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1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το ΔΣ της ΕΣΑΠ, έχοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 107Α του ν.2725/1999, όπως
ισχύει, του Καταστατικού της Ε.Σ.Α.Π., των Διεθνών Κανονισμών Πετοσφαίρισης και των
Κανονισμών της Ε.Ο.ΠΕ., σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις της κείμενης

αθλητικής νομοθεσίας
Προκηρύσσει το
Πρωτάθλημα Βόλεϊ VOLLEY LEAGUE
2022-2023
Την ευθύνη της διοργάνωσης και της διεξαγωγής του οποίου έχει το Διοικητικό Συμβούλιο
(ΔΣ) της ΕΣΑΠ και η αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλήματος η οποία ορίζεται από το ΔΣ της
ΕΣΑΠ.
1.1. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν –καταρχήν- τα Τμήματα Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών
(T.A.A.) των Σωματείων:
1.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2.
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
3.
Παναθηναϊκός Α.Ο.
4.
Π.Α.Ο.Κ.
5.
Α.Ο.Π. Κηφισιάς
6.
Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
7.
Ο.Φ.Η.
8.
Πηγασος Πολίχνης
9.
Φ.Ε.Σ. Αριστοτέλης Σκύδρας
10.
Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας
Σε περίπτωση, κατά την οποία, λόγω τυχόν αλλαγής επωνυμίας, νομικής σύστασης και
συγκρότησης (πχ μετατροπή σε ΑΑΕ ή άλλης μορφής κεφαλαιουχικές εταιρείες) συνεπεία
νόμιμης συγχώνευσης ή άλλης νόμιμης αιτίας, κάποιο από τα προαναφερόμενα και έχοντα
δικαίωμα συμμετοχής, σωματείο-ΤΑΑ, αλλάξει επωνυμία, αυτό θεωρείται ότι υπεισέρχεται
στη θέση του προαναφερόμενο ως προς όλες τις υποχρεώσεις του, από το νόμο, τους
Κανονισμούς και την παρούσα προκήρυξη.
1.1.2. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.
Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα ΤΑΑ που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής δεν
δηλώσει/ουν συμμετοχή ή δηλώσει/ουν εγγράφως ότι δεν επιθυμεί/ούν να
συμμετάσχει/ουν στο Πρωτάθλημα, επιλέγοντας να δηλώσουν συμμετοχή σε κατώτερη
κατηγορία, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΟΠΕ ή δεν καλύπτει/ουν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής που ορίζονται από τους Κανονισμούς της ΕΣΑΠ και το νόμο ή αποσυρθεί/ουν
λόγω μη λήψης πιστοποιητικού συμμετοχής στο πρωτάθλημα από την αρμόδια Επιτροπή
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Επαγγελματικού Αθλητισμού ή αποσυρθεί/ουν ή αποβληθεί/ουν από το πρωτάθλημα για
οιονδήποτε άλλο λόγο, η ΕΣΑΠ διατηρεί καταρχήν το δικαίωμα να διεξάγει το Πρωτάθλημα
με τις υπόλοιπες (εναπομείνασες) ομάδες ή να αντικαταστήσει τις (τη) μη συμμετέχουσες
(συμμετέχουσα) με την κάλυψη κενών θέσεων με άλλες (ή-κατά περίπτωση-άλλη) ομάδα,
με τη διαδικασία της κάρτας ελεύθερης συμμετοχής ή άλλη νόμιμα προβλεπόμενη
διαδικασία.
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλονται στο/στα Τ.A.A. οι ποινές που προβλέπονται
στους οικείους κανονισμούς (Πειθαρχικός και Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων) της Ε.Ο.ΠΕ. καθώς και αναλογική εφαρμογή των ποινών που
προβλέπονται στις παρ.3α και 4 του άρθρου 23 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων για τα σωματεία της PreLeague.
1.1.2.1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (wild card)
Σε περίπτωση κατά την οποία αποφασιστεί από το ΔΣ της ΕΣΑΠ η κάλυψη τυχόν κενών
θέσεων (κατόπιν συνεννόησης με ΕΟΠΕ ) αυτή δύναται να γίνει (κατά την κρίση και μετά
από σχετική απόφαση της ΕΣΑΠ) τόσο μέσα από διαδικασία που καθορίζεται με τους
κανονισμούς ή τις ειδικές, προς τούτο, αποφάσεις των ΔΣ των ως άνω φορέων, όσο και
μέσα από τη διαδικασία προβιβασμού ομάδος προερχομένης, είτε από την PreLeague
2021/2022 με βάση αγωνιστικά κριτήρια (κατάταξη στο προηγούμενο πρωτάθλημα), ΕΙΤΕ
από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, με βάση ΜΗ αγωνιστικά κριτήρια (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ κάρτας
ελεύθερης συμμετοχής/ wild card).
Οι ομάδες που θα καλύψουν κατά τον ανωτέρω τρόπο (WILD CARD-κάρτα ελεύθερης
συμμετοχής) τις τυχόν κενές θέσεις, θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να πληρούν
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα θέσει η ΕΣΑΠ σε συνεργασία με την ΕΟΠΕ με βάση
ειδικά κριτήρια που θα αφορούν –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- τομείς, όπως:


Προέλευση/Τοποθεσία (Περιφέρεια, Θεσσαλονίκη/Αθήνα).



Γηπεδικές εγκαταστάσεις



Ύπαρξη άλλων επαγγελματικών ομάδων (ποδοσφαίρου, μπάσκετ κ.α.).



Ανάπτυξη βόλεϊ.



Αριθμός θεατών.



Υποστήριξη από Τοπικούς φορείς (Νομαρχία, Περιφέρεια, Δήμος) στην ίδια πόλη.



Υποστήριξη από Χορηγούς.



Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.


Αεροπορική, οδική ή ακτοπλοϊκή σύνδεση και δυνατότητα/κόστος μετακίνησης
άλλων ομάδων από και προς την έδρα της.


Υποδομές εγκαταστάσεων υγείας (Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας).


Οικονομικές εγγυήσεις για την εκ μέρους τους κάλυψη όλων των εξόδων
προϋπολογισμού τους και κύρια των δαπανών που αφορούν υποχρεώσεις προς το δημόσιο
και τους Αφούς Οργανισμούς, τους αθλητές, προπονητές και τις μετακινήσεις της.

