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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Β’ ΦΑΣΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

Αγωνιστικής Περιόδου 2015 - 2016 
 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, του 
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Διεθνούς Κανονισμού 
Πετοσφαίρισης, του νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Προκήρυξης 
Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016 με αριθ. πρωτ. 
2454/11.6.2015 και της συμπληρωματικές αυτής με αριθ.πρωτ. 3461/21.8.2015 και 
4274/1.10.2015 
 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 
 

τη Β’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων, αγωνιστικής περιόδου 
2015 - 2016 ως εξής: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Στη Β’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων θα λάβουν μέρος: 
α) οι ομάδες που θα καταλάβουν στην Α’ Φάση την 1η θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της 

ΕΣΠΑΑΑ, της ΕΣΠΕΔΑ, της ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης, της ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, της ΕΣΠΕ 
Μακεδονίας της ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας, της ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας, της ΕΣΠΕ Πελοποννήσου, 
της ΕΣΠΕ Κρήτης και της Ζ’ Περιφέρειας (10 ομάδες) 

β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκπροσωπήσεις των Ενώσεων/Τ.Ε. στην Τελική Φάση των 
αντίστοιχου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 2014-2015, οι ομάδες που θα καταλάβουν στην 
Α’ Φάση την 2η θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΠΕΔΑ, της ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης της 
ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας και της ΕΣΠΕ Πελοποννήσου  

γ) λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σωματείων που συμμετέχουν στο αντίστοιχο 
πρωτάθλημα της ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣΠΕΔΑ, ΕΣΠΕ Πελοποννήσου, ΕΣΠΕ Κρήτης και Ζ’ Περιφέρειας 
ο νικητής του αγώνα μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την 3η θέση στην ΕΣΠΕΔΑ και 
την ΕΣΠΕ Πελοποννήσου 

δ) λαμβάνοντας υπόψη των αριθμών των σωματείων που συμμετέχουν στο αντίστοιχο 
πρωτάθλημα της ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης, ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, ΕΣΠΕ Μακεδονίας, 
ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας και ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας, η ομάδα που θα καταλάβει τη 3η θέση στην 
ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης. 

 

Στη Β’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων θα λάβουν μέρος: 
α) οι ομάδες που θα καταλάβουν στην Α’ Φάση την 1η θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της 

ΕΣΠΑΑΑ, της ΕΣΠΕΔΑ, της ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης, της ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, της ΕΣΠΕ 
Μακεδονίας, της ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας, της ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας, της ΕΣΠΕ Πελοποννήσου, 
της ΕΣΠΕ Κρήτης και της Ζ’ Περιφέρειας (10 ομάδες) 
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β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκπροσωπήσεις των Ενώσεων/Τ.Ε. στην Τελική Φάση των 
αντίστοιχου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 2014-2015, οι ομάδες που θα καταλάβουν στην 
Α’ Φάση την 2η θέση στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ΕΣΠΑΑΑ, της ΕΣΠΕΔΑ, της ΕΠΕΣ 
Θεσσαλονίκης και της ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας 

γ) λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σωματείων που συμμετέχουν στο αντίστοιχο 
πρωτάθλημα της ΕΣΠΑΑΑ, ΕΣΠΕΔΑ, ΕΣΠΕ Πελοποννήσου, ΕΣΠΕ Κρήτης και Ζ’ Περιφέρειας  
η ομάδα που θα κατταλάβει την 3η θέση στην ΕΣΠΑΑΑ 

δ) λαμβάνοντας υπόψη των αριθμών των σωματείων που συμμετέχουν στο αντίστοιχο 
πρωτάθλημα της ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης, ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, ΕΣΠΕ Μακεδονίας, 
ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας και ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας, η ομάδα που θα καταλάβει τη 3η θέση στην 
ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 
 
α) Π Α Ι Δ Ω Ν 
 

Προημιτελική  Φάση 
 
Οι ομάδες που συμμετέχουν στην Προημιτελική Φάση (συνολικά 16 ομάδες) χωρίζονται σε 
τέσσερις ομίλους με τέσσερις ομάδες ο καθένας, όπως παρακάτω:  
 

