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Β’ Εθνική – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανδρών 2014-2015 

 
Μαρούσι, 26 Αυγούστου 2014 

Αριθ.πρωτ. 3183 
 
 

Ειδική Προκήρυξη 
Β’ Εθνικής Κατηγορίας - Εθνικού Περιφερειακού 

Πρωταθλήµατος Ανδρών 
Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015 

 
 
 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισµού της ΕΟΠΕ, του 
Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, του ∆ιεθνούς Κανονισµού 
Πετοσφαίρισης, του νόµου 2725/99  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Γενικής 
Προκήρυξης Πρωταθληµάτων Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015, µε αριθ. πρωτ. 
2677/18.7.2014 
 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 
 

τη Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝ∆ΡΩΝ 2014-2015, µε 
τους πιο κάτω όρους: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

α) ∆ικαίωµα συµµετοχής, ανά όµιλο, έχουν τα παρακάτω σωµατεία: 
  Α’ Όµιλος: ΑΕ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΟΦ ΓΕΡΑΚΑ, ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ, ΑΚ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ, ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΑΟ 
ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ, ΕΠΑΣ Ν.ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ, ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,  ΟΠΕ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 

  Β’ Όµιλος: ΑΣ ΑΚΑ∆ΗΜΟΣ, ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ, ΑΕ ΑΡΜΕΝΙΩΝ, ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, 
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ, ΑΓΟ ΕΥΡΥΑΛΗ, ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΟ ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ, ΓΣ 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ, ΑΟ ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,   
καθώς επίσης και τα υπόλοιπα σωµατεία που ανήκουν στην ΕΣΠΕ∆Α και δεν 
έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε ανώτερη κατηγορία. 

Γ’ Όµιλος: ΑΕΝ ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΑΣ, ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, ΓΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, ΠΟΓ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΣ 
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ, ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ, ΠΟ Ν.ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ, ΑΜΣ ΝΕΣΤΩΡ, 
ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΟΠΑΘ ΠΕΡΣΕΑΣ, ΠΣΦ ΣΥΚΕΩΝ, ΧΑΝΘ.   
Οι οµάδες ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ και ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ παραιτήθηκαν εγγράφως 
από το πρωτάθληµα και σύµφωνα µε την παρ. β του άρθρου 10 του Γενικού 
Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής πρωταθληµάτων, αντικαταστάθηκαν 
από τις οµάδες ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ και ΠΟΓ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
Στην περίπτωση που ο αριθµός των οµάδων που θα δηλώσουν συµµετοχή στην 
Τοπική Κατηγορία είναι λιγότερες από πέντε, τότε οι οµάδες αυτές θα 
ενσωµατωθούν στη Β Εθνική Κατηγορία - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα 
και ο Όµιλος Γ’ θα διεξαχθεί µε 16 κατ’ ανώτερο αριθµό οµάδες. 

  ∆’ Όµιλος: τα σωµατεία που ανήκουν στην ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας και δεν έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής σε ανώτερη κατηγορία 

  Ε’ Όµιλος: τα σωµατεία που ανήκουν στην ΕΣΠΕ Μακεδονίας και δεν έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής σε ανώτερη κατηγορία 

ΣΤ’ Όµιλος: τα σωµατεία που ανήκουν στην ΕΣΠΕ ∆υτ. Ελλάδας και δεν έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής σε ανώτερη κατηγορία 

  Ζ’ Όµιλος: τα σωµατεία που ανήκουν στην ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας και δεν έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής σε ανώτερη κατηγορία 

Η’ Όµιλος: ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ, ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ, ΑΣΠ ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΑ 
ΠΑΤΡΩΝ, ΦΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑ, ΑΟ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, ΑΠΣ ΠΥΡΓΕΑΣ 

  Θ’ Όµιλος: τα σωµατεία που ανήκουν στην ΕΣΠΕ Κρήτης και δεν έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής σε ανώτερη κατηγορία 
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  Ι’ Όµιλος: τα σωµατεία που ανήκουν στις Τ.Ε. Κυκλάδων, Σάµου, Λέσβου, Χίου, 
∆ωδ/νήσου (Ζ’ Περιφέρεια) και δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε ανώτερη 
κατηγορία 

Στους οµίλους Α’, Β’, Γ’ και Η’ η συµµετοχή στο Πρωτάθληµα των Σωµατείων που έχουν 
αυτό το δικαίωµα είναι υποχρεωτική. 

β) Στους οµίλους Α’, Β’, Γ’ και Η’, σωµατείο που δικαιούται να συµµετάσχει και δεν µετέχει στο 
Πρωτάθληµα υποβιβάζεται στην τοπική κατηγορία και επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-
3) βαθµών από το πρωτάθληµα της επόµενης αγωνιστικής περιόδου. Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση που δηλώσει συµµετοχή µε επιφύλαξη κάποιου από τα άρθρα της παρούσας 
προκήρυξης, της Γενικής Προκήρυξης και του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και 
∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων. 