Τις ειδικές οικονομικές υποχρεώσεις του ως νέο μέλος στον συνεταιρισμό και το
ενδεχόμενο να μην λαμβάνει χορηγίες για ένα χρονικό διάστημα από τον προβιβασμό του,
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προκειμένου να αναπτύξει ανάλογη οικονομική αυτοδυναμία ως προϋπόθεση της
βιωσιμότητάς του.
Η σχετική απόφαση για τις τυχόν προϋποθέσεις επιλογής του κατά προσθήκη σωματείου
θα λαμβάνεται από την ΕΣΑΠ, κατόπιν συνεννόησης της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται
έγκαιρα στα ενδιαφερόμενα σωματεία .
Η τελική επιλογή της ομάδας στην οποία θα χορηγηθεί η κάρτα ελεύθερης συμμετοχής για
τη volleyleague ανήκει σε κάθε περίπτωση στο ΔΣ της ΕΣΑΠ.
1.1.3. T.A.A.-μέλος της ΕΣΑΠ που δικαιούται να συμμετάσχει και δεν δηλώσει συμμετοχή
στο πρωτάθλημα, υποβιβάζεται σε κατώτερη κατηγορία, βάσει των οριζομένων στους
Κανονισμούς της ΕΟΠΕ, επιβαλλομένων των ποινών (πειθαρχικών και οικονομικών) που
προβλέπονται στους οικείους κανονισμούς (Πειθαρχικός και Γενικός Κανονισμός
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων) της Ε.Ο.ΠΕ. η οποία και είναι υπόχρεη να
κινήσει την σχετική διαδικασία με δεδομένο ότι το σωματείο ή ΤΑΑ θα έχει παύσει να
αποτελεί πλέον μέλος της ΕΣΑΠ.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που T.A.A. δηλώσει συμμετοχή με μη νόμιμη επιφύλαξη
κάποιου από τα άρθρα της παρούσας προκήρυξης, των κανονισμών και των αποφάσεων της
ΕΣΑΠ , της Γενικής Προκήρυξης και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ., όπως αυτή (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) θα έχει αποφασιστεί , εγκριθεί και
αποσταλεί στα δηλούντα συμμετοχή στο πρωτάθλημα ΤΑΑ-μέλη της ΕΣΑΠ.
1.1.4.
Τα T.A.A. θα πρέπει να καταθέσουν προς την ΕΣΑΠ, πιστοποιητικό από την
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, περί τήρησης των υποχρεώσεών τους, όπως
προβλέπεται από το ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4809/2021 και
αδειοδοτηθούν από την Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΣΑΠ, άρθρου 20 και 21 του
κανονισμού Σχέσεων Αμειβομένων Αθλητών και Σωματείων, εφόσον αυτή λειτουργήσει για
την καλοκαιρινή περίοδο 2021.
1.1.5.
Τα ΤΑΑ που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα από και δια της
δηλώσεώς τους αποδέχονται περαιτέρω , εκτός του καταστατικού, των κανονισμών ΕΣΑΠ
και ΕΟΠΕ και των διατάξεων της παρούσας και την αρμοδιότητα και τις αποφάσεις της
Επιτροπής Αδειοδότησης της ΕΣΑΠ, εφόσσον και όπως αυτή λειτουργεί με βάση τα άρθρα
20,21 και 22 του Κανονισμού Σχέσεων μεταξύ σωματείων/ΤΑΑ και αμειβομένων
πετοσφαιριστών.
Σε περίπτωση μη χορήγησης του σχετικού πιστοποιητικού από την ΕΕΑ σε ΤΑΑ που έχει
δικαίωμα συμμετοχής ισχύουν καταρχήν τα προβλεπόμενα στην κειμένη νομοθεσία για
μη αδειοδότηση βάσει ν.2725/1999 και ειδικότερα στο ήδη εγκεκριμένο με απόφαση του
αρμοδίου για θέματα αθλητισμού Υφυπουργού του ειδικού πειθαρχικού κανονισμού της
ΕΣΑΠ και συμπληρωματικά τούτων ( και μόνον εφόσον χρήζει συμπλήρωσης ή αναγωγής)
στον Γενικό κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και τον Πειθαρχικό
Κανονισμό της ΕΟΠΕ.
Σε κάθε περίπτωση για την εφαρμογή των προβλεπομένων , εκτός των ανωτέρω που θα
επιβληθούν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τα θεσμοθετημένα
δικαιοδοτικά όργανα, πειθαρχικών κλπ ποινών, αποφασίζει το Δ.Σ. της ΕΣΑΠ.
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Τα ΤΑΑ οφείλουν, να προσκομίζουν, τόσο προς την ΕΕΑ, όσο και προς γραμματεία την ΕΣΑΠ
πιστοποιητικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας και καταστάσεις πληρωμών
προς τους αθλητές και προπονητές τους καθώς και το σύνολο των προβλεπομένων στην
οικεία νομοθεσία δικαιολογητικά για τη διάθεση των εσόδων τους από την φορολογία του
στοιχήματος (άρθρο 79 ν.4764/2020 σε συνδυασμό με τις υπ΄αριθ.114/2021 Υπουργική
Απόφαση) και κάθε τυχόν μεταγενέστρη και συναφή αυτών πράξη, ΥΑ ή εγκύκλιο. Τα
παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να αποστέλλονται εφόσον ζητηθούν. Τα μέλη
διοίκησης των ΤΑΑ καθώς και όσα εξ αυτών είναι αποτελούν μέλη διοίκησης της ΕΣΑΠ είναι
υπόχρεα να γνωστοποιούν στον συνεταιρισμό μαζί με τη δήλωση συμμετοχής του ΤΑΑ ,
υπεύθυνη δήλωση ότι υπέβαλαν δήλωση περιουσιακής τους κατάστασης στην αρμόδια
ανεξάρτητη αρχή , όπως υπέχουν σχετικής υποχρέωσης .
Προυπόθεση ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σωματείου ΤΑΑ-μέλους της ΕΣΑΠ στο πρωτάθλημα
αποτελεί η προηγούμενη εκ μέρους του ολοσχερής καταβολή κάθε οικονομικής
απαίτησης της ΕΣΑΠ από το ΤΑΑ ή το ιδρυτικό αυτού, σωματείο (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά , ποσών δανείων και ταμειακών διευκολύνσεων, ποσών από επιβληθέντα
πρόστιμα κλπ) άλλως το ΤΑΑ , μετά από διαπιστωτική πράξη (απόφαση) του ΔΣ της ΕΣΑΠ
που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των υπολοίπων μελών του δεν θα δικαιούται
οιασδήποτε άλλης χορηγικής παροχής εκ μέρους του συνεταιρισμού, ενώ ταυτόχρονα θα
παραπέμπεται και στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο (ΜΠΔΟ της ΕΣΑΠ) για επιβολή
ποινής , αναλογικής με αυτή της ΜΗ αδειοδότησης ΤΑΑ από την ΕΕΑ για συμμετοχή στο
πρωτάθλημα (αφαίρεση από 5 έως 10 βαθμούς) και για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση εκκρεμότητα. Σε περίπτωση συμμόρφωσης του ΤΑΑ στην υποχρέωσή του οι βαθμοί θα
επιστρέφονται.
ΤΑΑ που υποβιβάζεται σε κατώτερη κατηγορία και επανέρχεται στην Volleyleague
έχοντας οιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα έναντι της ΕΣΑΠ δεν εγγράφεται στη δύναμη
των σωματείων/.μελών της ΕΣΑΠ αν προηγούμενα δεν εξοφλήσει ή διακανονίσει με
συνααίνεση της ΕΣΑΠ, την προς την ΕΣΑΠ υποχρέωσή του.
Τέλος το κάθε ΤΑΑ και πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, οφείλει να γνωστοποιεί
στην ΕΣΑΠ, αλλά και την ΕΕΑ, την πλήρη σύνθεση της επιτροπής διοίκησης και
διαχείρισης του ΤΑΑ και τους εκπροσώπους του (τακτικό και αναπληρωματικό) στο ΔΣ του
συνεταιρισμού, γνωστοποιώντας, παράλληλα και κάθε τυχόν αλλαγή επί των ανωτέρω
καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι άπαντες έχουν προβεί στην εκ του νόμου
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ τους κατάστασης προς την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το Δ.Σ. της ΕΣΑΠ δύναται να επιβάλει, εκτός των
ανωτέρω ρητά προβλεπομένων και τις, κατά περίπτωση, ποινές των οικείων κανονισμών
και του συνημμένου πίνακα προστίμων/ πειθαρχικών παραβάσεων
1.1.6. T.A.A. που δεν αγωνίζεται σε δύο (2) οιουσδήποτε (συνεχόμενους ή μη) αγώνες της
Κανονικής Περιόδου ή αποσύρεται με έγγραφη δήλωση από το πρωτάθλημα αφού έχει
δηλώσει συμμετοχή σε αυτό ή υποπίπτει σε δύο (2) μηδενισμούς για παραβάσεις της
παρούσας Προκήρυξης και του άρθρου 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης &
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της E.O.ΠE, αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες του
Πρωταθλήματος.
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Τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στους αγώνες του T.A.A. που στο μεταξύ έχουν γίνει,
δεν ισχύουν και το ΤΑΑ κατατάσσεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα,
υποβιβαζόμενο στην κατώτερη διαθέσιμη κατηγορία της Ε.Ο.ΠΕ. (Pre Legue) Στο
συγκεκριμένο σωματείο T.A.A. επιβάλλονται και οι επιπλέον προβλεπόμενες τυχόν
πειθαρχικές και οικονομικές ποινές στην κατώτερη κατηγορία που θα αγωνιστεί με βάση
τους Κανονισμούς της ΕΟΠΕ.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης ΤΑΑ σε αγώνα ο οποίος έχει προγραμματισθεί να
μεταδοθεί τηλεοπτικά, το Δ.Σ. της ΕΣΑΠ με διαπιστωτική του πράξη παραπέμπει το
υπαίτιο ΤΑΑ ενώπιον του ΜΠΔΟ της ΕΣΑΠ και το οποίο επιβάλλει προς το σωματείο
οικονομική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ . Το επιβαλλόμενο στην ανωτέρω περίπτωση,
πρόστιμο εκ μέρους του ΜΠΔΟ της ΕΣΑΠ μπορεί να τυγχάνει καταβλητέο μέσω ισόποσης
περικοπής τυχόν χορηγιών ή και με απευθείας καταλογισμό. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του ΤΑΑ το ΔΣ της ΕΣΑΠ έχει δικαίωμα να παραπέμψει το υπαίτιο
σωματείο ενώπιον της ΓΣ για αποβολή του από το συνεταιρισμό.
1.1.7. T.A.A. που δεν αγωνίζεται έστω και σε έναν (1) τουλάχιστον αγώνα σε φάση αγώνων
Play Off ή Play Out και η μη εμφάνισή του δεν οφείλεται σε αδυναμία λόγω «ανωτέρας
βίας», (όπως αυτή εξειδικεύεται παρακάτω αλλά και στον οικείο Κανονισμό Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ.) αποκλείεται από την συνέχεια του
Πρωταθλήματος.
Το ΤΑΑ περαιτέρω υποβιβάζεται σε κατώτερη διαθέσιμη κατηγορία της ΕΟΠΕ, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στον οικείο Κανονισμό της ΕΟΠΕ ενώ, ταυτόχρονα επιβάλλεται σε αυτό
και οι επιπλέον τυχόν προβλεπόμενες πειθαρχικές και οικονομικές ποινές στην κατώτερη
κατηγορία που θα αγωνιστεί με βάση τους Κανονισμούς της ΕΟΠΕ. Σε περίπτωση δε
μελλοντικού προβιβασμού του σωματείου/ΤΑΑ αυτού στη Volley League, οποτεδήποτε κι
αν αυτό γίνει , το σωματείο-ΤΑΑ θα ξεκινήσει τη χρονιά με μείον δεκαπέντε (-15)
βαθμούς.
Επίσης σε περίπτωση αποχώρησης ΤΑΑ από την Volley League (αποχώρηση ή μη
συμμετοχή στο πρωτάθλημα, συνεπεία μηδενισμών ή μη συμμετοχή σε φάση play
off/play out) προκειμένου να επανέλθει ως μέλος της ΕΣΑΠ θα πρέπει να προβεί σε
δήλωση παραίτησης υπέρ των λοιπών μελών του συνεταιρισμού του αναλογούντος προς
αυτό ποσοστού της τυχόν υπάρχουσας της χρονιά της επανόδου χορηγικής σύμβασης
(εξαιρουμένης της σύμβασης μεταβίβασης τηλεοπτικών δικαιωμάτων που εκχωρούνται
ήδη στην ΕΣΑΠ για τα λειτουργικά της έσοδα) άλλως ισόποσου του ποσοστού του από τά
έσοδα της φορολογίας του ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ που θα του αναλογούν για χρονικό διάστημα
δύο (2) αγωνιστικών περιόδων από της ανόδου του ή του καθ οιονδήποτε τρόπου
επανόδου του στη volleyleague.
1.1.8 Σε όλες, ανεξαίρετα, τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στις προηγούμενες
παραγράφους και αφορούν αποχώρηση ΤΑΑ, η ΕΣΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει
όλες τις οικονομικές παροχές και επιχορηγήσεις, οι οποίες τυχόν έχουν ήδη καταβληθεί στο
συγκεκριμένο ΤΑΑ κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, ενώ το υπαίτιο ΤΑΑ δεν
έχει δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον χρηματική επιβράβευση ή χορηγία που
προκύπτει από την συμμετοχή της ομάδας αυτής στο πρωτάθλημα, όπως πριμ θέσης, κ.α.
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Επίσης η ΕΣΑΠ δικαιούται να ζητήσει να της καταβληθούν από το υπαίτιο σωματείο/ΤΑΑ και
τα μέλη των διοικήσεών τους τυχόν συναφθείσες-συνομολογηθείσες ποινικές ρήτρες, τις
οποίες, τυχόν, θα ζητηθούν ή θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τυχόν χορηγούς ή άλλους
αντισυμβαλλόμενούς της, από την παραπάνω αιτία.
H ΕΣΑΠ διατηρεί τέλος και το δικαίωμα παραπομπής του υπαίτιου Σωματείου στο
Μονομελές Πειθαρχικό Δικαιοδοτικό Όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις «περί δυσφήμισης
του αθλήματος», όπως προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΣΑΠ.
Η ΕΟΠΕ αποστέλει την ετήσια προκήρυξη του πρωταθλήματος, αμέσως μετά την έγκρισή
της στα σωματεία-μέλη της τα οποία αγωνίζονται στην PRELEAGUE, προκειμένου να
γνωρίζουν τις σχετικές έναντι της ΕΣΑΠ και των λοιπών σωματείων του συνεταιρισμού
υποχρεώσεις τους. Αν αυτό δεν γίνει με πρωτοβουλία της ΕΟΠΕ, γίνεται με πρωτοβουλία
της ΕΣΑΠ.
1.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
1.2.1. Μόνο οι αθλητές για τους οποίους έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα εντός των
προβλεπομένων μεταγραφικών περιόδων και εγκριθεί από την Ε.Σ.Α.Π. Συμβόλαιο
Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών, μπορούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του
Πρωταθλήματος Volley League.
Κάθε T.A.Α. δικαιούται να έχει στη δύναμή του, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, ανά
κατηγορία αθλητών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Εγγραφών Μεταγραφών Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών (αρ.πρωτ. 34116/19.8.2010 Υ.Α., όπως
εκάστοτε ισχύει) με τους τυχόν προβλεπόμενους στους οικείους Κανονισμούς και την
παρούσα Προκήρυξη περιορισμούς.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται και έως τέσσερις (4) ερασιτέχνες αθλητές, Ελληνικής
υπηκοότητας, μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων. Οι αθλητές αυτοί, μπορούν να
δηλώνονται από κάθε ΤΑΑ, οποτεδήποτε εντός της αγωνιστικής περιόδου, με παράλληλη
ενημέρωση της ΕΟΠΕ, ενώ επιτρέπονται απεριόριστες αλλαγές στους αθλητές αυτούς,
αρκεί ο ανώτατος αριθμός να μην ξεπερνά τους τέσσερις (4).
Κάθε δήλωση/αλλαγή ερασιτέχνη αθλητή, πρέπει να κατατίθεται στην ΕΣΑΠ και την ΕΟΠΕ,
το αργότερο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα πριν τον επόμενο αγώνα του
συγκεκριμένου ΤΑΑ .
1.2.2.1 Για την αγωνιστική περίοδο 2022/2023 και σύμφωνα με την έγγραφη τριμερή
συμφωνία μεταξύ ΕΣΑΠ/ΕΟΠΕ και ΠΑΣΑΠ, τα ΤΑΑ έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν
απεριόριστο αριθμό αλλοδαπών αθλητών, όπως προβλέπεται στον οικείο Κανονισμό,
ανεξάρτητα προέλευσης (εντός ή εκτός ΕΕ) με την προϋπόθεση ότι θα μπορούν να
αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνος μέχρι και όσοι αναγράφονται στην έγγραφη τριμερή
συμφωνία.
Αναφορικά με την απόκτηση αθλητών με Κυπριακή υπηκοότητα ισχύουν τα εκάστοτε
προβλεπόμενα στον οικειο Γενικό Κανονισμό Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ.
1.2.2.2 Κάθε ΤΑΑ πρέπει να έχει στη σύνθεση του, τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές (με
ελληνική ή μη, υπηκοότητα) οι οποίοι πρέπει να πληρούν μία ή περισσότερες από τις
παρακάτω προδιαγραφές:
- Έλληνες Αθλητές που έχουν αγωνιστεί (απαιτείται αγωνιστική συμμετοχή και όχι απλά
δήλωση στο φύλλο αγώνος) την τελευταία τριετία τουλάχιστον σε 25 αγώνες.
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- Έλληνες αθλητές που έχουν αγωνιστεί (απαιτείται αγωνιστική συμμετοχή και όχι απλά
δήλωση στο φύλλο αγώνος) στο προηγούμενο Πρωτάθλημα τουλάχιστον σε 8 αγώνες.
- Έλληνες αθλητές που έχουν αγωνιστεί στο εξωτερικό την τελευταία τριετία, χωρίς
περιορισμό αγώνων.
- Έλληνες αθλητές που είναι εν ενεργεία αθλητές (που δηλώθηκαν στο φύλλο αγώνος
επισήμου παιχνιδιού χωρίς να είναι απαραίτητο και να έχουν αγωνιστεί) της εθνικής
ομάδος ανδρών (κατά την τελευταία τριετία που αγωνίστηκε η Εθνική ομάδα)
- Έλληνες αθλητές που είναι εν ενεργεία αθλητές της Εθνικής Έφηβων ή Παίδων με την
προϋπόθεση ότι έχουν αγωνιστεί την τελευταία τριετία τουλάχιστον τους μίσους επίσημους
αγώνες συν 1 των εθνικών ομάδων αυτών.
- Έλληνες αθλητές που αγωνίσθηκαν στην ομάδα της Α2 που προβιβάστηκε και έχουν
αγωνιστεί στην Α1 τουλάχιστον 8 παιχνίδια την τελευταία τριετία .
- Έλληνες αθλητές που έχουν συμπληρώσει 30 αγώνες την τελευταία πενταετία και δεν
αγωνίστηκαν λόγω τραυματισμού συνολικά για δυο αγωνιστικές περιόδους.
- Έλληνες αθλητές που έχουν δηλωθεί στο φύλλο αγώνος (δεν είναι απαραίτητο να έχουν
αγωνιστεί) εφόσον συμμετείχαν σε ομάδες που την τελευταία τριετία τερμάτισαν μέσα
στους 4 πρώτους της τελικής κατάταξης ή η ομάδα τους έχει φτάσει το Final four του
Κυπέλου Ελλάδος ή του League Cup.
Τα συμβόλαια ελλήνων αθλητών των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει τουλάχιστον να είναι
τέσσερα (4 ) με την προϋπόθεση ότι η ομάδα θα έχει 4 αλλοδαπούς, 5 με την προϋπόθεση
ότι η ομάδα θα έχει 3 αλλοδαπούς, 6 εάν υπάρχουν 2 αλλοδαποί και 7 εάν υπάρχει ένας
αλλοδαπός.
Για τους αλλοδαπούς :
-Σε περίπτωση που ΤΑΑ, αποκτήσει αλλοδαπό αθλητή που είναι ενεργός αθλητής κατά τη
παρούσα αγωνιστική περίοδο (2021-22) ή έχει αγωνιστεί την προηγούμενη αγωνιστική
περίοδο (2020-21) με την Εθνική Ομάδα της χώρας του, τότε να δικαιούται να μειώσει κατά
έναν Έλληνα αθλητή τις ανωτέρω δεσμεύσεις.
Σημ: Για τα Libero, αρκεί η αναγραφή τους στο Φύλλο Αγώνος.
Σε περίπτωση λύσης συμβολαίου και μη αντικατάστασης αθλητή που ανήκει στους Οκτώ (8)
αυτούς αθλητές, μετά το πέρας της 2ης μεταγραφικής περιόδου, θα επιβάλλεται πρόστιμο
της τάξεως των 2000 ευρώ ανά αθλητή. (π.χ. εάν λυθούν 3 συμβόλαια από τους 8, το
πρόστιμο θα είναι 6000 ευρώ κ.ο.κ.)
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις λύσης συμβολαίου για αθλητές που έχουν προσβληθεί
από Covid-19.
1.2.2.3 Κάθε ΤΑΑ που αποκτά αλλοδαπούς αθλητές κατά την πρώτη (θερινή) μεταγραφική
περίοδο υποχρεούται να διατηρήσει (ή να αυξήσει) τον αριθμό των αλλοδαπών αθλητών
που απέκτησε, μέχρι και τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου (πάντα μέσα στις
προβλεπόμενες μεταγραφικές περιόδους) ανεξάρτητα τυχόν αντικατάστασής τους.
Επιτρέπεται η ενδεχόμενη μείωση του αριθμού των αλλοδαπών αθλητών που έχει στη
δύναμη του ένα ΤΑΑ και μόνον μέχρι τον αριθμό των τεσσάρων (4) εξαιρετικά και μόνο για
τις περιπτώσεις που είχε στη δύναμη του παραπάνω από τον αριθμό αυτό (4) (δηλαδή
πέντε, έξι κλπ)
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Σε περίπτωση που ο αριθμός των αλλοδαπών αθλητών που απέκτησε το ΤΑΑ κατά τη θερινή
μεταγραφική περίοδο μειωθεί κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου (και υπό τις
εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω), τότε για κάθε έναν αλλοδαπό αθλητή που θα
αποχωρεί από το ρόστερ της ομάδας θα επιβάλλεται πρόστιμο στο ΤΑΑ ύψους 5.000 ευρώ,
εκτός αν η αποχώρηση οφείλεται σε κοινή συναινέσει λύση συμβολαίου λόγω σοβαρού
τραυματισμού του αθλητή ο οποίος θα πιστοποιηθεί από την Ιατρική/Υγειονομική επιτροπή
της ΕΣΑΠ.
Η συγκεκριμένη διάταξη-ποινή δεν θα ισχύει εφόσον:
Α) Το ΤΑΑ σε αντικατάσταση του αλλοδαπού αθλητή που θα αποχωρήσει, κατά τα ανωτέρω,
αποκτήσει έλληνα διεθνή αθλητή με μία –τουλάχιστον- συμμετοχή στην εθνική ανδρών
(επίσημο αγώνα) τη τελευταία τριετία.
Β) Tη χειμερινή μεταγραφική περίοδο (15/12/2022 - 31/1/2023) κατά την οποίας κάθε ΤΑΑ θα
μπορεί να αυξομειώνει με μεταγραφές και λύσεις συμβολαίων τον αριθμό αλλοδαπών
αθλητών της δύναμης του. Σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας της χειμερινής μεταγραφικής
περιόδου (1/2/2023 και μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος), τα ΤΑΑ υποχρεούται να έχουν
στη δύναμη τους τον προβλεπόμενο σύμφωνα με τα παραπάνω, αριθμό αλλοδαπών
αθλητών.
1.2.2.4 Δεν επιτρέπεται συμμετοχή ερασιτέχνη αθλητή κάτω των 15 ετών στους αγώνες του
πρωταθλήματος. Σε περίπτωση που ΤΑΑ χρησιμοποιήσει (αρκεί αναγραφή στο ΦΑ)
ερασιτέχνη αθλητή που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 του χρόνια, τότε θα επιβάλλεται από
το ΔΣ της ΕΣΑΠ αυτοτελές πρόστιμο 1.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται η παραπομπή του
ΤΑΑ στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο για δυσφήμιση του αθλήματος. Η παραπάνω διάταξη
δεν ισχύει σε περίπτωση που ο συμμετέχων αθλητής είναι διεθνής και έχει αγωνιστεί
τουλάχιστον στο 50% +1 συμμετοχές της Εθνικής Παίδων ή Παμπαίδων, την προηγούμενη
αγωνιστική χρονιά. Σε περίπτωση που δεν είχε υποχρεώσεις η Εθνική την προηγούμενη
χρονιά (2020/2021), θα μετράνε οι συμμετοχές τελευταία επίσημη διοργάνωση που έλαβε
μέρος.
1.2.3. Οι περίοδοι μετεγγραφών Ελλήνων και αλλοδαπών αθλητών ορίζονται, από τη 1η
Ιουνίου 2022 έως και δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος (1η
περίοδος) και από την 15η Δεκεμβρίου 2022 έως και την 31η Ιανουαρίου 2023 (2η
περίοδος).
Στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου είναι αργία (Σάββατο,
Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία), η λήξη της μεταγραφικής περιόδου ορίζεται η ώρα 23:59
της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
1.2.4. Επιτρέπεται ελεύθερη η αντικατάσταση ενός (1) αλλοδαπού αθλητή στο διάστημα
από την λήξη της 1ης μεταγραφικής περιόδου (δέκα ημέρες πριν την έναρξη του
πρωταθλήματος) έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2022 ήτοι μεταξύ της λήξης της πρώτης και της
έναρξης της δεύτερης μεταγραφικής περιόδου .
1.2.5. Στην περίπτωση μονομερούς καταγγελίας από πλευράς Τ.Α.Α. Σύμβασης
Αμειβόμενου Αθλητή, η κατάθεση της αίτησης από το Τ.Α.Α. στην Επιτροπή Επίλυσης
Οικονομικών Διαφορών, που περιλαμβάνει τη μονομερή καταγγελία, συνεπάγεται άμεσα
την αποδέσμευση του αθλητή και το Τ.Α.Α. μπορεί να αποκτήσει άλλον αθλητή μέσα στις
οριζόμενες προθεσμίες και μεταγραφικές περιόδους, σύμφωνα με τα, κατά τα λοιπά,
οριζόμενα στους οικείους κανονισμούς και την παρούσα προκήρυξη.
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Εφόσον κριθεί από την Επιτροπή Επίλυσης Οικ.Διαφορών ότι η καταγγελία έγινε για
«σπουδαίο λόγο», το Τ.Α.Α. δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση απέναντι στον αθλητή,
πέραν των τακτικών και έκτακτων αποδοχών του μέχρι την ημέρα της καταγγελίας.
Αντίθετα αν κριθεί ότι η καταγγελία δεν έγινε για «σπουδαίο λόγο», το Τ.Α.Α. διατηρεί τις
οικονομικές υποχρεώσεις του απέναντι στον αθλητή. Σε κάθε περίπτωση ο αθλητής
δικαιούται να μεταγραφεί με αποδέσμευση σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή να
υπογράψει συμβόλαιο με οποιοδήποτε άλλο Τ.Α.Α. στην πρώτη μετά την καταγγελία
μεταγραφική περίοδο, ή στην εκάστοτε τρέχουσα, εάν η καταγγελία έγινε μέσα στην
διάρκεια αυτής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Σχέσεων
(άρθρου 87 ν.2725/99) μεταξύ αμειβομένων αθλητών και σωματείων-ΤΑΑ.
1.2.6. Στην περίπτωση που αθλητής καθίσταται ελεύθερος με τελεσίδικη απόφαση της
Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών (ΕΕΟΔΑΠ),
μπορεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς Μετεγγραφών και Σχέσεων
Αμειβομένων Αθλητών και σωματείων, να υπογράψει συμβόλαιο με άλλο TAΑ ή να
μετεγγραφεί με αποδέσμευση σε ερασιτεχνικό σωματείο, στην πρώτη μετά την τελεσιδικία
της απόφασης που λύνει το συμβόλαιο μεταγραφική περίοδο ή στην τρέχουσα, αν η
τελεσιδικία επήλθε μέσα στη διάρκεια αυτής.
1.2.7. Σύμφωνα με τα άρθρα 2,γ και 3 του Καταστατικού της ΕΣΑΠ καθορίζονται ειδικότεροι
όροι συμμετοχής των ΤΑΑ στο Πρωτάθλημα 2022-2023, όπως παρακάτω:
1.2.8. Η απόκτηση αλλοδαπού αθλητή από ΤΑΑ θα πρέπει να ολοκληρώνεται με την
ηλεκτρονική έκδοση του ειδικού πιστοποιητικού διεθνούς μετεγγραφής (international
transfer certificate) που απαιτείται από την Διεθνή Ομοσπονδία (FIVB) και μέχρι του
απώτατου ημερολογιακού ορίου που ορίζει η Ε.Ο.ΠΕ. κατόπιν σχετικής εγκυκλίου της ή και