-  Οι όμιλοι Α και Β: περιλαμβάνουν τις ομάδες που στην Α’ Φάση του αντίστοιχου 
πρωταθλήματος θα καταλάβουν τις θέσεις: 

 1η, 2η και 3η στην ΕΠΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 1η και 2η στην ΕΣΠΕ ΘΡΑΚΗΣ/ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1η στην ΕΣΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 1η στην ΕΣΠΕ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
 1η στην ΕΣΠΕ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
  

-  Οι όμιλοι Γ και Δ: περιλαμβάνουν τις ομάδες που στην Α’ Φάση του αντίστοιχου 
πρωταθλήματος έχουν καταλάβει τις θέσεις: 

 1η στην ΕΣΠΑΑΑ 
 1η και 2η στην ΕΣΠΕΔΑ 
 1η και 2η στην ΕΣΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 1η στην ΕΣΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 
 1η στην Ζ’ Περιφέρεια 
 ο νικητής του αγώνα μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την 3η θέση στην ΕΣΠΕΔΑ και 

την ΕΣΠΕ Πελοποννήσου 
 
 
 

Στους ομίλους Α και Β οι ομάδες θα τοποθετηθούν με κλήρωση με τους παρακάτω 
περιορισμούς: 
1) οι πρωταθλήτριες ομάδες της ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης και της ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας 

τίθενται επικεφαλείς των ομίλων με κλήρωση 
2) οι δευτεραθλήτριες ομάδες της ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης και της ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας 

θα τοποθετηθούν στους ομίλους (μία σε κάθε όμιλο) με τον περιορισμό ότι ο πρωταθλητής 
και ο δευτεραθλητής της ίδιας Ένωσης δεν θα τοποθετηθούν στον ίδιο όμιλο 

 
Στους ομίλους Γ και Δ οι ομάδες θα τοποθετηθούν με κλήρωση με τους παρακάτω 
περιορισμούς: 
1) οι πρωταθλήτριες ομάδες της ΕΣΠΕΔΑ και της ΕΣΠΕ Πελοποννήσου τίθενται επικεφαλείς 

των ομίλων με κλήρωση 
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2) οι δευτεραθλήτριες ομάδες της ΕΣΠΕΔΑ και της ΕΣΠΕ Πελοποννήσου θα τοποθετηθούν 
στους ομίλους (μία σε κάθε όμιλο) με τον περιορισμό ότι ο πρωταθλητής και ο 
δευτεραθλητής της ίδιας Ένωσης δεν θα τοποθετηθούν στον ίδιο όμιλο 

 
 
Σε κάθε έναν από τους τέσσερις ομίλους θα διεξαχθεί τουρνουά ενός γύρου (ένας προς όλους) 
με βαθμολογία και θα προκριθούν στην Ημιτελική Φάση οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η 
και 2η θέση σε κάθε όμιλο. 
 
 

Ημιτελική  Φάση 
 
Οι οκτώ (8) ομάδες που προκρίθηκαν από την Προημιτελική φάση θα χωριστούν χιαστί όπως 
παρακάτω: 
Α1 v  Β2         (1) 
Β1 v  Α2         (2) 
Γ1 v  Δ2         (3) 
Δ1 v  Γ2         (4) 
Οι νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στην Τελική Φάση. 
 
 

Τελική  Φάση 
 
Οι ομάδες που προκρίθηκαν από την Ημιτελική Φάση  θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε τουρνουά 
ενός γύρου με βαθμολογία (ένας προς όλους) με βαθμολογία. 

 
 
β) Κ Ο Ρ Α Σ Ι Δ Ω Ν 

Προημιτελική  Φάση 
 
Οι ομάδες που συμμετέχουν στην Προημιτελική Φάση (συνολικά 16 ομάδες) χωρίζονται σε 
τέσσερις ομίλους με τέσσερις ομάδες ο καθένας, όπως παρακάτω:  
 

 -  Οι όμιλοι Α και Β: περιλαμβάνουν τις ομάδες που στην Α’ Φάση του αντίστοιχου 
πρωταθλήματος που θα καταλάβουν τις θέσεις: 

 1η, 2η και 3η στην ΕΠΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 1η στην ΕΣΠΕ ΘΡΑΚΗΣ/ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1η στην ΕΣΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 1η στην ΕΣΠΕ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
 1η και 2η στην ΕΣΠΕ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
  