γ) Στους οµίλους  ∆’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’, Θ’ και Ι’  σωµατείο που δικαιούται να συµµετάσχει και δεν 
µετέχει στο Πρωτάθληµα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης έξι (-6) βαθµών από το πρωτάθληµα 
της επόµενης αγωνιστικής περιόδου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δηλώσει 
συµµετοχή µε επιφύλαξη κάποιου από τα άρθρα της παρούσας προκήρυξης, της Γενικής 
Προκήρυξης και του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων. 

δ) Σε περίπτωση που σωµατείο υποπέσει για δεύτερη φορά σε οποιαδήποτε από τις παραβάσεις 
του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων  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. Σε σωµατείο που υποπίπτει σε 
τέτοια παράβαση επιβάλλεται επιπλέον ποινή αφαίρεσης έξι (-6) βαθµών από το 
πρωτάθληµα της επόµενης αγωνιστικής περιόδου, αν αγωνιστεί στη Β’ Εθνική Κατηγορία - 
Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα και τριών(-3) αν αγωνιστεί στην τοπική κατηγορία. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 

α) Τα σωµατεία που συµµετέχουν στη Β’ Εθνική Κατηγορία - Εθνικό Περιφερειακό 
Πρωτάθληµα πρέπει να υποβάλλουν στην Ένωση/Τ.Ε. που ανήκουν, σύµφωνα µε το Κεφ. Β 
άρθρο 9 του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων και µε το 
Κεφ. Η παρ. 1 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων 2014-2015, συµπληρωµένη τη 
συνηµµένη δήλωση συµµετοχής µέχρι την ηµεροµηνία που θα ορίσει η διοργανώτρια 
Ένωση/ΤΕ. Η διοργανώτρια Ένωση έχει δικαίωµα να ορίσει χρηµατικό παράβολο στο 
πρωτάθληµα, το ύψος του οποίου θα ανακοινωθεί µε συµπληρωµατική προκήρυξη. Το ίδιο 
και οι Τοπικές Επιτροπές κατόπιν σχετικής έγκρισης της ΕΟΠΕ. 

β) Σε κάθε όµιλο, η κλήρωση για τον καθορισµό του προγράµµατος θα γίνει σε ηµεροµηνία 
που θα αποφασίσει η αντίστοιχη Ένωση/Τ.Ε. και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στα 
ενδιαφερόµενα σωµατεία. 

 Στην κλήρωση πρέπει να συµµετέχουν τα σωµατεία µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. 
γ) Το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο θα διεξαχθεί το πρωτάθληµα της Β’ Εθνικής - Εθνικό 

Περιφερειακό Πρωτάθληµα είναι: 
 Όµιλοι Α’, Β’ και Η’: από 18/10/2014 έως 26/4/2015 
 Όµιλος Γ’: από 12/10/2014 έως 26/4/2015  
 Όµιλοι ∆’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’ και Θ’: από 18/10/2014 έως 5/4/2015 
 Όµιλος Ι’: από 18/10/2014 έως 29/3/2015 η Α’ Φάση και 1-5/4/2015 η Β’ Φάση 
 Ο αγώνας µπαράζ για την άνοδο στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών θα διεξαχθεί 18 ή 

19/4/2015. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 

α) Η ΕΟΠΕ εκχωρεί την ευθύνη για τη οργάνωση και διεξαγωγή του Εθνικού Περιφερειακού 
Πρωταθλήµατος στις Ενώσεις/Τ.Ε. ως εξής: 

 Για τον Α’ Όµιλο: στην ΕΣΠΑΑΑ 
 Για τον Β’ Όµιλο: στην ΕΣΠΕ∆Α 
 Για τον Γ’ Όµιλο: στην ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης 
 Για τον ∆’ Όµιλο: στην ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας 
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 Για τον Ε’ Όµιλο: στην ΕΣΠΕ Μακεδονίας 
 Για τον ΣΤ’ Όµιλο: στην ΕΣΠΕ ∆υτ. Ελλάδας 
 Για τον Ζ’ Όµιλο: στην ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας 
 Για τον Η’ Όµιλο: στην ΕΣΠΕ Πελοποννήσου 
 Για τον Θ’ Όµιλο: στην ΕΣΠΕ Κρήτης 
 Για τον Ι’ Όµιλο: για την Α’ Φάση στις Τ.Ε. Κυκλάδων, Σάµου, Λέσβου, Χίου και ∆ωδ/νήσου 
β) Ειδικά για τη Β’ Φάση του πρωταθλήµατος του Ι’ Οµίλου την οργάνωση και τη διεξαγωγή 

του αναλαµβάνει η ΕΟΠΕ. 
γ) Σε περίπτωση παραπτώµατος αθλητή, προπονητή ή άλλου παράγοντα του διαγωνιζοµένου 