σχετικής ενημέρωσης της προς την ΕΣΑΠ.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα της ανωτέρω διαδικασίας κτήσης και συμπλήρωσης του
διεθνούς πιστοποιητικού μετεγγραφής, θα πρέπει, επί ποινή ακυρότητας της μεταγραφής,
να υποβάλλεται στην ΕΣΑΠ το συμβόλαιο του αθλητή, εμπρόθεσμα ήτοι μέσα στις
προθεσμίες των μετεγγραφών (όπως αναγράφονται στο άρθρο 1.2.3 της παρούσης), υπό
τον όρο ότι τα συμβόλαια θα έχουν ημεροχρονολογία έναρξης και ισχύος το αργότερο
αυτήν την έναρξης του πρωταθλήματος στην πρώτη και την 1η Φεβρουαρίου 2023 στη
δεύτερη μεταγραφική περίοδο.
Σε κάθε περίπτωση ο αλλοδαπός αθλητής πρέπει κατά την υποβολή του συμβολαίου του
εντός της μεταγραφικής περιόδου να αποδεικνύει ότι κατά την έναρξη της συνεργασίας του
με το ΤΑΑ που επιθυμεί να τον αποκτήσει (έναρξη του πρωταθλήματος ή 1η/02/2023 κατά τα
προαναφερθέντα) ΔΕΝ θα δεσμεύεται με συμβόλαιο με οιαδήποτε άλλη ομάδα, στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Την σχετική ευθύνη για την απόδειξη των ανωτέρω φέρουν ο αθλητής και το ΤΑΑ που
επιθυμεί να τον αποκτήσει.
Το δικαίωμα να αγωνίζεται ο αθλητής, συμπεριλαμβανόμενος στις Ειδικές Λίστες, θα
αποκτάται μετά την ολοκλήρωση και έκδοση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής
(ITC) εντός των προθεσμιών που καθορίζονται σε ετήσια βάση και κάθε μεταγραφική
περίοδο και γνωστοποιούνται στην ΕΣΑΠ εκ μέρους της ΕΟΠΕ. Ολοκλήρωση σε
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μεθύστερη της, κατά τα ανωτέρω, ταχθείσας ημερομηνίας καθιστά τη μεταγραφή
ΑΚΥΡΗ.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και έκδοση του ITC, απαγορεύει την
συμμετοχή του αθλητή σε οιονδήποτε επίσημο αγώνα μέχρι την ολοκλήρωση της
απαιτούμενης διαδικασίας. Τυχόν καθυστέρηση της ολοκλήρωσης και έκδοσης του ITC, ΔΕΝ
αποτελεί λόγο για υποβολή τυχόν αιτήματος αναβολής αγώνα από ΤΑΑ προς την ΕΣΑΠ λόγω
της μη ολοκλήρωσης της μετεγγραφής.
1.2.9. Αρμόδιο όργανο για την τήρηση της διαδικασίας έγκρισης Συμβολαίων των
αμειβομένων αθλητών είναι η Επιτροπή Έγκρισης Συμβολαίων της ΕΣΑΠ. Οι εγκρίσεις των
Συμβολαίων επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΠ. Η Επιτροπή Έγκρισης
Συμβολαίων αποτελείται από τρία (3) μέλη του Δ.Σ της ΕΣΑΠ και με την συνδρομή του
νομικού συμβούλου της ΕΣΑΠ.
Σε περίπτωση κατά την οποία, τυχόν, η επιτροπή δεν αποφασίσει ΟΜΟΦΩΝΑ, τόσο το
μέλος το οποίο μειοψήφησε, όσο και οιοδήποτε ενδιαφερόμενο ΤΑΑ, δύνανται να
ζητήσουν την παραπομπή της υπόθεσης απευθείας στο ΔΣ της ΕΣΑΠ το οποίο και σε κάθε
περίπτωση, τυγχάνει αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίσει τελικά για την έγκριση ή μη του
υποβληθέντος συμβολαίου.
1.2.10. Σε περίπτωση που πρωτοεγγραφόμενος ερασιτέχνης αθλητής πρόκειται να
συμπεριληφθεί στη δύναμη των T.A.Α. ως αμειβόμενος, πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί
στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) αίτηση εγγραφής και στην ΕΣΑΠ
συμβόλαιο μεταξύ του αθλητή και του T.Α.Α. του Σωματείου που εγγράφεται, εκτός αν το
Σωματείο του τον κατατάξει στην κατηγορία των ερασιτεχνών, εφόσον συντρέχουν οι
νόμιμες προϋποθέσεις (ηλικία κ.λπ.).
1.2.11.
Σε περίπτωση κατά την οποία αθλητής ο οποίος ανήκει σε ερασιτεχνικό
σωματείο επιθυμεί να ενταχθεί στη δύναμη ενός T.Α.Α. ως αμειβόμενος, αυτό μπορεί να
γίνει μόνο με την αποδέσμευση του αθλητή από το σωματείο στο οποίο ανήκει με την
διαγραφή του από τις λίστες των αθλητών που ανανεώνει το ερασιτεχνικό Σωματείο, μέχρι
τη λήξη της 1ης μεταγραφικής περιόδου ή και της 2ης, εφόσον τέτοια προβλέπεται στον
οικείο κανονισμό εγγραφών/μετεγγραφών της ΕΟΠΕ.
Παράλληλα, κατατίθεται στην ΕΣΑΠ το Συμβόλαιο Αμειβόμενου Πετοσφαιριστή πρός
επικύρωση.
1.2.12. Τα T.Α.Α. μπορούν να αποκτήσουν αθλητές χωρίς τη συγκατάθεση του ερασιτεχνικού
σωματείου στο οποίο ανήκουν με τους όρους της κειμένης νομοθεσίας και του αντίστοιχου
κανονισμού εγγραφών/μετεγγραφών της EOΠE και την παράλληλη κατάθεση στην ΕΣΑΠ του
Συμβολαίου Αμειβόμενου Πετοσφαιριστή. Αντίστοιχα, τα T.Α.Α. μπορούν να αποκτούν
αθλητές από ερασιτεχνικά σωματεία με υποσχετική επιστολή με τους όρους του
αντίστοιχου κανονισμού της EOΠE και με την προϋπόθεση να συνυποβάλλεται στην E.O.ΠE.
αίτηση μεταγραφής με υποσχετική επιστολή και στην ΕΣΑΠ Συμβόλαιο Αμειβόμενου
Πετοσφαιριστή διάρκειας ενός (1) έτους.
1.2.13. Αθλητής που συνδέεται με Τ.Α.Α. με συμβόλαιο του οποίου υπολείπεται διάρκεια
τουλάχιστον δυο (2) ετών, μπορεί να μετεγγραφεί με υποσχετική επιστολή σε άλλο Τ.Α.Α. με
την προϋπόθεση να υποβάλλεται στην ΕΣΑΠ Συμβόλαιο Αμειβόμενου Πετοσφαιριστή
διάρκειας ενός (1) έτους, με τους ίδιους ή άλλους όρους και με την έγγραφη σύμφωνη
γνώμη και από το Τ.Α.Α. με το οποίο συνδέεται ο αθλητής. Κατά το χρονικό διάστημα της
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ισχύος του μονοετούς Συμβολαίου, αναστέλλονται οι προβλέψεις του αρχικού Συμβολαίου
του αθλητή, χωρίς όμως να παρατείνεται και ο χρόνος λήξης του.
1.2.14. Αλλοδαπός αθλητής, που θα αποκτήσει την Ελληνική υπηκοότητα , σύμφωνα με την
κειμένη νομοθεσία, μετά την λήξη της 1ης μεταγραφικής περιόδου, αποκτά το δικαίωμα
εξομοίωσής του με Έλληνα αθλητή από την επόμενη αγωνιστική περίοδο αυτής, κατά την
οποία, αποκτά την ελληνική υπηκοότητα.
Για τους Κύπριους αθλητές ισχύουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα στον οικείο κανονισμό
της ΕΟΠΕ
1.2.15. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή:
1.2.15.1. Αν αποκλείστηκε από τον Διαιτητή για ολόκληρο τον αγώνα (Disqualification)
σύμφωνα με το ισχύον πειθαρχικό δίκαιο, τιμωρείται αυτόματα με μια (1) τουλάχιστον
αγωνιστική ημέρα η οποία εκτίεται υποχρεωτικά την αμέσως επόμενη αγωνιστική ημέρα
πρωταθλήματος ή Κυπέλλου και πάντα στην περίπτωση παραπτωμάτων αθλητή που
αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνος (άρθρο 9, παρ. 2 Πειθαρχικού Κανονισμού ΕΣΑΠ).
Ο Α’ Διαιτητής του αγώνα στην παραπάνω περίπτωση είναι υποχρεωμένος να αναφέρει
ειδικά στο φύλλο αγώνος, αλλά και να συντάξει και αποστείλει ειδική αναφορά προς την
ΕΣΑΠ, για το παραπάνω συμβάν ενώ ο Κομισάριος του αγώνα, το αναφέρει ξεχωριστά στην
έκθεση του. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αποκλεισμού αθλητή για ολόκληρο τον αγώνα
με κλίμακα ποινών, εναπόκειται στην κρίση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου, να
επιβάλλει τυχόν επιπρόσθετη ποινή.
1.2.15.2. Αν εκτίει οιαδήποτε ποινή που του επιβλήθηκε από το αρμόδιο δικαιοδοτικό
πειθαρχικό όργανο ή άλλη επίσημη και αναγνωρισμένη κρατική αρχή ή δικαιοδοτικό
όργανο.
1.2.16. Στο Πρωτάθλημα Volley League 2022-2023 θα χρησιμοποιηθούν ΕΙΔΙΚΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ των Αθλητών (αντί Δελτίων). Σημειώνεται ότι, ισχύει Βάσει
νόμου (ν.4479/2017) η ατομική Κάρτα Υγείας Αθλητή η οποία σφραγίζεται και θεωρείται
αποκλειστικά από Καρδιολόγο καικάθε άλλη αναγκαία διτύπωση σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
1.2.17. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος έως δεκατεσσάρων (14) αθλητών.
1.3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
1.3.1. Σε κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος Volley League 2022-2023, μπορούν να βρίσκονται
στους πάγκους των ομάδων μόνο μέχρι επτά (7) άτομα που φέρουν μια από τις παρακάτω
ιδιότητες:
 1ος Προπονητής
 2ος Προπονητής
 Επικεφαλής ομάδας (team manager)
 Μεταφραστής
 Γιατρός
 Γυμναστής
 Φυσιοθεραπευτής
 Φροντιστής
 Στατιστικολόγος
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Εκτός του 1ου Προπονητή, μπορούν να βρίσκονται στον πάγκο της ομάδας έξι (6) ακόμα
άτομα, από τις ιδιότητες που αναφέρονται παραπάνω, αρκεί ο συνολικός αριθμός των
ατόμων αυτών να είναι έως (7). Στον πάγκο μπορούν να βρίσκονται και παραπάνω από ένα
(1) άτομο με την ίδια ιδιότητα. Τα παραπάνω άτομα θα πρέπει να είναι Ελληνικής
υπηκοότητας ή χώρας μέλους της Ε.Ε. Σε περίπτωση αλλοδαπού εκτός χωρών Ε.Ε. θα πρέπει
αυτός να κατέχει σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
Η ΕΣΑΠ κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου ΤΑΑ θα εκδίδει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας το
οποίο πρέπει να φέρουν μαζί τους κατά την διάρκεια των αγώνων.
Ο Α’ Διαιτητής της Συνάντησης ή/και ο Κομισάριος της ΕΣΑΠ, μπορεί να ζητήσει να
απομακρυνθεί από τον χώρο του «πάγκου» ομάδας, άτομο που δεν φέρει το Δελτίο αυτό.
1.3.2. Για κάθε ιδιότητα από τις προηγούμενες, πρέπει να πληρούνται οι εξής
προϋποθέσεις:
- Α’ & Β’ προπονητής: πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το δελτίο ταυτότητας προπονητού
που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ για το έτος 2022-23, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών τα
οποία κατατίθενται στη γραμματεία του αγώνα. Εφιστάται η προσοχή στην εφαρμογή του
άρθρου 31 περ. 11 του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για όσους αδειούχους
προπονητές έχουν ταυτόχρονα (και) αθλητική ιδιότητα. Υπενθυμίζεται ακόμα ότι βάσει το
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων (άρθρο 16), 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 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.
- Team Manager: πρέπει να μην έχει δηλωθεί σαν Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού βόλεϊ
σε Πρωταθλήματα Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, Ελλάδας ή εξωτερικού τις αγωνιστικές
περιόδους 2020-2021 και 2021-2022.
- Φυσιοθεραπευτής: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Σχολής Φυσιοθεραπευτών ή Φοιτητής
Σχολής Φυσιοθεραπευτών. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί
στην ΕΣΑΠ Αντίγραφο Πτυχίου ή Αντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας, εάν πρόκειται για
Φοιτητή. Για πτυχία από σχολές του εξωτερικού, θα πρέπει να προσκομισθούν σε επίσημη
μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
- Γιατρός: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Ιατρός με ειδικότητα παθολόγου ή καρδιολόγου ή
ορθοπεδικού ή αθλίατρου. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί στην
ΕΣΑΠ Αντίγραφο Πτυχίου ή Ταυτότητας του Ιατρικού Συλλόγου του οποίου ο γιατρός
τυγχάνει μέλος.
- Γυμναστής: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Τμήματος Φυσικής Αγωγής ή ισότιμης σχολής. Για
την απόδειξη της ιδιότητας του πρέπει να προσκομισθεί στην ΕΣΑΠ Αντίγραφο Πτυχίου. Για
πτυχία από σχολές του εξωτερικού, τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να προσκομισθούν
σε επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
- Φροντιστής: Πρέπει να μην έχει δηλωθεί σαν Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού βόλεϊ σε
Πρωταθλήματα Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, τις αγωνιστικές περιόδους 2020-2021 και
2021-2022.
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- Μεταφραστής: Πρέπει να είναι υπήκοος της χώρας από την οποία προέρχονται οι
αλλοδαποί αθλητές ή οι αλλοδαποί προπονητές της ομάδας ή χώρας που ομιλείται επίσημα
η ίδια γλώσσα (π.χ. Πορτογαλία-Βραζιλία).
Επίσης, μπορεί να είναι κάτοχος διπλώματος της γλώσσας (κατατίθεται το σχετικό
διπλώματα) ή να γνωρίζουν την γλώσσα από άλλη αιτία (γέννηση σε άλλη χώρα, γονείς από
άλλη χώρα κ.α.).
- Στατιστικολόγος: Πρέπει να μην έχει δηλωθεί σαν Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού
βόλεϊ σε Πρωταθλήματα Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, τη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
Τα στελέχη του πάγκου, πρέπει οπωσδήποτε να φορούν ομοιόμορφη εμφάνιση
(Υποχρεωτικά κοστούμι για τον Α’ Προπονητή, τον Β’ Προπονητή και τον Team Manager kai
υποχρεωτικά ομοιόμορφη αθλητική φόρμα πάνω-κάτω και ομοιόμορφο polo μπλουζάκι με
το λογότυπο της ομάδας για τα υπόλοιπα στελέχη του πάγκου). Σε κάθε περίπτωση
παράβασης των παραπάνω, θα επιβάλλεται από το ΔΣ της ΕΣΑΠ στο υπαίτιο σωματείο
πρόστιμο χιλίων Ευρώ (1.000 €).
1.3.3. Ο Α’ και ο Β’ Διαιτητής, σε συνεργασία με τον Κομισάριο της ΕΣΑΠ, πρέπει να
ζητήσουν πριν την έναρξή του αγώνα τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητας-Ιδιότητας των ατόμων
που θα βρίσκονται στον «πάγκο». Αυτά αφού ελεγχθούν, στην συνέχεια θα επιστρέφονται
και θα ζητείται να φέρονται σε εμφανές σημείο από τα άτομα αυτά καθ’ όλη την διάρκεια
των αγώνων.
1.3.4. Οποιοσδήποτε δεν φέρει μαζί του το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας-Ιδιότητας, δεν μπορεί
να βρίσκεται στον πάγκο ή στον αγωνιστικό χώρο. Ειδικά ο χώρος που ορίζεται από τα
παρακάτω πέντε σημεία (Ζώνη αναπληρωματικών Α’ ομάδας, «πάγκος» Α’ ομάδας,
γραμματεία αγώνα, «πάγκος» Β’ ομάδας και ζώνη αναπληρωματικών Β’ ομάδας) πρέπει να
είναι αυστηρά ελεγχόμενος από τον Κομισάριο της ΕΣΑΠ και δεν μπορούν να
παρευρίσκονται εκεί άτομα εκτός αυτών που προβλέπονται από την παρούσα.
Τα επιπλέον τυχόν στελέχη (φροντιστές, διευθυντές ΤΑΑ, κ.α.) μπορούν να βρίσκονται
καθισμένοι πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες πίσω από τους χώρους σέρβις.
1.3.5. 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 στις Εκθέσεις του Κομισαρίου της ΕΣΑΠ και του Α’ διαιτητή. Στις
Εκθέσεις αυτές 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 Δελτίο ταυτότητας ή ιδιότητας άλλου ατόμου, τότε το Δελτίο αυτό
ανακαλείται μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 και δεν μπορεί να εκδοθεί
άλλο από το άτομο που το έφερε, οι δε υπαίτιοι (ΤΑΑ και εμπλεκόμενα πρόσωπα) θα
παραπέμπονται στο ΜΠΔΟ της ΕΣΑΠ για δυσφήμιση του αθλήματος.
1.3.6. Όλα τα ΤΑΑ των Σωματείων που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Volley League 20222023, πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ), τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία (για όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται) και μια πρόσφατη
φωτογραφία, για την έκδοση των Δελτίων Ταυτότητας-Ιδιότητας, το αργότερο μέχρι 20
ημέρες πριν την έναρξη των υποχρεώσεων.
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Κάθε επιπλέον δήλωση ή αλλαγή ατόμου που θα έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται στον
πάγκο διαγωνιζομένης ομάδας κατά τα προβλεπόμενα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ΤΡΕΙΣ
(3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του κάθε αγώνα.
Δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν προκαταβολικά ΟΛΕΣ οι ιδιότητες των ατόμων που θα
βρίσκονται στους πάγκους των Ομάδων.
Τα Σωματεία μπορούν να δηλώσουν για το υπόλοιπο της περιόδου μέχρι πέντε (5) αλλαγές
αναφορικά με το πρόσωπο του έφορου/team manager της ομάδας και δυο (2) αλλαγές για
κάθε ένα από τα υπόλοιπα προαναφερθέντα άτομα (εκτός του Α’ και Β’ Προπονητή), πάντα
με τις ίδιες προϋποθέσεις.
1.3.7. Οι Προπονητές των ΤΑΑ που συμμετέχουν στην Πρωτάθλημα Volley League 20222023, υποχρεώνονται να παρευρίσκονται στις ενημερωτικές συναντήσεις που
διοργανώνονται από την ΕΣΑΠ.
Οι συναντήσεις αυτές, μπορούν να είναι τρείς (3) το ανώτερο και συγκεκριμένα στην
Κλήρωση του Πρωταθλήματος, στην λήξη του 1ου Γύρου και μετά την λήξη του
Πρωταθλήματος Volley League 2022-2023.
Αδικαιολόγητη παράβαση του όρου αυτού, θα επιφέρει και την αντίστοιχη χρηματική ποινή
των χιλίων ευρώ (1.000 €), η οποία θα επιβάλλεται από ΔΣ της ΕΣΑΠ προς το ΤΑΑ του
σωματείου.
2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2.1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1.1. Τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία
της ΕΣΑΠ, τη Δήλωση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα με καταληκτική ημερομηνία την 9η
Σεπτεμβρίου 2022.
2.1.2. Η δήλωση μέσω email αρχικά και στη συνέχεια πρωτότυπη, ενώ σε κάθε περίπτωση
πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Τ.Α.Α., του οποίου το όνομα θα
αναφέρεται στην φόρμα, μαζί με την σφραγίδα του Τ.Α.Α./Σωματείου.
2.1.3. Η Δήλωση Συμμετοχής αναφέρει ότι το Σωματείο αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους αυτής της παρούσας Προκήρυξης, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και των λοιπών Κανονισμών της ΕΟΠΕ, αλλά και όλων των
Κανονισμών (Πειθαρχικός Κανονισμός, Κανονισμός Αδειοδότησης και λειτουργίας της
Επιτροπής της κλπ) αλλά και του Καταστατικού της ΕΣΑΠ καθώς και τις αποφάσεις των
Γεν.Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΠ, προσχωρώντας ανεπιφύλακτα
σε όλα τα ανωτέρω.
Περαιτέρω ότι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρωτάθλημα γνωρίζει και θα τηρεί
απαρέγκλιτα την κείμενη αθλητική νομοθεσία, ιδίως αναφορικά με τις υποχρεώσεις
γνωστοποίησης και δημοσιότητας της διαχείρισής του, προς την Ε.Ε.Α. και τα λοιπά
εντεταλμένα όργανα της Πολιτείας (δνση επαγγελματικών αθλημάτων ΓΓΑ κλπ) και την
ΕΣΑΠ, τους Κανονισμούς Σχέσεων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών και Σωματείων, Κανονισμό
εγγραφών/μετεγγραφών Ελλήνων και Αλλοδαπών Πετοσφαιριστών, Κανονισμό
Αδειοδότησης της ΕΣΑΠ, τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τέλος τη νομοθεσία περί
προσωπικών δεδομένων για το ίδιο και τους συμβαλλόμενους με αυτό αθλητές,
προπονητές κλπ άτομα με οιαδήποτε ιδιότητα.
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Τέλος, ότι ρητά συνομολογεί και αποδέχεται την αποκλειστική αρμοδιότητα των
δικαιοδοτικών και πειθαρχικών οργάνων και επιτροπών του ν.2725/99 για την επίλυση
των πάσης φύσεως διαφορών του από την συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, ως μέλους
της ΕΣΑΠ αλλά και την ρητή απαγόρευση της προσφυγής του στα πολιτικά δικαστήρια
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 131 ν.2725/99.
Σωματείο μέλος της ΕΣΑΠ, το οποίο δι’ οιουδήποτε τρόπου παραβεί την εκ της ανωτέρω
ρήτρας προσχωρήσεως υποχρέωσή του και προσφύγει για οιαδήποτε διαφορά του με την
ΕΣΑΠ ή άλλο σωματείο-μέλος της στα πολιτικά δικαστήρια παραπέμπεται με απόφαση του
ΔΣ της ΕΣΑΠ (στη λήψη της οποίας δεν συμμετέχει ο εκπρόσωπός του) ενώπιον του
αρμοδίου ΜΠΔΟ της ΕΣΑΠ, για δυσφήμιση του αθλήματος τιμωρούμενο σύμφωνα με τις
πειθαρχικές διατάξεις του παραρτήματος του πειθαρχικού κανονισμού της ΕΣΑΠ που
αφορούν την μη λήψη πιστοποιητικού περί συμμετοχής στο πρωτάθλημα, αλλά και του
καταστατικού της ΕΣΑΠ.
Σε κάθε περίπτωση τυχόν προσφυγή/αίτηση κλπ σωματείου-μέλους κατά αποφάσεων του
ΔΣ ή άλλων τυχόν οργάνων της ΕΣΑΠ, δεν επηρεάζει την πρόοδο του πρωταθλήματος ούτε
την εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως, εκτός αν στο νόμο προβλέπεται
διαφορετικά.
Έντυπο δήλωσης συμμετοχής εμπεριέχεται συνημμένα στην παρούσα προκήρυξη.
2.1.4. Η Δήλωση Συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την Ειδική Φόρμα Δήλωσης
Γηπέδου και Έγγραφο Παραχώρησης των Γυμναστηρίων (κλειστών γηπέδων) των εδρών των
ΤΑΑ στο νέο πρωτάθλημα και τα οποία (γήπεδα) οφείλουν να έχουν νόμιμη άδεια
λειτουργίας και τέλεσης αθλητικών αγώνων, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το έγγραφο παραχώρησης, η Δήλωση θα παραλαμβάνεται
με επιφύλαξη από την ΕΣΑΠ. Το Έγγραφο παραχώρησης των Γυμναστηρίων θα πρέπει να
έχει κατατεθεί οπωσδήποτε, μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη του
πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση κατά την οποία η δήλωση συμμετοχής δεν συνοδεύεται από το ανωτέρω
έγγραφο, το Τ.Α.Α. εξουσιοδοτεί την ΕΣΑΠ να ορίζει, κατά την κρίση της, το εκάστοτε
κατάλληλο γήπεδο για την διεξαγωγή των εντός έδρας αγώνων του.
2.1.5. Τα ΤΑΑ υποχρεούται να δηλώσουν, μέχρι και 30 ημέρες πριν την έναρξη του
πρωταθλήματος και δεύτερο γήπεδο/2η έδρα για την διεξαγωγή κάποιων αγώνων λόγω
κωλύματος της 1ης έδρας τους. Η 2η έδρα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των γηπέδων
που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. Η χρήση της 2ης έδρας γίνεται με την σύμφωνη
γνώμη της ΕΣΑΠ. Σε περίπτωση που ΤΑΑ δεν δηλώσει 2η έδρα και χρειαστεί να
χρησιμοποιηθεί άλλο γήπεδο που θα βρει η ΕΣΑΠ, θα επιβάλλεται πρόστιμο 5000 ευρώ
κατόπιν απόφασης του ΔΣ της ΕΣΑΠ.
Για τα γήπεδα/έδρες που θα δηλωθούν, θα υπάρχει έγγραφη διασφάλιση από τα
γηπεδούχα ΤΑΑ για την πλήρη διαθεσιμότητα του γηπέδου, όποτε αυτό χρειαστεί.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις που αφορά απόφαση τηλεοπτικής μετάδοσης συγκεκριμένη
ημέρα και ώρα από τον τηλεοπτικό πάροχο.
2.1.6. Τα ΤΑΑ μπορούν να δηλώσουν και τρίτο γήπεδο -3η έδρα- για τη διεξαγωγή αγώνων
που έχουν τυχόν εμπορική σημασία (προέλευση φιλάθλων/χορηγών κλπ).
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Η 3η έδρα πρέπει να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα από τις άλλες δυο δηλωμένες έδρες. Η
χρήση της θα γίνεται μετά από αίτημα του γηπεδούχου ΤΑΑ και έγκριση της Επιτροπής
Πρωταθλήματος της ΕΣΑΠ.
2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ο καθορισμός του προγράμματος των αγώνων της Πρώτης Φάσης του Πρωταθλήματος θα
γίνει με διαδικασία που θα αποφασίσει το ΔΣ της ΕΣΑΠ.
Η ΕΣΑΠ διατηρεί το δικαίωμα για χρήση ειδικών κλειδαρίθμων για λόγους προβολής,
ασφάλειας και αγωνιστικές διαδικασίες.
Η Επιτροπή Πρωταθλήματος δύναται να εξετάζει τις περιπτώσεις που ΤΑΑ έχουν ομάδες
που αγωνίζονται στα επαγγελματικά πρωταθλήματα Ποδοσφαίρου και Μπάσκετ, ορίζοντας
τους αγώνες του γηπεδούχου ΤΑΑ σε ημέρες ή ώρες που δεν συμπίπτουν με αγώνες των
παραπάνω τμημάτων.
3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι αγώνες στο Πρωτάθλημα Volley League 2022-2023 θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους
ισχύοντες Διεθνείς Κανονισμούς Πετοσφαίρισης της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB).
Οποιαδήποτε αλλαγή στους ισχύοντες Κανονισμούς Παιδιάς, θα ισχύσει μετά την σχετική
απόφαση – οδηγία της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB) και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας
Πετοσφαίρισης (CEV) πάντα μέσω της Ε.Ο.ΠΕ.
Η ΕΣΑΠ διατηρεί το δικαίωμα ορισμού ποιοτικών και εμπορικών κριτηρίων, πάντα εντός των
κανονισμών της FIVB και της CEV.
Το πλήρες πρωτότυπο κείμενο των νέων κανονισμών στην τελική μορφή τους, το
παράρτημα με τα διαγράμματα, καθώς και οι οδηγίες της FIVB, βρίσκονται στην ιστοσελίδα
www.odbe.gr
της Ομοσπονδίας Διαιτητών Βόλεϊ Ελλάδος (
).
Υπενθυμίζεται ότι βάσει αλλαγών των κανονισμών της FIVB/CEV, καταργούνται τα τεχνικά
time out και η γραμμή προπονητή. Κατόπιν εισήγησης από το συμβαλλόμενο τηλεοπτικό
δίκτυο (ΕΡΤ), μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικά Τime Out.
3.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
3.2.1. Το Πρωτάθλημα Volley League 2022-2023 θα διεξαχθεί σε δύο Φάσεις:


Α’ ΦΑΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ



Β’ ΦΑΣΗ – PLAY OFF / PLAY OUT

3.2.2. Α’ ΦΑΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε πρωτάθλημα δύο (2) γύρων , σε αγώνες εντός και εκτός έδρας,
με βαθμολογία σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα προκύψει μετά την κλήρωση. Μετά τους
αγώνες αυτούς και σύμφωνα με τη βαθμολογία (άρθρο 3.4.1) oι ομάδες κατατάσσονται από
την 1η έως την 10η θέση.
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3.2.3. Β’ ΦΑΣΗ – PLAY OFF / PLAY OUT
PLAY OFF 1-4
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1 μέχρι 4 στην τελική βαθμολογία της Κανονικής
περιόδου θα αγωνιστούν στα Play Offs, ως εξής:
Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξη της κανονικής περιόδου θα αγωνιστεί με την 4η ομάδα
της βαθμολογικής κατάταξη της κανονικής περιόδου και ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξη
της κανονικής περιόδου θα αγωνιστεί με την 3η ομάδα της βαθμολογικής κατάταξη της
κανονικής περιόδου.
Οι ομάδες αγωνίζονται μέχρι την συμπλήρωση τριων (3) νικών (χωρις να
συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου). Οι αγώνες θα
εναλλάσσονται στις έδρες των ομάδων που αγωνίζονται σε αυτούς. Ο πρώτος αγώνας θα
διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε στην ψηλότερη θέση της Κανονικής
Περιόδου, ο επόμενος αγώνας στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε στην χαμηλότερη
θέση της Κανονικής Περιόδου κ.ο.κ.
Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις 3 νίκες στους παραπάνω αγώνες, προκρίνεται στους
τελικούς της Volley League 2022-2023
Οι δυο νικητές των ημιτελικών αγώνων, προκρίνονται στους ΤΕΛΙΚΟΥΣ αγώνες, για την 1η
και 2η θέση της Τελικής Κατάταξης. Οι ηττημένοι κατατάσσονται στις θέσεις 3-4 σύμφωνα
με την θέση που κατέλαβαν στην Κανονική Περίοδο (3η θέση η ομάδα που είχε την
υψηλότερη θέση στη Κανονική Περίοδο κ.ο.κ.)
ΤΕΛΙΚΟΙ
Οι νικήτριες ομάδες των ημιτελικών θα αγωνιστούν μεταξύ τους για τη 1η και 2η θέση.
Οι τελικοί αγώνες για την 1η και 2η θέση, θα διεξαχθούν μέχρι την συμπλήρωση τριών (3)
νικών (ΜΗ συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της κανονικής περιόδου).
Οι τελικοί αγώνες θα εναλλάσσονται στις έδρες των ομάδων που αγωνίζονται σε αυτούς.
Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε στην ψηλότερη
θέση της Κανονικής Περιόδου, ο επόμενος αγώνας στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε
στην χαμηλότερη θέση της Κανονικής Περιόδου κ.ο.κ.
Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις 3 νίκες στους παραπάνω αγώνες, ανακηρύσσεται
Πρωταθλήτρια ομάδα της Volley League 2022-2023
Οι αγωνιζόμενες ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα, για λόγους οικονομίας και μετακίνησης
και εφόσον συμφωνήσουν μεταξύ τους, να ζητήσουν από την επιτροπή πρωταθλήματος
την διεξαγωγή των αγώνων ως ακολούθως: Οι δυο (2) πρώτοι αγώνες των τελικών θα
διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε στην ψηλότερη θέση της Κανονικής
Περιόδου, οι δυο (2) επόμενοι στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε στην χαμηλότερη
θέση της Κανονικής Περιόδου και ο πέμπτος αγώνας (εάν χρειαστεί) στην έδρα της
ομάδας που τερμάτισε στην ψηλότερη θέση της Κανονικής Περιόδου
Στην περίπτωση των τελικών αγώνων για τις θέσεις 1-2 και όταν το σκορ νικών είναι 2-2, ο
τελευταίος και καθοριστικός αγώνας, δύναται να διεξαχθεί στο μεγαλύτερο, σε
χωρητικότητα θεατών, Κλειστό Γυμναστήριο της Περιφέρειας στην οποία έχει έδρα η
ομάδα με το πλεονέκτημα έδρας, εφόσον συναινέσει σε αυτό η γηπεδούχος ομάδα. Το
Γυμναστήριο αυτό, εξασφαλίζεται με ενέργειες της γηπεδούχου ομάδας και της ΕΣΑΠ.
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PLAY OFF 5-6
Οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 5 και 6 στην τελική βαθμολογία της Κανονικής
περιόδου θα αγωνιστούν σε αγώνες Play Off, ως εξής:
Οι ομάδες αγωνίζονται μέχρι την συμπλήρωση δυο (2) νικών (χωρις να
συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου). Οι αγώνες θα
εναλλάσσονται στις έδρες των ομάδων που αγωνίζονται σε αυτούς.
Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε στην ψηλότερη
θέση της Κανονικής Περιόδου, ο επόμενος αγώνας στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε
στην χαμηλότερη θέση της Κανονικής Περιόδου κ.ο.κ.
Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δυο (2) νίκες στους παραπάνω αγώνες, θα καταλάβει
την 5η θέση ενώ η ηττημένη ομάδα κατατάσσεται 6η στην τελική κατάταξη της Volley
League 2022-2023.
PLAY OUT:
Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7 και 10 της κανονικής περιόδου θα αγωνιστούν
σε πρωτάθλημα δύο γύρων με βαθμολογία, μεταφέροντας την βαθμολογία τους από το
τέλος της Κανονικής περιόδου.


Κατά την διάρκεια διεξαγωγής του μίνι-Πρωταθλήματος, στις περιπτώσεις
ισοβαθμίας ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.4.4 της παρούσας
προκήρυξης υπολογίζοντας όλα τα αποτελέσματα των μεταξύ τους αγώνων που
έγιναν μόνο κατά τη διάρκεια των Play out. Σε περιπτώσεις συνολικής
σύμπτωσης, θα μετράνε και τα αποτελέσματα και της κανονικής περιόδου.



Σε περίπτωση μη-ολοκλήρωσης του πρωταθλήματος λόγω διακοπής με απόφαση
κυβέρνησης, στις περιπτώσεις ισοβαθμίας θα μετράνε οι μεταξύ τους αγώνες
μόνο από τη κανονική περίοδο.



Όταν, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του Μινι-Πρωταθλήματος, η διαφορά των
ομάδων /ομάδας της ζώνης υποβιβασμού από τις παραπάνω ομάδες δεν μπορεί
να καλυφθεί από τους αγώνες που απομένουν (π.χ. 2 αγωνιστικές πριν την λήξη η
διαφορά μεταξύ 2ου και 3ου είναι επτά {7} βαθμοί), δεν θα διεξάγονται οι αγώνες
που απομένουν.



Σε περίπτωση που δεν διεξάγονται οι αγώνες που απομένουν, κατά τα ανωτέρω
προβλεπόμενα, στις περιπτώσεις ισοβαθμίας υπολογίζονται όλα τα
αποτελέσματα των μεταξύ τους αγώνων (ή αγώνα) που διεξήχθησαν στα Play
Out.

Οι ομάδες θα λάβουν τα αντίστοιχα νούμερα με τη σειρά που τερμάτισαν:
7ος =Νο 1, 8ος =Νο 2, 9ος = Νο 3, 10ος =Νο 4
Η σειρά των αγώνων:
1η Αγωνιστική: 1-4, 2-3
4η Αγωνιστική: 4-1, 3-2
2η αγωνιστική: 3-1, 4-2
5η αγωνιστική: 1- 3, 2-4
3η αγωνιστική: 1-2, 3-4
6η αγωνιστική: 2-1, 4- 3


Εάν μετά το τέλος της κανονικής περιόδου, η ομάδα που καταταχτεί 10η, έχει 19
βαθμούς και πάνω (20, 21,22 κ.ο.κ.) από την 8η ομάδα, τότε η 10η ομάδα, δεν
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συμμετέχει και οι ομαδες αγωνίζονται όπως αναφέρεται στην παράγραφο
«Περίπτωση διεξαγωγής πρωταθλήματος με εννιά (9) ομάδες».


Εάν μετά το τέλος της κανονικής περίοδου και η ομάδα που καταταχτεί 9η, έχει 19
βαθμούς και πάνω (20,21,22 κ.ο.κ) από την 8η ομάδα, τότε δεν διεξάγονται
αγώνες Play Out και υποβιβάζονται αυτόματα η 9η και 10η ομάδα.



Όταν, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του Μινι-Πρωταθλήματος, η διαφορά των
ομάδων /ομάδας της ζώνης υποβιβασμού από τις παραπάνω ομάδες δεν μπορεί
να καλυφθεί από τους αγώνες που απομένουν (π.χ. 2 αγωνιστικές πριν την λήξη η
διαφορά μεταξύ 2ου και 3ου είναι επτά {7} βαθμοί), δεν θα διεξάγονται οι αγώνες
που απομένουν.



Όταν, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του Μινι-Πρωταθλήματος, η διαφορά της
10ης ομάδας από την 8η ομάδα δεν μπορεί να καλυφθεί από τους αγώνες που
απομένουν (π.χ. 2 αγωνιστικές πριν την λήξη η διαφορά μεταξύ 2ου και 3ου είναι
επτά {7} βαθμοί), η 10η ομάδα δεν θα πραγματοποιήσει τους εναπομείναντες
αγώνες που της απομένουν, ενώ τα αποτελέσματα που σημείωσε μέχρι εκείνο το
σημείο των Play Out, υπολογίζονται κανονικά.



Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια διεξαγωγής του Μινι-Πρωταθλήματος, μια
από τις ομαδες που συμμετέχουν στα Play Out, αποσυρθεί, τότε κατατάσσεται 10η
(τελευταία) και τα αποτελέσματα που σημείωσε μέχρι εκείνο το σημείο των Play
Out, δεν υπολογίζονται.



Σε περίπτωση που δεν διεξάγονται οι αγώνες που απομένουν, κατά τα ανωτέρω
προβλεπόμενα, στις περιπτώσεις ισοβαθμίας υπολογίζονται όλα τα
αποτελέσματα των μεταξύ τους αγώνων (ή αγώνα) που διεξήχθησαν στα Play
Out.



Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις δυο (2) τελευταίες θέσεις της βαθμολογικής
κατάταξης του μίνι πρωταθλήματος, κατατάσσονται στην 9η και 10η θέση της
Τελικής Κατάταξης οι οποίες οδηγούν στον υποβιβασμό στην παρακάτω
κατηγορία.

Περίπτωση διεξαγωγής Πρωταθλήματος με εννιά (9) ομάδες
Σε περίπτωση απόσυρσης ομάδας μεσούσης της περιόδου, η ομάδα αυτή κατατάσσεται
στη τελευταία θέση (10η) και οι ομάδες αγωνίζονται ως εξής:
Οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 7 έως 9 της κατάταξης της Κανονικής Περιόδου, θα
αγωνιστούν σε πρωτάθλημα δύο γύρων με βαθμολογία, σύμφωνα με το πρόγραμμα
όπως αναφέρεται παρακάτω:
Οι ομάδες θα λάβουν τα αντίστοιχα νούμερα με τη σειρά που τερμάτισαν: 7ος=Νο 1, 8ος
=Νο2, 9ος =Νο 3)
1η Αγωνιστική: 1-3, Ρεπό 2
4η Αγωνιστική: 3-1, Ρεπό 2
2η αγωνιστική: 3-2, Ρεπό 1
5η αγωνιστική: 3-2, Ρεπό 1
3η αγωνιστική: 1-2, Ρεπό 3
6η αγωνιστική: 2-1, Ρεπό 3
H ομάδα που θα καταλάβει την 3η θέση σε αυτό το Μίνι-Πρωτάθλημα, θα καταλάβει την
9η θέση στην Τελική Κατάταξη και ως εκ τούτου, υποβιβάζεται στη παρακάτω κατηγορία.
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Περίπτωση διεξαγωγής Πρωταθλήματος με οκτώ (8) ομάδες
Σε περίπτωση απόσυρσης δυο ομάδων μεσούσης της περιόδου, οι ομάδες αυτές
κατατάσσονται στις δυο τελευταίες θέσεις (9η και 10η) και δεν διεξάγονται Play out.
3.2.4. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την την 9η και 10η θέση της Τελικής Βαθμολογικής
κατάταξης, μετά την ολοκλήρωση των Play Out, υποβιβάζονται στο Πρωτάθλημα της Pre
League 2023-2024, πάντα με την επιφύλαξη των οριζομένων στις προηγούμενες
παραγράφους αναφορικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής στο πρωτάθλημα λιγότερων
ομάδων, οπότε και ισχύουν τα κατά περίπτωση προαναφερόμενα.
3.2.5. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΚΑΙ PLAY
OUT
3.2.5.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1. Το πρωτάθλημα 2022-2023 , με βάση τις αποφάσεις του ΔΣ προβλέπεται να ολοκληρωθεί
αγωνιστικά το αργότερο μέχρι 15 Μαϊου 2023 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία δοθεί από
την Διεθνή και Ευρωπαϊκή ομοσπονδία.
2. Σε περίπτωση αναστολής-προσωρινής διακοπής του Πρωταθλήματος λόγω κυβερνητικής
απόφασης, από λόγους πανδημίας και προστασίας δημοσίου συμφέροντος ή από άλλη
αιτία, ανεξάρτητα της βούλησης της ΕΣΑΠ και των σωματείων της, η ΕΣΑΠ υποχρεούται να
πειθαρχήσει στην εν λόγω απόφαση και να προσαρμόσει το calendar της με βάση την
χρονική περίοδο που απομένει από την επανέναρξη του πρωταθλήματος μέχρι την λήξη
αυτού.
3. Σε περίπτωση που η εναπομείνουσα χρονική περίοδος δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση
των προγραμματισμένων διοργανώσεων, συμφωνείται ότι προτεραιότητα έχει η
ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, σε δεύτερη φάση η διοργάνωση του League Cup σε τρίτη
φάση (επιλογή) οι διοργανώσεις του Super Cup και του All Star Game.
4. Η επανέναρξη του πρωταθλήματος καθώς και ο προγραμματισμός των ομάδων (π.χ.
έναρξη προπονήσεων), θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Π. με βάση τις αναγκαιότητες
και τις επικρατούσες, κατά περίπτωση, συνθήκες.
3.2.5.2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1. Οι περιπτώσεις για την οριστική διακοπή της αγωνιστικής περιόδου είναι οι παρακάτω:
i. Κυβερνητική Απόφαση λόγω εκτάκτων συνθηκών (π.χ. πανδημία και άλλων λόγων
ανωτέρας βίας ασχετων με τη βούλησης της ΕΣΑΠ και των μελών της)
ii. Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΑΠ λόγω μη επαρκούς χρονικού διαστήματος για την
ολοκλήρωση του πρωταθλήματος ή των υπολοίπων διοργανώσεων ως συνέπεια των
ανωτέρω λόγων.
2. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος (Α’ Φάση) του
πρωταθλήματος και επέλθει οριστική διακοπή της αγωνιστικής περιόδου, δεν στέφεται
πρωταθλήτρια καμία ομάδα. Για να στεφτεί πρωταθλήτρια ομάδα θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί
στο
σύνολο
της,
η
κανονική
περίοδος
(Α’
Φάση).
Εξαιρεσεις:
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Α) Η περίπτωση κατά την οποία η πρώτη ομάδα στην βαθμολογία κατά την
ημερομηνία οριστικής διακοπής του πρωταθλήματος, βαθμολογικά έχει εξασφαλίσει
την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου (είτε με διαφορά βαθμών, είτε σε περίπτωση
ισοβαθμίας)
οπότε
και
ανακηρύσσεται
πρωταθλήτρια.
η
ος
ος
η
(π.χ. 12 αγωνιστική: 1 : 40 βαθμούς - 2 : 33 βαθμούς, ή 12 αγωνιστική: 1ος: 40
βαθμούς – 2ος: 37 βαθμούς αλλά ο 1ος έχει δυο νίκες απέναντι στον 2ο στο
πρωτάθλημα και βάσει του άρθρου 3.4.4. υπερτερεί στην ισοβαθμία).
3. Σε περίπτωση που έχουν ξεκινήσει οι Τελικοί του πρωταθλήματος (Play Off 1-2), και
ομάδα προηγείται 2-0 στις νίκες την ημερομηνία οριστικής διακοπής του
πρωταθλήματος, θα ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια.
4. Σε περίπτωση που στους Τελικούς του πρωταθλήματος (Play Off 1-2) δεν εχει
προκριθεί ο 1ος της Κανονικής Περιόδου τότε πρωταθλητρια ομάδα ανακυρήσσεται η
ομάδα που βρισκόταν στην υψηλότερη θέση στην κανονικη περίοδο.
5. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των Play Out 7-10, λόγω οριστικής διακοπής
παραθέτουμε τις εξής περιπτώσεις:
i. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της Β’ Φάσης- Play Out και του πρωταθλήματος
Pre League, η 9η και η 10η ομάδα, παραμένουν στην Volley League και για την
αγωνιστική περίοδο 2023-2024.
ii. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της Β’ Φάσης- Play Out και ολοκλήρωσης του
πρωταθλήματος Pre League, τότε στην Pre League θα υποβιβάζονται:
 Σε περίπτωση που διακοπεί το μινι πρωταθλήματος των Play Out πριν την
ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής του, υποβιβάζονται οι ομάδες που
τερμάτισαν στην 9η και 10η θέση της βαθμολογικής κατάταξης της κανονικής
περιόδου.
 Σε περίπτωση που διακοπεί το μινι πρωταθλήματος των Play Out μετά την
ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής του, υποβιβάζονται οι ομάδες βρίσκονται
στην 9η και 10η θέση της βαθμολογικής κατάταξης την ημέρα που διακόπηκε
οριστικά το Πρωτάθλημα.
3.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
Οι συμμετοχές των ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης Ορίζονται βάσει της βαθμολογίας της
CEV και της κατάταξης της χώρας μας σε αυτή.
Ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετάσχουν στα Κύπελλα Ευρώπης 2023-2024 και οι
κατηγορίες κυπέλλων θα ανακοινωθούν με την ανακοίνωση της βαθμολογίας των χωρών
και μετά από συνεννόηση με την ΕΟΠΕ.
3.4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
3.4.1. Στην διάρκεια της κανονικής περιόδου οι ομάδες βαθμολογούνται ως εξής:


Σε περίπτωση νίκης με 3-0 ή 3-1 σετ: 3 βαθμοί



Σε περίπτωση νίκης με 3-2 σετ: 2 βαθμοί



Σε περίπτωση ήττας με 3-2 σετ: 1 βαθμό



Σε περίπτωση ήττας με 3-0 ή 3-1 σετ: 0 βαθμοί



Σε περίπτωση μηδενισμού ομάδας : -3 βαθμοί (βαθμοί μιας νίκης)

22

3.4.2. Σε περίπτωση δι’ οιουδήποτε τρόπου παραβίασης και μη συμμόρφωσης στα
προβλεπόμενα στις διατάξεις άρθρων της παρούσας προκήρυξης και πιο συγκεκριμένα των
άρθρων 12.1.3. (έλλειψη γιατρού αγώνα), μη υποβολή σε τυχόν έλεγχο ικανότητας
συμμετοχής λόγω συνθηκών πανδημίας, μη τήρηση τυχόν υγειονομικού πρωτοκόλλου
διεξαγωγής αγώνων και λοιπών συνθηκών ασφαλείας διαγωνιζομένων και
παρευρισκομένων κλπ συναφών οδηγιών και εγκυκλίων 12.4.6.1,γ (Βαμμένο αγωνιστικό
χώρο βόλεϊ ή δάπεδο με ειδικό συνθετικό τάπητα) και 12.4.6.1,ζ (αντικανονικότητα γηπέδου
- εμπόδια στην ελεύθερη ζώνη και άρνηση μετακίνησης τους), προκύπτει «απώλεια αγώνα»
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα Κεφάλαιο Ε στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της
αντιπάλου ομάδας με σκορ 3 – 0 σετ και 75–0 πόντους και αφαιρούνται και τρείς (3) βαθμοί
από το υπαίτιο σωματείο.
Το ίδιο συμβαίνει, σε κάθε περίπτωση απώλειας του αγώνα, που αναφέρεται στο Κεφάλαιο
Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
3.4.3. Σε περίπτωση που κάποιο Τ.Α.Α. υπερβεί τις Δυο (2) περιπτώσεις απώλειας αγώνα,
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 Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων) με όλες τις εντεύθεν
προβλεπόμενες βαθμολογικές συνέπειες.
3.4.4. Σε κάθε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:
1. Οι Νίκες – Ήττες των μεταξύ τους αγώνων
2. Σε περίπτωση ίδιου αριθμού νικών-ηττών, οι βαθμοί των μεταξύ τους αγώνων, με
το σύστημα που αναφέρεται στο 3.4.1. (3-2-1-0 βαθμοί)
3. Ο λόγος του κλάσματος των σετ που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και
παρονομαστή τα χαμένα σετ (π.χ. 4 νικηφόρα σετ - 2 χαμένα σετ, το κλάσμα είναι
4/2) στους μεταξύ τους αγώνες με το μεγαλύτερο αποτέλεσμα να έχει
προτεραιότητα (π.χ. 1,43 καλύτερο από το 1,35)
4. Ο λόγος του κλάσματος των πόντων που θα έχει αριθμητή τους νικηφόρους
πόντους και παρονομαστή τα χαμένους πόντους (π.χ. 120 νικηφόροι πόντοι - 82
χαμένοι πόντοι, το κλάσμα είναι 120/82) στους μεταξύ τους αγώνες με το
μεγαλύτερο αποτέλεσμα να έχει προτεραιότητα (π.χ. 1,46 καλύτερο από το 1,35)
5. Οι συνολικές Νίκες – Ήττες στην Κανονική Περίοδο του πρωταθλήματος
6. Ο λόγος του κλάσματος των σετ που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και
παρονομαστή τα χαμένα σετ (π.χ. 45 νικηφόρα σετ - 37 χαμένα σετ, το κλάσμα είναι
45/37) στο σύνολο των αγώνων της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος, με το
μεγαλύτερο αποτέλεσμα να έχει προτεραιότητα (π.χ. 1,43 καλύτερο από το 1,35)
7. Ο λόγος του κλάσματος των πόντων που θα έχει αριθμητή τους νικηφόρους
πόντους και παρονομαστή τα χαμένους πόντους (π.χ. 720 νικηφόροι πόντοι - 680
χαμένοι πόντοι, το κλάσμα είναι 720/680) στο σύνολο των αγώνων της κανονικής
περιόδου του Πρωταθλήματος, με το μεγαλύτερο αποτέλεσμα να έχει
προτεραιότητα (π.χ. 1,46 καλύτερο από το 1,35).
8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλα τα παραπάνω κριτήρια στο τέλος της Κανονικής
Περιόδου, διεξάγεται ειδικός αγώνας κατάταξης.

23

9. Κατά τη διάρκεια της Κανονικής Περιόδου, σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλα τα
παραπάνω κριτήρια, οι ομάδες τοποθετούνται στο βαθμολογικό πίνακα με
αλφαβητική σειρά βάσει της κύριας ονομασίας τους (π.χ. «Μίλων» και όχι «Α.Ο.Ν.Σ.
Μίλων»)
10. Σε περίπτωση που οι ομάδες είναι περισσότερες από δύο και υπάρχει και πάλι
ισοβαθμία στους βαθμούς, τότε για τον υπολογισμό της ομάδας που θα καταλάβει
την υψηλότερη θέση θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά τα παραπάνω κριτήρια μόνο
μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν.
Για τον υπολογισμό των υπολοίπων θέσεων ακολουθείται η ίδια διαδικασία (εξαιρουμένης
της ομάδας που ήδη έχει καταταγεί), προκειμένου να καταλάβουν οι υπόλοιπες ομάδες τις
αντίστοιχες θέσεις (πχ ισοβαθμούν 3 ομάδες στην ίδια θέση [Α, Β και Γ].
Παράδειγμα: Λαμβάνοντας υπόψη μας τους μεταξύ τους αγώνες βλέπουμε ότι υπάρχει νέα
ισοβαθμία αλλά η ομάδα Α λόγω καλύτερου συντελεστή 1η. Στη συνέχεια ακολουθούμε εξ
αρχής την ίδια διαδικασία μόνο για τις ομάδες Β και Γ λαμβάνοντας υπόψη τις μεταξύ τους
αναμετρήσεις χωρίς να υπολογίζουμε την 1η καταταγείσα ομάδα Α. Μεταξύ των Β και Γ, η
ομάδα που υπερτερεί είναι η Γ η οποία και κατατάσσεται 2η ενώ Β κατατάσσεται 3η).
4: ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΑΘΛΑ
4.1. Στην Πρωταθλήτρια Ομάδα θα απονεμηθεί ειδικά θεσμοθετημένο Έπαθλο (κύπελλο)
από την ΕΣΑΠ με τη δυνατότητα να αναγράφεται ο χορηγός της Ένωσης στις όψεις του
επάθλου, ενώ στις ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και 2η του Πρωταθλήματος, θα
απονεμηθούν από την ΕΣΑΠ αντίστοιχα τα εξής:

●

1η θέση: Επίχρυσα μετάλλια στους αθλητές και τα στελέχη του ΤΑΑ

●

2η θέση: Επάργυρα μετάλλια στους αθλητές και τα στελέχη του ΤΑΑ
4.2. Τελετή απονομής κυπέλλου Πρωταθλήματος θα πραγματοποιείται μόνον σε εντός
έδρας αγώνα της ομάδας που το κατακτά.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πραγματοποιείται τελετή απονομής παρά μόνο
παράδοση Κυπέλλου και μεταλλίων σε εκπρόσωπο της ομάδας.
Εξαίρεση αποτελεί εάν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και των δυο ομάδων αλλά και της
διοργανώτριας αρχής που θα κρίνει εάν υπάρχει επικινδυνότητα.
4.3. Για κάθε αγωνιστική θα αναδεικνύεται ο πολυτιμότερος παίκτης ο οποίος και θα
βραβεύεται στον επόμενο εντός έδρας αγώνα της ομάδας του, με μικρή τελετή πριν την
έναρξη του αγώνα.
4.4. Η ΕΣΑΠ με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορεί να καθορίσει
επιπλέον κατηγορίες βραβεύσεων σε ομάδες και αθλητές ή και άλλους παράγοντες του
Πρωταθλήματος.
4.5. Σε περίπτωση που τα υγειονομικά πρωτόκολλά δεν το επιτρέπουν, δύναται να αλλάξει
ο τρόπος απομνομής.
4.6 Οι ομάδες που συμμετέχουν στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα πριμοδοτούνται με τα
παρακάτω ποσά, επιπρόσθετα των όσων λαμβάνουν από την ισομερή κατανομή των
χορηγικών εσόδων σε όλα τα ΤΑΑ.
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Τα επιπλέον ποσά θα απομειώνουν τα αντίστοιχα και ισόποσα τα ποσά των χορηγιών από
τη κεντρική χορηγία του πρωταθλήματος που αντιστοιχούν στα υπόλοιπα ΤΑΑ/μέλη του
συνεταιρισμού.
Τα ποσά των ειδικών αυτών επιβραβεύσεων έχουν ως ακολούθως
Πρωταθλητής:
5000 €
η
2 Θέση:
3000 €
η
3 Θέση:
2000 €
η
4 Θέση:
2000 €
Οι ομάδες που κερδίζουν τη συμμετοχή τους αλλά τελικά δεν δηλώσουν συμμετοχή σε
οιαδήποτε ευρωπαϊκή διοργάνωση δεν θα λαμβάνουν το αντίστοιχο χρηματικό ποσό της
επιβράβευσης.
Οι ομάδες που δεν θα λαμβάνουν μέρος στη διοργάνωση που δικαιούνται βάσει θέσης που
κατέκτησαν, αλλά σε κατώτερη, θα λαμβάνουν το αντίστοιχο αναλογούν στη συγκεκριμένη
διοργάνωση πριμ θέσης .
Οι ομάδες που έχουν τερματίσει σε θέση βάσει της οποίας καταρχήν ΔΕΝ δικαιούνται να
συμμετάσχουν στα κύπελλα Ευρώπης και τελικά συμμετέχουν λόγω απόσυρσης αρχικά
δικαιουμένων, θα λαμβάνουν το ποσό που αντιστοιχεί στη διοργάνωση που θα
συμμετέχουν.
Οι παραπάνω επιβραβεύσεις θα δίδονται μόνο εάν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα της
ΕΣΑΠ.
5: ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΡΓΑΝΑ
5.1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Η EΣAΠ έχει την πλήρη ευθύνη της διοργάνωσης του πρωταθλήματος.
Για την ομαλή λειτουργία του Πρωταθλήματος, η ΕΣΑΠ με απόφασή του Διοικητικού
Συμβουλίου της ορίζει την Επιτροπή Πρωταθλήματος που αποτελείται από τρία (3) τακτικά
και δυο (2) αναπληρωματικά μέλη (προκειμένου να αντικαθίσταται μέλος της σε περίπτωση
αντιμετώπισης θέματος που αφορά ΤΑΑ από το οποίο προέρχεται τακτικό μέλος της
Επιτροπής ή άλλου κωλύματος).
Η Επιτροπή Πρωταθλήματος συνεδριάζει τηλεφωνικά, μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω
οποιουδήποτε άλλου μέσου και αποφασίζει κατά πλειοψηφία, για τρέχοντα και επείγοντα
θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή του πρωταθλήματος, τον προγραμματισμό των
αγώνων, αιτήματα των ΤΑΑ που αφορούν τον προγραμματισμό των αγώνων, τα
αποτελέσματα και τη βαθμολογία τους και εισηγείται στο ΔΣ για όλα τα ζητήματα της
αρμοδιότητάς της.
Το αγωνιστικό τμήμα της ΕΣΑΠ, διαχειρίζεται και προωθεί τα αιτήματα στα μέλη της
Επιτροπής Πρωταθλήματος. Στις περιπτώσεις αιτήματος όπου υπάρχει η σύμφωνη γνώμη
των διαγωνιζομένων στον αγώνα, σωματείων, οι αλλαγές πραγματοποιούνται χωρίς την
όχληση των μελών της Επιτροπής Πρωταθλήματος.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Πρωταθλήματος λαμβάνουν τυπική έγκριση στο επόμενο Δ.Σ.
της ΕΣΑΠ και είναι άμεσα εκτελεστές με τη λήψη τους, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων,
βάσει των οποίων, κατά την κρίση της Επιτροπής θα πρέπει να συνέλθει (ακόμα και δια
περιφοράς) το ΔΣ προς επικύρωση ή μη απόφασής της ή τη λήψη άλλου αναγκαίου μέτρου
σε σχέση με διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων.
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Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής όταν αντιμετωπίζεται θέμα
του Σωματείου από το οποίο προέρχεται, τη θέση του παίρνει το 1ο αναπληρωματικό μέλος
και αν χρειαστεί το 2ο αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης
παραπάνω των δύο (2) μελών, στην συγκρότηση μετέχει ο Πρόεδρος της ΕΣΑΠ.
Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας (ειδικότερα η περιπτωσιολογία αναβολών η
μεταθέσεων ώρας διεξαγωγής αγώνα, συνεδριάσεις/λήψης αποφάσεων κλπ) της Επιτροπής
Πρωταθλήματος θα καθορίζονται από το ΔΣ της ΕΣΑΠ, το αργότερο, δέκα (10) ημέρες πριν
την έναρξη του Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση μη σχετικής απόφασης περί καθορισμού
των ανωτέρω η Επιτροπή θα λειτουργεί με βάση τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί
από τις αποφάσεις του ΔΣ, των Κανονισμών της ΕΟΠΕ , της ΕΣΑΠ και τα, κατά τα λοιπά,
οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη.
6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
6.1 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ PLAY OFFS
6.1.1 Το πρωτάθλημα Volley League 2022-2023 θα ξεκινήσει 22 Οκτωβρίου 2022 ή σε άλλη
τυχόν ημερομηνία που θα ορίσει η ΕΣΑΠ σε περίπτωση που συντρέξουν λόγοι ανωτέρας
βίας.
6.1.2 Οι αγώνες του Πρωταθλήματος μπορούν να διεξάγονται όλες τις ημέρες της
εβδομάδας.
6.1.3. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται μεταξύ 12:00’ και 21:30’. Οι αγώνες που θα
μεταδίδονται τηλεοπτικά θα έχουν ώρα έναρξης αυτή που θα καθοριστεί μετά από
συμφωνία της ΕΣΑΠ με το τηλεοπτικό δίκτυο, που θα κατέχει τα δικαιώματα μετάδοσης του
Πρωταθλήματος. Η ΕΣΑΠ δύναται να προβάλλει τους αγώνες του πρωταθλήματος σε
ζωντανή μετάδοση μέσω Live Streaming σε ώρες που κρίνει για τη καλύτερη προβολή. Θα
προτείνει τις ώρες διεξαγωής των αγώνων, για την μη- σύμπτωση αγώνων την ίδια ημέρα
και την ίδια ώρα.
Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω ανάγκης τηλεοπτικής μετάδοσης οιουδήποτε αγώνα
του πρωταθλήματος αποφασιστεί από την ΕΣΑΠ κατόπιν συνεννόησης με τον κάτοχο των
σχετικών
δικαιωμάτων
ραδιοτηλεοπτικό
φορέα
αλλαγή
προγραμματισμένης
ημεροχρονολογίας του συγκεκριμένου αγώνα, το γηπεδούχο (αλλά και το φιλοξενούμενο)
ΤΑΑ υποχρεούνται να αποδεχτούν ανεπιφύλακτα τον σχετικό ορισμό νέας ημέρας ή νέας
ώρας διεξαγωγής.
Σε περίπτωση αρνήσεώς και εν γένει μη συμμορφώσεώς τους, αφενός μεν μηδενίζονται
στον συγκεκριμένο αγώνα, ενώ τους επιβάλλεται και αυτοτελές χρηματικό πρόστιμο μέχρι
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ χωρίς να αποκλείεται οιαδήποτε άλλη αξίωση της ΕΣΑΠ (πχ
μετακύλιση τυχόν επιβληθησομένης ποινικής/συμβατικής ρήτρας κλπ)
6.1.4. Όλοι οι αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής ημέρας της Πρώτης Φάσης του
πρωταθλήματος πρέπει να αρχίσουν την ίδια ημέρα και ώρα, εκτός των αγώνων που δεν
έχουν βαθμολογική σημασία και σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος της
ΕΣΑΠ. Το παραπάνω δύναται να αλλάξει κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της ΕΣΑΠ.
Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης του αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής ημέρας,
πέραν των 5 λεπτών, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ στο υπαίτιο ΤΑΑ.
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Στους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής ημέρας, θα υπάρξει απευθείας επικοινωνία με
τους κομισάριους των αγώνων πριν την έναρξη τους, για τον εναρμονισμό και τη
ταυτόχρονη έναρξη των αγώνων της αγωνιστικής.
6.1.5 Η ΕΣΑΠ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αγωνιστικών ημερών του
πρωταθλήματος, ανάλογα με τις υποχρεώσεις των ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης, αλλά και
τις τυχόν υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων.
6.1.6. Το πρόγραμμα των συναντήσεων όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο
πρωτάθλημα, κάθε αγωνιστικής, ανακοινώνεται στα σωματεία επτά (7) τουλάχιστον ημέρες
πριν ημερομηνία διεξαγωγής της αγωνιστικής, σε περίπτωση τυχόν διακοπής. Στην εν λόγω
προθεσμία, εξαιρείται η περίπτωση ορισμού τηλεοπτικού αγώνα από τον τηλεοπτικό
πάροχο και έκτακτες περιπτώσεις ορισμών Ευρωπαϊκών αγώνων.
Σε περίπτωση έκτακτων περιπτώσεων (τηλεοπτικοί λόγοι, αγώνες Κυπέλλων Ευρώπης,
ανωτέρα βία ή ειδικές καταστάσεις που προκύπτουν και δεν είναι εφικτό να προχωρήσει
ομαλά το πρωτάθλημα, κ.α.) κάθε αλλαγή αγώνα πρέπει να κοινοποιείται στις
συμμετέχουσες ομάδες το αργότερο 48 ώρες πριν την διεξαγωγή κάθε αγώνα (Κανονική
περίοδος).
Κατά τη διάρκεια των Play Off, μπορούν να γίνονται αλλαγές μέχρι και 24 ώρες πριν. Σε
περίπτωση συναίνεσης και των δυο ομάδων επιτρέπονται αλλαγές χωρίς χρονικό
περιθώριο. Στην περίπτωση μη διεξαγωγής αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας, εφαρμόζονται
όσα αναφέρονται στο άρθρο 6.1.7.(επόμενη παράγραφος) για τον εκ νέου ορισμό του
αγώνα .
Το τελικό πρόγραμμα των αγώνων θα εκδίδεται πάντοτε με αντικειμενικό σκοπό την
προβολή του αθλήματος, σε συνεργασία με το τηλεοπτικό δίκτυο που θα κατέχει τα
δικαιώματα μετάδοσης του Πρωταθλήματος.
6.1.7 Αγώνας που δεν διεξάγεται για οποιαδήποτε λόγο «ανωτέρας βίας» και χωρίς ευθύνη
των Τ.Α.Α. που αγωνίζονται (μη προσέλευση διαιτητών, διακοπές ρεύματος, αποδεδειγμένα
ακατάλληλες καιρικές συνθήκες οι οποίες αποτελούν αιτία για ματαιώσεις δρομολογίων
δημοσίων συγκοινωνιών, καραντίνα και αποκλεισμοί ή απαγορεύσεις λόγω εκτάκτων
μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από τη δημόσια υγεία κ.α.) διεξάγεται την επόμενη
ημέρα και στο ίδιο γήπεδο που είχε αρχικά οριστεί (ή στην 2η έδρα που έχει δηλωθεί λόγω
αποδεδειγμένου κωλύματος της 1ης έδρας), σε ώρα που θα οριστεί αμέσως μετά την λήψη
της απόφασης της μη διεξαγωγής του αγώνα, από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΣΑΠ,
η οποία συγκαλείται για τον σκοπό αυτό και λόγω του επείγοντος του θέματος, με κάθε
πρόσφορο τρόπο (δια περιφοράς, τηλεφωνικά, μέσω τηλεδιάσκεψης, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου κ.ο.κ.).
Σε περίπτωση που η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση τουλάχιστον ενός από τα δυο Τ.Α.Α.,
σε αγώνα Ευρωπαϊκού Κυπέλλου ή στο Πρωτάθλημα Volley League ή το Κύπελλο Ελλάδος,
είναι σε διάστημα λιγότερο των 48 ωρών από την νέα ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, ο
αγώνας θα διεξάγεται την επόμενη ημέρα μόνο με την έγγραφη συναίνεσή του Τ.Α.Α.
αυτού.
Η τελική απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος, πρέπει να γνωστοποιείται στις δυο
αγωνιζόμενες ομάδες εντός δυο (2) ωρών από την ώρα λήψης της απόφασης της μη
διεξαγωγής του αγώνα.
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Σε περίπτωση και νέας αναβολής του αγώνα την επομένη ημέρα από τον αρχικό ορισμό,
απαιτείται η συναίνεση του φιλοξενούμενου ΤΑΑ για τον εκ νέου ορισμό του αγώνα.
6.1.8 Σε περίπτωση, κατά την οποία, Τ.Α.Α. δηλώσει εγγράφως και αιτιολογημένα στην
ΕΣΑΠ, έως 72 ώρες (3 ημέρες) πριν την διεξαγωγή του αγώνα, ότι δεν είναι εφικτή η
διεξαγωγή του στο γήπεδο που έχει δηλώσει σαν έδρα της, ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται
την ίδια ημερομηνία στο 2ο γήπεδο - έδρα που έχει δηλωθεί από το ΤΑΑ ή σε άλλη έδρα
που θα ορίσει η ΕΣΑΠ.
6.1.9 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 ότι τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να κοινοποιούν αντίγραφο της
άδειας διεξαγωγής στην οικεία αστυνομική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων
ασφαλείας και τάξης και στην ΕΣΑΠ.
Αν το υπεύθυνο σωματείο δεν προσκομίσει την υφιστάμενη άδεια τέλεσης του αγώνα αλλά
υπάρχει 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 Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων, 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 εντός 5 ημερών την υπάρχουσα αλλά μη προσκομισθείσα άδεια αγώνα,
στην διοργανώτρια αρχή άλλως μηδενίζεται.
Όλα τα παραπάνω αναγράφονται στο Φ.Α.
6.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
6.2.1 Η επικοινωνία μεταξύ ΕΣΑΠ και ΤΑΑ θα γίνεται ΜΟΝΟ μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail).
6.2.2. Κάθε ΤΑΑ, υποχρεώνεται στην Δήλωση Συμμετοχής του, να δηλώσει την επίσημη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με δυνατότητα όγκου λήψεως τουλάχιστον
10 Mb χωρίς κατακερματισμό του εισερχόμενου. Ο τρόπο αυτός θα θεωρείται ο επίσημος
δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ ΕΣΑΠ και ΤΑΑ και κάθε ΤΑΑ υποχρεώνεται να ορίσει αρμόδιο
υπάλληλο, για τον καθημερινό έλεγχό του.
7: ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
7.1.
Δεν επιτρέπεται χορήγηση αναβολής αγώνα, για οποιοδήποτε λόγο που αφορά
απουσία αθλητή/αθλητών, για συμμετοχή σε άλλη διοργάνωση, συμφωνία ομάδων,
θέματα έδρας γηπεδούχου σωματείου με την επιφύλαξη ισχύος των τυχόν υγειονομικών
πρωτοκόλλων σε περίπτωση συνθηκών πανδημίας.
7.2. Σύμφωνα με το, Κεφάλαιο Ε άρθρο 20, παρ. 2 του Κανονισμού διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ, σύμφωνα με την οποία η ΕΣΑΠ μπορεί με απόφασή της που θα
συμπεριληφθεί στην Ειδική Προκήρυξη να καθορίζει διαφορετικά τα ζητήματα που
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προκύπτουν από την διάταξη περί αναβολών αγώνων, επιτρέπεται η αναβολή αγώνων,
ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
7.3 Σε περίπτωση τυχόν υποχρεωτικής απουσίας αλλοδαπού αθλητή/αθλητών για
επίσημους αγώνες των Εθνικών ομάδων και για διοργάνωση που είναι εγκεκριμένη από την
FIVB (ο προς αναβολή αγώνας πρωταθλήματος πρέπει να είναι ορισμένος , κατά περίπτωση
τουλάχιστον 72 ώρες πριν ή μετά τη λήξη της διεθνούς διοργάνωσης), επιτρέπεται η
αναβολή αγώνα/αγώνων ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ του Πρωταθλήματος, ως
κατωτέρω:
7.3.1. Σε περίπτωση απουσίας ενός (1) αθλητή, δεν επιτρέπεται αναβολή αγώνα/αγώνων.
7.3.2. Σε περίπτωση απουσίας δυο (2) αθλητών, επιτρέπεται αναβολή για έναν (1) αγώνα,
κατ’ επιλογήν του ΤΑΑ και πάντα κατά τη περίοδο απουσίας τους.
7.3.3. Σε περίπτωση απουσίας τριών (3) αθλητών, επιτρέπεται αναβολή για δυο (2)
αγώνες, κατ’ επιλογήν του ΤΑΑ και πάντα κατά τη περίοδο απουσίας τους.
7.4. Επιτρέπεται η αναβολή αγώνα/αγώνων, λόγω συμμετοχής τριών (3) τουλάχιστον
αθλητών του ΤΑΑ, στη Τελική Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων, εκ των
οποίων οι δυο (2) να έχουν συμμετάσχει (να έχουν αγωνιστεί τουλάχιστον για ένα πόντο
κατά την διάρκεια των αγώνων) τουλάχιστον στο 80% των αγώνων του συγκεκριμένου ΤΑΑ
εφόσον αυτοί είναι ορισμένοι την ίδια ή την προηγούμενη/επόμενη ημέρα με τους αγώνες
της Τελικής Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων.
7.5. Επιτρέπεται η αναβολή αγώνα/αγώνων, λόγω συμμετοχής δυο (2) τουλάχιστον
αθλητών του ΤΑΑ σε επίσημη προετοιμασία και αγώνες των Ελληνικών Αναπτυξιακών
Εθνικών ομάδων (Παμπαίδων/Παίδων/Εφήβων) και οι οποίοι έχουν συμμετάσχει
τουλάχιστον στο 50 % των αγώνων του συγκεκριμένου ΤΑΑ.
7.6. Στην διάρκεια της Β’ Φάσης, δεν επιτρέπεται αναβολή αγώνα, λόγω συμμετοχής
αθλητή/αθλητών σε άλλη διοργάνωση.
7.7. Η ομάδα που μετακινείται πρέπει να βρίσκεται έγκαιρα στον τόπο διεξαγωγής του
αγώνα (Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, Κεφάλαιο Γ
άρθρο 14).
7.8. Σε περίπτωση συμμετοχής ΤΑΑ σε αγώνα Ευρωπαϊκής διοργάνωσης, εκτός Ελλάδος, ο
επόμενος αγώνας θα διεξάγεται εως την 4η ημέρα μετά την διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού
αγώνα, ανεξάρτητα από την ημέρα επιστροφής στην Ελλάδα, δηλ.: Ευρωπαϊκός αγώνας
Τρίτη > επόμενος αγώνας Πρωταθλήματος > εως Σάββατο, Ευρωπαϊκός αγώνας Τετάρτη >
επόμενος αγώνας Πρωταθλήματος > έως Κυριακή κ.ο.κ.
Σε περίπτωση συμμετοχής ΤΑΑ σε αγώνα Ευρωπαϊκής διοργάνωσης, εντός Ελλάδος, ο
επόμενος αγώνας θα διεξάγεται την 3η ημέρα μετά την διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού αγώνα, ,
δηλ.: Ευρωπαϊκός αγώνας Τετάρτη > επόμενος αγώνας Πρωταθλήματος > Σάββατο,
Ευρωπαϊκός αγώνας Πέμπτη > επόμενος αγώνας Πρωταθλήματος > Κυριακή
κ.ο.κ..
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο Ευρωπαϊκός αγώνας είναι ορισμένος Τρίτη, η ομάδα
δύναται να ορίσει τον επόμενο αγώνα της και Σάββατο.
Αντίστοιχα: Ευρωπαϊκός αγώνας Τρίτη > προηγούμενος αγώνας Πρωταθλήματος > όχι μετά
το προηγούμενο Σάββατο (δηλαδή διεξάγεται εως το προηγούμενο Σάββατο αλλά όχι
Κυριακή, Δευτέρα), Ευρωπαϊκός αγώνας Τετάρτη > προηγούμενος αγώνας Πρωταθλήματος
> όχι μετά την προηγούμενη Κυριακή (δηλαδή διεξάγεται εως την προηγούμενη Κυριακή
αλλά όχι Δευτέρα, Τρίτη), Ευρωπαϊκός αγώνας Πέμπτη > προηγούμενος αγώνας
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Πρωταθλήματος > όχι μετά την προηγούμενη Δευτέρα (δηλαδή διεξάγεται εως την
προηγούμενη Δευτέρα αλλά όχι Τρίτη, Τετάρτη),
Η ΕΣΑΠ δύναται να ορίσει τον αγώνα του πρωταθληματος την 2η ημέρα μετά την
διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού αγώνα, στις περιπτώσεις που η ομάδα αγωνίζεται εντός
έδρας στον Ευρωπαϊκό αγώνα, δηλ.: Ευρωπαϊκός αγώνας Τετάρτη > επόμενος αγώνας
Πρωταθλήματος > Παρασκευή, Ευρωπαϊκός αγώνας Πέμπτη > επόμενος αγώνας
Πρωταθλήματος > Σάββατο κ.ο.κ, για την περίπτωση που ο αγώνας είναι
προγραμματισμένος να μεταδοθεί σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΣΑΠ διατηρεί το δικαίωμα ορισμού διαφορετικά από τις
αναφερόμενες ημερομηνίες λόγω τηλεοπτικής μετάδοσης.
7.9. Τα ΤΑΑ πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως την ΕΣΑΠ για τους ορισμούς των αγώνων
τους για τα Ευρωπαϊκά Κύπελλα άμεσα με τον ορισμό τους.
Σε περίπτωση που αναβληθεί αγώνας από την Επιτροπή Πρωταθλήματος, πάντα για τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ε άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, η Επιτροπή μπορεί να ορίσει τον αγώνα αυτόν
οποιαδήποτε μέρα.
7.10. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος μπορεί να αλλάξει την ημέρα και την ώρα στο
πρόγραμμα, οποιουδήποτε αγώνα που θα αναμεταδοθεί από την τηλεόραση.
7.11. Σε κάθε περίπτωση που ο αγώνας δεν διεξάγεται ή διακοπεί μετά την έναρξή του λόγω
ακαταλληλότητας του γηπέδου ή άλλης σοβαρής αιτίας (πχ εκτεταμένα επεισόδια που
απειλούν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα) ο διαιτητής του αγώνα οφείλει να ματαιώσει
τον αγώνα και να αποστείλει το Φύλλο Αγώνος στην ΕΣΑΠ, μαζί με αναλυτική έκθεση των
γεγονότων που οδήγησαν στην μη διεξαγωγή ή την, κατά περίπτωση, οριστική διακοπή του
αγώνα.
Ο Διαιτητής του αγώνα ενημερώνει άμεσα με την απόφαση οριστικής διακοπής του αγώνα
την Επιτροπή Πρωταθλήματος, η οποία λαμβάνει απόφαση εντός Δυο (2) ωρών για τον νέο
ορισμό του αγώνα.
7.12 Κάθε αίτημα για αναβολή ή αλλαγή ημέρας διεξαγωγής αγώνων, θα πρέπει να
υποβάλλεται Οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα.
Αιτήματα που αφορούν την αλλαγή της ώρας διεξαγωγής κατά μια ώρα (±), μπορούν να
υποβάλλονται μέχρι και τέσσερεις (4) ημέρες νωρίτερα.
Σε εντελώς απρόβλεπτες περιπτώσεις, όπως και σε περιπτώσεις που συνιστούν «λόγο
ανωτέρας βίας» η αναβολή μπορεί και να χορηγείται και εντός μικρότερης των ανωτέρω
προθεσμιών, ανάλογα με το συμβάν.
Περίπτωση ανωτέρας βίας αποτελεί περιστατικό απρόβλεπτο και ανεξάρτητο της βούλησης
και της επιμέλειας που οφείλει να επιδεικνύει κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο.
Ενδεικτικές περιπτώσεις ανώτερης βίας αποτελούν θεομηνίες, γενικές απεργίες,
απρόβλεπτα ιατρικά περιστατικά σε ικανό αριθμό βασικών αθλητών μίας ομάδας,
καραντίνα και αποκλεισμοί μετακινήσεων ή διακοπές διεξαγωγής αγώνων λόγω μέτρων της
Πολιτείας για την προστασία της δημόσια υγείας κλπ.
Αντίθετα δεν αποτελούν περιπτώσεις ανώτερης βίας μεμονωμένα περιστατικά, όπως πχ
αδυναμίας λειτουργίας κλειστού γυμναστηρίου κύριας έδρας του σωματείου, εορταστικές
εκδηλώσεις στην έδρα του αγώνα, μεμονωμένα ιατρικά περιστατικά σε αθλητές ή μέλη
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αποστολών , άρνηση αθλητών να αγωνιστούν λόγω ιδίας ανησυχίας για λόγους υγείας ή
κατόπιν προβολής εκ μέρους τους συνδικαλιστικών ή άλλων αιτημάτων κλπ.
Στις συγκεκριμένες και άλλες συναφείς περιπτώσεις ΜΗ ανώτερης βίας, το σωματείο είναι
υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί την αναπληρωματική έδρα του και να κατεβάζει ομάδα,
σύμφωνα με τους κανονισμούς καθόλα έτοιμη να αγωνιστεί.
7.13 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.
8: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
8.1 Κάθε ένσταση κατά του κύρους αγώνα, την εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς, την
αντικανονική συμμετοχή αθλητή κ.λ.π. πρέπει να υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του αγώνα
και μέχρι το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνος από τους διαιτητές αυτού. Σε ό,τι αφορά τα
ζητήματα διατύπωσης, υποστήριξης και εκδίκασης κάθε ένστασης ισχύουν τα ειδικά προς
τούτο προβλεπόμενα στον Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της
ΕΟΠΕ, το Πειθαρχικό Δίκαιο της ΕΟΠΕ και της ΕΣΑΠ και το ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
8.2. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται που αφορούν το κύρος αγώνα, εκδικάζονται από το
Μονομελές Πειθαρχικό Δικαιοδοτικό Όργανο (Αθλητικός Δικαστής) της ΕΣΑΠ σύμφωνα με
το άρθρο 120 ν. 2725/99, ενώ για τυχόν άλλες περιπτώσεις ενστάσεων αποκλειστικά
αρμόδιο προς εκδίκασή τους είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Α.Π.
8.3. Ειδικά οι ενστάσεις που υποβάλλονται για παράβαση ή κακή εφαρμογή των
Κανονισμών Παιδιάς, εκδικάζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της ΕΟΠΕ,
σύμφωνα με τον νόμο 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.4. Η υποβολή ένστασης δεν επηρεάζει την πρόοδο του πρωταθλήματος.
8.5. Η ένσταση που υποβάλλεται και υπογράφεται στο Φύλλο του αγώνα, για να γίνει δεκτή
για συζήτηση, πρέπει να υποστηριχτεί, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών
από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, με έγγραφο που αποστέλλεται στην ΕΣΑΠ και
υπογράφεται νόμιμα από το σωματείο που υπέβαλε την ένσταση.
Για την συζήτηση κάθε ένστασης ενώπιον του αρμοδίου – κατά περίπτωση, - οργάνου
καταβάλλεται στην ΕΣΑΠ και Παράβολο χιλιών Ευρώ (1.000 €) εντός της ανωτέρω
προθεσμίας υποστήριξης της ένστασης.
Εάν δεν κατατεθεί το παράβολο, η ένσταση δεν συζητείται στο αρμόδιο όργανο. Στην
περίπτωση αυτή το παράβολο της ένστασης περιέρχεται στην ΕΣΑΠ, ως αποζημίωση του
ΜΠΔΟ/ΕΣΑΠ.
8.6. Οι Εφέσεις ή Προσφυγές που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων των Αρμοδίων
Οργάνων της ΕΣΑΠ, 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.
Εφέσεις και προσφυγές κατά τα ανωτέρω οργάνων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της
προσβαλλόμενης απόφασης και τη πρόοδο του πρωταθλήματος.

