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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

ΑΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 
 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις 
διατάξεις του καταστατικού της ΕΠΕΣΘ, του  Κανονισμού Παιδιάς της FIVB,   του Γενικού 
Κανονισμού Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων (ΓΚΟΔΠ) της ΕΟΠΕ και της υπ' 
αριθμ. Πρωτ.: 2582/17.06.2021 Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ., 
αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

……………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
 
Ε.  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ: Οι 11  ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή θα αγωνισθούν, μετά από κλήρωση,    
μεταξύ τους, μία προς όλες, σε ένα γύρο. Οι τέσσερεις  (4) πρώτες ομάδες της βαθμολογίας  
του ενός γύρου  θα προκριθούν στο Final Four,  όπου θα αγωνιστούν ο 1ος με τον 4ο και ο 
2ος με τον 3ο. Οι δύο νικήτριες ομάδες αυτών των αγώνων θα αγωνισθούν στον τελικό για 
τις θέσεις 1 – 2 και οι δύο ηττημένοι στον μικρό τελικό  για τις θέσεις 3 – 4. Για τις 
υπόλοιπες θέσεις από την 5η μέχρι και την 11η θα ισχύσει η Βαθμολογία  του ενός Γύρου.  
 
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Α’ ΟΜΑΔΕΣ): Οι 30 ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στην Α’ Φάση, θα 
χωριστούν με κλήρωση σε τέσσερεις ομίλους ( 2 όμιλοι των  8 ομάδων και 2 όμιλοι των 7 
ομάδων)  και θα αγωνιστούν μεταξύ τους, μία προς όλες, σε ένα γύρο. Οι τέσσερις (4) 
πρώτες ομάδες της βαθμολογίας του κάθε  ομίλου θα προκριθούν στην Β’ Φάση. 
Στην Β’ Φάση οι 16 ομάδες που θα προκριθούν   θα αγωνιστούν, μετά από κλήρωση,   
σε  τέσσερεις ομίλους των τεσσάρων  (4) ομάδων όπου  θα αγωνιστούν μεταξύ τους, μία 
προς όλες, σε έναν γύρο ανάλογα με την κλήρωση. Η συγκρότηση των τεσσάρων ομίλων θα 
γίνει ως εξής:  

1. Σε κάθε όμιλο θα κληρωθούν  μια ομάδα από αυτές που κατέλαβαν την 1η θέση, 
μία από αυτές που κατέλαβαν την 2η, μια ομάδα από αυτές που κατέλαβαν την 3η 
θέση και μία ομάδα από αυτές που κατέλαβαν την 4η  Θέση 

2. Οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας του ενός Γύρου των 4 ομίλων της Β΄ φάσης, 
προκρίνονται στην Γ΄ φάση. 

 
Στην Γ’ Φάση, Οι οκτώ ομάδες που θα προκριθούν στη Γ΄ φάση θα αγωνισθούν μετά από 
κλήρωση   οι 1οι με τους 2ους στις δύο νίκες. Οι νικητές των τεσσάρων ημιτελικών αγώνων 
προκρίνονται στο   Final Four. Δεν θα κληρωθούν μεταξύ τους 1οι με 2οι  που προέρχονται 



από τον ίδιο όμιλο της Β΄ φάσης. Πλεονέκτημα έδρας σ αυτή την φάση έχουν οι ομάδες 
που τερμάτισαν στην 1η θέση. 
 
Στην Δ’ Φάση  
Οι τέσσερεις νικητές της Γ’ Φάσης,  μετά από κλήρωση θα σχηματίσουν τα ζευγάρια των 
ημιτελικών  που θα αγωνισθούν την 1η μέρα του Final Four . Οι νικητές αυτών των αγώνων 
προκρίνονται στον τελικό της διοργάνωσης και οι ηττημένοι στον μικρό τελικό. 
 
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ : Οι ομάδες που θα αποκλειστούν από την Α Φάση θα αγωνιστούν 
εφόσον το επιθυμούν σε αγώνες κατάταξης. Στην περίπτωση αυτή , τα σωματεία, πρέπει 
να αποστείλουν στην ΄Ενωση νέα δήλωση συμμετοχής.  
 
Το σύστημα των αγώνων κατάταξης θα επιλεγεί από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της 
ΕΠΕΣΘ ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή και την 
γεωγραφική τους προέλευση. 
 
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Β’ ΟΜΑΔΕΣ): Οι 60 ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή θα χωριστούν σε έξι 
ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σ έναν γύρο, μία προς 
όλες.  
 
Δεν θα  ισχύσουν οι ονομαστικές καταστάσεις  για κάθε ομάδα στην περίπτωση που 
σύλλογος δηλώνει συμμετοχή με περισσότερες από μια ομάδα.   
………………………………………………………………………………………………..……….…………………………… 
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