σωµατείου, ο σχετικός φάκελος  (έκθεση, έγγραφο υπόµνηµα και κάθε άλλο διαφωτιστικό 
στοιχείο που είναι απαραίτητο για το σχηµατισµό δίκαιης κρίσης, για την έκδοση απόφασης 
από τα αρµόδια όργανα), πρέπει να στέλνεται στην διοργανώτρια Ένωση/Τ.Ε. µέσα σε δύο 
ηµέρες από τον αγώνα, από τον Γυµνασίαρχο µε την ένδειξη “ΕΠΕΙΓΟΝ”. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑ∆ΩΝ - 
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

 

  α) Για τον κάθε όµιλο (εκτός του Ι’ Οµίλου) ξεχωριστά, ο χωρισµός των οµάδων σε 
υποοµίλους (εάν υπάρχουν) καθώς και το σύστηµα διεξαγωγής θα καθοριστεί µε 
συµπληρωµατική Ειδική Προκήρυξη που θα εκδώσει η κάθε µία από τις διοργανώτριες 
Ενώσεις, µετά από σχετική έγκριση αυτής από την ΕΟΠΕ. 

  β) Για τον Ι’ Όµιλο το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: 
Στην Α’ Φάση οι οµάδες χωρίζονται σε πέντε υποοµίλους, µε γεωγραφικό κριτήρο της 
περιοχές που εντάσσονται σε κάθε Τ.Ε., οι οποίες θα εκδώσουν συµπληρωµατική Ειδική 
Προκήρυξη µε το σύστηµα διεξαγωγής, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. β και γ του Κεφ. Ζ 
της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων 2014-2015. Οι οµάδες που θα καταλάβουν την 1η 
θέση στο τελικό βαθµολογικό πίνακα του κάθε υποοµίλου θα συµµετάσχουν στην Β’ Φάση. 

 Β’ Φάση: Οι οµάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση θα συµµετάσχουν σε Τουρνουά ενός 
γύρου µε βαθµολογία και η οµάδα που θα καταλάβει την 1η θέση ανακηρύσσεται 
πρωταθλήτρια του Ι’ Οµίλου. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε γήπεδο της περιοχής ευθύνης της 
Τ.Ε. Κυκλάδων. 

  γ) Στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών θα ανέλθουν: 
1) Οι οµάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση στον τελικό βαθµολογικό πίνακα στους 

οµίλους: Α’, Β’, Γ’ και Η’ του Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήµατος 
2) Οι οµάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση από τους 4 οµίλους (εκτός των οµίλων Α’, Β’, 

Γ’ και Η’) που διεξήχθησαν µε τις περισσότερες συµµετοχές. 
3) Ο νικητής του αγώνα µπαράζ µεταξύ των οµάδων που θα καταλάβουν την 1η θέση στον 

τελικό βαθµολογικό πίνακα στους δύο οµίλους µε τις λιγότερες συµµετοχές οµάδων. Ο 
αγώνας αυτός θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο και υπεύθυνη για τον ορισµό του τόπου, 
της ηµεροµηνίας και της ώρας διεξαγωγής του αγώνα, είναι η ΕΟΠΕ. 

  δ) Στη Β’ Εθνική Κατηγορία - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα θα υποβιβαστούν οι οµάδες 
που θα καταλάβουν τις τρεις τελευταίες θέσεις του τελικού βαθµολογικού πίνακα στους 
Οµίλους Α’, Β’ και Γ’ της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών. 

  ε) Από την Τοπική Κατηγορία στη Β’ Εθνική Κατηγορία - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα θα 
ανέλθουν: 
Τοπική Κατηγορία ΕΣΠΑΑΑ: οι οµάδες που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση στον τελικό 
βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος 
Τοπική Κατηγορία ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης (εφόσον διεξαχθεί πρωτάθληµα): οι οµάδες που θα 
καταλάβουν την 1η και 2η θέση στον τελικό βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος.  
Τοπική Κατηγορία ΕΣΠΕ Πελοποννήσου: η οµάδα που θα καταλάβει την 1η θέση στον τελικό 
βαθµολογικό πίνακα του πρωταθλήµατος και η οµάδα που θα καταλάβει την 2η θέση στην 
περίπτωση που από την Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών δεν υποβιβαστεί καµία οµάδα που 
ανήκει στην ΕΣΠΕ Πελοποννήσου 

στ) Από τη Β Εθνική Κατηγορία - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα στην Τοπική Κατηγορία θα 
υποβιβαστούν: 

 Από τον Α’ Όµιλο στην Τοπική Κατηγορία ΕΣΠΑΑΑ:  
Η οµάδα που θα καταλάβει την 12η θέση στον τελικό βαθµολογικό πίνακα του 
πρωταθλήµατος, ενώ σε περίπτωση υποβιβασµού οµάδας ή οµάδων της ΕΣΠΑΑΑ από την 
Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών, θα υποβιβαστεί στην Τοπική Κατηγορία Ανδρών αντίστοιχος 
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αριθµός οµάδων (πλέον της οµάδας που θα καταλάβει την 12η θέση) έτσι ώστε την επόµενη 
αγωνιστική περίοδο 2015-2016 η οµάδα ή οι οµάδες που θα υποβιβαστούν από την Α2 
Εθνική Κατηγορία Ανδρών µαζί µε αυτές που παραµένουν και µε αυτές που θα ανέλθουν 
από την Τοπική Κατηγορία να συµπληρώνουν τον αριθµό δώδεκα (12). 

