμμετοχής – Συνέπειες μη Δήλωσης 

 

α) Η συμμετοχή των σωματείων, στα πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική. Κάθε σωματείο 

πρέπει να υποβάλει δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα μέσα σε προθεσμία που 

καθορίζεται από την αντίστοιχη Ειδική Προκήρυξη. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να 

είναι έγγραφη, να υπογράφεται από τους Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του σωματείου, 

να φέρει την σφραγίδα του σωματείου και στο περιεχόμενό της να κάνει μνεία ότι το 

δηλώνον συμμετοχή σωματείο αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της 

Γενικής και Ειδικής Προκήρυξης, του παρόντος και των λοιπών Κανονισμών και του 

Καταστατικού της Ε.Ο.ΠΕ., συναπτόμενης, κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, 

«σύμβασης προσχωρήσεως» μεταξύ σωματείου και διοργανώτριας, την οποία με 

κανένα τρόπο το σωματείο δεν δύναται να προσβάλει. Η δήλωση υποβάλλεται: 

1) Στην ΕΟΠΕ, για τα πρωταθλήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά της. 

2) Στην ΕΣΑΠ, τις Ενώσεις ή Τοπικές Επιτροπές, για τα πρωταθλήματα που ανήκουν 

στην αρμοδιότητά τους. 

Περαιτέρω, στη δήλωση συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται το γήπεδο, το 

οποίο θα χρησιμοποιεί το σωματείο, ως έδρα του και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να επισυνάπτεται 

η Άδεια Λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που το γήπεδο αυτό δεν είναι 

ιδιόκτητο, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλεται στη διοργανώτρια 
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επίσημο έγγραφο της διοίκησης του γηπέδου (Σταδίου/Γυμναστηρίου κλπ) περί 

παραχώρησης χρήσης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το γηπεδούχο 

σωματείο αδυνατεί να δηλώσει γήπεδο, αρμόδια για τον καθορισμό της έδρας του 

τυγχάνει, κατά την απόλυτη κρίση της, η αρμόδια επιτροπή της ΕΟΠΕ ή της Ένωσης. 

Ειδικά για τα σωματεία που αγωνίζονται στην Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, Pre 

League Γυναικών, Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών και Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, σε 

περίπτωση που δεν αποσταλεί το παραπάνω έγγραφο παραχώρησης χρήσης, η 

δήλωση συμμετοχής παραμένει σε εκκρεμότητα και εάν δεν υποβληθεί μέχρι την 

προηγουμένη εργάσιμη ημέρα από την κλήρωση, η δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται 

δεκτή με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό. Η διάταξη 

αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η μη αποστολή του εγγράφου 

παραχώρησης χρήσης οφείλεται στη μη αδειοδότηση της εγκατάστασης, οπότε θα 

επιλαμβάνεται το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. 

β) Σωματείο, που δικαιούται συμμετοχής σε πρωτάθλημα εθνικής ή τοπικής κατηγορίας, 

δύναται να δηλώσει έως τις 5 Ιουνίου εκάστου έτους μετά από απόφαση του ΔΣ του 

που δεν ανακαλείται και υποβολή σχετικού αποσπάσματος πρακτικού, ότι επιθυμεί ν’ 

αγωνιστεί σε συγκεκριμένο/α Πρωτάθλημα/τα κατώτερης Κατηγορίας.  

Στο σωματείο αυτό επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου Δικαιοδοτικού Οργάνου οι 

παρακάτω ποινές: 

1) Χρηματική ποινή 6.000 € και αφαίρεση δώδεκα (-12) βαθμών από το 

πρωτάθλημα που επιλέγει να συμμετάσχει, εάν πρόκειται για σωματείο που 

είχε δικαίωμα συμμετοχής στην Α1 Εθνική Κατηγορία Ανδρών 

2) Αφαίρεση έξι (-6) βαθμών από το πρωτάθλημα της Pre League Γυναικών εάν 

σωματείο της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών επιλέξει να αγωνιστεί στην 

κατηγορία αυτή. Η αφαίρεση βαθμών δεν ισχύει εάν το σωματείο επιλέξει να 

αγωνιστεί στην Α2 Εθνική κατηγορία Γυναικών ή σε χαμηλότερη κατηγορία. 

3) Αφαίρεση έξι (-6) βαθμών από το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας 

Γυναικών εάν σωματείο της Pre League Γυναικών (και Ανδρών εφόσον 

δημιουργηθεί) επιλέξει να αγωνιστεί στην κατηγορία αυτή. Η αφαίρεση 

βαθμών δεν ισχύει εάν το σωματείο επιλέξει να αγωνιστεί στην Β’ 

Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό πρωτ/μα Γυναικών ή σε χαμηλότερη κατηγορία. 

4) Αφαίρεση έξι (-6) βαθμών από το πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής/Εθνικό 

Περιφερειακό πρωτ/μα Ανδρών-Γυναικών, εάν σωματείο της Α2 Εθνικής 

κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών επιλέξει να αγωνιστεί στην κατηγορία αυτή. Η 

αφαίρεση βαθμών δεν ισχύει εάν το σωματείο επιλέξει να αγωνιστεί σε Τοπική 

Κατηγορία, εφόσον υπάρχει. 

5) Αφαίρεση έξι (-6) βαθμών από Τοπικό πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών, εάν 

σωματείο της Β’ Εθνικής/Εθνικό Περιφερειακό πρωτ/μα Ανδρών-Γυναικών 

επιλέξει να αγωνιστεί στην κατηγορία αυτή. Η αφαίρεση βαθμών δεν ισχύει 

εάν το σωματείο επιλέξει να αγωνιστική σε χαμηλότερη τοπική κατηγορία από 

αυτή που επέλεξε, εφόσον αυτή υπάρχει. 

Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ της ΕΟΠΕ ή αντίστοιχα της Ένωσης έχει το δικαίωμα, με 

ειδική απόφασή του, είτε να συμπληρώσει την ανώτερη κατηγορία σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος άλλως με wild card, εφόσον πρόκειται για την Α1 κατηγορία 

Ανδρών ή Γυναικών ή να διεξάγει το Πρωτάθλημα με τις υπόλοιπες ομάδες. Το 

σωματείο που υποβάλλει τη δήλωση αυτή θα συμμετάσχει στο ανώτερο από τα 

πρωταθλήματα κατώτερης κατηγορίας που έχει δηλώσει, στο οποίο υπάρχει κενή θέση 

ενώ εάν αυτό διαχωρίζεται σε ομίλους ή είναι Τοπικό πρωτάθλημα, στον όμιλο ή στην 
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Ένωση/ΤΕ που καλύπτει γεωγραφικά την έδρα του. Στην Ειδική Προκήρυξη του 

Πρωταθλήματος Α1 Ανδρών υπάρχει πρόβλεψη για την αναπλήρωση, ακόμα και κατά 

παρέκκλιση των ισχυόντων στις λοιπές κατηγορίες. Για την παρέκκλιση αυτή απαιτείται 

σύμφωνη γνώμη της ΕΟΠΕ. H ως άνω ρύθμιση ισχύει και για τα ΤΑΑ Α1 Εθνικής 

Κατηγορίας Ανδρών, τα οποία διατηρούν το σχετικό δικαίωμα, είτε αυτοβούλως μέχρι 

τις 5 Ιουνίου κάθε έτους, είτε συνεπεία του υποβιβασμού τους λόγω της μη χορήγησης 

πιστοποιητικού από την Ε.Ε.Α., εφόσον όμως η τελευταία έχει αποφανθεί μέχρι τις 31 

Αυγούστου και το σωματείο έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα προς την ΕΟΠΕ-έστω και 

υπό αίρεση εκκρεμοδικίας τυχόν προσφυγής του ενώπιον των αρμοδίων δικαιοδοτικών 

οργάνων- μέχρι 31 Αυγούστου και η σχετική απόφαση (περί ποινής υποβιβασμού του)  

να τελεσιδικήσει  το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση (υποβιβασμού λόγω μη χορήγησης πιστοποιητικού) η ομάδα του σωματείου 

θα μπορεί να αγωνιστεί στην Α2 Εθνική Κατηγορία την ίδια αγωνιστική περίοδο, για την 

οποία δεν του χορηγήθηκε το πιστοποιητικό συμμετοχής από την ΕΕΑ, μόνον εφόσον η 

Α1 Εθνική Κατηγορία συμπληρωθεί από ομάδα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας του ομίλου 

στον οποίο ανήκει γεωγραφικά η υποβιβασθείσα ομάδα. Αν δεν πληρούται η 

παραπάνω προϋπόθεση, τότε το υποβιβαζόμενο σωματείο: α) αν  έχουν τηρηθεί οι 

προθεσμίες του προ προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου θα αγωνιστεί 

κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο στην ανώτερη από τις κατώτερες κατηγορίες στην 

οποία θα υπάρχει κενή θέση, στον όμιλο που καλύπτει γεωγραφικά την έδρα του, β) αν 

δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες αυτές τότε το σωματείο δεν θα αγωνιστεί κατά την 

αγωνιστική αυτή περίοδο σε καμία κατηγορία και θα έχει δικαίωμα συμμετοχής την 

επόμενη αγωνιστική περίοδο από αυτήν για την οποία δεν του χορηγήθηκε 

πιστοποιητικό συμμετοχής στην Α2 Εθνική Κατηγορία.  Ομάδα που υποβιβάζεται με τον 

τρόπο αυτό δεν θα μπορεί να αποκτήσει αθλητές άνω των 23 ετών, ούτε θα της 

χορηγείται παράταση μετεγγραφικής περιόδου σε περίπτωση που η ποινή 

υποβιβασμού της τελεσιδικήσει μετά τη λήξη της μετεγγραφικής περιόδου για τους 

ερασιτέχνες αθλητές.  

Στην περίπτωση υποβιβασμού ΤΑΑ με απόφαση που θα τελεσιδικήσει μετά τις 30 

Σεπτεμβρίου του έτους το Τ.Α.Α. μπορεί να συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α1 

Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών μέχρι την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης και εάν αυτή 

εκδοθεί έως το τέλος της κανονικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στην Ειδική 

Προκήρυξη, το Τ.Α.Α. αποβάλλεται από το πρωτάθλημα καταλαμβάνοντας την 

τελευταία θέση του βαθμολογικό πίνακα. Εάν η απόφαση αυτή εκδοθεί αργότερα (κατά 

τη διάρκεια των Play Off – Play Out ή και μετά, μέχρι την επικύρωση της τελικής 

κατάταξης) το Τ.Α.Α. αποβάλλεται από τη συνέχεια των Play Off/Play Out και 

καταλαμβάνει τη θέση της ανωτέρα καταταχθείσας ομάδας από αυτές που 

υποβιβάζονται μετά την ολοκλήρωση των αγώνων Play Off /Play Out. 

γ) Σωματείο που δικαιούται συμμετοχής (με εξαίρεση τα σωματεία που κάνουν χρήση της 

διάταξης της παρ. β του παρόντος), αλλά δηλώσει εγγράφως μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχής  τη βούληση του να μην λάβει μέρος στο 

πρωτάθλημα ή δεν δηλώσει συμμετοχή μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δεν 

υπολογίζεται στον πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, δεν αγωνίζεται την ίδια 

αγωνιστική περίοδο ούτε σε κατώτερη κατηγορία και υποβιβάζεται στην αμέσως 

κατώτερη κατηγορία, εφόσον υπάρχει.  

Στο σωματείο αυτό επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου Δικαιοδοτικού Οργάνου οι 

παρακάτω ποινές: 

 



11                                                                                                                          
Μάιος 2019 

1) Χρηματική ποινή 9.000 € και αφαίρεση δώδεκα (-12) βαθμών από το 

πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περιόδου που θα 

συμμετάσχει, εάν πρόκειται για TAA που είχε δικαίωμα συμμετοχής στην Α1 

Εθνική Κατηγορία Ανδρών 

2) Χρηματική ποινή 9.000 € και αφαίρεση δώδεκα (-12) βαθμών από το πρωτάθλημα 

που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περιόδου που θα συμμετάσχει, εάν 

πρόκειται για σωματείο που είχε δικαίωμα συμμετοχής στην Α1 Εθνική Κατηγορία 

Γυναικών 

3) Χρηματική ποινή 4.500 € και αφαίρεση δώδεκα (-12) βαθμών από το πρωτάθλημα 

που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εάν πρόκειται για σωματείο 

που είχε δικαίωμα συμμετοχής στην Pre League Γυναικών (και Ανδρών εφόσον 

δημιουργηθεί) 

4) Χρηματική ποινή 2.500 € και αφαίρεση δώδεκα (-12) βαθμών από το πρωτάθλημα 

που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική, εάν πρόκειται για σωματείο που είχε 

δικαίωμα συμμετοχής στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών-Γυναικών 

5) Χρηματικό ποινή 1.000 € και αφαίρεση δώδεκα (-12) βαθμών από το πρωτάθλημα 

που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εάν πρόκειται για σωματείο 

που είχε δικαίωμα συμμετοχής στην Β’ Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό πρωτ/μα 

Ανδρών-Γυναικών ή Τοπική Κατηγορία Ανδρών-Γυναικών. 

Το ΔΣ της ΕΟΠΕ και αντίστοιχα της ΕΣΑΠ ή της Ένωσης, έχει το δικαίωμα, με ειδική 

απόφασή του, να συμπληρώσει την κατηγορία ή να διεξαγάγει το πρωτάθλημα με τις 

υπόλοιπες ομάδες. 

 

 

Άρθρο 10ο 

Συμπλήρωση κατηγοριών - wild card 

 

α) Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως β του προηγούμενου άρθρου, αν σε 

οποιαδήποτε κατηγορία δε δηλώσει συμμετοχή κάποια ομάδα, τότε το ΔΣ της ΕΟΠΕ 

ή αντίστοιχα της Ένωσης έχει το δικαίωμα, με ειδική απόφασή του, είτε να 

συμπληρώσει την κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή να διεξάγει το 

Πρωτάθλημα με τις υπόλοιπες ομάδες.   

β)   Σε περίπτωση απόφασης συμπλήρωσης της κατηγορίας, τότε το ΔΣ της ΕΟΠΕ ή 

αντίστοιχα της Ένωσης, κατά την απόλυτη κρίση του θα επιλέξει: 

1. την κενή θέση να καταλάβει η ομάδα που τερμάτισε στην υψηλότερη θέση μεταξύ 

των ομάδων που δεν προβιβάστηκαν στο πρωτάθλημα της αμέσως κατώτερης 

κατηγορίας της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου. Αν η αμέσως κατώτερη 

κατηγορία διεξήχθη σε ομίλους ή είναι τοπικό πρωτάθλημα, την κενή θέση 

καταλαμβάνει η ομάδα που τερμάτισε στην υψηλότερη θέση μεταξύ των ομάδων 

που δεν προβιβάστηκαν από τον όμιλο ή το τοπικό πρωτάθλημα στον οποίο θα 

συμπεριλαμβάνονταν η ομάδα που δεν δήλωσε συμμετοχή. Αν όμως η ομάδα ή οι 

ομάδες που προβιβάστηκαν από την κατώτερη κατηγορία την προηγούμενη 

αγωνιστική περίοδο προέκυψαν από αγώνες κατάταξης ανόδου (μπαράζ ή 

τουρνουά ανόδου), την κενή θέση καταλαμβάνει η επιλαχούσα ομάδα των αγώνων 

αυτών.  

Σε περίπτωση άρνησης της ομάδας που αποκτά δικαίωμα συμπλήρωσης της 

ανώτερης κατηγορίας σύμφωνα με τα παραπάνω, το δικαίωμα κατάληψης της 

κενής θέσης μεταφέρεται στις αμέσως επόμενες τρεις ομάδες της κατάταξης της 
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κατώτερης κατηγορίας, με σειρά προτεραιότητας, κατά τα ανωτέρω. Ο 

περιορισμός του αριθμού των ομάδων δεν ισχύει όταν η κατώτερη κατηγορία είναι 

πρωτάθλημα Εθνικής κατηγορίας.  Ομάδα, η οποία υποβιβάστηκε είτε βάσει των 

αγωνιστικών αποτελεσμάτων είτε λόγω μη συμμετοχής ή αποβολής από την 

κατηγορία που χρήζει συμπλήρωσης, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

καταλάβει την κενή θέση στην κατηγορία αυτή. 