31

9.ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
9.1 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
Στην ομάδα η οποία παραιτείται ή αποκλείεται επίσημα από το πρωτάθλημα, ακόμα και
μετά τη δήλωση συμμετοχής της σε αυτό, θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα στα
προηγούμενα άρθρα της παρούσα ποινές καθώς και αυτές που συντρέχουν και
προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και τον
Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΠΕ. Με εξαίρεση ποινές προστίμου για παραβάσεις του
συνημμένου στην παρούσα ειδικού ποινολογίου καθώς και αυτές των συμψηφισμών με
χορηγίες των αναζητουμένων αναγωγικά ποινικών ρητρών κλπ οικονομικού και αγωνιστικού
χαρακτήρα οι οποίες μπορεί να επιβάλλονται από το ΔΣ της ΕΣΑΠ για όλες τις λοιπές
πειθαρχικές ποινές αρμόδιο προς υποβολή τους είναι το ΜΠΔΟ της ΕΣΑΠ, κατά περίπτωση
και σύμφωνα με τους νόμους, την παρούσα Προκήρυξη και το Πειθαρχικό Κανονισμό ΕΣΑΠ
και ΕΟΠΕ. Οι σχετικά στην παρούσα προβλεπόμενες διαδικασία και –κατά περίπτωσηποινές, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πειθαρχικού κανονισμού της ΕΣΑΠ.
Σε περίπτωση ΜΗ αδειοδότησης και ΜΗ απόκτησης πιστοποιητικού συμμετοχής στο
πρωτάθλημα εκ μέρους της ΕΕΑ από σωματείο που δήλωσε συμμετοχή, ισχύουν
αποκλειστικά τα στην κείμενη νομοθεσία προβλεπόμενα , ήτοι αποβολή από το
πρωτάθλημα σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 3 παρ.2 του ν.2725/1999, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ποινή αφαίρεσης 5 έως 10 βαθμών, σε κάθε άλλη
περίπτωση , ανάλογα με το λόγο (βαρύτητα) ΜΗ κτήσης του πιστοποιητικού από το προς
εκκίνηση πρωτάθλημα. Στην περίπτωση αυτή το ΤΑΑ θα εκκινήσει το πρωτάθλημα με την
ανάλογα αρνητική βαθμολογία. Η, κατά περίπτωση, προβλεπόμενη, ποινή επιβάλλεται
από το ΜΠΔΟ της ΕΣΑΠ, σύμφωνα με τα στο νόμο προβλεπόμενα (άρθρο 4 παρ.7
ν.4809/2021) και ειδικότερα βάσει του εγεκριμένου από τον αρμόδιο Υφυπουργό ΕΙΔΙΚΟΥ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ της ΕΣΑΠ για ποινές από μη αδειοδότηση, χωρίς να
αποκλείονται και περαιτέρω ποινές που προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κανονισμό της
ΕΣΑΠ και της ΕΟΠΕ.
Σε περίπτωση απόφασης της ΕΕΑ για ΑΝΑΚΛΗΣΗ χορηγηθέντος πιστοποιητικού η
παραπάνω ποινή αφαίρεσης βαθμών επιβάλλεται άμεσα και οι βαθμοί ποινής
επιβάλλονται από τυους βαθμούς που ήδη έχει αποκτήσει το ΤΑΑ.
Αν τέλος η ανάκληση χορηγηθέντος πιστοποιητικού επιβληθεί από την ΕΕΑ σε τελική
φάση, όπου ισχύει αριθμός νικών και όχι βαθμολογία πρωταθλήματος, τότε το
τιμωρηθέν ΤΑΑ αποκλείεται από την συνέχεια της τελικής φάσης και υποβιβάζεται στην
PRE LEAGUE 2022/2023. Ολες οι σχετικές αποφάσεις επιβάλλονται από το ΜΠΔΟ της ΕΣΑΠ
κατόπιν παραπομπής από το ΔΣ της ΕΣΑΠ. Τυχόν προσφυγή σε άλλα δικαιοδοτικά ή
δικαστικά όργανα των αποφάσεων της ΕΕΑ, είτε αυτών του ΜΠΔΟ της ΕΣΑΠ, ΔΕΝ
επηρεάζουν την πρόοδο του πρωταθλήματος.
9.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Σχετικά με την παραπομπή, τη διαδικασία και την επιβολή πειθαρχικών – και λοιπών, τυχόν
προβλεπόμενων – ποινών σε οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που αφορά στο
Πρωτάθλημα Volley League Ανδρών, τυγχάνουν εφαρμογής τα προβλεπόμενα στον Ειδικό
Κανονισμό Πειθαρχικού Δικαίου της ΕΣΑΠ, μη αποκλειόμενης της εφαρμογής και λοιπών
συναφών διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας. Οι στην παρούσα προκήρυξη προβλεπόμενες
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πειθαρχικές ή οικονομικές ποινές, αποτελούν παράρτημα του πειθαρχικού Κανονισμού της
ΕΣΑΠ, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτόν και λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το
ΜΠΔΟ της ΕΣΑΠ.
Αντιστοίχως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τυγχάνει ο Ειδικός Πειθαρχικός Κανονισμός
της ΕΣΑΠ καθώς και οι λοιπές πειθαρχικού χαρακτήρα διατάξεις του καταστατικού και
λοιπών Κανονισμών της ΕΣΑΠ.
Συμπληρωματικά των ανωτέρω ισχύει τόσο ο κανονισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων, όσο και ο Πειθαρχικός κανονισμός της ΕΟΠΕ. Οι διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, στο μέτρο που συγκρούονται με αυτές των Κανονισμών , υπερτερούν σε
κάθε περίπτωση.
10: Δ Ι Α Ι Τ Η Σ Ι Α
10.1. Οι αγώνες σε όλες τις φάσεις θα διευθύνονται από Διαιτητές που θα
συμπεριλαμβάνονται στην λίστα των διαιτητών Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, που θα
καταρτίσει η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ.
10.2. Τα έξοδα διαιτησίας καλύπτονται αποκλειστικά από τα συμμετέχοντα ΤΑΑ και η ΕΣΑΠ
αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης τους.
10.3. Κάθε αντικατάσταση διαιτητή πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με απόφαση της
ΚΕΔ/ΕΟΠΕ, από τον πίνακα διαιτητών της Α1 ανδρών.
10.4. Οι διαιτητές του αγώνα εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, καταρχήν τα προβλεπόμενα
στον ειδικό πειθαρχικό κανονισμό της ΕΣΑΠ και την παρούσα προκήρυξη του
πρωταθλήματος, το υγειονομικό πρωτόκολλο και συμπληρωματικά/επικουρικά τα
αναφερόμενα σε συναφείς διατάξεις των κανονισμών της Ε.Ο.ΠΕ.
10.5. Σε αγώνες κατ’επιλόγή της ΕΣΑΠ θα χρησιμοποιείται το σύστημα Ηλεκτρονικής
Επιδιαιτησίας (Video Challenge).
H διαδικασία της εφαρμογής αναφέρεται στον κανονισμό χρήσης επανελέγχου μέσω Video
(Video Challenge). (Παράρτημα 2)
Σε περίπτωση μη τηλεοπτικής κάλυψης του αγώνα, ή βλάβης στην τεχνική υποστήριξη της,
η διαδικασία δεν θα χρησιμοποιείται. Ο Κομισάριος του Αγώνα, είναι υπεύθυνος για τον
έλεγχο της τεχνικής αυτής δυνατότητας και την ενημέρωση των διαιτητών, σε περίπτωση
προβλημάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΠ, θα αποφασίσει σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής
της διαδικασίας αυτής, σε συνεννόηση με το τηλεοπτικό δίκτυο και την Κεντρική Επιτροπή
Διαιτησίας (ΚΕΔ).
Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της ΕΣΑΠ και σε επιλεγμένους αγώνες, η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ θα πρέπει
να ορίζει 3ο διαιτητή για την χρήση του Video Challenge.
Το Δ.Σ. της ΕΣΑΠ δύναται να αποφασίσει την διεξαγωγή αγώνα χωρίς την παρουσία
εποπτών, στους αγώνες που θα χρησιμοποιηθεί το Ηλεκτρονικό Σύστημα Επιδιαιτησίας
(Video Challenge)
11: ΜΠΑΛΕΣ
Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν μόνο με την επίσημη μπάλα MIKASA V200W,
ή όποια άλλη μπάλα αποφασίσει το Δ.Σ. της ΕΣΑΠ.
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12: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
12.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Κάθε ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα έχει καθήκον και υποχρέωση να τηρεί και
εφαρμόζει απαρέγκλιτα την κειμένη αθλητική νομοθεσία, την παρούσα προκήρυξη, τους
Κανονισμούς και τις αποφάσεις του ΔΣ της ΕΣΑΠ και της ΕΟΠΕ και να τηρεί ειδικότερα τις
ημερομηνίες και προθεσμίες που έχουν στην παρούσα, τεθεί.
Εκτός από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμός Παιδιάς και το Γενικό
Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ. κάθε γηπεδούχο
σωματείο έχει επιπρόσθετα και τα παρακάτω καθήκοντα:
12.1.1. Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεωούται να παραχωρεί την έδρα διεξαγωγής του
αγώνα, για 60’ προπόνηση στην φιλοξενούμενη ομάδα την ημέρα του αγώνα και εφόσον
ζητηθεί από το Φιλοξενούμενο ΤΑΑ μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του. Σε
περίπτωση αδυναμίας του γηπεδούχου σωματείου παραχώρησης προπόνησης την ίδια
ημέρα του αγώνα, το γηπεδούχο ΤΑΑ είναι παραβάτης και η ποινή που του καταλογίζεται
αυτομάτως ορίζεται στον πίνακα ποινών, στο παράρτημα 1 της παρούσας προκήρυξης περί
πειθαρχικών ποινών.
Εναλλακτικά το γηπεδούχο σωματείο δύναται να προτείνει στο φιλοξενούμενο σωματείο
την παραχωρήση της έδρας του για προπόνηση την προηγούμενη ημέρα (μεταξύ 17.00’ 21.00’) και εφόσον συναινεί το φιλοξενούμενο ΤΑΑ.
Στην περίπτωση αυτή και εφόσον συναινέσει για την αλλαγή το φιλοξενούμενο ΤΑΑ, το
γηπεδούχο ΤΑΑ απαλάσσεται της ποινής που αφορά την συγκεκριμένη παράβαση.
Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρείται το ΤΑΑ μέλος της ΕΣΑΠ με την επωνυμία ΟΝΕΧ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ, το οποίο, λόγω αναγκών μετακίνησης από το νησί της Σύρου, σε
περίπτωση εκτός έδρας αγώνων δικαιούται να ζητήσει πέραν της πρωϊνής προπόνησης την
ίδια ημέρα του αγώνα και δεύτερη προπόνηση διάρκειας 90’ την προηγούμενη ημέρα του
αγώνα.
Εφόσον το ΤΑΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ ενεργοποιήσει το δικαίωμα αυτό τρείς (3) ημέρες πριν την
διεξαγωή του αγώνα, το γηπεδούχο σωματείο υποχρεωούται να ικανοποιήσει το αίτημα
του ΤΑΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ.
Αυτονόητο θεωρείται ότι το γηπεδούχο σωματείο δεν θα είναι παραβάτης της
συγκεκριμένης ρύθμισης εφόσον συμφωνήσει με το ΤΑΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ για άλλο
προγραμματισμό που αφορά τις συγκεκριμένες προπόνησεις, αλλιώς υπέχει ποινής (1.500
ευρω) κατόπιν απόφασης του ΔΣ της ΕΣΑΠ.
Επίσης συμφωνείται ότι το ΤΑΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ υποχρεούται να παραχωρήσει την έδρα
του την προηγούμενη ημέρα για προπονηση διάρκειας 90’ (από 17:00 έως 21:00) καθώς
επίσης και πρωϊνή προπόνηση την ημέρα του αγώνα, σε κάθε αιτούμενο φιλοξενούμενο
ΤΑΑ.
Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνων με ώρα έναρξης 12.00’ έως 15.00’ το γηπεδούχο ΤΑΑ θα
παραχωρήσει υποχρεωτικά προπόνηση την προηγούμενη ημέρα (μεταξύ 17.00’ - 21.00’.)
Οι προπονήσεις θα είναι στο γήπεδο του αγώνα με τις συνθήκες αυτού (φώτα, νερά, δίχτυ
αγώνα, μπάλες, καρότσι για μπάλες, σκάλα διαιτητή, αντένες, Taraflex (εξαιρούνται στις
προπονήσεις την προηγούμενης ημέρας, οι ομάδες που τοποθετούν το taraflex πριν από
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κάθε αγώνα. Στην Β’ Φάση πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά) κλπ. Η προπόνηση πρέπει να
τελειώνει το αργότερο 6 ώρες πριν την επίσημη ώρα έναρξης του αγώνα και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να αρχίζει πριν τις 09.00’ και να ολοκληρώνεται μετά τις 12.00’. Σε
περίπτωση διεξαγωγής αγώνων με ώρα έναρξης 12.00’ έως 15.00’, η προπόνηση την
προηγούμενη ημέρα θα πρέπει να παραχωρείται μεταξύ 17.00’ - 21.00’.
Σε περίπτωση μη παρουσίας του φιλοξενούμενου ΤΑΑ σε κάποια από τις παραπάνω
προπονήσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση (την προηγούμενη ημέρα), επιβάλλεται
πρόστιμο 1500 € από το ΔΣ της ΕΣΑΠ.
12.1.2. Να παρέχει κάθε δυνατή ευκολία στη φιλοξενούμενη ομάδα σχετικά με την διαμονή
της.
12.1.3. Να φροντίζει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για την παρουσία γιατρού του αγώνα, ο οποίος θα
βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης του αγώνα
και θα δηλώνει την παρουσία του στον Κομισάριο του αγώνα, επιδεικνύοντας και τα
απαιτούμενα από την παρούσα παραστατικά ταυτότητας και ιδιότητάς του.
Ο Α’ Διαιτητής του αγώνα πρέπει να αναμένει για διάστημα ΜΕΧΡΙ τριάντα λεπτών (30’)
μετά την ορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα την προσέλευση του γιατρού.
Η μη προσέλευση του γιατρού και μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού (30’)
επιφέρει απώλεια αγώνα για το γηπεδούχο Τ.Α.Α..
Η ΕΣΑΠ, διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει γιατρό επιλογής της, σε περίπτωση μη έγκαιρης
άφιξης του γιατρού αγώνα.
Σε αυτήν την περίπτωση, το γηπεδούχο Τ.Α.Α. θα επιβαρυνθεί το σχετικό κόστος.
12.1.4. Να διαθέτει πέντε (5) μπάλες στον Διαιτητή για τον αγώνα, από τις επίσημες μπάλες
του πρωταθλήματος.
12.1.5. Να φροντίζει να υπάρχουν τουλάχιστον Επτά (7) (για τηλεοπτικούς αγώνες) ή Πέντε
(5) (για μη τηλεοπτικούς) παιδιά (ηλικίας 11-17) ομοιόμορφα ντυμένα (T-shirt, σορτσάκι ή
φόρμα) για την κυκλοφορία της μπάλας και τον καθαρισμό του γηπέδου.
Για τον καθαρισμό του αγωνιστικού χώρου να υπάρχουν σε κάθε αγώνα διαθέσιμες 5
στεγνές πετσέτες διαστάσεων 50cmΧ50cm.
Η ΕΣΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ομοιόμορφες εμφανίσεις για τα παιδιά αυτά, για
την προβολή των χορηγών της ΕΣΑΠ και του γηπεδούχου Τ.Α.Α.
Στην περίπτωση αυτή, τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να φορούν τις εμφανίσεις αυτές. Σε
κάθε περίπτωση μη ομοιόμορφης εμφάνισης των παιδιών, θα επιβάλλεται από το ΔΣ της
ΕΣΑΠ στο υπαίτιο σωματείο χρηματικό πρόστιμο που προβλέπεται στον πίνακα ποινών της
παρούσας.
Σε περίπτωση μη παρουσίας παιδιών, ή παρουσίας λιγότερων από πέντε (5) ή επτά (7) σε
τηλεοπτικό αγώνα, θα επιβάλλονται στο γηπεδούχο σωματείο, πρόστιμα που ορίζονται
στον συνημμένο πίνακα ποινών.
12.1.6. Να εξασφαλίζει ανθρώπινο δυναμικό (Εκφωνητής και DJ) που θα εφαρμόζει το
Πρωτόκολλο, θα βάζει μουσική όταν δεν διεξάγεται ο αγώνας και κυρίως θα έχει την ευθύνη
των διαφημιστικών ηχητικών μηνυμάτων των χορηγών της ΕΣΑΠ.
Για τους παραπάνω σημαντικούς λόγους η ηχητική εγκατάσταση του κάθε γηπέδου θα
ελεγχθεί από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης των αγωνιστικών χώρων. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχει τέτοιο ανθρώπινο δυναμικό, ή οι προδιαγραφές του ηχητικού συστήματος δεν
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είναι σωστές, θα επιβάλλεται από το ΔΣ της ΕΣΑΠ στο υπαίτιο σωματείο χρηματικό
πρόστιμο που ορίζεται στον συνημμένο πίνακα ποινών.
12.1.7. Να παρέχει υψηλής ταχύτητας (τουλάχιστον 24 Mbps) ενσύρματη ή ασύρματη
πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) αποκλειστικά για την χρήση από γραμματεία για το
ηλεκτρονικό φύλλο αγώνος, των στατιστικολόγων, δημοσιογράφων, του προσωπικού της
ΕΣΑΠ.
Στην ασύρματη πρόσβαση στο internet, δεν συμπεριλαμβάνεται η χρησιμοποίηση usb sticks
κινητής τηλεφωνίας.
Στη γραμματεία του αγώνα, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ενσύρματη σύνδεση
ίντερνετ για την απρόσκοπτη λειτουργία του Live Score και ασύρματη σύνδεση για τη
συνεχή σύνδεση του Στατιστικολόγου του γηπεδούχου σωματείου. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, με ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου, θα επιβάλλεται
από το ΔΣ της ΕΣΑΠ στο υπαίτιο σωματείο χρηματικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €)
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει σε ετοιμότητα, usb stick κινητής τηλεφωνίας ή
κινητού τηλεφώνου για δημιουργία hotspot για την χρήση της γραμματείας κατά τη
διάρκεια του αγώνα για την τήρηση του Live score και των στατιστικολόγων μετά τη λήξη
για τη τήρηση των στατιστικών στοιχειών του αγώνα.
12.1.8. Να τηρεί τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα μέσω του προγράμματος που θα
υποδείξει η ΕΣΑΠ και να φροντίζει να είναι σε συνεχή σύνδεση με τον κεντρικό διακομιστή
που ορίζει η ΕΣΑΠ, καθ’όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Ακολούθως θα πρέπει να αποστέλλει στην ΕΣΑΠ και το γραφείο τύπου της, το αρχείο (Pdf)
των στατιστικών και της ανάλυσης του αγώνα (Play by play) το αργότερα Είκοσι λεπτά (20’)
μετά το τέλος του αγώνα.
Σε συνεννόηση με την ΕΣΑΠ, τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να τηρούνται από έναν από
τους δυο στατιστικολόγους των ομάδων, χωρίς όμως να αλλάζει η σειρά των ομάδων που
αγωνίζονται στο στατιστικό φύλλο. Σε περίπτωση άρνησης τήρησης των συγκεκριμένων
στατιστικών στοιχείων, θα επιβάλλεται από το ΔΣ της ΕΣΑΠ, χρηματικό πρόστιμο χιλίων
ευρώ (1.000 €). Η ΕΣΑΠ δύναται να ορίσει στατιστικολόγο σε αγώνα που μπορεί να
χρειαστεί, με το γηπεδούχο σωματείο να επιβαρύνεται το σχετικό κόστος (αμοιβή, έξοδα
μετακίνησης κ.ο.κ.). Η ενημέρωση για απουσία στατιστικολόγου της γηπεδούχου ομάδας
που έχει ως αποτέλεσμα τη μη τήρηση των στατιστικών στοιχείων και της ζωντανής
κάλυψης, δεν αναιρεί την επιβολή προστίμου.
12.1.9. Τα ΤΑΑ της Volley League είναι υποχρεωμένα να έχουν στη δύναμη τους
στατιστικολόγο που να γνωρίζει τη χρήση του προγράμματος της Data Project και να τηρεί
σωστά και αξιόπιστα στατιστικά και online score όπως ορίζεται από την παρούσα
προκήρυξη.
12.1.10. Τα ΤΑΑ της Volley League είναι υποχρεωμένα να έχουν διαθέσιμα τα παρακάτω για
τη τήρηση του ηλεκτρονικού φύλλου αγώνος:


Laptop με εγκατεστημένο το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού φύλλου αγώνος.



Εκτύπωτή για την εκτύπωση του φύλλου αγώνος



Ένσύρματη σύνδεση internet για το Laptop που θα χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό
Φ.Α.



Εφεδρικό Laptop με εγκατεστημένο το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού φύλλου
αγώνος.
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Σε ετοιμότητα Usb stick κινητής τηλεφωνίας ή κινητό τηλεφώνο για δημιουργία
hotspot σε περίπτωση βλάβης του internet.
Η χρήση του Ηλεκτρονικού Φύλλου αγώνος είναι υποχρεωτική για όλους τους αγώνες
(Πρωταθλήματος και League Cup).
Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κάποιου από τα παραπάνω, το Δ.Σ. της ΕΣΑΠ θα επιβάλλει
πρόστιμα που ορίζονται στον συνημμένο πίνακα ποινών.
12.2 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
12.2.1. Την ώρα που ορίζει το πρόγραμμα ότι αρχίζει ο αγώνας, κάθε ομάδα, ανεξάρτητα
από τις καιρικές συνθήκες ή οιονδήποτε άλλο λόγο είναι υποχρεωμένη να παρουσιαστεί με
εννέα (9) τουλάχιστον αθλητές (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ερασιτεχνών αθλητών
που προβλέπονται να συμμετέχουν) έτοιμους (με αθλητική περιβολή), για τον αγώνα, τα
ονόματα των οποίων πρέπει να αναγραφούν κατά τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς
στο φύλλο του Αγώνα και ως προς την παρουσία αυτή να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα
που αναφέρονται στο άρθρο 1.2. της παρούσας προκήρυξης.
12.2.2. Περίπτωση παραβίασης των παραπάνω και ειδικότερα αν η ομάδα παρουσιαστεί με
6 έως 8 αθλητές, αυτό συνιστά «απώλεια αγώνα» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής πρωταθλημάτων.
12.2.3 Και τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία είναι υποχρεωμένα να δίνουν στη γραμματεία
τις Κάρτες Υγείας Αθλητή, τις Λίστες, τους αριθμούς των συμμετεχόντων αθλητών τους και
τα προβλεπόμενα έγγραφα στο υγειονομικό πρωτόκολλο καθώς και το όνομα του
προπονητή και των λοιπών δικαιουμένων να κάθονται στον πάγκο συνοδών της κάθε
ομάδας με τις προβλεπόμενες καρτες τους , τριάντα (30΄), το αργότερο, λεπτά πριν από την
έναρξη του αγώνα.
Σε περίπτωση που κάποιο διαγωνιζόμενο σωματείο αδυνατεί να εμφανίσει τις Κάρτες
Υγείας Αθλητή τη Λίστα ή τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετεχόντων 30΄ πριν την έναρξη,
τότε έχει το δικαίωμα, να ζητήσει από το σώμα των διαιτητών δεκαπεντάλεπτη (15΄)
καθυστέρηση έναρξης του αγώνα.
Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση που οι
κάρτες Υγείας Αθλητή δεν φέρουν νόμιμη θεώρηση (ιατρική βεβαίωση κλπ), τα
προβλεπόμενα απο το υγειονομικό πρωτόκολλο έγγραφα 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.
Η παραπάνω δυνατότητα περαιτέρω δεκαπεντάλεπτης καθυστέρησης δεν ισχύει κατά τη
διάρκεια της Β’ Φάσης καθώς επίσης και τους τηλεοπτικούς αγώνες από την έναρξη του
πρωταθλήματος κατά τους οποίους οι ομάδες πρέπει να εμφανίζονται κανονικά το
αργότερο τριάντα λεπτά (30’ ) πριν από την έναρξη του αγώνα, άλλως μηδενίζονται.
12.2.4 Μαζί με τη 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.
Τα ΤΑΑ υποχρεούται να στειλουν στην ΕΣΑΠ, αντίγραφα των Καρτών Υγείας Αθλητή σε
ηλεκτρονικη μορφή, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
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12.2.5 Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της λίστας και/ή των δελτίων μπορεί για έναν και
μόνο αγώνα ο διαιτητής να τον διεξάγει κανονικά, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά
(σωρευτικά) 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 τα δελτία 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. Οι Κάρτες Υγείας θα αποστέλλονται σε
ηλεκτρονική μορφή, από το αρχείο της ΕΣΑΠ στον κομισαριο του αγώνα.
Ο Διαιτητής με το τέλος του αγώνα υποχρεούται να αποστείλει άμεσα στη διοργανώτρια
αρχή το φύλλο αγώνα και τα παραστατικά.
Η δε αγωνόδικος επιτροπή της ΕΣΑΠ 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.
12.2.7. Σε περίπτωση παρουσίας και των δυο ομάδων στο γήπεδο την προκαθορισμένη
ώρα και μη παρουσίας ενός από τους δυο Διαιτητές, εφαρμόζεται η διαδικασία που
περιγράφεται στο Άρθρο 10.3.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Διαιτητή και υπάρχει μετακίνηση ενός από τα
δυο Τ.Α.Α. ή ο αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί σε άλλη ημέρα λόγω Ευρωπαϊκών
υποχρεώσεων ενός από τα Σωματεία, η ΕΣΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει τον αγώνα την
επόμενη ημέρα, στο ίδιο γήπεδο που είχε οριστεί να διεξαχθεί ή στην 2η έδρα του
γηπεδούχου σωματείου.
12.3 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
12.3.1. Η φόρμα, η αγωνιστική φανέλα και το παντελονάκι πρέπει να συμφωνούν με τους
κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
σχεδιάγραμμα (Επισυναπτόμενο # 2). Η αγωνιστική εμφάνιση των ομάδων πρέπει να
περιλαμβάνει:
Αγωνιστική φανέλα


Στην φανέλα πρέπει να υπάρχει το λογότυπο του κατασκευαστή (όχι μεγαλύτερο
από 20εκ2) και το Σήμα του Πρωταθλήματος σε χώρο που θα αποφασίσει το ΔΣ της
ΕΣΑΠ.