 Από τον Γ’ Όµιλο στην Τοπική Κατηγορία ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης (εφόσον διεξαχθεί πρωτάθληµα):  
Η οµάδα που θα καταλάβει την 12η θέση στον τελικό βαθµολογικό πίνακα του 
πρωταθλήµατος, ενώ σε περίπτωση υποβιβασµού οµάδας ή οµάδων της ΕΠΕΣ 
Θεσσαλονίκης από την Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών, θα υποβιβαστεί στην Τοπική 
Κατηγορία Ανδρών αντίστοιχος αριθµός οµάδων (πλέον της οµάδας που θα καταλάβει την 
12η θέση) έτσι ώστε την επόµενη αγωνιστική περίοδο 2015-2016 η οµάδα ή οι οµάδες που 
θα υποβιβαστούν από την Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών µαζί µε αυτές που παραµένουν και 
µε αυτές που θα ανέλθουν από την Τοπική Κατηγορία να συµπληρώνουν τον αριθµό 
δώδεκα (12). 

 Από τον Η’ Όµιλο στην Τοπική Κατηγορία ΕΣΠΕ Πελοποννήσου:  
Η οµάδα που θα καταλάβει την 8η θέση στον τελικό βαθµολογικό πίνακα του 
πρωταθλήµατος, ενώ σε περίπτωση υποβιβασµού οµάδων της ΕΣΠΕ Πελοποννήσου από την 
Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών, θα υποβιβαστεί στην Τοπική Κατηγορία Ανδρών αντίστοιχος 
αριθµός οµάδων (πλέον της οµάδας που θα καταλάβει την 8η θέση) έτσι ώστε την επόµενη 
αγωνιστική περίοδο 2015-2016 οι οµάδες που θα υποβιβαστούν από την Α2 Εθνική 
Κατηγορία Ανδρών µαζί µε αυτές που παραµένουν και µε αυτές που θα ανέλθουν από την 
Τοπική Κατηγορία να συµπληρώνουν τον αριθµό οκτώ (8). 

  ζ) Ειδικά για τον Β’ Όµιλο οι οµάδες που θα καταλάβουν τις τρεις (3) τελευταίες θέσεις της 
τελικής βαθµολογικής κατάταξης την επόµενη αγωνιστική περίοδο 2013-2014 θα 
ξεκινήσουν το πρωτάθληµα µε -3, -2 και -1 βαθµούς, αντίστοιχα, επιπλέον τυχόν βαθµών 
από µηδενισµούς. 

 Στην περίπτωση που την επόµενη αγωνιστική περίοδο (2015-2016) ο αριθµός των οµάδων 
που συµµετέχουν στον Β’ Όµιλο της Β’ Εθνικής Κατηγορίας - Εθνικό Περιφερειακό 
Πρωτάθληµα, ξεπεράσει τις δεκαέξι (16) οµάδες από τυχόν υποβιβασµό οµάδων από 
ανώτερη Εθνική Κατηγορία ή δηµιουργία νέων οµάδων, τότε: 
1) θα δηµιουργηθεί Τοπική Κατηγορία Ανδρών 
2) στη Β’ Εθνική - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα θα συµµετάσχουν 12 οµάδες, µετά 

από σχετική εισήγηση της ΕΣΠΕ∆Α και απόφαση του ∆Σ/ΕΟΠΕ  
 η) Οι αγώνες του πρωταθλήµατος θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Παιδιάς της 

FIVB. ∆εν ισχύσουν οι τεχνικές ανάπαυλες (τεχνικά time out), ενώ τα κανονικά time out 
είναι δύο για κάθε οµάδα σε κάθε σετ µε διάρκεια 30’’ το καθένα. 

 θ) Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήµατος θα διεξαχθούν µε έγχρωµες µπάλες ΜIKASA τύπου 
MVΑ 200 ή MOLTEN τύπου V5M5000 ή GALA τύπου BV5591S ή WILSON τύπου I-COR 
HIGH-PERFORMANCE. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 

1. α) Όλοι οι αγώνες θα γίνουν σε κλειστά γήπεδα που θα δηλώσουν τα σωµατεία και θα 
εγκρίνει η διοργανώτρια Ένωση/Τ.Ε., σύµφωνα µε ότι αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ άρθρα 
12, 13 και 14 του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων και 
στο Κεφάλαιο Η παράγραφος 2α της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων 2014-2015 

 β) Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής 
Πρωταθληµάτων και στο Κεφάλαιο Η παρ. 2β της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων 
2014-2015, όλα τα Σωµατεία της Β Εθνικής Κατηγορίας - Εθνικό Περιφερειακό 
Πρωτάθληµα είναι υποχρεωµένα, µέσα στη δήλωση συµµετοχής τους στο Πρωτάθληµα, να 
αναφέρουν το γήπεδο που θα αγωνίζονται και να υποβάλλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ µαζί µε τη 
δήλωση, την άδεια λειτουργίας του Κλειστού Γυµναστηρίου και έγγραφο της ∆ιοίκησης 
του γηπέδου που να αναφέρει ότι το γήπεδο αυτό παραχωρείται για αγώνες 
Πετοσφαίρισης, τις ηµέρες που θα ορίσει η κάθε Ένωση/Τ.Ε. και θα ανακοινωθούν µε τη 
Συµπληρωµατική Ειδική Προκήρυξη που θα εκδώσει η κάθε µία από τις διοργανώτριες. 