-  Οι όμιλοι Γ και Δ: περιλαμβάνουν τις ομάδες που στην Α’ Φάση του αντίστοιχου 
πρωταθλήματος που θα καταλάβουν τις θέσεις: 

 1η, 2η και 3η στην ΕΣΠΑΑΑ 
 1η και 2η στην ΕΣΠΕΔΑ 
 1η στην ΕΣΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 1η στην ΕΣΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 
 1η στην Ζ’ Περιφέρεια 
 

Στους ομίλους Α και Β οι ομάδες θα τοποθετηθούν με κλήρωση με τους παρακάτω 
περιορισμούς: 
1) οι πρωταθλήτριες ομάδες της ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης και της ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας τίθενται 

επικεφαλείς των ομίλων με κλήρωση 
2) οι δευτεραθλήτριες ομάδες της ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης και της ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας θα  
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τοποθετηθούν στους ομίλους (μία σε κάθε όμιλο) με τον περιορισμό ότι ο πρωταθλητής και 
ο δευτεραθλητής της ίδιας Ένωσης δεν θα τοποθετηθούν στον ίδιο όμιλο 

 
Στους ομίλους Γ και Δ οι ομάδες θα τοποθετηθούν με κλήρωση με τους παρακάτω 
περιορισμούς: 
1) οι πρωταθλήτριες ομάδες της ΕΣΠΑΑΑ και της ΕΣΠΕΔΑ τίθενται επικεφαλείς των ομίλων με 

κλήρωση 
2) οι δευτεραθλήτριες ομάδες της ΕΣΠΑΑΑ και της ΕΣΠΕΔΑ θα τοποθετηθούν στους ομίλους 

(μία σε κάθε όμιλο) με τον περιορισμό ότι ο πρωταθλητής και ο δευτεραθλητής της ίδιας 
Ένωσης δεν θα τοποθετηθούν στον ίδιο όμιλο 

 
Σε κάθε έναν από τους τέσσερις ομίλους θα διεξαχθεί τουρνουά ενός γύρου (ένας προς όλους) 
με βαθμολογία και θα προκριθούν στην Ημιτελική Φάση οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η 
και 2η θέση σε κάθε όμιλο. 
 
   
 

Ημιτελική  Φάση 
 
Οι οκτώ (8) ομάδες που προκρίθηκαν από την Προημιτελική φάση θα χωριστούν χιαστί όπως 
παρακάτω: 
Α1 v  Β2         (1) 
Β1 v  Α2         (2) 
Γ1 v  Δ2         (3) 
Δ1 v  Γ2         (4) 
Οι νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στην Τελική Φάση. 
  
 

Τελική  Φάση 
 
Οι ομάδες που προκρίθηκαν από την Ημιτελική Φάση θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε τουρνουά 
ενός γύρου με βαθμολογία (ένας προς όλους) με βαθμολογία. 
 
** ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ και ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΘΑ 

ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΜΠΑΛΕΣ ΜIKASA τύπου MVΑ 200, MVA 300 ή MOLTEN τύπου 
V5M4000 ή GALA τύπου BV5591S, BV5461S  ή WILSON τύπου I-COR POWER TOUCH 

 Η τελική επιλογή για τον τύπο της μπάλας που θα χρησιμοποιηθεί στους αγώνες κάθε 
φάσης θα αποφασιστεί από την ΕΟΠΕ και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στα ενδιαφερόμενα 
σωματεία. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
 
α) Για τους αγώνες των τουρνουά θα ισχύσει βαθμολογία, διότι οι αγώνες θα είναι απλοί μεν 

αλλά θα αγωνισθούν ο ένας προς όλους. 
β) Οι ομάδες που αγωνίζονται, βαθμολογούνται με: 

• Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης 
• Έναν (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας 
• Μηδενισμό (0 βαθμοί) σε κάθε περίπτωση απώλειας του αγώνα, που αναφέρεται στο 

Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων. 
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γ) Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμήσουν για οποιαδήποτε θέση, τότε 

για τον υπολογισμό της θέσης θα λαμβάνονται υπόψη: 
1) Οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες 
2) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρονομαστή τα 