 2. εάν η κενή θέση είναι στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, τότε 

να συμπληρωθεί με χορήγηση Κάρτας Ελεύθερης Συμμετοχής (wild card), από 

οποιοδήποτε σωματείο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα θέτει 

κάθε φορά η ΕΟΠΕ. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

επόμενη παρ. γ εδάφιο 3.  Το ίδιο θα ισχύει και για την Α1 Εθνική Κατηγορία 

Ανδρών κατόπιν συμφωνίας με την ΕΣΑΠ. 

 Στην περίπτωση απόφασης συμπλήρωσης  ομάδας στην Α1 Εθνική Κατηγορία 

Γυναικών, η παραπάνω σειρά δεν είναι δεσμευτική. 

γ) Σωματείο που αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα οποιασδήποτε κατηγορίας ανδρών ή 

γυναικών δύναται να κερδίσει την άνοδο του στην Α1 Εθνική Κατηγορία ανδρών ή 

γυναικών λαμβάνοντας την Κάρτα Ελεύθερης Συμμετοχής (wild card). Από τη διάταξη 

αυτή εξαιρούνται τα σωματεία που έχουν υποβιβαστεί από την κατηγορία αυτή την 

προηγούμενη της χορήγησης wild card αγωνιστική περίοδο. Το Σωματείο που θα 

ανεβαίνει στην Α1 Εθνική Κατηγορία ανδρών ή γυναικών με τον τρόπο αυτό (Κάρτα 

Ελεύθερης Συμμετοχής – wild card) θα πρέπει να πληροί τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που θα θέτει κάθε φορά η ΕΣΑΠ σε συμφωνία με την Ε.Ο.ΠΕ. για την 

Α1 Ανδρών ή η ΕΟΠΕ για την Α1 των γυναικών. Τα Σωματεία που δικαιούνται με την 

Κάρτα Ελεύθερης Συμμετοχής την άνοδο στην Α1 Εθνική Κατηγορία θα 

αξιολογούνται από Ειδική Επιτροπή με βάση συντελεστές και κριτήρια (ενδεικτικά 

αναφερόμενα προέλευση Σωματείου, γηπεδικές εγκαταστάσεις, χρηματικές 

εγγυήσεις, αριθμός αναπτυξιακών τμημάτων και αθλητών κλπ), που θα καθορίζονται 

και θα προσδιορίζονται με ειδική απόφαση της ΕΣΑΠ ή της ΕΟΠΕ κατά τα 

παραπάνω.  

         Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΠ σε συμφωνία με την Ε.Ο.ΠΕ. για 

την Α1 Ανδρών ή της Ε.Ο.ΠΕ για την Α1 γυναικών μπορεί να καθοριστεί πριν την 

έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου ο αριθμός των Καρτών Ελεύθερης Συμμετοχής 

(wild card) που θα δύνανται να δοθούν την μεθεπόμενη περίοδο στην κατηγορία 

αυτή, καθώς και η επέκταση της σε άλλες κατηγορίες.  

 

 

Άρθρο 11ο 
Σύστημα Διεξαγωγής – Προγράμματα Αγώνων 

 

1) Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων αναλύεται στις Ειδικές Προκηρύξεις. Όλοι οι 

αγώνες πρωταθλημάτων, Κυπέλλων κ.λ.π. θα διεξάγονται με τους Κανονισμούς 

Παιδιάς της FIVB (σύστημα συνεχούς καταγραφής πόντων κλπ). Η ΕΟΠΕ διατηρεί το 

δικαίωμα να τροποποιεί μερικά τους Κανονισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

τροποποιήσεις θα περιλαμβάνονται στις Ειδικές Προκηρύξεις. Αν οι τροποποιήσεις 

αφορούν το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, απαιτείται σύμφωνη 

γνώμη της ΕΣΑΠ. 

2) Η σειρά των αγώνων των πρωταθλημάτων καθορίζεται με κλήρωση, η οποία 

διενεργείται από την ΕΟΠΕ με φροντίδα της αντίστοιχης οργανωτικής επιτροπής 
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(Ειδική Αγωνόδικη Επιτροπή / Κεντρική Επιτροπή Πρωταθλημάτων) και παρουσία 

των εκπροσώπων των σωματείων κατόπιν σχετικής προσκλήσεως. Αντίστοιχα 

καταρτίζεται και η σειρά των αγώνων των πρωταθλημάτων που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών ή της ΕΣΑΠ όταν πρόκειται για το 

Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών. 

3) Μετά την κλήρωση καταρτίζονται από την αντίστοιχη οργανωτική επιτροπή τα 

προγράμματα των αγώνων, στα οποία πρέπει να αναφέρονται: 

α) Οι ημερομηνίες διεξαγωγής 

β) Οι ώρες έναρξης των αγώνων 

γ) Ο τόπος διεξαγωγής κάθε αγώνα (γηπεδούχο σωματείο και έδρα του) 

4) Τα προγράμματα όλων των πρωταθλημάτων ανακοινώνονται στα ενδιαφερόμενα 

σωματεία: 

α) Τουλάχιστο δέκα (10) μέρες πριν από την αρχική έναρξη κάθε πρωταθλήματος, ή 

οκτώ (8) ημέρες για τη συνέχιση προγράμματος 

β) Τουλάχιστο πέντε (5) μέρες πριν από κάθε αγώνα, σε κάθε άλλη περίπτωση 

(καθορισμός αγώνα μετά από αναβολή ή μετάθεση κλπ) και προκειμένου για 

τηλεοπτική μετάδοση οκτώ (8) ημέρες πριν, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας 

βίας ή ειδικές καταστάσεις που προκύπτουν και δεν είναι εφικτό να διεξαχθούν 

ομαλά τα πρωταθλήματα, κατά τις οποίες δεν τηρούνται τα χρονικά όρια, η 

προβλεπόμενη σειρά κλπ. 

5) Η κατά περίπτωση, αρμόδια επιτροπή έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το αρχικό 

πρόγραμμα και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, μόνο για αιτία απόλυτα 

δικαιολογημένη, τηρουμένης, κατά το δυνατό, της σειράς των αγώνων του αρχικού 

προγράμματος. 

6) Το Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών και το Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών διεξάγονται σε 

φάσεις. Οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ανά φάση καθώς και η 

υποχρεωτική συμμετοχή ανά φάση θα ανακοινώνονται με την αντίστοιχη Ειδική 

Προκήρυξη. 

Επίσης με την Ειδική Προκήρυξη θα ανακοινώνονται τα χρηματικά πρόστιμα που θα 

επιβάλλονται στις συμμετέχουσες ομάδες όπως στις περιπτώσεις αποχώρησης, μη 

δηλώσεως συμμετοχής όταν υπάρχει η σχετική υποχρέωση κλπ. 

7) Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Εφήβων (νέων), Νεανίδων, Παίδων και Κορασίδων, 

τα οποία διεξάγονται σε δύο φάσεις. Η Β’ Φάση θα διεξάγεται υποχρεωτικά σε 

γήπεδα που θα ορίζει η ΕΟΠΕ ανεξαρτήτως εάν στους αγώνες αυτούς προκριθεί 

τοπική ομάδα και με σύστημα που θα συμπεριλαμβάνεται στη Γενική Προκήρυξη 

Πρωταθλημάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

ΓΗΠΕΔΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – 
ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 

 

Άρθρο 12ο 
Γήπεδα 

 

1) Τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως έδρες των 

διαγωνιζόμενων σωματείων αναφέρονται στις δηλώσεις συμμετοχής, καθορίζονται 

στις Ειδικές Προκηρύξεις και γνωστοποιούνται στα λοιπά σωματεία με το πρόγραμμα 

των αγώνων. 

2) Πριν την έναρξη του κάθε πρωταθλήματος, Ειδική Επιτροπή της Ε.Ο.ΠΕ. ή της ΕΣΑΠ 

για το Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Ανδρών, επιθεωρεί τα γήπεδα που έχουν δηλωθεί ως 

έδρες των σωματείων. Σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν ελλείψεις ή ατέλειες τις 

γνωστοποιεί προς τα γηπεδούχα σωματεία, τα οποία και οφείλουν να 

συμμορφωθούν προς αυτές, φροντίζοντας για την αποκατάσταση των ελλείψεων ή 

ατελειών και να βεβαιώσουν γι’ αυτό εγγράφως τη διοργανώτρια, τουλάχιστον, δέκα 

(10) ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. 

 Σε περίπτωση κατά την οποία, το σωματείο δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της 

Επιτροπής της  Ε.Ο.ΠΕ. ή της ΕΣΑΠ χάνει προσωρινά την ιδιότητα του γηπεδούχου 

για το διάστημα που απαιτείται μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή την 

συμπλήρωση των ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί σύμφωνα με την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής. 

 Η παραπάνω διαδικασία ισχύει και στις περιπτώσεις που τυχόν ελλείψεις ή ατέλειες 

διαπιστωθούν και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του πρωταθλήματος. 

 Κάθε μεταβολή, τροποποίηση ή προσθήκη που πραγματοποιείται στα δηλωθέντα 

γήπεδα, τα οποία, έχουν εγκριθεί για διεξαγωγή αγώνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

θα πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιείται στην, κατά περίπτωση, διοργανώτρια αρχή 

(Ε.Ο.ΠΕ., ΕΣΑΠ, Ενώσεις, Τοπικές Επιτροπές). 

3) Για να χαρακτηριστεί ένα γήπεδο κατάλληλο, για την τέλεση αγώνων πρωταθλήματος 

θα πρέπει να συγκεντρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

  α) Ο αγωνιστικός χώρος και ο χώρος που τον περιβάλλει να είναι επίπεδος χωρίς 

ανωμαλίες εδαφικές και ελεύθερος από κάθε εμπόδιο και οιουδήποτε 

αντικειμένου που θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμούς στους 

αθλουμένους. 

  β)  Να έχει, σύμφωνα με το Νόμο, τη σχετική άδεια λειτουργίας. 

  γ)  Το δίκτυ να είναι σύμφωνο με τους Κανονισμούς Παιδιάς. 

  δ)  Η κατασκευή και οι διαστάσεις του να είναι σύμφωνες με τους Κανονισμούς 

Παιδιάς. 

  ε)  Να έχει αποδυτήρια για τις ομάδες. 

στ) Να έχει αποδυτήρια για τους διαιτητές. 

  ζ)  Να έχει δίκτυο ύδρευσης και αποχωρητήρια. 

  η)  Να έχει πρόχειρο αλλά πλήρες φαρμακείο για προσφορά πρώτων βοηθειών. 

  θ) Να έχει επαρκή φωτισμό, ώστε το γήπεδο να χρησιμοποιηθεί για νυκτερινούς 

αγώνες. 

  ι) Να έχει πίνακα αποτελεσμάτων. 
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  κ) Ολόκληρο το γήπεδο να είναι περιφραγμένο. Η απόσταση των θεατών από τις 

γραμμές ορίων να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα. 

 λ) Θα πρέπει να υπάρχουν πινακίδες αλλαγής των παικτών (νούμερα από 1 έως 

και 20) και να υπάρχει κουδούνι στο τραπέζι της γραμματείας για τις αλλαγές. 

Αγώνες Τοπικών Πρωταθλημάτων αρμοδιότητας Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών 

μπορούν να διεξάγονται και σε γήπεδα που δεν πληρούν κάποια ή κάποιες από τις 

παραπάνω προϋποθέσεις, ύστερα από απόφαση και άδεια εκ μέρους της ΕΟΠΕ και 

μετά από πρόταση των Ενώσεων ή Επιτροπών. 

Με τις Ειδικές Προκηρύξεις το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. μπορεί να προβλέπει και 

αυστηρότερες προϋποθέσεις για ορισμένα πρωταθλήματα. 

Οι προϋποθέσεις των γηπέδων όπου θα διεξαχθούν αγώνες της Α1 Εθνικής 

Κατηγορίας Ανδρών, θα καθοριστούν από την ΕΣΑΠ στην Ειδική Προκήρυξη. 

4) Για τη δυνατότητα διεξαγωγής ή όχι του αγώνα λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, 

μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο Α΄ διαιτητής. Οι αγωνιζόμενες ομάδες 

υποχρεούνται να συμμορφωθούν με την απόφασή του. Οι διαιτητές υποχρεούνται να 

αξιώνουν και τα σωματεία υποχρεούνται πριν από την έναρξη του αγώνα να 

λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια και να 

προβαίνουν σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια ώστε να εκλείψουν οι αιτίες που 

καθιστούν αντικανονικό το γήπεδο. 

5) 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. 

6) Σε περίπτωση που μέχρι και δεκαπέντε (15) λεπτά μετά την προβλεπόμενη ώρα 

έναρξης, το γήπεδο είναι κλειδωμένο και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση των ομάδων 

και των διαιτητών σε αυτό, οι διαιτητές πρέπει να καταγράψουν σε φύλλο αγώνα, αν 

αυτό είναι εφικτό, ή σε ένα απλό φύλλο χαρτί τους παρόντες αθλητές των ομάδων, 

καθώς επίσης και τον λόγο μη διεξαγωγής του αγώνα. 

 

 

Άρθρο 13ο 
Γηπεδούχα σωματεία 

 

1) Όλα τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της ΕΟΠΕ και που διαθέτουν γήπεδο 

ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο ή κατεχόμενο από αυτά με οποιαδήποτε σχέση πρέπει να 

διαθέτουν αυτό ώστε να χρησιμοποιείται και για όλους τους αγώνες που 

διοργανώνονται από την ΕΟΠΕ ή τις Ενώσεις και τις Τοπικές Επιτροπές. 

2) Γηπεδούχα Σωματεία είναι: 

  α) Το σωματείο εκείνο που αγωνίζεται στο γήπεδό του γεγονός το οποίο 

γνωστοποιεί στην ΕΟΠΕ ή αντίστοιχα την ΕΣΑΠ, την Ένωση ή την Τοπική 

Επιτροπή με τη δήλωση συμμετοχής του στο πρωτάθλημα. Στην περίπτωση 

αυτή, με την παραπάνω δήλωση πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι 

ημερομηνίες, μέρες και ώρες διάθεσης του γηπέδου. 
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  β) Το σωματείο εκείνο που αγωνίζεται στο γήπεδο άλλου Σωματείου ή σε Εθνικό ή 

Δημοτικό Γυμναστήριο ή Αθλητικό Κέντρο κ.λ.π., γήπεδο που δηλώνεται με τη 

δήλωση συμμετοχής  του Σωματείου στο Πρωτάθλημα. 

Με την παραπάνω δήλωση πρέπει να υποβάλλεται και έγγραφο του 

Γυμναστηρίου για την παραχώρηση του γηπέδου και να αναφέρονται 

απαραίτητα οι ημερομηνίες, μέρες και ώρες διάθεσης του γηπέδου. Επίσης 

απαραίτητο είναι στη δήλωση συμμετοχής να αναγράφεται ότι το σωματείο 

συμφωνεί για τις μέρες και ώρες διάθεσης του γηπέδου και να συνυπογράφεται 

από την Διεύθυνση του Γυμναστηρίου. Το πιο πάνω είναι απαραίτητο και πρέπει 

κάθε σωματείο από κοινού να συμφωνήσει με το γήπεδο, και έγκαιρα με 

έγγραφο να το γνωστοποιήσει στην διοργανώτρια του πρωταθλήματος  για να 

προβεί βάσει αυτού στο αγωνιστικό πρόγραμμα. 

  Κατανοητό είναι ότι τον πρώτο λόγο για τον καθορισμό όλων των αγωνιστικών 

προγραμμάτων έχουν τα γήπεδα. 

Για τα γήπεδα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τέλεση αγώνων 

Πανελληνίων Πρωταθλημάτων  και Κυπέλλου Ελλάδας, θα μπορεί η ΕΟΠΕ να 

αποφασίζει την αλλαγή τους και συνεπώς την αλλαγή της έδρας του Σωματείου, 

για τη διεξαγωγή των αγώνων. 