 γ) Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να επιµελούνται την έκδοση των αδειών 
αγώνων για τους εντός έδρας αγώνες της οµάδας τους, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. Επίσης τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να κοινοποιούν αντίγραφο 
της άδειας διεξαγωγής στην οικεία αστυνοµική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων 
ασφαλείας και τάξης. 
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  δ) Σε περίπτωση τιµωρίας της έδρας του σωµατείου από το αρµόδιο ∆ικαιοδοτικό Όργανο της 
κάθε Ένωσης και προκειµένου για την Ζ’ Περιφέρεια η ∆Ε/ΕΟΠΕ, ο αγώνας θα διεξάγεται 
χωρίς θεατές «κεκλεισµένων των θυρών» σύµφωνα µε τον ν. 3262/2004 Κεφ. Β άρθρο 9 
παρ. 1. 

  Η διοργανώτρια Ένωση και προκειµένου για τη Ζ’ Περιφέρεια η ΕΟΠΕ, µε ειδική Εγκύκλιο 
θα ανακοινώσει έγκαιρα πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος τα άτοµα που θα έχουν 
δικαίωµα εισόδου στο γήπεδο. 

2.  Εκτός από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισµό Παιδιάς και τον Γενικό 
Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, τα γηπεδούχα Σωµατεία έχουν τις 
πιο κάτω υποχρεώσεις: 

 α) Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να διαθέτουν για τις συναντήσεις 
ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΙΚΤΩΝ, µε αριθµούς 1-20 για τις δύο οµάδες. Οι πινακίδες 
πρέπει να είναι οµοιόµορφες, καθαρογραµµένες, καλαίσθητες και ευδιάκριτες. 

 β) Τα γηπεδούχα σωµατεία είναι υποχρεωµένα να έχουν στο τραπέζι της γραµµατείας 
χειροκίνητο πίνακα καταγραφής του σκορ και κουδούνι για τις αλλαγές των παικτών. 

 γ) Τα γηπεδούχα σωµατεία πρέπει να φροντίζουν προσεκτικά για την κοινοποίηση της 
 άδειας τέλεσης των αγώνων στην αστυνοµία, για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
αστυνοµική δύναµη και να τηρηθεί η τάξη. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 

1) Το πρόγραµµα των συναντήσεων όλων των οµάδων που συµµετέχουν στο πρωτάθληµα, 
ανακοινώνεται από την διοργανώτρια (Ένωση/Τ.Ε.) στα σωµατεία: 
α) δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την αρχική έναρξη του Πρωταθλήµατος ή οκτώ 

(8) ηµέρες για την συνέχιση του προγράµµατος.  
β) Τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες 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 προχωρήσει οµαλά το πρωτάθληµα, 
κατά τις οποίες δεν τηρούνται τα χρονικά όρια, η προβλεπόµενη σειρά κλπ. 

2) Στο πρόγραµµα πρέπει να αναφέρονται οι συναντήσεις κατά ηµεροµηνία, οι ώρες έναρξης 
των αγώνων και τα γήπεδα διεξαγωγής τους. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

α) Στους αγώνες Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήµατος έχουν το δικαίωµα να πάρουν µέρος 
αθλητές γραµµένοι στη δύναµη της ΕΟΠΕ και κάτοχοι του Αθλητικού ∆ελτίου της ΕΟΠΕ, 
που έχει θεωρηθεί για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015 και από το γιατρό. 

β) Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλητή: 
1) Αν έχει αναφερθεί από τον ∆ιαιτητή στο Φύλλο του Αγώνα. 
2) Αν εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε από αρµόδια αρχή για πειθαρχικό ή άλλο 

παράπτωµα. 
δ) Σύµφωνα µε τη διάταξη της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης, πρέπει: 

1)  Οι αριθµοί των αθλητών να είναι γραµµένοι στην πίσω και εµπρός επιφάνεια της 
φανέλας. 