χαμένα σετ στους μεταξύ τους αγώνες. 
3) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους βαθμούς (πόντους) 

και παρονομαστή τους χαμένους βαθμούς (πόντους) στους μεταξύ τους αγώνες. 
4) Τις περισσότερες νίκες σε όλους τους αγώνες του Τουρνουά για την κάθε ομάδα που 

ισοβαθμεί. 
5) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα κερδισμένα σετ και παρονομαστή τα 

χαμένα σετ σε όλους τους αγώνες του Τουρνουά για την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί. 
6) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους (βαθμούς) 

και παρονομαστή τους χαμένους βαθμούς (πόντους) σε όλους τους αγώνες του 
Τουρνουά για την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 
Προημιτελική Φάση: Παίδων 25-27/4/2016 
                              Κορασίδων 4-6/5/2016 
 
Ημιτελική Φάση: Παίδων 28/4/2016 
                         Κορασίδων 7/5/2016 
 
Τελική Φάση:  Παίδων 12-14/5/2016 
   Κορασίδων 12-14/5/2016  
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ 
 
α) Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων για τα ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ πρέπει να φθάσουν το 

αργότερο στα γραφεία της Ομοσπονδίας (ΟΑΚΑ, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 
15123 Μαρούσι): 

 Παίδων: 18 Απριλίου 2016 
 Κορασίδων: 25 Απριλίου 2016 
β) Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα ρητή και ανεπιφύλακτη 

δήλωση συμμετοχής και αποδοχή των όρων της προκήρυξης αυτής. 
Σωματεία από Ένωση ή Τοπική Επιτροπή που δεν θα δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ. 

γ) Οι κληρώσεις για τον καθορισμό των προγραμμάτων των αγώνων της Προημιτελικής 
Φάσης θα γίνουν στα γραφεία της ΕΟΠΕ: 
Παίδων την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 11.00 
Κορασίδων την Μεγάλη Τρίτη 26 Απριλίου 2016 και ώρα 11.00  
Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος των αγώνων της Τελικής Φάσης θα γίνει 
στα γραφεία της ΕΟΠΕ: 
Παίδων την Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 και ώρα 12.00 
Κορασίδων τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 και ώρα 12.00 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Στη Β’ Φάση των πρωταθλημάτων δικαιούνται συμμετοχής αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν  
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στην δύναμη των διαγωνιζομένων σωματείων και είναι κάτοχοι του Αθλητικού Δελτίου της 
Ε.Ο.ΠΕ. που έχει θεωρηθεί για αυτή την αγωνιστική περίοδο 2015 - 2016 και από το γιατρό. 
Στη Β’ Φάση των πρωταθλημάτων ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 
μπορούν να πάρουν μέρος: 
αθλητές που γεννήθηκαν από 1.1.1999 έως και 31.12.2003 
αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.1999 έως και 31.12.2002 
και γράφτηκαν στα μητρώα της ΕΟΠΕ, ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον, πριν 
την έναρξη της Β’ Φάσης των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 
 
Την ώρα που ορίζει το πρόγραμμα ότι αρχίζει ο αγώνας, κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από της 
καιρικές συνθήκες, είναι υποχρεωμένη να έχει έξι (6) τουλάχιστον παίκτες-τριες έτοιμους (με 
αθλητική περιβολή) για τον αγώνα που τα ονόματά της  πρέπει να γραφτούν στο φύλλο του 
αγώνα. 
Κάθε παραβίαση των πιο πάνω όρων οδηγεί στον μηδενισμό της ομάδας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Γ Η Π Ε Δ Α 
 
Όλοι οι αγώνες θα γίνουν οπωσδήποτε σε κλειστά γήπεδα που θα ορίσει η Ε.Ο.ΠΕ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής-διατροφής (όπου χρειάζεται), επιβαρύνουν τα 
σωματεία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ 
 
Ο τρόπος υποβολής και επιλύσεως των ενστάσεων και εφέσεων καθορίζεται από τα σχετικά 
άρθρα του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ. 
Το παράβολο για τις ενστάσεις έχει την τιμή των 44 ΕΥΡΩ.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΓΩΝΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
1) Την οργάνωση των αγώνων έχει η Κ.Ε.Π./Ε.Ο.ΠΕ. σε συνεργασία με τις Ενώσεις και 

Τοπικές Επιτροπές, ανάλογα με τις πόλεις που θα γίνουν οι αγώνες της Προκριματικής, 
της Ημιτελικής και Τελικής Φάσης. 