  γ)  Στις περιπτώσεις εκείνες που το σωματείο δεν δηλώνει γήπεδο, οι αγώνες θα 

γίνονται σε γήπεδο που καθορίζεται από την ΕΟΠΕ ή τις Τοπικές Επιτροπές και 

Ενώσεις (ουδέτερο). Για τα πρωταθλήματα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας 

Γυναικών, Pre League Γυναικών, Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών και Α2 

Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. α 

του παρόντος Κανονισμού. 

  δ) Στο πρόγραμμα των αγώνων σημειώνεται πρώτο το σωματείο που έχει την 

ιδιότητα του γηπεδούχου. 

  ε)  Σε περίπτωση που δεν μπορεί να διεξαχθεί αγώνας στο γήπεδο του 

γηπεδούχου σωματείου, ο αγώνας γίνεται σε ουδέτερο γήπεδο το οποίο, χωρίς 

να έχει σαν συνέπεια την αντιστροφή των αγώνων για τον δεύτερο γύρο στην 

περίπτωση που οι συναντήσεις είναι διπλές. 

στ) 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 την διεξαγωγή της επόμενης 

αγωνιστικής ημέρας του πρωταθλήματος, κατόπιν κοινής συμφωνίας των δύο 

διαγωνιζόμενων σωματείων, η οποία θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως 

και από τα δύο σωματεία στη διοργανώτρια το αργότερο δεκαπέντε ημέρες πριν 

την προκαθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. 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 να ορίσει 

τον αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο την ίδια ημερομηνία, το οποίο θα βρεθεί με 

φροντίδα του γηπεδούχου σωματείου, που οφείλει να αποστείλει στη 

διοργανώτρια το σχετικό παραχωρητήριο το αργότερο τρεις ημέρες πριν την 

προκαθορισμένη ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, άλλως το γηπεδούχο σωματείο 

μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα. 

ζ) Τα σωματεία δύνανται να συμφωνήσουν την αμοιβαία αντιστροφή των μεταξύ 

τους αγώνων, εφόσον οι συναντήσεις είναι διπλές με αποτέλεσμα την 

αντιστροφή της ιδιότητας του γηπεδούχου Σωματείου. Η συμφωνία αυτή θα 
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αφορά μόνο αγώνα του πρώτου γύρου εφόσον οι συναντήσεις είναι διπλές και 

θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκριθεί από την εκάστοτε διοργανώτρια αρχή.    

3) Υποχρεώσεις γηπεδούχων σωματείων: 

α)  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, ν. 4479/2017). 

β)  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 τη νέα ημερομηνία 

και ώρα τέλεσής του. 

 γ)  Αν το υπεύθυνο σωματείο δεν προσκομίσει την υφιστάμενη άδεια τέλεσης του 

αγώνα και το γήπεδο διαθέτει σε ισχύ άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, ο 

διαιτητής προχωράει στην τέλεση του αγώνα με την προϋπόθεση ότι το 

υπόχρεο σωματείο δηλώσει εγγράφως στο Φύλλο Αγώνος δια του εκπροσώπου 

του, ότι για τον ορισμό και τέλεση του αγώνα έχουν ληφθεί υπόψη οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 56Β, Ν 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 

το άρθρο 5 Ν 4479/2017, αλλά και του άρθρου 12 του παρόντος Κανονισμού, 

καθώς επίσης και για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια 

αθλουμένων και θεατών. 

Η απόφαση του διαιτητή είναι υποχρεωτική για τα διαγωνιζόμενα σωματεία, το 

δε υπόχρεο σωματείο υποβάλει ακολούθως την υπάρχουσα αλλά μη 

προσκομισθείσα άδεια αγώνα, στην διοργανώτρια αρχή. 

   Όλα τα παραπάνω αναγράφονται στο Φ.Α. 

δ) Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να έχει τη σκάλα του Α διαιτητή του 

αγώνα, το τραπέζι της Γραμματείας και το Φύλλο του αγώνα. 

ε) Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίσει χώρο για να 

αλλάζουν οι αθλητές και οι διαιτητές, όπως και να υπάρχει πρόχειρο φαρμακείο. 

στ) Το γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο για την τήρηση της τάξης και για τη 

γνωστοποίηση του αγώνα στην Αστυνομία, στην οποία οφείλεται κάθε βοήθεια 

για την άσκηση του έργου της. 

ζ)  Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να τοποθετεί τις διαφημιστικές 

πινακίδες του χορηγού του πρωταθλήματος, όπου υπάρχει, ο αριθμός των 

οποίων θα καθοριστεί με την Ειδική Προκήρυξη. 

η)   Από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η 

ΕΟΠΕ, το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίσει την 

παρουσία ιατρού στον αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται 

και η γηπεδούχος ομάδα μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα.     

     Αντίστοιχα στα πρωταθλήματα που διοργανώνονται από τις 

Ενώσεις/Περιφέρειες η παρουσία ιατρού στους αγώνες είναι προαιρετική, εκτός 

εάν στην Ειδική Προκήρυξη του πρωταθλήματος υπάρχει πρόβλεψη 

υποχρεωτικής παρουσίας ιατρού, οπότε ισχύουν τα ως άνω προβλεπόμενα.                                     

4) Οι αγώνες εθνικών κατηγοριών και πανελληνίων πρωταθλημάτων γίνονται 

υποχρεωτικά σε κλειστά γυμναστήρια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κλειστό 

γήπεδο στην πόλη που είναι έδρα του σωματείου, οι αγώνες θα γίνονται σε κλειστά 

γήπεδα της ευρύτερης περιοχής του. Το γήπεδο θα ορίζεται από την ΕΟΠΕ, την 

Ένωση ή την Τοπική Επιτροπή. 
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Άρθρο 14ο 
Υποχρεώσεις Διαγωνιζομένων Σωματείων 

 

1) Οι ομάδες των σωματείων που αγωνίζονται, πρέπει να προσέρχονται στο γήπεδο του 

αγώνα, ανεξάρτητα με την πιθανή δυσχερή κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με την 

μετακίνησή τους προς το γήπεδο.   

Αναφορικά με το ζήτημα του ελάχιστου αναγκαίου αριθμού αθλητών-τριών που κάθε 

ομάδα οφείλει να παρουσιάσει στο γήπεδο, προκειμένου η προσέλευση και συμμετοχή 

της να θεωρείται κανονική, αρμόδιο να αποφασίζει είναι αποκλειστικά το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ., προ της ενάρξεως εκάστης αγωνιστικής περιόδου, εκτός από 

το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ για το οποίο αρμόδια είναι η 

ΕΣΑΠ. Η σχετική απόφαση θα γνωστοποιείται στα σωματεία εγκαίρως, με τη Γενική 

Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ. 

Η διαπίστωση της έγκαιρης και κανονικής προσέλευσης των ομάδων που 

διαγωνίζονται θα γίνεται λίγο πριν ο διαιτητής αποφασίσει για την καταλληλότητα του 

γηπέδου. 

2) Και τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δίνουν στη γραμματεία τα 

δελτία αθλητικής ιδιότητας και τους αριθμούς των συμμετεχόντων αθλητών τους 

καθώς και το όνομα του προπονητή και των λοιπών δικαιουμένων να κάθονται στον 

πάγκο συνοδών της κάθε ομάδας τριάντα (30΄), το αργότερο, λεπτά πριν από την 

έναρξη του αγώνα. Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του ΔΣ και σχετικής 

πρόβλεψης στην Ειδική Προκήρυξη, διαφορετικού τρόπου πιστοποίησης των 

συμμετεχόντων στον αγώνα (αθλητών, προπονητών κλπ). 

3) Σε περίπτωση που κάποιο διαγωνιζόμενο σωματείο αδυνατεί να εμφανίσει τα δελτία 

αθλητικής ιδιότητας ή τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετεχόντων 30΄ πριν την έναρξη, 

τότε έχει το δικαίωμα, να ζητήσει δεκαπεντάλεπτη (15΄) καθυστέρηση έναρξης του 

αγώνα.. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση 

που τα προσκομισθέντα δελτία δεν φέρουν νόμιμη θεώρηση (ιατρική βεβαίωση κλπ) ή 

οι συμμετέχοντες δεν έχουν την προβλεπόμενη, βάσει κανονισμών, παρουσία 

(αθλητική περιβολή, ικανότητα να αγωνίζεται κλπ), τότε η ομάδα θεωρείται ότι δεν έχει 

προσέλθει νομότυπα στον αγώνα και μηδενίζεται. 

4) Αν για λόγους ανωτέρας βίας καθυστερήσουν οι ορισθέντες διαιτητές και δεν είναι 

δυνατή η έναρξη του αγώνα, ο χρόνος ενάρξεως  μετατίθεται κατά τριάντα (30’), το 

πολύ, λεπτά. 

5) Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος εντός γηπέδου, 

απρόβλεπτης ζημίας κλπ) η έναρξη του αγώνα καθυστερήσει, ο χρόνος της έναρξης 

μετατίθεται μέχρι ενενήντα (90) λεπτά. Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής του 

αγώνα για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος εντός γηπέδου, 

απρόβλεπτης ζημίας κλπ), ο μέγιστος χρόνος αναμονής για να συνεχιστεί ο αγώνας 

ορίζεται σε ενενήντα (90) λεπτά που υπολογίζονται αθροιστικά από τυχόν επιμέρους 

διακοπές. Αν μετά το χρόνο αυτό, δεν έχουν αποκατασταθεί οι κανονικές συνθήκες 

διεξαγωγής του αγώνα, τότε ο αγώνας διακόπτεται οριστικά και επαναλαμβάνεται 

ξεκινώντας από την έναρξη του σετ στο οποίο σημειώθηκε η διακοπή. Στην 

περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα των σετ που έχουν λήξει κατοχυρώνονται. Οι 

διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να επιλέξουν και να δηλώσουν στο ΦΑ αθλητές από 

αυτούς που είχαν στη δύναμη τους και είχαν δικαίωμα συμμετοχής κατά τον χρόνο 

τέλεσης του αγώνα που επαναλαμβάνεται. 
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6) Ειδικά για το πρωτάθλημα Α1 Εθνικής κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ, μπορούν να 

καθορίζονται από την ΕΣΑΠ με την Ειδική Προκήρυξη ειδικοί όροι που αφορούν 

καθυστερήσεις ή αναβολές αγώνων λόγω μη προσέλευσης ομάδων ή άλλων 

συντελεστών διαιτητές. 

7) Και τα δύο σωματεία οφείλουν να έχουν στη διάθεση του διαιτητή τουλάχιστον από μία 

μπάλα, σε καλή κατάσταση, διεθνών προδιαγραφών όπως ορίζουν οι Διεθνείς 

Κανονισμοί παιδιάς και ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να διαλέξει ποιες από αυτές θα 

χρησιμοποιήσει, εκτός και αν αυτό καθορίζεται διαφορετικά στις Ειδικές Προκηρύξεις. 

 

 

Άρθρο 15ο 
Αθλητές Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

 

1) Στα πρωταθλήματα πετοσφαίρισης δικαιούνται συμμετοχής αθλητές-τριες που 

ανήκουν σε σωματεία-μέλη της ΕΟΠΕ και τα δελτία αθλητικής ιδιότητας που έχει 

εκδώσει και νόμιμα ανανεώσει η ΕΟΠΕ, συμπεριλαμβάνονται στην «Αγωνιστική 

Λίστα» που έχει εκδώσει το σωματείο από την Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων 

της ΕΟΠΕ. Στην «Αγωνιστική Λίστα», τα δελτία αυτά φέρουν φωτογραφία των 

αθλητών η οποία έχει υποβληθεί στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων από τα 

σωματεία. 

Η «Αγωνιστική Λίστα» θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή του 

Γεν. Γραμματέα του σωματείου καθώς και τη σφραγίδα του σωματείου για την 

πιστοποίηση της ταυτότητας των αθλητών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. 

Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του ΔΣ να αποφασίσει διαφορετικό τρόπο 

έκδοσης των δελτίων. 

Όταν δεν υπάρχει η υπογραφή του Προέδρου ή του Γεν. Γραμματέα του 

σωματείου ή/και η σφραγίδα του σωματείου, ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να 

μην επιτρέψει να αγωνιστούν οι αθλητές, εκτός εάν η ταυτοπροσωπία του καθενός 

εξ αυτών ελεγχθεί και βεβαιωθεί με ταυτότητα ή διαβατήριο. 

Ειδικά για το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, η «Αγωνιστική 

Λίστα» μπορεί να έχει διαφορετικό τύπο, μετά από σύμφωνη γνώμη ΕΟΠΕ και 

ΕΣΑΠ.  

Για την έκδοση του κάθε δελτίου αθλητή συμπεριλαμβανομένων και των αμειβόμενων 

πετοσφαιριστών σε ΤΑΑ (Ελλήνων ή αλλοδαπών) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

κατάθεση στην ΕΟΠΕ χρηματικού παραβόλου. Οι κατηγορίες και το ποσό ανά 

κατηγορία θα καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΠΕ και θα γνωστοποιείται με 

την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών για τους ερασιτέχνες και με Ειδική Εγκύκλιο για τα 

ΤΑΑ. 

Περαιτέρω για την έκδοση δελτίου αθλητή που έχει συνάψει συμβόλαιο με ΤΑΑ είναι 

απαραίτητη η κατάθεση στην ΕΟΠΕ του αποδεικτικού κατάθεσης του παραβόλου των 

100 € (σε λογαριασμό τραπέζης) στον ΠΑΣΑΠ, όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό 

Σχέσεων Αθλητών – ΤΑΑ του άρθρου 87 του ν. 2725/1999. Σε αντίθετη περίπτωση το 

δελτίο του αθλητή δεν εκδίδεται μέχρι την υποβολή του παραπάνω αποδεικτικού. 

Κανένα δελτίο αθλητή ή αθλήτριας από μετεγγραφή δεν θα εκδίδεται σε σωματείο ή 

ΤΑΑ που έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή στην CEV ή στην FIVB. Στην περίπτωση που η 

οφειλή αυτή έχει διακανονιστεί θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι δόσεις μέχρι την 

ημέρα έκδοσης του δελτίου. 



20                                                                                                                          
Μάιος 2019 

Σε περίπτωση οφειλής σωματείου ή ΤΑΑ ερασιτεχνικό σωματείο, σχετιζόμενης με 

συγκεκριμένο αθλητή ή αθλήτρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

Εγγραφών-Μετεγγραφών, το δελτίο του συγκεκριμένου αθλητή ή αθλήτριας δεν θα 

εκδίδεται μέχρι την εξόφληση της οφειλής ή τον διακανονισμό της. Τα ανωτέρω 

ισχύουν και στην περίπτωση του υποβιβασμού ΤΑΑ σε κατώτερη μη επαγγελματική 

κατηγορία. 

Σε περίπτωση οφειλής ΤΑΑ, σχετιζόμενης με χρηματικό πρόστιμο ή ποινή που του 

έχει επιβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ειδικής Προκήρυξης του Κυπέλλου 

Ελλάδας Ανδρών, δεν θα εκδίδεται κανένα δελτίο στο ΤΑΑ μέχρι εξόφλησης του 

χρηματικού προστίμου. Τα ανωτέρα ισχύουν και στην περίπτωση που το ΤΑΑ έχει 

υποβιβαστεί σε κατώτερη κατηγορία. 

2) Μαζί με την «Αγωνιστική Λίστα» θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να κατατίθεται η εν 

ισχύ Κάρτα Υγείας Αθλητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ. 9 του ν. 

2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4479/2017. 

Αν δεν προσκομιστεί πριν την έναρξη του αγώνα η Κάρτα Υγείας Αθλητή, ο διαιτητής 

είναι υποχρεωμένος να μην επιτρέψει στον αθλητή αυτόν να συμμετάσχει στον 

αγώνα. 

3) Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ή κλοπής της «Αγωνιστικής Λίστας» ή/και της 

Κάρτας Υγείας μπορεί για έναν και μόνο αγώνα ο διαιτητής να τον διεξάγει κανονικά, 

εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) η απώλεια ή κλοπή να έχει καταγγελθεί 

στην αστυνομία και να προσκομιστεί η σχετική βεβαίωση της αστυνομικής αρχής, β) ο 

διαιτητής να κάνει έλεγχο ταυτοπροσωπίας των αθλητών, χρησιμοποιώντας την 

Αστυνομική ταυτότητα ή το Διαβατήριο ή άλλο διαπιστωτικό της ταυτότητας δημόσιο 

έγγραφο εκάστου αθλητή και γ) το σωματείο που απώλεσε την «Αγωνιστική Λίστα» 

ή/και την Κάρτα Υγείας να υποβάλει στον διαιτητή υπεύθυνη δήλωση ότι οι αθλητές 

που δηλώθηκαν στο Φ.Α. ανήκουν σε αυτό, έχουν ήδη αγωνιστεί ή δηλωθεί σε έναν 

αγώνα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και είναι υγιείς με βάση ιατρική θεώρηση 

που υπήρχε στα απολεσθέντα ή κλαπέντα δελτία.  

Ο Διαιτητής με το τέλος του αγώνα υποχρεούται να αποστείλει άμεσα στη 

διοργανώτρια αρχή το φύλλο αγώνα και τα παραστατικά. Η δε εποπτεύουσα αρχή θα 

διενεργήσει έλεγχο των παραστατικών με φύλλα αγώνων από προηγούμενους 

αγώνες στους οποίους συμμετείχε το σωματείο την ίδια χρονιά. Σε περίπτωση που 

κάποια από τις προϋποθέσεις δεν πληρούται τότε η ομάδα που συμμετείχε χωρίς 

δελτία μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα. 

4) Όσον αφορά στην  συμμετοχή αθλητών ως LIBERO, αυτή, είναι αγωνιστική με την 

αναγραφή του στο Φύλλο Αγώνος. 

5) Αλλοδαποί, ομογενείς και λοιποί μη Έλληνες αθλητές δικαιούνται συμμετοχής στο 

πρωτάθλημα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις 

διατάξεις των νόμων και του Κανονισμού εγγραφών – μετεγγραφών της ΕΟΠΕ και 

των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. Σε περίπτωση ανανέωσης των δελτίων των 

αθλητών αυτών, προκειμένου αυτή να εγκριθεί επανεξετάζεται το αν πληρούν ακόμη 

τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου, των Υ.Α. και των Κανονισμών της 

ΕΟΠΕ. 

6) Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής που έχει τιμωρηθεί από τα αρμόδια Πειθαρχικά 

και δικαιοδοτικά όργανα της ΕΟΠΕ, της ΕΣΑΠ των Ενώσεων και των Τοπικών 

Επιτροπών και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ποινή του. 

7) Οι αθλητές κάθε ομάδας θα πρέπει να φέρουν στις εμφανίσεις τους (εμπρός και πίσω 

στη φανέλα) τους προβλεπόμενους από τους Κανονισμούς Παιδιάς αριθμούς, οι 
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οποίοι θα πρέπει να είναι ευδιάκριτοι και σε αντίθετο με την εμφάνιση χρώμα. Δεν 

επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του ιδίου αριθμού από αθλητές της αυτής ομάδας. 

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα αθλητή ο οποίος δεν φέρει αριθμό στη φανέλα 

του. 

8)  Σε κάθε περίπτωση η ΕΟΠΕ οφείλει να εναρμονιστεί και να τηρήσει τις οδηγίες της 

CEV και της FIVB, σε ότι αφορά τις οφειλές σωματείων σε αθλητές/τριες. 

 

 

Άρθρο 16ο 
Προπονητές 

 

1) Σε όλες τις κατηγορίες ή ηλικιακά πρωταθλήματα, τα συμμετέχοντα σωματεία είναι 

υποχρεωμένα, σύμφωνα με τον νόμο 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 

νόμο 3057/02 και με τον Κανονισμό Προπονητών (ΥΑ 36123/2.8.2006, 

ΦΕΚ/Β/1223/5.9.2006) να καταθέτουν το δελτίο ταυτότητας προπονητού, καθώς και το 

δελτίο ταυτότητας βοηθού προπονητού (όπου από τον Κανονισμό προβλέπεται η 

ύπαρξή του), στον Α’ διαιτητή του αγώνα.  

 Το Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή καθώς και το δελτίο ταυτότητας βοηθού προπονητή 

εκδίδονται από τον ΣΕΠΠΕ και θεωρούνται υποχρεωτικά από την ΕΟΠΕ.   

  Σε αντίθετη περίπτωση, οι ανωτέρω δεν θα αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνος και δεν 

θα μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, στον συγκεκριμένο αγώνα και είναι 

υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν από τον Αγωνιστικό χώρο. 

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. και αφού ληφθούν υπόψη οι επιμέρους ανάγκες του 

κάθε ηλικιακού πρωταθλήματος ή της κάθε γεωγραφικής περιοχής μπορεί να 

αναστέλλεται η εφαρμογή του παρόντος για ορισμένο χρονικό διάστημα. 

2)   Για θέματα που αφορούν προπονητές/τριες και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό 

αυτόν εφαρμόζεται ο εγκεκριμένος από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υφυπουργό 

Κανονισμός Προπονητών του ΣΕΠΠΕ, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η νομοθεσία. 

3)  Σε περίπτωση κωλύματος προπονητή (ασθένεια, τραυματισμός κλπ), για τα σωματεία 

που υποχρεούνται να έχουν τέτοιο,  επιτρέπεται να καθοδηγεί την ομάδα ο συνεργάτης 

αυτού ή οποιοσδήποτε άλλος προπονητής που κατέχει κάρτα προπονητή έστω και 

μικρότερης κατηγορίας για τέσσερις (4) αγωνιστικές ημέρες συνολικά σε όλη τη 

διάρκεια του πρωταθλήματος. 

Ως εναρκτήριο χρονικό σημείο για το διάστημα των τεσσάρων (4) αγωνιστικών ορίζεται 

η ημερομηνία τέλεσης του πρώτου αγώνα που θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία 

του/της αρχικά δηλωθέντος προπονητή/τριας. 

4)  Δεν επιτρέπεται να ασκεί χρέη προπονητού όποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του 

Νόμου και του Κανονισμού του ΣΕΠΠΕ. Η παράβαση των πιο πάνω θα έχει τις ίδιες 

συνέπειες που προβλέπονται από τον παρόντα για την αντικανονική συμμετοχή 

πετοσφαιριστή. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για αθλητές που είναι κάτοχοι δελτίου 

ταυτότητας προπονητή και είναι προπονητές στα τμήματα υποδομής (εφήβων, 

νεανίδων, παίδων, κορασίδων, παμπαίδων, παγκορασίδων) του σωματείου που 

αγωνίζονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ – ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 
 

Άρθρο 17ο 
Διαιτησία Αγώνων 

 

1) Η διαιτησία όλων των αγώνων που διοργανώνονται από την ΕΟΠΕ και των 

πρωταθλημάτων Ανδρών-Γυναικών κλπ που διοργανώνονται από τις Ενώσεις/ΤΕ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού γίνεται με επίσημους διαιτητές 

της ΕΟΠΕ – ΟΔΒΕ.  

Οι διαιτητές και σημειωτές των αγώνων Πρωταθλήματος Α1, Α2 Εθνικής Κατηγορίας 

Ανδρών και Γυναικών, Pre League Γυναικών, Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (για τις 

φάσεις που διοργανώνονται από την ΕΟΠΕ), Ειδικών Τουρνουά Ανόδου Κατηγοριών  

και των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος, αρμοδιότητας της ΕΟΠΕ, ορίζονται από την 

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) της ΕΟΠΕ, οι Γυμνασίαρχοι, από την Κεντρική 

Επιτροπή Πρωταθλημάτων, και για το πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών από την ΕΣΑΠ. 

Οι παρατηρητές Διαιτησίας ορίζονται από την ΚΕΔ της ΕΟΠΕ σε πρωταθλήματα για 

τα οποία υπάρχει έγκριση από το ΔΣ/ΕΟΠΕ. 

 Οι διαιτητές, σημειωτές και γυμνασίαρχοι των Τοπικών Πρωταθλημάτων και των 

πρωταθλημάτων η διοργάνωση των οποίων εκχωρείται στις Ενώσεις, ορίζονται από 

τις  αντίστοιχες Επιτροπές των αρμοδίων Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών. 

2) Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί στον αγώνα ο ένας ή και δύο διαιτητές που 

ορίστηκαν  για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας πρέπει, αν στο γήπεδο υπάρχουν μέλη 

του ΔΣ της ΕΟΠΕ, έχουν το δικαίωμα, όπως και ο αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας-

Παρατηρητής Αγώνα (γυμνασίαρχος) ή και ο ένας διαιτητής να προχωρήσουν σε 

αντικατάσταση, χρησιμοποιώντας διαιτητές που τυχαία, βρίσκονται εκεί ακόμα και αν 

αυτοί δεν είναι αξιολογημένοι. Το ίδιο ισχύει και στην Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών, 

στην Α1 – ΤΑΑ, Α1 - Α2 Εθνική κατηγορία Γυναικών και Pre League Γυναικών. Αν 

υπάρχουν στο γήπεδο περισσότεροι του ενός, κοινή συμφωνία σωματείων, άλλως 

διενεργείται κλήρωση. Αν δεν παρουσιαστεί ο Α διαιτητής που ορίστηκε, αναλαμβάνει 

καθήκοντα Α διαιτητή ο Β διαιτητής. 

Για το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ, κάθε αντικατάσταση 

διαιτητή πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με απόφαση της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ και πάντα με 

Διαιτητή που περιλαμβάνεται στη Λίστα των Διαιτητών της Α1 Κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ, 

όπως αυτή ισχύει την συγκεκριμένη περίοδο. 

3) Ο αγώνας μπορεί να αρχίσει και με ένα διαιτητή (εκτός αυτών της Α1 Εθνικής 

Κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ), αφού πρώτα αυτός αναλάβει την ευθύνη της διεύθυνσής του. 

Με την πρώτη διακοπή του αγώνα (π.χ. time out) επιτρέπεται να μπεί στον αγώνα και 

δεύτερος διαιτητής, με την προϋπόθεση να πληρεί τους όρους της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου. 

Ο διαιτητής όμως που ανέλαβε από την αρχή τη διεύθυνση του αγώνα εξακολουθεί 

να θεωρείται Α διαιτητής μέχρι το τέλος του αγώνα. 

Αγώνας που γίνεται και με έναν, μόνον, διαιτητή είναι έγκυρος. 

4) Ο Α΄ διαιτητής, σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων σε αγώνες των 

Πρωταθλημάτων που διεξάγονται με ευθύνη της ΕΟΠΕ, της ΕΣΑΠ, των Ενώσεων και 

Τοπικών Επιτροπών, σε σχέση με την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα που κύρια 
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οφείλονται σε συμπεριφορά φιλάθλων – θεατών, είναι υποχρεωμένος να προβαίνει 

στις παρακάτω, ανά περίπτωση, ενέργειες: 

α) Σε περίπτωση που ακουστούν για 1η φορά ομαδικά υβριστικά συνθήματα ή 

αναρτηθούν πανό με ανάλογο περιεχόμενο με στόχο διαγωνιζόμενα Σωματεία, 

μέλη αυτών (αθλητές, προπονητές, προσωπικό,), ή το Σώμα των Διαιτητών, ο Α’ 

Διαιτητής ζητά από τον Παρατηρητή του Αγώνα να αναγραφούν στο Φύλλο 

Αγώνα και να γίνει σχετική σύσταση από την μικροφωνική εγκατάσταση (1η 

προειδοποίηση) 

β) Όταν τα ομαδικά υβριστικά συνθήματα ακουστούν για 2η φορά, ή το πανό δεν 

αποσυρθεί, ακολουθείται η ίδια διαδικασία (2η προειδοποίηση) 

γ) Όταν τα ομαδικά υβριστικά συνθήματα συνεχίζουν να ακούγονται για  3η φορά ή 

το πανό δεν αποσυρθεί παρά τις προηγούμενες δύο παρατηρήσεις κατά την 

διάρκεια του ιδίου αγώνα, τότε ο Α΄ διαιτητής έχει το δικαίωμα να διακόψει 

προσωρινά τον αγώνα.   

δ) Σε περίπτωση που κατά τον ίδιο αγώνα τα υβριστικά συνθήματα και παρά τις 

γενόμενες παρατηρήσεις επαναλαμβάνονται με συνεχή τρόπο δημιουργώντας 

έντονα δυσφημιστική εικόνα για το άθλημα ή το πανό δεν αποσύρεται παρά τις 

προηγηθείσες τρεις παρατηρήσεις, τότε ο Α΄ διαιτητής έχει το δικαίωμα να 

ζητήσει τη μερική ή ολική εκκένωση του γηπέδου ή τη διακοπή του αγώνα. 

ε)   Οι ίδιες πειθαρχικές ποινές προβλέπονται και για την περίπτωση 

χρησιμοποίησης δείκτη λέιζερ κατά αθλητή, παράγοντα, διαιτητή ή άλλου 

συντελεστή του αγώνα, καθώς και για την περίπτωση που θεατές φτύνουν μέλη 

των ομάδων ή του σώματος των διαιτητών ή ρίχνουν στον αγωνιστικό χώρο 

νερό ή άλλα υγρά παρακωλύοντας την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. 

στ) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του αγώνα ακουστούν συνθήματα με 

αντεθνικό περιεχόμενο ή που σχετίζονται με την καταγωγή αθλητών 

(«ρατσιστικά συνθήματα»), ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία. 

ζ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκκένωση του 

γηπέδου, μέσα σε χρόνο 60΄, τότε ο Α΄ διαιτητής μπορεί να διακόψει οριστικά 

τον αγώνα, κάνοντας λεπτομερή έκθεση για τα γεγονότα που προκάλεσαν την 

κατά τα ανωτέρω διακοπή. 

η) Σε περίπτωση που φίλαθλοι ανάψουν πυρσούς ή καπνογόνα ή ανοίξουν 

πυροσβεστήρες που έχει σαν συνέπεια την προσωρινή διακοπή του 

αγώνα, λόγω καπνών και αναθυμιάσεων, τότε ο Α’ Διαιτητής του αγώνα 

είναι υποχρεωμένος να ζητήσει την ολική εκκένωση του γηπέδου. Σε 

περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκκένωση του 

γηπέδου εντός 45’, τότε ο Α’ Διαιτητής είναι υποχρεωμένος να διακόψει 

οριστικά τον αγώνα, κάνοντας λεπτομερή έκθεση για τα γεγονότα που 

προκάλεσαν την διακοπή. 

θ) Σε περίπτωση ρίψης αντικειμένων εντός του αγωνιστικού χώρου και ιδίως 

κροτίδων, πυρσών, βεγγαλικών κλπ, ή συμπλοκής φιλάθλων ή αθλητών ή 

εισόδου φιλάθλων στον ευρύτερο αγωνιστικό χώρο κατά τρόπο που από τα 

παραπάνω να διακυβεύεται το κύρος και η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, τότε ο 

Α΄ Διαιτητής είναι υποχρεωμένος να διακόψει προσωρινά τον αγώνα ζητώντας 

να γίνουν συστάσεις και κλήσεις μέσω των μεγαφώνων προκειμένου να 

σταματήσουν τα παραπάνω με παράλληλη επισήμανση των συνεπειών που 

μπορεί να επιφέρουν στην ομάδα τους. Σε περίπτωση επανάληψης ρίψεως 

αντικειμένων ή συμπλοκής φιλάθλων ή αθλητών ή νέας εισόδου τους στον 
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αγωνιστικό χώρο και εφόσον εξ’ αυτών μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, τότε 

ο Α διαιτητής έχει το δικαίωμα είτε να ζητήσει την ολική εκκένωση του γηπέδου 

είτε να διατάξει την οριστική διακοπή του αγώνα, αν δεν επιτευχθεί η εκκένωση. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί ολική εκκένωση του γηπέδου ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση ζ του παρόντος άρθρου. 

