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 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών 
Αγωνιστικής Περιόδου 2013 - 2014 

 
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, του 
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Διεθνούς Κανονισμού 
Πετοσφαίρισης, του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Προκήρυξης 
Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης αγωνιστικής περιόδου 2012-2013 (αριθ. πρωτ. 
19471/21.6.2013), της Ειδικής Προκήρυξης του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών (αριθ.πρωτ. 
20184/16.8.2013) και της Συμπληρωματικής Ειδικής Προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδας 
Γυναικών (αρ.πρωτ. 20980/27.7.2013), με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. (αριθ. πρακτικού 
15/9.11.2013), το άρθρο 4 της Ειδικής Προκήρυξης του Κυπέλλου συμπληρώνεται όπως 
παρακάτω: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 
 Β’ Φάση: από 19/11/2013 έως 23/1/2014 
 
Συμμετέχουν οι είκοσι (20) ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση και οι δέκα οκτώ (17) 
ομάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών που δήλωσαν συμμετοχή. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση των ομάδων και προς αποφυγή μεγάλων 
μετακινήσεων, οι αγώνες της Β’ Φάσης θα διεξαχθούν ως εξής: 
 
1η αγωνιστική: Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013 
 
1) οι έξι (6) ομάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών που δήλωσαν συμμετοχή και 

ανήκουν στην ΕΣΠΑΑΑ, στην ΕΣΠΕΔΑ και στη Ζ’ Περιφέρεια (ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
ΕΝΩΣΗ ΒΥΡΩΝΑ, ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ, ΑΣΠ ΘΕΤΙΣ, ΑΟ ΘΗΡΑΣ, ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ, ΑΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ), 
οι δύο (2) ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΣΠΑΑΑ, οι δύο (2) ομάδες που 
προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΣΠΕΔΑ, και η ομάδα ΓΣ ΑΡΓΟΥΣ (μία από τις δύο 
ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΣΠΕ Πελοποννήσου), θα χωριστούν με 
κλήρωση σε έξι (6) ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών (6 ομάδες) θα προκριθούν 
στην 2η αγωνιστική 

2) από τις δύο (2) ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΣΠΕ Κρήτης και την 
ομάδα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών που δήλωσε συμμετοχή και ανήκει στην ΕΣΠΕ 
Κρήτης (ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ),  με κλήρωση θα προκριθεί μία ομάδα απευθείας στην 2η 
αγωνιστική, ενώ  οι υπόλοιπες δύο (2) ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους. Η γηπεδούχος 
ομάδα θα καθοριστεί με κλήρωση, εφόσον αυτό χρειάζεται και ο νικητής του αγώνα θα 
προκριθεί στην 2η αγωνιστική 
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3) οι δύο (2) ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή από την Ζ’ Περιφέρεια (ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ και 
ΡΣΦΠ ΤΕΛΧΙΝΙΣ) θα αγωνιστούν μεταξύ τους (με κλήρωση έδρας) και ο νικητής του 
αγώνα αυτού θα προκριθεί στην 2η αγωνιστική 

4) η ομάδα ΓΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (μία από τις δύο ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην 
ΕΣΠΕ Πελοποννήσου), οι δύο ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΣΠΕ Δυτ. 
Ελλάδας και η ομάδα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών που δήλωσε συμμετοχή και 
ανήκει στην ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας (ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ Ιωαννίνων) θα χωριστούν με κλήρωση σε 
δύο (2) ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών (2 ομάδες) θα προκριθούν στην 2η 
αγωνιστική 

5) από τις δύο ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση την ΕΣΠΕ Μακεδονίας, τις δύο 
ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας, τη ομάδα της Α2 
Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών που δήλωσε συμμετοχή και ανήκει στην ΕΣΠΕ Μακεδονίας 
(ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) και τις δύο (2) ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή και ανήκουν στην ΕΣΠΕ 
Κεντρ. Ελλάδας (ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ ΣΥΛ.) με κλήρωση θα 
προκριθεί μία ομάδα απευθείας στην 2η αγωνιστική, ενώ οι υπόλοιπες έξι (6) ομάδες θα 
χωριστούν με κλήρωση σε τρία (3) ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών (3 ομάδες) 
θα προκριθούν στην 2η αγωνιστική 

6) από οι δύο (2) ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης και τις 
πέντε (5) ομάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών που δήλωσαν συμμετοχή και 
ανήκουν στην ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης (ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ΑΣ ΑΡΗΣ, ΕΣΟΠ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, ΑΠΣ 
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ, ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ), με κλήρωση θα προκριθεί μία ομάδα απευθείας στην 
2η αγωνιστική, ενώ οι υπόλοιπες έξι (6) ομάδες θα χωριστούν με κλήρωση σε τρία (3) 
ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών (3 ομάδες) θα προκριθούν στην 2η αγωνιστική 

7) οι δύο (2) ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας 
θα αγωνιστούν μεταξύ τους (με κλήρωση έδρας) και ο νικητής του αγώνα αυτού θα 
προκριθεί στην 2η αγωνιστική 
 

2η αγωνιστική: Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014 
 
Οι δέκα επτά (17) νικητές των αγώνων της 1ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης και  οι τρεις (3) 
ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας, θα χωριστούν με κλήρωση σε δέκα (10) ζευγάρια και οι 
νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στην 3η αγωνιστική. 
 
3η αγωνιστική: Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 

 
Οι δέκα (10) νικητές των αγώνων της 2ης αγωνιστικής θα χωριστούν με κλήρωση σε πέντε (5) 
ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στην Γ’ Φάση. 

 
Γ’Φάση: 

 
1η αγωνιστική: Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 

 
Οι πέντε (5) ομάδες που προκρίθηκαν από την Β’ Φάση και οι έντεκα (11) ομάδες της Α1 
Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών που δήλωσαν συμμετοχή (ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ,  ΦΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΓΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ, ΓΣΚ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΣΠ ΙΩΝΕΣ, ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΣΦΠ, ΑΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΑΟΝ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ, ΟΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ) θα χωριστούν με κλήρωση 
σε οκτώ (8) ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στην 2η αγωνιστική. 

 
2η αγωνιστική: Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 

 
Οι οκτώ (8) ομάδες που προκρίθηκαν από την 1η αγωνιστική θα χωριστούν με κλήρωση σε 
τέσσερα (4) ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στο Final 4. 
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Final 4 – Τελική Φάση: 29-30 Μαρτίου 2014 
 
Οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν θα χωριστούν με κλήρωση σε δύο ζευγάρια. Οι 
αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014. 
Στη συνέχεια οι νικήτριες ομάδες των αγώνων αυτών (2 ομάδες) θα δώσουν αγώνα την 
Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 για την ανάδειξη του Κυπελλούχου Ελλάδος.  
Οι ηττημένες ομάδες δεν θα δώσουν άλλο αγώνα. 
Ο τόπος διεξαγωγής των αγώνων του Final Four θα γίνει έγκαιρα γνωστός. 
 
 
 
 

 
 
                   Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας 
 
              Αχιλλέας Μαυρομάτης                                                   Παναγιώτης Σιδέρης 
 
 