2) Αγωνόδικες Επιτροπές 
α) Σε κάθε πόλη που θα γίνουν οι αγώνες της Προημιτελικής, της Ημιτελικής και 

Τελικής Φάσης, ορίζεται Αγωνόδικη Επιτροπή,  η οποία θα αποτελείται: από μέλη 
του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. ή/και μέλη του ΔΣ της Ένωσης ή/και μέλη των Επιτροπών της 
ΕΟΠΕ ή/και μέλη Επιτροπών της Ένωσης, ή/και εκπρόσωπος του φορέα του 
τοπικού συνδιοργανωτή 

β)   Οι αρμοδιότητες των Αγωνόδικων Επιτροπών είναι οι παρακάτω: 
- Εκδίκαση Ενστάσεων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και 

Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ και τον Κανονισμό Παιδιάς 
- Επιβολή ποινών σύμφωνα με το Πειθαρχικό Δίκαιο της Ε.Ο.ΠΕ. 

γ) Οι αποφάσεις των Αγωνόδικων Επιτροπών που αφορούν ενστάσεις και επιβολές 
 

. / . 
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 ποινών, τελούν υπό την έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.ΠΕ., η οποία 
θα συνεδριάζει πριν την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής ημέρας. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΥ 
 
Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Θ της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων σε κάθε αγώνα του 
Πρωταθλήματος, μέχρι πέντε (5) άτομα, κατά την κρίση της ομάδας, έχουν δικαίωμα να 
παρευρίσκονται στον πάγκο εφοδιασμένοι με τις ταυτότητες που θα εκδοθούν από την ΕΟΠΕ, 
οι οποίοι θα έχουν μία από τις παρακάτω ιδιότητες: 
1)  Ο προπονητής 
2)  Ο βοηθός προπονητή 
3)  Ο φυσιοθεραπευτής ή γιατρός ή γυμναστής 
4)  Ο έφορος 
5)  ο φροντιστής 
6)  Ο στατιστικολόγος 
Όλα τα άτομα αυτά ή όσα επιθυμούν να βρίσκονται στον πάγκο της Ομάδας τους κατά την 
διάρκεια των αγώνων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας που έχει 
εκδώσει ήδη η διοργανώτρια Ένωση/Τ.Ε. της Α’ Φάσης ή η ΕΟΠΕ για την Β’ Φάση του 
αντίστοιχου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και το οποίο θα φέρουν μαζί τους κατά την διάρκεια 
των αγώνων. Τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν, κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο παραπάνω Κεφάλαιο της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Όλοι οι διαιτητές - κριτές των αγώνων (προημιτελικά, ημιτελικά, τελικά), θα ορίζονται από την 
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Ο.ΠΕ. 
Τα έξοδα των διαιτητών - κριτών θα καλύψει η Ε.Ο.ΠΕ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΓΕΝΙΚΑ 
 
Συνιστάται στα σωματεία η προσεκτική μελέτη του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και 
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων και της 
Συμπληρωματικής Γενικής Προκήρυξης αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 σύμφωνα με τους 
όρους της οποίας θα διεξαχθούν τα πρωταθλήματα, στα οποία αναφέρεται η προκήρυξη αυτή. 
Ότι δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη όπως και κάθε ασάφεια που χρειάζεται 
συμπλήρωση ή διευκρίνηση, θα ρυθμίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. 
Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι κάθε αγώνας που θα αναβληθεί, διακοπεί ή με οποιοδήποτε 
τρόπο βρεθεί σε εκκρεμότητα (της προκριματικής, ημιτελικής και τελικής φάσης) σε καμία 
περίπτωση δεν θα επιφέρει διακοπή του Προγράμματος. 
Οι αγώνες αυτοί θα ορίζονται με μέριμνα των Αγωνόδικων Επιτροπών. 
 
 
 

 
                   Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας 
 
             Αχιλλέας Μαυρομάτης                                                    Παναγιώτης Σιδέρης 