ι) Εάν από τις παραπάνω πράξεις προκληθεί διαπιστωμένος τραυματισμός 

αθλητή ή προπονητή ή άλλου μέλους μιας ομάδας ή μέρους του σώματος των 

διαιτητών ή παρατηρητή, η διακοπή του αγώνα είναι υποχρεωτική.  

5)  Σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις όπως και σε περίπτωση 

πειθαρχικών παραπτωμάτων αθλητών, παραγόντων, προπονητών κλπ, οι διαιτητές 

είναι υποχρεωμένοι να αναγράψουν στο Φ.Α. τα σχετικά επεισόδια με κάθε 

λεπτομέρεια και εντός 24 ωρών να υποβάλουν στην, κατά περίπτωση, διοργανώτρια 

αρχή έκθεση για τα συμβάντα.  

 6)  Οι διαιτητές οφείλουν να μην επιστρέψουν Δελτίο αθλητή, αν υποβλήθηκε ένσταση 

για κακή συμμετοχή αυτού ή για το γνήσιο της ταυτότητάς του και αφού αυτό 

γράφτηκε στο Φύλλο του αγώνα. 

Επίσης δεν επιστρέφεται το Δελτίο αθλητή από τους Διαιτητές, σε περίπτωση που 

έπεσε στην αντίληψη των αρμοδίων οργάνων, η σύμφωνα με τα πιο πάνω, κακή 

συμμετοχή αθλητή. 

 Τέλος δεν παραδίδεται από τους διαιτητές στο σωματείο δελτίο αθλητή που 

τιμωρήθηκε με απευθείας αποκλεισμό, κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

7) Ο Α’ διαιτητής πρέπει να αναφέρει στις «Παρατηρήσεις» του Φύλλου Αγώνα το λόγο 

για τον οποίο τιμώρησε κάποιον αθλητή ή άλλο μέλος της ομάδας με απευθείας 

αποκλεισμό (από τον αγώνα). Σε περίπτωση αναγραφής στο Φύλλο Αγώνα 

οποιουδήποτε πειθαρχικού παραπτώματος, ο Α’ διαιτητής ή o γυμνασίαρχος εφόσον 

υπάρχει, είναι υποχρεωμένος να αποστείλει αυτό στη διοργανώτρια, την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του αγώνα. 

Οι διαιτητές δεν κρατούν το δελτίο του αθλητή που θα αποκλεισθεί με την σκάλα των 

ποινών. 

Ο διαιτητής δεν αιτιολογεί στις παρατηρήσεις του φύλλου αγώνα την περίπτωση 

αποβολής αθλητή ή άλλου μέλους της ομάδας.. Αν η αποβολή αυτή έχει ως 

συνέπεια την διακοπή σετ ή αγώνα λόγω ελλιπούς ομάδας, ο διαιτητής κάνει σχετική 

αναφορά στο ΦΑ χωρίς και πάλι να αναφέρει τους λόγους της σχετικής αποβολής. 

8) Παρατηρητές Αγώνων (γυμνασίαρχοι) 

Παρατηρητής αγώνα είναι ο αξιωματούχος τον οποίο ορίζει η διοργανώτρια σύμφωνα 

με τις υφιστάμενες οδηγίες, για να εποπτεύει την σωστή οργάνωση ενός αγώνα και 

για την διασφάλιση της τήρησης των Γενικών Κανονισμών και οδηγιών. 

 

 

Άρθρο 18ο 
Φύλλο Αγώνα 

 

1) Τα Φύλλα Αγώνος εκδίδονται και βιβλιοδετούνται από την Ε.Ο.ΠΕ., από την οποία 

και τα προμηθεύονται οι Ενώσεις, οι Τοπικές Επιτροπές και τα σωματεία. Η ΕΟΠΕ 

διατηρεί το δικαίωμα παραχώρησης της έκδοσης των Φύλλων Αγώνος στις Ενώσεις. 

Το γηπεδούχο σωματείο έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στην Γραμματεία το 

Φύλλο Αγώνος. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί Φύλλο Αγώνα και το γεγονός 

αυτό καταστεί αιτία μη διεξαγωγής του αγώνα, το γηπεδούχο σωματείο μηδενίζεται. 
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Με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΠΕ, μπορεί σε συγκεκριμένα πρωταθλήματα να 

χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα.  

2) Το Φύλλο Αγώνος συντάσσεται εις τριπλούν ή τετραπλούν. Το πρωτότυπο 

παραδίδεται στον γυμνασίαρχο ή σε έναν διαιτητή, το δεύτερο αντίγραφο στην 

νικήτρια ομάδα, το τρίτο στην ηττημένη ομάδα και το τελευταίο (τέταρτο) παραμένει 

ως στο στέλεχος στο βιβλίο, εφόσον είναι εις τετραπλούν. 

3) Το Φύλλο Αγώνος συντάσσεται από τον σημειωτή-τρια του αγώνα, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς διαιτησίας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επιτρέπεται η διόρθωση του 

Φ.Α. μόνο με την έγκριση του Α΄ διαιτητή και μετά από ενημέρωση των αρχηγών των 

ομάδων. Κάθε διόρθωση πρέπει να γίνεται ευθύς αμέσως διαπιστωθεί το λάθος ή 

κατά τη διάρκεια της πρώτης φυσικής διακοπής του αγώνα και απαραίτητα να 

μονογράφεται από τους διαιτητές. 

4) Μετά το τέλος του αγώνα ακολουθεί η διαδικασία για το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα. 

Ο σημειωτής-τρια σε συνεργασία με τους διαιτητές, φροντίζει για την υπογραφή του 

Φύλλου Αγώνα από τους αρχηγούς των ομάδων. Στη συνέχεια αφού υπογράψει το 

Φύλλο Αγώνος το παραδίδει για έλεγχο και υπογραφή  στους διαιτητές κατά σειρά Β’ 

και Α’ και τον γυμνασίαρχο του αγώνα, σε όποιες κατηγορίες προβλέπεται η ύπαρξή 

του. 

Επίσης παράλειψη υπογραφής του Φ.Α. από διαιτητή δεν επιδρά στο κύρος του 

όμως αποτελεί πειθαρχικό διαιτητικό παράπτωμα. 

5)  Μετά την υπογραφή του Φύλλου Αγώνος από τους δύο διαιτητές (Α’ και Β’)  

απαγορεύεται η αναγραφή σε αυτό οποιασδήποτε παρατήρησης ή σημείωσης ή 

συμπλήρωσης ή διόρθωσης καθώς και η αναγραφή ένστασης. 

Κάθε γεγονός που συμβαίνει ύστερα από τον αγώνα θα γίνεται γνωστό στην 

διοργανώτρια αρχή με έκθεση, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί την αμέσως επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από τον αγώνα. Αυτονόητο είναι ότι έκθεση υποβάλλουν και οι δύο 

διαιτητές κεχωρισμένα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄ 
 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΝΑΒΟΛΕΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΓΩΝΑ – ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 

Άρθρο 19ο 
Βαθμολογία - Κατάταξη 

 

1) Οι ομάδες που συμμετέχουν σε έναν αγώνα βαθμολογούνται με δύο διαφορετικά 

συστήματα: 

Α. α) Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης 

 β) Έναν (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας 

 γ) Κανένα (0) βαθμό σε περίπτωση μηδενισμού 

Β. α) Τρεις (3) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3 – 0 σετ ή 3 – 1 σετ 

β) Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3 – 2 σετ 

γ) Ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας με 2 – 3 σετ 

δ) Κανένα (0) βαθμό σε περίπτωση ήττας με 0 – 3 σετ ή 1 – 3 σετ 

ε) Αφαίρεση τριών (-3) βαθμών σε περίπτωση μηδενισμού 

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. με τη Γενική Προκήρυξη κάθε έτους καθορίζει το σύστημα 

βαθμολόγησης των ομάδων σε κάθε πρωτάθλημα. Ειδικά για το Πρωτάθλημα της Α1 

Ανδρών, το σύστημα αποφασίζεται από την ΕΣΑΠ και κοινοποιείται στην ΕΟΠΕ με την 

Ειδική Προκήρυξη. 

Προκειμένου για το πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών, η ΕΣΑΠ μπορεί να επιβάλλει 

αφαίρεση τριών (-3) βαθμών και σε περίπτωση παραβίασης των 

προβλεπομένων στις διατάξεις άρθρων της Ειδικής Προκήρυξης. 

2) Σε περίπτωση επιβολής χρηματικού προστίμου σε σωματείο ή ΤΑΑ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και του Πειθαρχικού Δικαίου της ΕΟΠΕ και μη 

πληρωμής του εντός τριάντα ημερών από την ημέρα επιβολής του, το αρμόδιο 

δικαιοδοτικό όργανο, αυτεπαγγέλτως επιβάλει ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών για κάθε 

αγώνα της ομάδας του σωματείου στην οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο, 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 το δικαίωμα να 

κάθεται στον πάγκο της ομάδας (έφορο, φροντιστή, στατιστικολόγο κλπ) και δεν έχει 

εξοφληθεί εντός του προβλεπομένου χρονικού ορίου. 

3) Η ανακήρυξη της πρωταθλήτριας ομάδας καθώς και η βαθμολογική κατάταξη των 

ομάδων που έλαβαν μέρος σε κάθε πρωτάθλημα, καθορίζονται από την αντίστοιχη 

Προκήρυξη της ΕΟΠΕ ή της ΕΣΑΠ ή της Ένωσης ή της Τοπικής Επιτροπής. 

4) Κατά τη λήξη κάθε πρωταθλήματος ή και φάσεων του και σε περιπτώσεις ισοβαθμίας  
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ομάδων για όλες τις θέσεις, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται σε κάθε προκήρυξη, με 

την οποία ρυθμίζεται το σύστημα που θα εφαρμοστεί σε κάθε πρωτάθλημα, όπως π.χ. 

αγώνες κατάταξης, αποτελέσματα  μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν κ.λ.π. 

5) Ο αριθμός των ομάδων που υποβιβάζονται αγωνιστικά από κάθε κατηγορία στην 

αμέσως κατώτερη κατηγορία καθώς και ο αριθμός των ομάδων που προβιβάζονται 

στην αμέσως ανώτερη κατηγορία καθορίζονται από τις αντίστοιχες Προκηρύξεις 

Πρωταθλημάτων. 

6) Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 10 του παρόντος α)  ομάδα ή ομάδες 

που υποβιβάζονται σε κατώτερη κατηγορία, βάσει των αγωνιστικών αποτελεσμάτων 

τους τίθενται επικεφαλείς στην κατηγορία αυτή, όπως διαμορφώνεται με την προαγωγή 

των ομάδων που προβλέπεται στην ανώτερη κατηγορία, ενώ β) ομάδα ή ομάδες που 

υποβιβάζονται λόγω μη συμμετοχής ή αποβολής από το πρωτάθλημα τίθενται 

τελευταίες στην κατηγορία που υποβιβάζονται.  

7) Τα πρωτοεγγραφόμενα στη δύναμη της ΕΟΠΕ σωματεία μετέχουν στα υπ’ αυτής 

διοργανωνόμενα πρωταθλήματα, στην πρώτη αγωνιστική περίοδο, με οποιαδήποτε 

ομάδα δηλώσουν συμμετοχή. 

 

 

Άρθρο 20ο 
Αναβολές Αγώνων 

 

1) Επιτρέπεται η χορήγηση αναβολής μόνο με απόφαση α) της ΚΕΠ/ΕΟΠΕ η οποία 

επικυρώνεται από το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. της Ε.Ο.ΠΕ., β) του Δ.Σ. ή της ΚΕΠ της αρμόδιας 

περιφέρειας και γ) της ΕΣΑΠ, αναλόγως με το είδος της διοργάνωσης και αντιστοίχως 

τη διοργανώτρια αρχή, αφού εξαιτίας άλλων αθλητικών - και μόνον - εκδηλώσεων 

εμποδίζεται η συμμετοχή ενός ή περισσότερων αθλητών κάποιου σωματείου και αφού 

οι αθλητές αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί από το σωματείο σε αγώνες που έχουν γίνει 

μέχρι την ημερομηνία αυτή και μόνο αν συντρέχουν λόγοι των παρακάτω περιπτώσεων: 

α)  Αν το σωματείο τη μέρα του αγώνα διαθέσει ένα τουλάχιστο αθλητή του και 

προκειμένου για ΤΑΑ της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών δύο τουλάχιστον 

αθλητές και μόνο στην Α’ Φάση του πρωτ/τος, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει 

τουλάχιστον στο 50% των αγώνων του ΤΑΑ,  που αγωνίζεται στην Ελλάδα, την 

ίδια μέρα με την Εθνική ομάδα της Ελλάδας. 

β) Αν το σωματείο την ίδια μέρα του αγώνα του, αγωνίζεται στην Ελλάδα στα Κύπελλα 

Ευρώπης. 

γ) Αν το σωματείο που αγωνίζεται για τα Κύπελλα Ευρώπης, όπως πιο πάνω, στο 

Εξωτερικό, δεν βρίσκεται στην Ελλάδα ή αναχωρεί ή επιστρέφει την ίδια μέρα του 

αγώνα του. 

δ) Αν ένας ή περισσότεροι αθλητές σωματείου που μετέχουν σε Εθνική Ομάδα, όπως 

παραπάνω, που αγωνίζεται στο Εσωτερικό ή Εξωτερικό, δεν βρίσκονται στην έδρα 

του σωματείου τους, την ίδια μέρα του αγώνα του σωματείου τους. Εξαιρούνται οι 

αθλητές-τριες των Εθνικών Ομάδων Beach Volley. 

Όλες οι παραπάνω “συμμετοχές” και “αθλητικές εκδηλώσεις” θεωρούνται μόνο 

αυτές που αναφέρονται στο άθλημα της Πετοσφαίρισης και εφόσον πρόκειται για 

επίσημους ή φιλικούς αγώνας ή προετοιμασία ενόψει συμμετοχής σε επίσημη 

διεθνή διοργάνωση. 

ε) Αν το σωματείο τη μέρα του αγώνα διαθέσει ένα τουλάχιστο αθλητή του που 

αγωνίζεται στην Ελλάδα, την ίδια μέρα με την σχολική ομάδα στην Τελική Φάση του 
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Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης ή συμμετέχει στους αγώνες 

του Παγκοσμίου Σχολικού Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης. Η διάταξη αυτή δεν 

ισχύει για τους αθλητές που αγωνίζονται (είτε ως αμειβόμενοι είτε ως 

ερασιτέχνες) με το ΤΑΑ  στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας 

Ανδρών. 

στ) Απαγορεύεται απόλυτα κάθε διακοπή αγωνιστικού προγράμματος των τοπικών 

πρωταθλημάτων με σκοπό να προηγηθούν αγώνες που διακόπηκαν ή 

αναβλήθηκαν ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Η τύχη αυτών των αγώνων ρυθμίζεται 

με Ειδικές Διατάξεις των Ειδικών Προκηρύξεων των πρωταθλημάτων. 

ζ) Απαγορεύεται απόλυτα η αναβολή αγώνα με την αιτιολογία ότι παις/κορασίδα 

συμμετέχει σε αγώνα εφήβων/νεανίδων ενώ την ίδια ώρα, πριν ή μετά έχει αγώνα 

παιδικό/κορασίδων. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που έφηβος/νεάνιδα, 

παις/κορασίδα συμμετέχουν σε αγώνες ανδρών/γυναικών ή στο Τουρνουά Νέων 

ηλικίας κάτω των 23 ετών που δύναται να διοργανώσει η ΕΣΑΠ με τη συμμετοχή 

των ΤΑΑ. 

 Αντίθετα επιτρέπεται η αναβολή αγώνα ανδρών/γυναικών λόγω συμμετοχής του 

σωματείου στην ημιτελική ή τελική φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος 

εφήβων/νεανίδων, παίδων/κορασίδων, εφόσον τουλάχιστον δύο έφηβοι/νεάνιδες, 

παίδες/κορασίδες και προκειμένου για ΤΑΑ της Α1 Εθνικής κατηγορίας 

Ανδρών τρεις τουλάχιστον αθλητές και μόνο στην Α’ Φάση του πρωτ/τος, 

έχουν συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες ανδρών/γυναικών 

του σωματείου κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. 