2)  Οι αριθµοί των αθλητών πρέπει να περιορίζονται από το Νο. 1 µέχρι και το Νο. 20. 
Υπεύθυνοι για την εφαρµογή των παραπάνω είναι οι διαιτητές των αγώνων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ 
 
Την ώρα που ορίζει το πρόγραµµα ότι αρχίζει ο αγώνας, κάθε οµάδα, ανεξάρτητα από τις 
καιρικές συνθήκες, είναι υποχρεωµένη να έχει έξι (6) τουλάχιστον παίκτες έτοιµους (µε 
αθλητική περιβολή) για τον αγώνα που τα ονόµατά τους  πρέπει να γραφτούν στο φύλλο του 
αγώνα.  
 Σε  περίπτωση που οµάδα δεν εµφανιστεί στον αγώνα θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-
3) βαθµών. 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ                                                      Σελίδα  6
 

Β’ Εθνική – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα Ανδρών 2014-2015 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 

α) Αναβολές αγώνων δικαιολογούνται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Γενικό 
Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, Κεφάλαιο Ε άρθρο 20. 

β) Αγώνας που αναβλήθηκε ή µαταιώθηκε από οποιαδήποτε αιτία και πρόκειται να 
επαναληφθεί, ορίζεται µετά από απόφαση της Επιτροπής Πρωταθληµάτων της Ένωση/Τ.Ε.. 
Ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται υποχρεωτικά εντός του χρονικού ορίου που προβλέπεται 
στην παρ. 5 του άρθρου 20 του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής 
Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ. 

γ) Η οµάδα που µετακινείται πρέπει να βρίσκεται έγκαιρα στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα 
(Γενικός Κανονισµός Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, Κεφάλαιο Γ άρθρο 14). 

δ) Σε περίπτωση που αναβληθεί αγώνας από την Επιτροπή Πρωταθληµάτων της Ένωσης/Τ.Ε., 
πάντα για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και 
∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων Κεφάλαιο Ε άρθρο 20, η Επιτροπή Πρωταθληµάτων µπορεί να 
ορίσει τον αγώνα αυτόν οποιαδήποτε µέρα. 

ε) Επιτρέπεται η ελεύθερη βιντεοσκόπηση των αγώνων του πρωταθλήµατος από τα σωµατεία 
της Β’ Εθνικής Κατηγορίας - Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα. Απαγορεύεται ρητά η 
παραχώρηση του υλικού που βιντεοσκοπήθηκε για εµπορικούς λόγους. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
 ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
 

α) Οι αθλητές που ανήκουν στις οµάδες που αγωνίζονται πρέπει να έχουν τα σχετικά δελτία της 
ΕΟΠΕ, που αναφέρονται στην παράγραφο α, του άρθρου 7 της προκήρυξης αυτής. 

 Ο έλεγχος των ∆ελτίων θα γίνεται πριν από την έναρξη του αγώνα από τον Α’ ∆ιαιτητή. 
β) Τα ∆ελτία των αθλητών δύνανται οι αρχηγοί των οµάδων να τα ζητήσουν προς έλεγχο, σε 

κάθε περίπτωση, πριν το κλείσιµο του Φύλλου Αγώνα. 
γ) ∆εν επιστρέφεται δελτίο παίκτη στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1)  Όταν υποβληθεί ένσταση κακής συµµετοχής του αθλητή λόγω πλαστοπροσωπίας 
2)  Όταν αναγραφεί στο φύλλο του αγώνα από τον διαιτητή για πειθαρχικό παράπτωµα. Αν ο 

παίκτης δεν παραπεµφθεί στην ΕΟΠΕ το δελτίο του επιστρέφεται στο σωµατείο του. 
δ) Ο προπονητής της οµάδος που αγωνίζεται καθώς και συνεργάτης αυτού πρέπει να έχουν το 

σχετικό δελτίο, που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προπονητών και  τον 
Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, το οποίο θα κατατίθεται στη 
γραµµατεία του αγώνα. 

ε) Εφιστάται η προσοχή στην εφαρµογή του άρθρου 31 περ. 11 του ν. 2725/99 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν. 3057/02. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ 
 

Σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Θ της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων σε κάθε αγώνα του 
Πρωταθλήµατος, µέχρι 5 άτοµα, κατά την κρίση της οµάδας, έχουν δικαίωµα να παρευρίσκονται 
στον πάγκο εφοδιασµένοι µε τις ταυτότητες που θα εκδοθούν από τη διοργανώτρια Ένωση/Τ.Ε. 
ή σε περίπτωση προπονητή από τον ΣΕΠΠΕ, 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 ∆ελτίο Ταυτότητας και το οποίο 
θα φέρουν µαζί τους κατά την διάρκεια των αγώνων. Τα άτοµα αυτά πρέπει να έχουν τις 
παρακάτω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις: 
- Προπονητής και Βοηθός Προπονητή: πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε το δελτίο ταυτότητας 
προπονητού που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ, σύµφωνα µε την παρούσα Προκήρυξη και τον Κανονισµό 
Προπονητών. 
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- Για τον Φυσιοθεραπευτή: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Σχολής Φυσιοθεραπευτών. Για την 
απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκοµισθεί Αντίγραφο Πτυχίου. 
- Για τον Γυµναστή: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιµης σχολής. Για την απόδειξη 
της ιδιότητάς του πρέπει να προσκοµισθεί Αντίγραφο Πτυχίου. 
- Για τον Ιατρό: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του 
πρέπει να προσκοµισθεί Αντίγραφο Πτυχίου ή επικυρωµένο αντίγραφο της ταυτότητας του 
Ιατρικού Συλλόγου. 
- Για τον Φροντιστή: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να µην έχει δηλωθεί σαν 
Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού σε Φύλλο Αγώνα πρωταθλήµατος πετοσφαίρισης 
Πρωταθλήµατα, τα τελευταία 2 έτη. 
- Για τον Έφορο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να µην έχει δηλωθεί σαν 
Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού σε Φύλλο Αγώνα πρωταθλήµατος πετοσφαίρισης 
Πρωταθλήµατα, τα τελευταία 2 έτη. 
- Για τον Στατιστικολόγο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να µην έχει δηλωθεί ως 
προπονητής ή βοηθός προπονητή σε άλλη οµάδα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. 
Ο Προπονητής και ο Βοηθός Προπονητή πρέπει να φέρουν οµοιόµορφη εµφάνιση (πολιτική ή 
αθλητική). Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα άτοµα που θα βρίσκονται στον πάγκο της οµάδας, 
οι οποίοι θα πρέπει να έχουν οµοιόµορφη εµφάνιση µεταξύ τους (πολιτική ή αθλητική). 
Ο Α’ και ο Β’ ∆ιαιτητής, πρέπει να ζητήσουν πριν την έναρξή του τα άτοµα που θα καθίσουν 
στον πάγκο και να ζητήσουν τα Ειδικά ∆ελτία Ταυτότητάς τους για έλεγχο. Στην συνέχεια θα 
επιστρέφουν τα ∆ελτία Ταυτότητας και θα ζητούν να φέρονται από τα άτοµα αυτά καθ’ όλη τη 
διάρκεια του αγώνα. 
Οποιοσδήποτε  δεν φέρει µαζί του το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας, δεν µπορεί να βρίσκεται στον 
πάγκο. Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, ότι βρίσκεται στον 
πάγκο άτοµο το οποίο δεν έχει το δικαίωµα αυτό, πρέπει να αποµακρύνεται αµέσως και το 
γεγονός να αναφέρεται στην Έκθεση του Α’ διαιτητή. Στην Έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται 
και κάθε περίπτωση καταστρατήγησης του Άρθρου αυτού (διαφορά στοιχείων ταυτότητας µε το 
άτοµο που την φέρει, επεισόδια από τα άτοµα αυτά κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
άτοµο βρίσκεται στον πάγκο Οµάδας, χρησιµοποιώντας ∆ελτίο ταυτότητας άλλου ατόµου, τότε 
το ∆ελτίο αυτό ανακαλείται µέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2014-2015 και δεν µπορεί 
να εκδοθεί άλλο για το άτοµο που το έφερε. 
Όλα τα  Σωµατεία που µετέχουν στο Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθληµα, πρέπει να αποστείλουν 
στη διοργανώτρια Ένωση/Τ.Ε. πριν την έναρξη των αγώνων τα στοιχεία (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ), τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (για όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται) και µια 
πρόσφατη φωτογραφία, για την έκδοση των ∆ελτίων Ταυτότητας. Κάθε επιπλέον δήλωση ή 
αλλαγή ατόµου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ΕΠΤΑ (7) ηµέρες πριν την διεξαγωγή του κάθε 
αγώνα. Φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν ΟΛΕΣ οι ιδιότητες των ατόµων που θα 
βρίσκονται στους πάγκους των Οµάδων. Τα Σωµατεία µπορούν να δηλώσουν για το υπόλοιπο 
της περιόδου µέχρι 2 αλλαγές για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα άτοµα, πάντα µε τις ίδιες 
προϋποθέσεις. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Οι ενστάσεις που υποβάλλονται από τα σωµατεία στην διοργανώτρια, θα εκδικάζονται σύµφωνα 
µε όσα αναφέρονται  στον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων. 
Το παράβολο για τις ενστάσεις ορίζεται σε 150 ΕΥΡΩ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ 
 

Οι διαιτητές των αγώνων του Πρωταθλήµατος, ορίζονται από την Επιτροπή ∆ιαιτησίας (Ε.∆.) της 
κάθε Ένωσης/Τ.Ε. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

α) Η τιµή εισιτηρίου για τις συναντήσεις του Πρωταθλήµατος θα κυµαίνεται από 2  µέχρι 10 
ΕΥΡΩ. Τα έσοδα από τα εισιτήρια των αγώνων θα ανήκουν στο γηπεδούχο σωµατείο. 
Την ευθύνη της οικονοµικής διοργάνωσης, εξασφάλισης αδειών, έκδοσης εισιτηρίων, κ.λ.π., 
θα έχουν τα γηπεδούχα σωµατεία. 
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β) ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ, Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.  
γ) Όλα τα έξοδα µετακίνησης επιβαρύνουν τα σωµατεία. Η Οµοσπονδία θα συµβάλει στη 

µετακίνηση των σωµατείων µόνο στην περίπτωση που υπάρξει αυτή η δυνατότητα εφόσον 
επέλθει συµφωνία µε χορηγό του πρωταθλήµατος. 