η) Απαγορεύεται η αναβολή αγώνα με την αιτιολογία ότι ο προπονητής αναπτυξιακού 

τμήματος του σωματείου αγωνίζεται στην ανδρική ή γυναικεία ομάδα αυτού και το 

αντίστροφο. 

2)  Απαγορεύεται απόλυτα η χορήγηση αναβολής αγώνα  με το αιτιολογικό ότι οι ξένοι 

αθλητές-τριες που αγωνίζονται στη χώρα μας, καλούνται στην Εθνική ομάδα της 

πατρίδας τους για να συμμετάσχουν σε επίσημους αγώνες CEV & FIVB. Οι αλλοδαποί 

αθλητές-τριες θα παραχωρούνται στις Εθνικές τους ομάδες, σύμφωνα με τα ισχύοντα 

στους Κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB). 

 Ουδεμία αναβολή αγώνος/αγώνων θα χορηγείται στο σωματείο κατά τη διάρκεια της 

απουσίας των προαναφερομένων αθλητών, αθλητριών, προπονητών, προπονητριών. 

Οι αγώνες των πρωταθλημάτων – Κυπέλλων κ.λ.π. θα διεξάγονται κανονικά χωρίς η 

ΕΟΠΕ ή η ΕΣΑΠ να ΑΝΑΒΑΛΕΙ οποιονδήποτε αγώνα. Η ΕΣΑΠ μπορεί με απόφασή 

της που θα συμπεριληφθεί στην Ειδική Προκήρυξη να καθορίζει διαφορετικά τα 

ζητήματα που προκύπτουν από την παρούσα διάταξη. 

 Αντίθετα επιτρέπεται η αναβολή αγώνα ανδρών/γυναικών λόγω συμμετοχής του 

σωματείου στην ημιτελική ή τελική φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος 

εφήβων/νεανίδων, παίδων/κορασίδων, εφόσον τουλάχιστον δύο έφηβοι/νεάνιδες, 

παίδες/κορασίδες έχουν συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες 

ανδρών/γυναικών του σωματείου κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. 

3) Στα πρωταθλήματα Παμπαίδων και Παγκορασίδων και μόνον, επιτρέπεται χορήγηση 

αναβολής σε περίπτωση που τρεις (3) ή περισσότεροι αθλητές μιας ομάδας έχουν 

προσβληθεί από επιδημική ασθένεια και το γεγονός αυτό βεβαιώνεται από Δημόσιο 

Νοσοκομείο.  

4) Ειδικά σε περιπτώσεις όπου λόγω έντονων καιρικών ή άλλων φυσικών φαινομένων ή 

απεργιών καθίσταται δυσχερής και αμφίβολη η μετακίνηση ομάδας προς τον τόπο 
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διεξαγωγής του αγώνα, η ΚΕΠ έχει το δικαίωμα με απόφασή της να μεταθέσει έως 5 

ημέρες την διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα.  

5)  Ο αγώνας που αναβάλλεται ορίζεται να διεξαχθεί μέχρι τη διεξαγωγή της επόμενης 

αγωνιστικής, εκτός των περιπτώσεων που την αναβολή αιτηθεί το γηπεδούχο 

σωματείο και το αντίπαλο σωματείο χρειαστεί να μετακινηθεί άνω των εκατό 

χιλιομέτρων ή η διοργανώτρια με αιτιολογημένη απόφασή της κρίνει ότι αυτός δεν 

μπορεί να διεξαχθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας. 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.  

 

 

Άρθρο 21ο 
Απώλεια Αγώνα 

 

Σε περίπτωση που κάποια διαγωνιζόμενη ομάδα εμφανίσει αθλητές περισσότερους 

από πέντε και λιγότερους από τον απαιτούμενο, ελάχιστο αριθμό αθλητών-τριών με 

αθλητική περιβολή, έτοιμους να αγωνιστούν ή σε περίπτωση που κάποια 

διαγωνιζόμενη ομάδα δεν εμφανίσει τον απαιτούμενο για το αντίστοιχο πρωτάθλημα 

ελάχιστο αριθμό αθλητών-τριών συγκεκριμένης ηλικίας,  σύμφωνα με την αντίστοιχη 

Γενική και Ειδική Προκήρυξη για το αντίστοιχο πρωτάθλημα, ο αγώνας δεν διεξάγεται. 

Ο Α΄ διαιτητής του αγώνα είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στο Φ.Α. το γεγονός, οπότε 

ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της νόμιμα εμφανισθείσας (αντιπάλου) ομάδας με σκορ 

3 – 0 σετ και 75 – 0 πόντους. Σε περίπτωση που καμία από τις δύο ομάδες δεν 

συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό αθλητών-τριών, ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί και 

οι δύο ομάδες δεν θα πάρουν  κανένα βαθμό (0-3 σετ, 0-75 πόντοι).  Όπου το Δ.Σ. της 

Ε.Ο.ΠΕ. ή της ΕΣΑΠ (βλ. άρθρο 19 περ. 1 του παρόντος) αποφασίσει διαφορετικό 

τρόπο βαθμολογίας για συγκεκριμένο πρωτάθλημα ή πρωταθλήματα, τότε αντίστοιχα 

διαφοροποιείται η βαθμολόγηση στην περίπτωση της απώλειας αγώνα. Η σχετική 

τροποποίηση θα γίνεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 131 παρ.3 του ν.2725/99, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν.3057/2002 και θα ανακοινώνεται έγκαιρα 

προς τα συμμετέχοντα στο πρωτάθλημα σωματεία με την αντίστοιχη Ειδική 

Προκήρυξη. 

Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο υπερβεί τις τρεις (3) περιπτώσεις απώλειας  

αγώνα, για τον προαναφερόμενο λόγο, τότε από την επόμενη φορά κάθε «απώλεια 

αγώνα» ισοδυναμεί με μηδενισμό του στον κάθε αγώνα, υπό την έννοια της μη 

παρουσίας του (άρθρο 22 περ. α του παρόντος κανονισμού) με όλες τις εντεύθεν 

προβλεπόμενες βαθμολογικές συνέπειες. 

Για το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών ο παραπάνω αριθμός 

μπορεί να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος και θα προβλέπεται κατά περίπτωση 

στην Ειδική Προκήρυξη. 

Τα ανωτέρω δύναται να ισχύουν και σε περιπτώσεις που θα ορίζονται με τις εκάστοτε 

Γενικές και Ειδικές Προκηρύξεις. 
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Άρθρο 22ο 
Μηδενισμοί Σωματείων 

 

 Μηδενίζονται οι ομάδες των σωματείων που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

α) Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποια ομάδα σε αγώνα ή εμφανίσει λιγότερους 

από έξι (6) αθλητές ή με έγγραφο προς τη διοργανώτρια αρχή δηλώσει μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα από την προκαθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του 

αγώνα τη μη συμμετοχή του στον συγκεκριμένο αγώνα. 

β) Σε περίπτωση που δεν θα εμφανίσει τα δελτία των αθλητών που αγωνίζονται 

θεωρημένα από το σωματείο και από τον γιατρό σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 9 του 

ν. 2725/99, με την επιφύλαξη της διάταξης  του άρθρου 15 παρ. 3 του παρόντος 

Κανονισμού. 

γ) Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο Κεφ. Γ (άρθρα 15 & 16) και στην 

παράγραφο β του παρόντος άρθρου προκειμένου περί αγώνων Εθνικών κατηγοριών 

Α1 Ανδρών και Α1 Γυναικών πέραν της ποινής του μηδενισμού, το αρμόδιο 

Δικαιοδοτικό Όργανο θα δύναται με απόφασή της να επιβάλλει επιπλέον και τη ποινή 

της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα της επόμενης 

αγωνιστικής περιόδου του πρωταθλήματος που θα αγωνίζεται το σωματείο, εφ’ όσον 

ήθελε κρίνει ότι η μη προσκόμιση των δελτίων οφείλετο σε εσκεμμένη ενέργεια ή 

παράλειψη προκειμένου να επιβληθεί στο σωματείο ο μηδενισμός χάριν επιλογής 

θέσεως στην τελική κατάταξη εν’ όψει των play off. 

δ) Σε περίπτωση αποχώρησης από τον αγώνα, πριν από την κανονική λήξη του. 

ε) Σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής αθλητή. Αν αθλητής που δεν έχει το 

δικαίωμα - λόγω τιμωρίας του- να αγωνιστεί και όμως το δελτίο της ΕΟΠΕ βρίσκεται 

στα χέρια του, εφόσον δηλωθεί στο Φύλλο Αγώνος, θεωρείται ότι αγωνίστηκε 

αντικανονικά και το αντίπαλο σωματείο έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση για 

κακή συμμετοχή αθλητή. 

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή αθλητή που έλαβε μέρος σε αγώνα χωρίς να έχει 

δηλωθεί στο Φύλλο Αγώνα, θεωρείται αντικανονική και η ομάδα του θα υποστεί τα πιο 

κάτω: 

1) Τα σετ που έχει κερδίσει με την συμμετοχή του, τα χάνει με  25-0. 

2) Οι πόντοι που έχει κερδίσει με την συμμετοχή του στα σετ που έχει χάσει 

αφαιρούνται. 

3) Κατά τη διάρκεια του σετ που είναι σε εξέλιξη αφαιρούνται οι πόντοι που κέρδισε η 

ομάδα από την συμμετοχή του. 

4) Αν η διαπίστωση γίνει μετά το τέλος του αγώνα και πριν υπογραφεί το Φύλλο 

Αγώνα, η ομάδα του μηδενίζεται. 

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που προπονητής καθίσει στον πάγκο 

ομάδας χωρίς την απαραίτητη κάρτα του ΣΕΠΠΕ, στις κατηγορίες που ισχύει η 

υποχρέωση αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 11 

του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, αθλητής είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος 

προπονητή Πετοσφαίρισης και δεν την έχει καταθέσει προηγουμένως στην Ε.Ο.ΠΕ. 

Σημειώνεται ότι ως αντικανονική συμμετοχή αθλητή θεωρείται και αυτή αθλητή 

σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α. και το οποίο δεν έχει τακτοποιήσει τις απορρέουσες 

από τον ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3057/02, 

φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Η αντικανονικότητα της συμμετοχής 

του αθλητή στις περιπτώσεις αυτές κρίνεται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, 
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κατόπιν εντάσεως ή αυτεπάγγελτα ύστερα από υποβολή της σχετικής έκθεσης της 

ΕΣΑΠ του ή κατόπιν εκθέσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. 

στ) Σε περίπτωση αποχώρησης με έγγραφη δήλωση από τους υπόλοιπους αγώνες του 

πρωταθλήματος. 

ζ) Εξαιτίας αντικανονικότητας του γηπέδου του γηπεδούχου, όπως προβλέπεται από 

τους κανονισμούς και από τον παρόντα Κανονισμό, εφ’ όσον η αντικανονικότητα 

υπήρξε αιτία ματαιώσεως του αγώνα. 

η) Σε περίπτωση μη εξεύρεσης γηπέδου μέχρι τρεις ημέρες πριν την προκαθορισμένη 

ημέρα διεξαγωγής του αγώνα στην περίπτωση που ο αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί 

στο γήπεδο του γηπεδούχου σωματείου, είτε λόγω κωλύματος είτε λόγω προβλήματος 

διάθεσής του. 

θ) Σε περίπτωση που θα καταλογιστεί υπαιτιότητα από το αρμόδιο όργανο για μη 

διεξαγωγή ή διακοπή του αγώνα. 

ι) Απαγορεύεται επί ποινή μηδενισμού να εγγραφεί στο Φύλλο Αγώνος ή να κάθεται 

στον πάγκο σωματείου αλλοδαπός προπονητής σαν coach με εξαίρεση την Α1 Εθνική 

κατηγορία Ανδρών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών του  

ΣΕΠΠΕ και τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου. 

ια)  Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας αθλητή, πλαστογραφίας δελτίου αθλητή.  

Στις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής αθλητή και χρησιμοποίησης 

οποιουδήποτε τιμωρημένου προσώπου το αρμόδιο όργανο επιβάλει την ποινή του 

μηδενισμού στο συγκεκριμένο αγώνα και αυτεπαγγέλτως, εφόσον διαπιστώσει το σχετικό 

παράπτωμα κατά την επικύρωση του φύλλου αγώνος. 

Ενόψει της εκδίκασης υπόθεσης μηδενισμού Σωματείου για αγώνα Εθνικής 

Κατηγορίας ή Κυπέλλου,  η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ θα πρέπει να συντάσσει έκθεση – εισήγηση την 

οποία υποβάλλει στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο υποχρεωτικά καλεί στην 

εκδίκαση την ΚΕΠ/ΕΟΠΕ και τα εμπλεκόμενα Σωματεία.   

 

 

Άρθρο 23ο 
Αποκλεισμός Σωματείων 

 

1)  Σε περίπτωση που σωματείο υποπέσει για δεύτερη φορά (σε οποιαδήποτε φάση του 

πρωταθλήματος) σε οποιαδήποτε από τις παραβάσεις του προηγούμενου άρθρου  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. Ειδικά για 

το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, το ΤΑΑ δεν υπολογίζεται 

στον βαθμολογικό πίνακα και τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν αφαιρούνται. 

2) Σε περίπτωση που σωματείο Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, Pre League Γυναικών, 

Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών και εφόσον υπάρχει 

σύμφωνη γνώμη της ΕΣΑΠ και της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών,  υποπέσει στην 

παράβαση της περ. α του άρθρου 22, έστω και μια φορά κατά τη διάρκεια της 

αγωνιστικής περιόδου (όχι κατά τη διάρκεια Play Off), αποκλείεται από τους 

υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος.  

3) Σωματείο ή ΤΑΑ που δηλώσει συμμετοχή αλλά δηλώσει εγγράφως πριν την έναρξη του 

πρωταθλήματος ότι δεν θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα ή δεν προσέλθει να αγωνιστεί 

στους δύο πρώτους αγώνες ή στον πρώτο αγώνα στην Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, 



32                                                                                                                          
Μάιος 2019 

Pre League Γυναικών, Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών - Γυναικών, δεν υπολογίζεται στον 

πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης (μη υπολογιζόμενων των δύο μηδενισμών), 

υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και του επιβάλλονται από το αρμόδιο 

Δικαιοδοτικό Όργανο οι παρακάτω ποινές: 

α) Χρηματική ποινή 20.000 € και αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το 

πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περιόδου, εάν 

πρόκειται για ΤΑΑ της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών 

β) Χρηματική ποινή 20.000 € και αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το 

πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περιόδου, εάν πρόκειται 

για σωματείο της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών 

γ) Χρηματική ποινή 7.500 € και αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το πρωτάθλημα 

που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εάν πρόκειται για σωματείο 

της Pre League Γυναικών (και Ανδρών εφόσον δημιουργηθεί) 

δ) Χρηματικό ποινή 3.500 € και αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το πρωτάθλημα 

που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική, εάν πρόκειται για σωματείο της Α2 

Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών 

ε) Χρηματικό ποινή 1.000 € και αφαίρεση δεκαπέντε (-15) βαθμών από το πρωτάθλημα 

που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εάν πρόκειται για σωματείο 

της Β’ Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό πρωτ/μα Ανδρών-Γυναικών ή Τοπικής 

Κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών 

4)Σωματείο που αποχωρεί είτε με έγγραφη δήλωση αποχώρησης είτε με δύο μηδενισμούς 

μετά την έναρξη πρωταθλήματος ανδρών – γυναικών είτε δεν προσέρχεται να αγωνιστεί 

σε έναν αγώνα στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, Pre League 

Γυναικών, Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών έχοντας συμμετάσχει σε αυτό 

έστω και σε έναν αγώνα, υπολογίζεται στον πίνακα της τελικής βαθμολογίας, αφού 

μηδενιστεί στους υπόλοιπους αγώνες (με εξαίρεση το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής 

κατηγορίας Ανδρών, όπου το ΤΑΑ δεν υπολογίζεται στον βαθμολογικό πίνακα 

και τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν αφαιρούνται) και υποβιβάζεται στην 

αμέσως κατώτερη κατηγορία και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στην 

προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου ποινές, εφόσον αυτό γίνει μέχρι τη 

λήξη της Α’ Φάσης του πρωταθλήματος, όπως αυτή ορίζεται από την Ειδική 

Προκήρυξη. 

5) Σε περίπτωση που σωματείο συμμετέχει σε αγώνες Play Offs πρωταθλήματος 

ανδρών/γυναικών και κατά τη διάρκειά τους υποπέσει σε μηδενισμό, ο οποίος θα είναι 

ο πρώτος κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, αποκλείεται από τους 

υπόλοιπους αγώνες Play Off. 

 Αν το σωματείο υποπέσει σε μηδενισμό, ο οποίος θα είναι ο πρώτος κατά τη διάρκεια 

της αγωνιστικής περιόδου, σε αγώνες Play Offs ηλικιακών πρωταθλημάτων 

αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες Play Offs. 

6) Σε σωματείο που προκρίθηκε στη Β’ Φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος, σε 

Πρωταθλήματα πρόκρισης κ.λ.π. και δεν συμμετέχει σε αυτά επειδή επικαλέστηκε 

λόγους που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ή της προκηρύξεις της 

ΕΟΠΕ ή αποχωρεί από τα πρωταθλήματα αυτά του επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης 

τριών (-3) βαθμών από το αντίστοιχο πρωτάθλημα, στο οποίο δεν έλαβε μέρος ή 

αποχώρησε, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 
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Άρθρο 24ο 
Παθητική Αγωνιστική Συμπεριφορά 

 

1) Όταν αθλητές-τριες μίας ομάδας αγωνίζονται παθητικά κατά τρόπο που προσβάλλει 

και δυσφημεί το άθλημα (σκόπιμα μειωμένη απόδοση κλπ) τότε θα γίνεται από τον 

διαιτητή παρατήρηση προς τον αρχηγό της ομάδας. Αν και μετά την πρώτη 

παρατήρηση, ακολουθεί η ίδια συμπεριφορά, ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να 

διακόψει τον αγώνα, μηδενίζοντας την ομάδα οι παίκτες της οποίας αγωνίζονται 

παθητικά, κάνοντας και σχετική έκθεση προς τη διοργανώτρια. 

2) Σε περίπτωση που η ίδια ομάδα υποπέσει στο ίδιο παράπτωμα κατά τη διάρκεια της 

ίδιας αγωνιστικής περιόδου, επιβάλλονται: α) Στους αθλητές που υπέπεσαν στο 

παράπτωμα της σκόπιμα μειωμένης απόδοσης καθώς και στους προπονητές αυτών η 

ποινή  αποκλεισμού από αγώνες μέχρι ένα έτος και χρηματικό πρόστιμο 1.000 έως 

10.000 ευρώ συνολικά, β) Στην ομάδα αποκλεισμός από τους υπόλοιπους αγώνες του 

πρωταθλήματος ή της διοργάνωσης, υποβιβασμός στην αμέσως κατώτερη κατηγορία 

για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, αφαίρεση 3 βαθμών από το πρωτάθλημα της 

επόμενης αγωνιστικής περιόδου, αν δε δεν υπάρχει κατώτερη κατηγορία, αφαίρεση 5 

βαθμών από το πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, καθώς και 

πρόστιμο 1.000 έως 10.000 ευρώ. Αρμόδιοι για την επιβολή των αντίστοιχων ποινών 

είναι το ΜΠΔΟ/ΕΟΠΕ ή ΕΣΑΠ  αναφορικά με τα πρωταθλήματα  Α1, Α2, και Β΄ 

Εθνικών κατηγοριών Ανδρών και Α1, Pre League, Α2 και Β΄ Εθνικών κατηγοριών 

Γυναικών και σε κάθε άλλη περίπτωση οι Πειθαρχικές Επιτροπές της ΕΟΠΕ  ή των 

Ενώσεων. 

3) Οι ποινές της προηγουμένης παραγράφου επιβάλλονται από το αρμόδιο, κατά 

περίπτωση δικαιοδοτικό όργανο και σε περιπτώσεις αγώνα ως προς τον οποίο η 

“παθητική συμπεριφορά” ή η εν γένει αγωνιστική συμπεριφορά που επιδεικνύεται από  

διαγωνιζόμενους (ομάδες ή διαγωνιζόμενους μεμονωμένα) λαμβάνει χώρα ενόψει 

διαμόρφωσης συγκεκριμένου αγωνιστικού αποτελέσματος, λόγω της χειραγώγησης 

αγώνα ενόψει στοιχηματισμού, των διαγωνιζομένων  ή τρίτων σε αυτόν. Στις 

περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να επιληφθεί το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, αρκεί 

(πέραν του Φύλλου Αγώνα και των σχετικών Εκθέσεων) και πληροφόρησή του από 

εισαγγελική ή αστυνομική αρχή ή άλλη αρμόδια αθλητική  και κρατική αρχή (εγχώρια ή 

αλλοδαπή). Σε κάθε περίπτωση η σχετική υπόθεση προωθείται αμελλητί στον αρμόδιο 

αθλητικό εισαγγελέα. 

Οι κατά περίπτωση διοργανώτριες δύνανται να ορίζουν ειδικά εντεταλμένο παρατηρητή 

σε περιπτώσεις αγώνων ως προς τους οποίους υφίστανται ενδείξεις χειραγώγησης του 

αποτελέσματός τους, ο οποίος δύναται να συντάξει σχετική έκθεση προς επιβολή 

προαναφερομένων ποινών. Ειδικά για  την επιβολή των ποινών αυτών στα σωματεία 

και στους προπονητές, το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, προ της επιβολής τους, 

εξετάζει αν αυτοί γνώριζαν ή ανέχθηκαν την εν λόγω αγωνιστική συμπεριφορά ενόψει 

στοιχηματισμού και διαμορφώσεως του αποτελέσματος του αγώνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

Άρθρο 25ο 
Ενστάσεις 

 

1) Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τις ομάδες που συμμετέχουν σε αγώνα και για 

τους παρακάτω και μόνον λόγους και υπό τις εξής προϋποθέσεις για την τυπική και 

ουσιαστική αποδοχή τους: 

α) Για  αντικανονικό γήπεδο, δηλαδή όταν το γήπεδο δεν συγκεντρώνει όλες τις 

προϋποθέσεις των Κανονισμών Παιδιάς. 

Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε αντικανονικότητα του γηπέδου, υποβάλλονται 

πριν από την έναρξη του αγώνα, σημειώνονται στο Φύλλο του Αγώνα από τον 

αρχηγό της ομάδας και επιβεβαιώνουν, με υπογραφή, ότι είναι γνώστες της 

ένστασης, ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας και οι διαιτητές του αγώνα. 

Για το αν θα γίνει ή όχι ο αγώνας, όταν το γήπεδο κρίνεται αντικανονικό, μόνος 

αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο Α διαιτητής, που είναι υποχρεωμένος να σημειώσει  

στο Φύλλο του αγώνα την απόφασή του και να την αιτιολογήσει απόλυτα. Οι 

ομάδες που αγωνίζονται είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν με την απόφαση 

του διαιτητή, αλλά έχουν το δικαίωμα να κάνουν ένσταση, σύμφωνα με τα 

παραπάνω. 

β) Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή (να αναφέρουν απαραίτητα ονοματεπώνυμο 

αθλητή και αναλυτικά τους λόγους). 

Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να είναι συγκεκριμένες, υποβάλλονται δε πριν από την 

έναρξη του αγώνα ή και ενώ διεξάγεται και μέχρι την λήξη του, σημειώνονται στο 

Φύλλο του αγώνα από τον/την αρχηγό της ομάδας και επιβεβαιώνουν με υπογραφή 

ότι είναι γνώστες της ένστασης, ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας και οι διαιτητές 

του αγώνα.  
γ) Για πλαστοπροσωπία που γίνεται από αθλητή ή πλαστογραφία δελτίου 

(αγωνιστική λίστα) ή/και κάρτας υγείας αθλητή. 

Η ένσταση για πλαστοπροσωπία ή πλαστογραφία υποβάλλεται όσο διαρκεί ο 

αγώνας και μέχρι το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα. Βεβαιώνεται από τους διαιτητές 

του αγώνα, ακόμα και όταν δεν καταγγέλλεται από το αντίπαλο σωματείο. Οι 

διαιτητές έχουν υποχρέωση να δώσουν εντολή στον αθλητή, τη συμμετοχή του 

οποίου αφορά η ένσταση, να μην φύγει από το γήπεδο μέχρις ότου συγκεντρώσουν 

και καταχωρήσουν στο Φύλλο Αγώνος τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν 

το αρμόδιο όργανο στην εκδίκαση της ένστασης (στοιχεία ταυτότητας, ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, δείγμα υπογραφής κλπ). Επίσης οι διαιτητές οφείλουν, εφόσον 

κατά την κρίση τους πιθανολογείται η τέλεση πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας 

δελτίου αθλητή (αγωνιστική λίστα) ή/και κάρτας υγείας αθλητή, να κρατήσουν 

την αγωνιστική λίστα στην οποία συμπεριλαμβάνεται αθλητής ή/και την 

κάρτα υγείας αντίστοιχα, τα οποία πρέπει να παραδώσουν στη διοργανώτρια 

μαζί με το φύλλο αγώνα. Τα προαναφερόμενα ισχύουν και στην περίπτωση 

αντικατάστασης, αποχώρησης ή αποβολής του αθλητή, εφόσον η ένσταση 

πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας δελτίου (αγωνιστική λίστα)  ή/και κάρτα 

υγείας αθλητή που τον αφορά έγινε πριν ή κατά την αντικατάσταση, αποχώρηση ή 

αποβολή του. Η άρνηση του αθλητή να συμμορφωθεί στις εντολές του διαιτητή  (την 
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οποία ο τελευταίος υποχρεούται να σημειώσει στις παρατηρήσεις του στο Φύλλο 

Αγώνα) θεωρείται ως ομολογία του ίδιου και της ομάδας του για την διάπραξη του 

παραπτώματος. Αν ο αθλητής αρνηθεί ή αποχωρήσει, σημειώνουν το περιστατικό 

στο Φύλλο Αγώνος με την εκτίμησή τους για τους λόγους αρνήσεως ή 

αποχωρήσεως. Πλαστοπροσωπία  ή πλαστογραφία δελτίου (αγωνιστική λίστα)  

ή/και κάρτα υγείας αθλητή θεωρείται και μόνο η αναγραφή του και επικύρωση από 

τους υπευθύνους της ομάδας του (αθλητής-αρχηγός, προπονητής), στο Φύλλο 

Αγώνος άσχετα αν ο αθλητής δεν αγωνιστεί και έχουν όλοι τις προβλεπόμενες 

επιπτώσεις. Η πλαστοπροσωπία και η πλαστογραφία δελτίου αθλητή τιμωρείται με 

μηδενισμό της ομάδας, που χρησιμοποιεί τον αθλητή, για το συγκεκριμένο αγώνα 

και με αφαίρεση δέκα (10) βαθμών από τον πίνακα της βαθμολογίας του 

πρωταθλήματος έστω και αν πρόκειται για αγώνα Κυπέλλου, ενώ στον αθλητή, τον 

αρχηγό της ομάδας και τον προπονητή και τον έφορο επιβάλλονται οι κυρώσεις 

που προβλέπονται στο Πειθαρχικό Δίκαιο της Ε.Ο.ΠΕ., ανεξάρτητα από τυχόν 

προβλεπόμενες αλλού κυρώσεις. 

δ) Για παράβαση ή κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς, από τους διαιτητές, 

των οποίων συνέπεια ήταν η διαμόρφωση αποτελέσματος που σε αντίθετη 

περίπτωση να ήταν υπέρ της ενιστάμενης ομάδας. 

Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να αναφέρονται στον Α διαιτητή, από τον αρχηγό της 

ομάδας, της στιγμή της παράβασης ή και μέσα στο διάστημα της πρώτης διακοπής 

του αγώνα που ακολουθεί την παράβαση. Τη στιγμή της υποβολής της ένστασης 

από τον αρχηγό της ομάδας, οι διαιτητές υποχρεούνται να καταγράψουν το αίτημα 

υποβολής ένστασης στο χώρο των παρατηρήσεων του φύλλου αγώνα. Στο τέλος 

του αγώνα ο αρχηγός της ομάδας είναι υποχρεωμένος να δηλώσει αν θα υποβάλει 

ή όχι ένσταση. Η δήλωση αυτή του αρχηγού καταγράφεται στο φύλλο αγώνα, 

υπογράφεται από τον ίδιο τον αρχηγό και λαμβάνει γνώση με υπογραφή ο αρχηγός 

της αντίπαλης ομάδας. 

Αν τελικά υποβληθεί ένσταση σημειώνεται στο φύλλο του αγώνα, μετά τη λήξη του 

αγώνα, από τον αρχηγό της ομάδας. Επιβεβαιώνουν, με υπογραφή ότι είναι 

γνώστες της ένστασης ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας και οι διαιτητές του αγώνα. 

Επίσης γνώση λαμβάνει για κάθε ένσταση και ο γυμνασίαρχος, αν υπάρχει. Η 

ένσταση πρέπει να είναι ορισμένη και να αναφέρεται στη συγκεκριμένη παράβαση 

και όχι γενικά για κακή διαιτησία. 

Για τις ενστάσεις που υποβάλλονται για παράβαση ή κακή εφαρμογή των 

Κανονισμών Παιδιάς, ο Α’ διαιτητής είναι υποχρεωμένος να απαντήσει περιληπτικά, 

στο Φύλλο του αγώνα, δίνοντας εξηγήσεις για την απόφαση βάσει των διεθνών 

κανονισμών παιδιάς. Για την απάντηση αυτή υπογράφει και ο Β Διαιτητής, εφόσον 

συμφωνεί ή σε διαφορετική περίπτωση ο Β΄ Διαιτητής υποβάλει ξεχωριστή έκθεση. 

Λεπτομέρειες αναφέρονται στις εκθέσεις των Διαιτητών.  

ε) Για χρησιμοποίηση αλλοδαπού προπονητή ή αλλοδαπής προπονήτριας ως coach 

κατά παράβαση του Κανονισμού Προπονητών του ΣΕΠΠΕ, του παρόντος 

Κανονισμού,  της αθλητικής νομοθεσίας και του Κοινοτικού Δικαίου. 

στ) Για μη τέλεση εκ μέρους των διαιτητών αγώνα, λόγω μη έγκαιρης και νομότυπης 

προσκόμισης της Αγωνιστικής Λίστας ή/και των Καρτών Υγείας. 

2)  Η ένσταση που υποβάλλεται και υπογράφεται στο Φύλλο του αγώνα, για να γίνει δεκτή 

για συζήτηση, πρέπει να υποστηριχτεί, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας που έγινε ο αγώνας, με έγγραφο που 

υπογράφεται νόμιμα από το σωματείο που υπέβαλε την ένσταση και να καταβληθεί το 
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παράβολο που προβλέπεται από την προκήρυξη του Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση 

απόρριψης της ένστασης το παράβολο περιέρχεται στη διοργανώτρια. 