δ) Η αµοιβή των παραγόντων του αγώνα (Α’ διαιτητής, Β’ διαιτητής, Σηµειωτής καθώς και 
Επόπτες, παρατηρητής διαιτησίας όπου υπάρχουν) σε όλους τους αγώνες επιβαρύνει το 
γηπεδούχο σωµατείο, το οποίο θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά στους παραπάνω πριν 
την έναρξη του αγώνα και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 Επίσης η µετακίνηση και διαµονή-διατροφή (όπου χρειάζεται) των παραπάνω παραγόντων 
του αγώνα βαρύνει το γηπεδούχο σωµατείο, το οποίο θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά 
στους παραπάνω πριν από την έναρξη του αγώνα και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

  Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωµατείο δεν καταβάλει τα παραπάνω προβλεπόµενα ποσά 
στους παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η γηπεδούχος οµάδα θα 
χάνει τον αγώνα µε 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Σε περίπτωση που αυτό επαναληφθεί 
παραπάνω από τρεις (3) φορές τότε από τον επόµενο αγώνα η γηπεδούχος οµάδα θα 
µηδενίζεται, υπό την έννοια της µη παρουσίας στο γήπεδο (άρθρο 22 περ α. του Γενικού 
Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων) µε όλες τις εντεύθεν 
προβλεπόµενες βαθµολογικές συνέπειες. 

 
  
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

Οι οµάδες που αγωνίζονται, βαθµολογούνται µε: 
• Τρεις (3) βαθµούς σε περίπτωση νίκης µε 3 – 0 σετ ή 3 – 1 σετ 
• ∆ύο (2) βαθµούς σε περίπτωση νίκης µε 3 – 2 σετ 
• Κανένα (0) βαθµό: α) σε περίπτωση ήττας µε 0 – 3 σετ ή 1 – 3 σετ, β) σε κάθε περίπτωση 

που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, δεν καταβάλει τα προβλεπόµενα ποσά στους 
παράγοντες του αγώνα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 παρ. ε της παρούσας. 

• Ένα (1) βαθµό σε περίπτωση ήττας µε 2 – 3 σετ 
• Μηδενισµό και αφαίρεση 3 (-3) βαθµών: α) σε κάθε περίπτωση που αναφέρεται στο 

Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, 
β) σε περίπτωση που σωµατείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, δεν καταβάλει 
προβλεπόµενα ποσά στους παράγοντες του αγώνα για περισσότερες από τρεις φορές. 

Σε περίπτωση που οι οµάδες θα ισοβαθµήσουν για οποιαδήποτε θέση, τότε για τον υπολογισµό 
της θέσης θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας: 
1)  Οι βαθµοί που έχει συγκεντρώσει κάθε οµάδα στους µεταξύ τους αγώνες 
2)  Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τα νικηφόρα σετ και 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) Ο λόγος του κλάσµατος που θα έχει αριθµητή τα κερδισµένα σετ και παρονοµαστή τα 

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

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

 6) Σε περίπτωση που µετά τα παραπάνω υπάρχει ισοβαθµία, τότε και µόνο σε περίπτωση που η 
βαθµολογική κατάταξη των οµάδων καθορίζει άνοδο ή υποβιβασµό ή πρόκριση σε επόµενη 
φάση του πρωταθλήµατος, θα διεξάγεται ένας αγώνας κατάταξης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ 
 

Στην Πρωταθλήτρια οµάδα κάθε Οµίλου θα απονεµηθεί Κύπελλο από την διοργανώτρια και 
στους αθλητές της δώδεκα επίχρυσα µετάλλια και αντίστοιχα διπλώµατα. 
Στις Β και Γ οµάδες της τελικής κατάταξης κάθε οµίλου, µετάλλιο και δίπλωµα και στους 
αθλητές τους διπλώµατα καθώς και ανά δώδεκα επάργυρα και χαλκά µετάλλια αντίστοιχα. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο: Γ Ε Ν Ι Κ Α 
 

Ότι δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη καθώς επίσης ότι δεν προβλέπεται ή καθορίζεται 
από τον Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων ή την Γενική 
Προκήρυξη Πρωταθληµάτων, όπως και κάθε ασάφεια που χρειάζεται συµπλήρωση ή 
διευκρίνηση, θα ρυθµίζεται µετά από σχετική εισήγηση της διοργανώτριας Ένωσης/Τ.Ε. από το 
∆Σ της ΕΟΠΕ, η οποία και θα αποστείλει στα σωµατεία σχετικές εγκυκλίους. 
Παρακαλούµε τα σωµατεία που ενδιαφέρονται, να µελετήσουν προσεκτικά τον Γενικό Κανονισµό 
Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθληµάτων 
Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2014-2015 και να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις της, 
για να µην παρουσιαστούν ανωµαλίες έτσι ώστε να στεφθεί µε επιτυχία το πρωτάθληµα. 
 
 
 
 
 
             Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
              Αχιλλέας Μαυροµάτης                                        Παναγιώτης Σιδέρης 