3) Ο διαιτητής του αγώνα είναι υποχρεωμένος να δέχεται να σημειώνεται στο Φύλλο του 

Αγώνα, κάθε ένσταση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και κάθε 

ένσταση σχετική με τον αγώνα, που διεξήχθη ή αναβλήθηκε, ματαιώθηκε ή 

διακόπηκε, για οποιοδήποτε λόγο. Μετά την υποβολή της ένστασης  ο διαιτητής 

υποχρεούται να απαντήσει συνοπτικά στο Φύλλο Αγώνα και να αιτιολογήσει την 

απόφαση ή την παράλειψή  που προσβάλλεται. Την απάντηση αυτή θα πρέπει 

να συνυπογράψει και ο άλλος διαιτητής. Περισσότερες λεπτομέρειες, που όμως 

δεν είναι δυνατόν να διαφοροποιούν την προηγούμενη απάντησή του στο 

Φύλλο Αγώνα, αναφέρονται από τους διαιτητές στις ξεχωριστές έγγραφες 

εκθέσεις τους. Ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας πρέπει υποχρεωτικά να 

λαμβάνει γνώση ενυπογράφως επί του φύλου αγώνα για κάθε ένσταση ή 

απάντηση που καταγράφηκε στο ΦΑ. Αδικαιολόγητη άρνηση των διαιτητών να 

δεχθούν ένσταση για τους παραπάνω λόγους αποτελεί πειθαρχικό διαιτητικό 

παράπτωμα και παραπέμπονται αυτεπάγγελτα στην ΚΕΔ ή την αντίστοιχη 

Επιτροπή των Ενώσεων. Σε περίπτωση άρνησης του Διαιτητή να καταγράψει την 

ένσταση στο φύλλο αγώνος, η υπογραφή του φύλλου αγώνος από τον αρχηγό της 

ομάδας με επιφύλαξη, θα δύναται να θεωρηθεί ως ένσταση εφόσον υποστηριχθεί 

εμπρόθεσμα και τηρηθούν και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπει το παρόν 

άρθρο.  

4) Οι ενστάσεις που υποβάλλονται για αγώνες Πρωταθλημάτων και που αφορούν το 

κύρος αγώνα, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΟΠΕ ή της ΕΣΑΠ, εκδικάζονται 

από το ΜΠΔΟ της ΕΟΠΕ ή της ΕΣΑΠ σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 120 

ν. 2725/99, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες από την Κεντρική Επιτροπή 

Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ και επικυρώνονται από το ΔΣ της ΕΟΠΕ. 

Οι ενστάσεις για αγώνες Περιφερειακών Πρωταθλημάτων όπου υφίστανται μόνο 

Αγωνόδικες ή Τοπικές Επιτροπές εκδικάζονται από το ΔΣ της ΕΟΠΕ, μετά  από 

διαβίβαση  πλήρη φακέλου με τα σχετικά στοιχεία από την Αγωνόδικη Επιτροπή προς 

της ΕΟΠΕ. 

Οι ενστάσεις που υποβάλλονται για αγώνες των Τοπικών Πρωταθλημάτων, στις 

περιοχές που υπάρχουν Ενώσεις, εκδικάζονται από την επιτροπή πρωταθλημάτων της 

Ένωσης και επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Κατά τη συζήτηση 

οιασδήποτε ενστάσεως απαγορεύεται η παράσταση ή παρέμβαση, τρίτου, μη 

διαγωνισθέντος στον αγώνα για τον οποίο υπεβλήθη η ένσταση, σωματείου. 

Παρίσταται μόνο το ενδιαφερόμενο σωματείο δι’ εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του ή 

συνηγόρου του, μπορεί δε να καταθέσει και έγγραφο σχετικό υπόμνημα. 

5) Ειδικά οι ενστάσεις που υποβάλλονται για παράβαση ή κακή εφαρμογή των 

Κανονισμών Παιδιάς, εκδικάζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της 

ΕΟΠΕ ή των Ενώσεων, σύμφωνα με τον νόμο 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. Σε περίπτωση που η παράβαση των Κανονισμών Παιδιάς πραγματοποιήθηκε 

μετά την έναρξη του αγώνα και γίνει δεκτή η ένσταση ο αγώνας επαναλαμβάνεται από 

την έναρξη του σετ κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε η παράβαση. Στην 

περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα των σετ που έχουν λήξει κατοχυρώνονται. Οι 

διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να επιλέξουν και να δηλώσουν στο ΦΑ αθλητές από 

αυτούς που είχαν στη δύναμη τους και είχαν δικαίωμα συμμετοχής κατά τον χρόνο 

τέλεσης του αγώνα που επαναλαμβάνεται. 
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6) Οι αποφάσεις, των αρμοδίων για την εκδίκαση των ενστάσεων οργάνων, 

ανακοινώνονται και στα δύο ενδιαφερόμενα σωματεία. 

7) Η υποβολή ένστασης δεν επηρεάζει την πρόοδο του πρωταθλήματος. 

 

 

Άρθρο 26ο 
Εφέσεις - Προσφυγές 

 

1) Οι Εφέσεις ή Προσφυγές που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων των Αρμοδίων 

Οργάνων της ΕΟΠΕ, της ΕΣΑΠ ή των Ενώσεων, εκδικάζονται από το Ανώτατο 

Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 121 παρ. 1α  και 124 ν. 2725/99 και 127Α του ν. 2725/1999. 

2) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στους 

διεξαγόμενους αγώνες αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά όργανα, για 

την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών, μόνο τα προβλεπόμενα από το 

νόμο 2725/99 ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές. 

3) Η άσκηση προσφυγής ή έφεσης δεν επηρεάζει την πρόοδο του πρωταθλήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 

Άρθρο 27ο 
Οικονομικοί Όροι 

 

 

1) Οι δαπάνες για τις μετακινήσεις των σωματείων για όλα τα πρωταθλήματα που 

συμμετέχουν καθώς επίσης για τους αγώνες των Κυπέλλων Ελλάδας Ανδρών και 

Γυναικών βαρύνουν το σωματείο. Οι λοιποί οικονομικοί όροι (εισιτήρια, παράβολα, 

αποζημιώσεις διαιτητών κλπ) με βάση τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα 

πρωταθλήματα καθορίζονται με τις Ειδικές Προκηρύξεις. 

2) Η ΕΟΠΕ δεν καλύπτει τα έξοδα των διαιτητών και των παρατηρητών για τους 

αγώνες (εκτός της Β’ Φάσης των Πανελληνίων αναπτυξιακών πρωταθλημάτων, των 

Τελικών Αγώνων των Κυπέλλων Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών και των Τουρνουά 

Ανόδου), που βαρύνουν τα γηπεδούχα σωματεία. 

Η κάλυψη των εξόδων των διαιτητών και των παρατηρητών από το γηπεδούχο 

σωματείο θα γίνεται σύμφωνα   με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

3) Με τις ίδιες (Ειδικές) προκηρύξεις, θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι 

οικονομικοί όροι τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής μεταδόσεως αγώνων ανά κατηγορία 

Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στις διατάξεις  του 

άρθρου 84 ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3057/02.  

4) Ομάδα η οποία, δεν προσέλθει σε προγραμματισμένο αγώνα, δεν συμμετάσχει σε 

αυτόν ή αποχωρήσει από αυτόν πριν την κανονική του λήξη, πλέον των 

προβλεπομένων από  τις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου και του παρόντος 

Κανονισμού της ΕΟΠΕ κυρώσεων, δεν δικαιούται κανενός, απολύτως, χρηματικό ποσό 

από εισπράξεις, αποζημιώσεις μετακινήσεων κ.λ.π., το δε ποσοστό που της αναλογεί 

περιέρχεται στο ταμείο της ΕΟΠΕ ή της ΕΣΑΠ για το Πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 28ο 
Διατήρηση από ΤΑΑ ομάδων ερασιτεχνών αθλητών-τριών 

 

 Η διατήρηση Τ.Α.Α. πετοσφαίρισης από αθλητικό σωματείο επιτρέπεται, μόνο 

εφόσον το σωματείο διατηρεί συγχρόνως δύο (2) τουλάχιστον ομάδες ερασιτεχνών 

αθλητών (παίδων, εφήβων, παμπαίδων), οι οποίες συμμετέχουν ενεργά στα αγωνιστικά 

προγράμματα της Ένωσης – Περιφέρειας ή της Τοπικής Επιτροπής στην οποία ανήκουν. 

Σε περίπτωση που σύμφωνα με τον νόμο, στο μέλλον ιδρυθούν και Τ.Α.Α. 

γυναικείας πετοσφαίρισης, τότε για την ίδρυση και λειτουργία τους προϋποτίθεται η 

διατήρηση δύο (2) τουλάχιστον ομάδων ερασιτεχνών αθλητριών (κορασίδων, νεανίδων, 

παγκορασίδων), οι οποίες συμμετέχουν ενεργά στα αγωνιστικά προγράμματα της Ένωσης 

– Περιφέρειας ή της Τοπικής Επιτροπής στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με τα – κατά τα 

λοιπά – οριζόμενα στα άρθρα 59 και 60 του ν. 2725/99. 

 Οι Ενώσεις – Περιφέρειες ή Τοπικές Επιτροπές  που ανήκουν τα σωματεία ΤΑΑ 

είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ την ΕΟΠΕ σε περίπτωση που κάποια 

ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή σύμφωνα με τα παραπάνω ή αποβληθεί για οποιοδήποτε 

λόγο από τα πρωταθλήματα. 

 

 

Άρθρο 29ο 
Θέματα Doping 

 

1.  Σε όλους τους αγώνες πρωταθλημάτων και κυπέλλου, καθώς και σε όλους τους 

αγώνες που διοργανώνονται από την Ε.Ο.ΠΕ., την ΕΣΑΠ, τις Ενώσεις ή τις Τοπικές 

Επιτροπές μπορεί να διενεργείται έλεγχος ντόπινγκ με εντολή του Εθνικού Συμβουλίου 

Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

128Ε του ν. 2725/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 56 του ν. 3057/2002, την ΥΑ 

19514/2005 και τους ιατρικούς κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης 

(FIVB) καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4373/2016. Η επιλογή των 

αθλητών κάθε ομάδας που υποβάλλονται σε έλεγχο γίνεται μετά από κλήρωση, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους ιατρικούς κανονισμούς της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB) όπως εκάστοτε ισχύουν. Για το αποτέλεσμα της 

κλήρωσης συντάσσεται πρακτικό όπου αναγράφονται τα στοιχεία των κληρωθέντων. 

Το πρακτικό υπογράφεται από τον υπεύθυνο ελέγχου ντόπινγκ, το γυμνασίαρχο του 

αγώνα ή τον Α’ διαιτητή και τους εκπροσώπους των ομάδων. Αν δεν προσέλθουν οι 

εκπρόσωποι των ομάδων, τότε υπογράφεται μόνο από τον υπεύθυνο ελέγχου και το 

γυμνασίαρχο ή τον Α’ διαιτητή.  

2. Εκτός από τους αθλητές που κληρώνονται με την παραπάνω διαδικασία, με εντολή του 

Ε.Σ.ΚΑ.Ν. μπορεί να διενεργείται έλεγχος ντόπινγκ και σε άλλους αθλητές, που 

συμμετέχουν ή όχι στον αγώνα, εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις του ν. 2725/1999, 

όπως ισχύει, της ΥΑ 19514/2005, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4373/2016 και των 

ιατρικών κανονισμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB) όπως 

εκάστοτε ισχύουν.   
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3.  Σε διεθνείς αγώνες πετοσφαίρισης που διοργανώνονται στην Ελλάδα από την Διεθνή 

Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (FIVB), την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πετοσφαίρισης 

(CEV) ή την Βαλκανική Ένωση (BVA), δικαίωμα διενέργειας ελέγχου έχει η 

διοργανώτρια αρχή. Σε περίπτωση που η διοργανώτρια αρχή αποφασίσει να μη 

διενεργήσει έλεγχο, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. μπορεί να δώσει σχετική εντολή σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 3 της ΥΑ 19514/2005, καθώς και τα οριζόμενα στον ν. 

4373/2016.  

4. Σε όλους τους αθλητές που έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας πετοσφαίρισης ή beach 

volley μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 128Ε του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και την ΥΑ 19514/2005, 

καθώς και τα οριζόμενα στον ν. 4373/2016. Έλεγχο ντόπινγκ εκτός αγώνων μπορούν 

να ζητήσουν το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, η Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή, η Ε.Ο.ΠΕ., η Διεθνής Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (FIVB) και η Ευρωπαϊκή 

Συνομοσπονδία Πετοσφαίρισης (CEV).  

5. Όσοι αθλητές υπάγονται στον κατάλογο ελεγχόμενων αθλητών, που καταρτίζει το 

Ε.Σ.ΚΑ.Ν., υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες διαμονής και προπόνησης  

(whereabouts information) σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ 19514/2005, καθώς με τα 

οριζόμενα στον ν. 4373/2016. 

6. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη διενέργεια ελέγχου όποτε τους ζητηθεί 

από τους αρμόδιους φορείς τηρουμένων των προϋποθέσεων του ν. 2725/1999, όπως 

ισχύει, της ΥΑ 19514/2005, καθώς και τα οριζόμενα στον ν. 4373/2016 και των 

ιατρικών κανονισμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB), όπως 

εκάστοτε ισχύουν. 

7. Απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι θεωρούνται κάθε φορά αυτές που 

συμπεριλαμβάνονται στην ισχύουσα ΥΑ του άρθρου 128Γ του ν. 2725/1999, όπως 

ισχύει, στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB) και στον Απαγορευμένο Κατάλογο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), όπως τα ανωτέρω ορίζονται στον 

ν. 4373/2016. 

8. Σε περίπτωση που αθλητής πρέπει να χρησιμοποιήσει απαγορευμένη ουσία για 

θεραπευτικούς σκοπούς, υποχρεούται να εφαρμόσει τη διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 128Ζ παρ. 5 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, στο άρθρο 6 της ΥΑ 

3416/2006, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4373/2016, στο Διεθνές Πρότυπο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) και στους ιατρικούς κανονισμούς της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB). 

9. Η εκάστοτε ισχύουσα ΥΑ περί διαδικασιών ελέγχου ντόπινγκ του άρθρου 128Ε του ν. 

2725/1999, όπως ισχύει, τα οριζόμενα στον ν.4373/2016 και ο εκάστοτε ισχύων 

ιατρικός κανονισμός της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB), αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού. 

 

 

Άρθρο 30ο 
Περί ισχύος Κανονισμού 

 

1) Το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα της αυξομείωσης των συμμετεχόντων, ανά 

κατηγορία και πρωτάθλημα, ομάδων, υπό την προϋπόθεση της τουλάχιστον ενός (1) 

έτους πριν από την εφαρμογή της σχετικής απόφασης γνωστοποιήσεως κάθε 



41                                                                                                                          
Μάιος 2019 

αλλαγής στα ενδιαφερόμενα σωματεία. Ειδικά για το Πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών, 

απαιτείται σύμφωνη γνώμη και της ΕΣΑΠ. 

2) Η ΕΣΑΠ, οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές οφείλουν να προσαρμόσουν τις 

Ειδικές Προκηρύξεις που θα εκδίδουν στον παρόντα Κανονισμό. 

3) Τα σωματεία-μέλη της ΕΟΠΕ, η ΕΣΑΠ, οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές 

υποχρεούνται να τηρούν κατά γράμμα όλα όσα ορίζονται από τις διατάξεις του 

παρόντα Κανονισμού, τα λοιπά Κεφάλαια του Εσωτερικού Κανονισμού και το 

Καταστατικό της ΕΟΠΕ και να αλληλογραφούν με την ΕΟΠΕ σε περίπτωση ανάγκης 

για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με την εφαρμογή τους. 

5) Η έννοια της λέξης «αθλητής»/«πετοσφαιριστής» στις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού συμπεριλαμβάνει πάντα και αυτήν της «αθλήτριας» /«πετοσφαιρίστριας», 

εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά στον παρόντα κανονισμό. Επίσης η έννοια της λέξης 

«προπονητής» στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού συμπεριλαμβάνει πάντα και 

αυτήν της «προπονήτριας», εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά στον παρόντα κανονισμό. 

6) Όπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αναφέρεται η λέξη «Ένωση» εννοείται 

η «Αθλητική Ένωση» κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 10 του ν. 2725/99. 

 

 

Άρθρο 31ο 
 

 Ο παρόν αποτελεί το Γενικό Κανονισμό Πρωταθλημάτων ΕΟΠΕ (Οργάνωση και 

Διεξαγωγή), ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 

2725/99 (ΦΕΚ 121/17.6.99)  και υποβάλλεται αρμοδίως προς έγκριση. 

 
 
 
 

@@@@@ 