Μακριά μανίκια δεν επιτρέπονται, το μήκος πρέπει να φτάνει μέχρι τον αγκώνα



Ο αριθμός μπροστά (1-99) πρέπει να είναι το ελάχιστο 10 – 15 εκ σε ύψος και 2 εκ
σε πλάτος η γραμμή, να είναι στο κέντρο της φανέλας και σε απόσταση όχι
μεγαλύτερη από 15 εκ, από τον λαιμό



Δεν επιτρέπονται αριθμοί στα μανίκια
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Το επίθετο ΜΟΝΟ (ή το ψευδώνυμο του αθλητή σε περίπτωση που το όνομα το
αθλητή έχει περισσότερες από δυο λέξεις και είναι αδύνατη η αναγραφή του στις
εμφανίσεις π.χ. Evandro αντί Evandro Motta Marcontes Guerra), πρέπει να είναι στο
πίσω μέρος της φανέλας και αμέσως κάτω από το κόψιμο, με Ελληνικά ή Λατινικά
γράμματα, το ύψος των οποίων να είναι όχι μικρότερο από 4εκ ενώ το πλάτος της
γραμμής όχι μικρότερο από 0,5 εκ.



Ο αριθμός στο πίσω μέρος της φανέλας (1-99) πρέπει να είναι το ελάχιστο 15 εκ σε
ύψος και η γραμμή σε πλάτος όχι μικρότερη από 2 εκ, επίσης στο κέντρο της
φανέλας, ενώ η απόσταση μεταξύ του ονόματος του παίκτη και του αριθμού δεν
πρέπει να περνάει τα 15 εκ



Επιτρέπεται διαφήμιση στον χώρο μεταξύ του ονόματος του παίκτη και του
αριθμού του



Επιτρέπεται η διαφήμιση στα μανίκια και στον υπόλοιπο χώρο της φανέλας
μπροστά & πίσω. (κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας και έγκρισης της ΕΣΑΠ)
 Αγωνιστικό παντελονάκι
 Πρέπει να έχει αθλητικό στυλ
 Tο μήκος του πρέπει να φτάνει τουλάχιστον 10 εκ. επάνω από το ύψος του γονάτου
 Ο αριθμός πρέπει να είναι 4-6 εκ σε ύψος και 1 εκ σε πλάτος η γραμμή, στο δεξιό ή
αριστερό μέρος αυτού
 Σε περίπτωση που αθλητής, επιλέξει να φορέσει κολάν, εσωτερικά από το σορτσάκι,
θα πρέπει να είναι στο ίδιο χρώμα με την υπόλοιπη εμφάνιση της ομάδας.
 Το λογότυπο του κατασκευαστή μπορεί να υπάρχει με μέγεθος όχι μεγαλύτερο από
20 εκ.
 Διαφημίσεις μπορεί να τοποθετηθούν ελεύθερα στο υπόλοιπο μέρος (κατόπιν
προηγούμενης επικοινωνίας και έγκρισης της ΕΣΑΠ)
12.3.2. Η αγωνιστική εμφάνιση του Libero πρέπει να είναι σε πλήρη (εντελώς διαφορετικά
χρώματα) χρωματική αντίθεση (φανέλα και παντελονάκι) με τους υπόλοιπους αθλητές της
ομάδας και εκτός των βασικών χρωμάτων της ομάδας. Ο Α’ διαιτητής του αγώνα μπορεί να
ζητήσει από την ομάδα που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, να αλλάξει την
εμφάνιση του Libero.
12.3.3. Κάθε Τ.Α.Α. πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο επίσημες στολές διαφορετικού
(αντίθετου) χρώματος οι οποίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε κάθε εντός έδρας αγώνα. Τα
σωματεία πρέπει να έχουν τουλάχιστον από μια επίσημη στολή ανοιχτού κοντράστ (λευκή,
κίτρινη, ανοιχτό γαλάζιο, κτλ) και μια με σκούρο κοντράστ (μπλε, μαύρη, κόκκινη, πράσινη
κτλ).
H φιλοξενούμενη ομάδα θα φοράει πάντα την εμφάνιση ανοιχτού κοντράστ και η
γηπεδούχος την εμφάνιση σκούρου κοντράστ.
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η ταυτοχρωμία στην αγωνιστική εμφάνιση των δυο
ομάδων και το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να αλλάξει εμφάνιση.
Σε περίπτωση που παρουσιαστούν και οι δυο ομάδες με ομόχρωμες εμφανίσεις και η
γηπεδούχος ομάδα αρνηθεί να αλλάξει εμφάνιση, θα επιβάλλεται από το ΔΣ της ΕΣΑΠ στο
υπαίτιο σωματείο (όποιο δεν εμφανίστηκε με τη προβλεπόμενη εμφάνιση) πρόστιμο που
προβλέπεται από τον πίνακα ποινών.
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Αν ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί από την τηλεόραση, θα επιβάλλεται από
το ΔΣ της ΕΣΑΠ στο υπαίτιο σωματείο πρόστιμο που πρόβλεπεται από τον πίνακα ποινών.
12.4 ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
12.4.1. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε κλειστά γήπεδα τα οποία θα δηλώσουν τα ΤΑΑ
και θα ορίσει η ΕΣΑΠ αφού αυτά εγκριθούν από την αρμόδια επιτροπή της.
12.4.2. Στα γήπεδα αυτά ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι βαμμένος σύμφωνα με τις
διεθνείς προδιαγραφές (χρώμα κίτρινο ή πορτοκαλί ή άλλο χρώμα σε πλήρη αντίθεση με το
περιβάλλον δάπεδο) ή να διαθέτουν πλαστικό δάπεδο τύπου «taraflex» – «gerflor» –
«mondo» σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIVB.
12.4.3. Στους αγώνες των Play Off για τις θέσεις 1-4, είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση του
ειδικού συνθετικού δαπέδου (τύπου «taraflex» – «gerflor» – «mondo»). Η Επιτροπή
Πρωταθλήματος της ΕΣΑΠ, διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει αγώνα, χωρίς την τοποθέτηση
του ειδικού συνθετικού δαπέδου, εφόσον το δάπεδο του γηπέδου πληροί όλες τις άλλες
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 12.4 καθώς και σε περιπτώσεις
αναβολής και επανάληψης αγώνα για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παρ. 12.2.3. της παρούσας.
Στην περίπτωση διεξαγωγής αγώνα χωρίς την τοποθέτηση ειδικού συνθετικού δαπέδου,
προβλέπεται ποινή που αναγράφεται στον πίνακα ποινών της παρούσας.
12.4.4. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης
και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, όλα τα Σωματεία που θα λάβουν μέρος στην Volley
League, είναι υποχρεωμένα να αναφέρουν το γήπεδο που θα αγωνίζονται καθώς και
δεύτερο γήπεδο ως εναλλακτική έδρα και να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση, έγγραφο της
Διοίκησης του γηπέδου που να αναφέρει ότι το γήπεδο αυτό παραχωρείται για αγώνες
Πετοσφαίρισης που αναφέρονται στο άρθρο 6.1.2 και την χωρητικότητα των καθημένων
θεατών.
12.4.5. Όλα τα Γήπεδα που δηλώνονται ως έδρες από τα ΤΑΑ που μετέχουν στο
Πρωτάθλημα Volley League, πρέπει να διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας αθλητικής
εγκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 2725/99, όπως ισχύει και να την
κοινοποιούν στην ΕΣΑΠ μαζί με τη δήλωση γηπέδου το αργότερο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου
2022.
12.4.6. Η ΕΣΑΠ για να κρίνει κατάλληλο κάθε γήπεδο εκτός από όσα προβλέπονται
παραπάνω θα πρέπει επιπλέον να διαθέτει:
12.4.6.1. Αγωνιστικό Χώρο σύμφωνα με τις ακόλουθες γηπεδικές προδιαγραφές:
(α) Ελεύθερη ζώνη: 4 μ. από την πλάγια γραμμή, 6,5 μ. από την πίσω πλευρά και 7,5 μ.
ύψος (±1%).
(β) Χωρητικότητα: 700 άτομα (Κανονική περίοδος & Play - Offs). (Σε περίπτωση που δεν
είναι στην ιδιοκτησία του δήμου μεγαλύτερο γήπεδο, το μίνιμουμ είναι 400 άτομα).
(γ) Βαμμένο αγωνιστικό χώρο βόλεϊ ή δάπεδο με ειδικό συνθετικό τάπητα
(δ) Αναπληρωματικό φιλέ & αντένες στην γραμματεία,
(ε) Ειδικά «γιλέκα» για τα λίμπερο σε περίπτωση αντικατάστασης λίμπερο
(στ) Χειροκίνητο πίνακα αποτελεσμάτων
(ζ) Ελεύθερη ζώνη να είναι ελεύθερη από οποιαδήποτε αντικείμενα-εμπόδια (π.χ.
μπασκέτες, εμπόδια).
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Ο αγώνας δεν αρχίζει εάν δεν απομακρύνονται τα αντικείμενα-εμπόδια αυτά και η
γηπεδούχος ομάδα θα έχει την ευθύνη όπως και σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση (π.χ.
δεν υπάρχει φιλέ, αντένες, σκάλα διαιτητή κ.α.).
12.4.6.2. Φωτισμό 600 - 1500 lux μετρημένος στο κέντρο και στις τέσσερις γωνίες
12.4.6.3. Ειδική κατασκευή (πλατφόρμα) για την τοποθέτηση δυο (2) τηλεοπτικών καμερών,
η οποία πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένη υποχρεωτικά απέναντι από την κύρια κερκίδα
των θεατών και τον 1ο διαιτητή του αγώνα. Όλες οι τηλεοπτικές μεταδόσεις θα πρέπει
υποχρεωτικά να γίνονται από την ειδική κατασκευή (πλατφόρμα). Η πλατφόρμα πρέπει να
είναι απόλυτα σταθερή και ασφαλής. Το ιδανικό ύψος είναι 4μ ύψος από το έδαφος με
διαστάσεις 3,5 μ πλάτος και 2,5μ βάθος. Παράλληλα θα πρέπει ιδανικά να υπάρχει και μια
πλατφόρμα για μια κάμερα σε χώρο όπισθεν του αγωνιστικού χώρου (μια από τις δυο
πλευρές).
12.4.6.4. Δυο (2) αποδυτήρια για τις ομάδες, ευρύχωρα για να χωράνε οι 14 αθλητές της
αποστολής και σε άριστη κατάσταση.
12.4.6.5. Ένα (1) αποδυτήριο για τους διαιτητές και τους επόπτες το οποίο πρέπει να
βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, με ζεστό νερό και χωρίς άλλα αντικείμενα εντός του χώρου
(ρούχα, πλυντήρια, κτλ). Στο χώρο πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα μπουκάλια νερό και
ποτήρια για την εξυπηρέτηση των διαιτητών καθώς και ένα μικρό ψυγείο για την καλύτερη
εξυπηρέτηση τους.
12.4.6.6. Ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων σε πλήρη λειτουργία
12.4.6.7. Τέσσερις (4) Σημαίες Εποπτών χρώματος κόκκινου διαστάσεων 40 εκ Χ 40 εκ, με
ξύλινη λαβή συνολικού μήκους 50 εκ.
12.4.6.8. Σκάλα Α’ Διαιτητή καθώς και τρία Τραπέζια τουλάχιστον 150 εκ x 90 εκ x 70 εκ για
τον σημειωτή, για τον Κομισάριο, τον Παρατηρητή Διαιτησίας και τον σχολιαστή της
τηλεόρασης (όπου υπάρχει) στο κέντρο του γηπέδου.
12.4.6.9. Μεγαφωνική εγκατάσταση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αγώνων. Ο
έλεγχος των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των γυμναστηρίων θα ελεγχθεί από την ΕΣΑΠ.
12.4.6.10. Ταμπέλες αντικαταστάσεων των παικτών σε άριστη κατάσταση. (εάν χρειάζεται)
12.4.6.11. Προστατευτικά πίσω από το χώρο των ομάδων σε περίπτωση που οι πάγκοι
βρίσκονται από την πλευρά την εξέδρας.
12.4.6.12. Χώρος προθέρμανσης των αθλητών. Σε αγώνες υψηλής ασφάλειας (ορίζονται
από την ΕΣΑΠ), τα γηπεδούχα ΤΑΑ πρέπει να διαθέτουν ειδικό κουβούκλιο στο χώρο
προθέρμανσης για τη προστασία και ασφάλεια των αθλητών που βρίσκονται εκεί. Επίσης,
βάσει των νέων κανονισμών της FIVB, ο χώρος των αθλητών μπορεί να ορίζεται πίσω από
τους πάγκους κατόπιν έγκρισης του διαιτητή.
12.4.6.13. Χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος με τραπέζια για τους δημοσιογράφους
(μίνιμουμ 5 θέσεις εργασίας για τους αγώνες του πρωταθλήματος και τουλάχιστον 10 για
τους αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος και τους αγώνες της Β’ Φάσης) με παροχές ρεύματος
και πρόσβαση ίντερνετ υψηλής ταχύτητας (τουλάχιστον 24 Mbps)
12.4.6.14. Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο
12.4.6.15. Χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για τη διενέργεια doping control
12.4.6.16. Χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για τη διενέργεια Κοινής συνέντευξης τύπου
των προπονητών κατά τη διάρκεια των Play Off
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12.4.6.17. Χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος με τραπέζια για τους στατιστικολόγους με
παροχές ρεύματος και πρόσβαση ίντερνετ υψηλής ταχύτητας (τουλάχιστον 24Mbps) πίσω
από τις διαφημιστικές πινακίδες στην τελική γραμμή του γηπέδου.
12.4.6.18. Κυλικείο σε λειτουργία για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων το οποίο για λόγους
ασφαλείας, απαγορεύεται να διαθέτει προϊόντα σε μπουκάλια.
12.4.6.19 Τα περιμετρικά παράθυρα του γηπέδου, θα πρέπει να είναι καλυμμένα ή
βαμμένα στις περιπτώσεις που ο ήλιος ενοχλεί την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
12.4.6.20 Σε κάθε περίπτωση, ο Team Manager ή ο Υπεύθυνος Γηπέδου που ορίζει το κάθε
ΤΑΑ είναι υπεύθυνος για την υποδοχή και φιλοξενία της Φιλοξενούμενης ομάδας, την
σωστή προβολή των χορηγών και των προδιαγραφών του γηπέδου.
12.4.6.21 Ο Τeam Μanager ή ο Υπεύθυνος Γηπέδου, πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή
στη διάθεση του κομισαρίου για οποιαδήποτε χρειαστεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον
αγώνα.
12.4.6.22 Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα στην εναλλακτική έδρα ενός ΤΑΑ, κατά την
οποία το φιλοξενούμενο ΤΑΑ επιβαρύνεται με μετακίνηση πλέον των 50χλμ, το γηπεδούχο
ΤΑΑ επιβαρύνεται τη διαφορά των εξόδων μετακίνησης.
12.4.6.23 Τα γήπεδα θα πρέπει να διαθέτουν κλιματισμό για θέρμανση και ψύξη.
(Χαμηλότερη θερμοκρασία 16 βαθμούς Κελσίου και η μεγαλύτερη 25 βαθμούς Κελσίου). Σε
περίπτωση διεξαγωγής αγώνα με θερμοκρασία κάτω των 16 βαθμών και μέχρι τους 10
βαθμούς (κανονισμοί βόλεϊ) το γηπεδούχο ΤΑΑ τιμωρείται με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΑΠ με
χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.
Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα με θερμοκρασία κάτω των 10 βαθμών κελσίου, το
γηπεδούχο ΤΑΑ τιμωρείται με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΑΠ με χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.
12.4.6.24 Τα γηπεδούχα ΤΑΑ οφείλουν να έχουν τις αντίστοιχες πινακίδες περιμετρικά του
γηπέδου (Σχηματίζοντας ένα «Π») που να ορίζουν την αγωνιστική ζώνη. Οι πινακίδες πρέπει
να είναι τοποθετημένες σε κάθε περίπτωση.
Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΑΠ χρηματικό πρόστιμο
1500 €/ανά αγώνα.
12.5 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
12.5.1. Κάθε ΤΑΑ, υποχρεώνεται να συμμετέχει σε κάθε εκδήλωση, που οργανώνεται
επίσημα από την ΕΣΑΠ, με τρία (3) μέλη της (Προπονητές, αθλητές, μέλη ΤΑΑ). Ειδικότερα,
στην εκδήλωση παρουσίασης και κλήρωση του Πρωταθλήματος, η αντιπροσωπεία κάθε ΤΑΑ
πρέπει να αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη της (Προπονητές, αθλητές, μέλη
ΤΑΑ).
12.5.2. Κάθε ΤΑΑ, υποχρεώνεται να συμμετέχει σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΣΑΠ, μόνον δια του ορισμένου/αιρετού αντιπροσώπου του σαν τακτικό ή
αναπληρωματικό μέλος ΔΣ/ΕΣΑΠ.
Κάθε μέλος του ΔΣ/ΕΣΑΠ, μπορεί να απουσιάσει κατά μέγιστο από δυο (2) συνεχόμενες
συνεδριάσεις για το διάστημα Σεπτεμβρίου 2021- Ιούνιος 2022.
Σε διαφορετική περίπτωση καλείται από το ΔΣ να αντικαταστήσει τους εκπροσώπους του με
εκλογή νέου (νέων).
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Σε περίπτωση επανάληψης του ιδίου φαινομένου (απουσία διαπιστευμένου εκπροσώπου
ΤΑΑ από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις) το ΤΑΑ τιμωρείται με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΑΠ με
αυτοτελή χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.
Σε περίπτωση σοβαρού λόγου για αυτοπρόσωπη παρουσία του ορισμένου εκπροσώπου
κάθε ΤΑΑ μπορεί να εκπροσωπεί το συμμετέχον ΤΑΑ ο πρόεδρος ή άλλο ειδικά
εξουσιοδοτημένο μέλος, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επικαλεστεί αδυναμία
στην ψηφοφορία για οιοδήποτε θέμα.
Επίσης στις συνεδριάσεις τα ΤΑΑ-μέλη μπορούν να συμμετέχουν και με τη διαδικασία της
τηλεδιάσκεψης υπό τον όρο της με ευθύνη τους καλή λειτουργία της εφαρμογής.
12.6. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
12.6.1. Το γηπεδούχο ΤΑΑ πρέπει ανά πάσα στιγμή να προσφέρει την καλύτερη δυνατή
φιλοξενία στο αντίπαλο ΤΑΑ.
12.6.2. Ο Team Manager/Υπεύθυνος γηπέδου των γηπεδούχων, υποδέχεται την αποστολή
της φιλοξενούμενης ομάδας και τους συνοδεύει στον χώρο τον αποδυτηρίων του γηπέδου
στο οποίο θα διεξαχθεί ο αγώνας.
12.6.3. Τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση,
τόσο λειτουργικά όσο και εμφανισιακά.
12.6.4. Πρέπει να διασφαλίζει χώρο για πάρκινγκ του πούλμαν της φιλοξενούμενης ομάδας
, θέση που πρέπει να φυλάσσεται καθ’όλη τη διάρκεια της παραμονής του εκεί.
12.6.5. Το γηπεδούχο ΤΑΑ πρέπει να παρέχει στους φιλοξενούμενους μπουκάλια με νερό
πριν την έναρξη του αγώνα και εφόσον χρειαστούν, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
12.6.6. Το γηπεδούχο ΤΑΑ πρέπει να παρέχει στους φιλοξενούμενους ένα καρότσι για τη
μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων κατα τη διάρκεια του αγώνα
12.6.7. Κάθε γηπεδούχο ΤΑΑ, οφείλει να εξασφαλίζει πέντε (5) τουλάχιστον θέσεις και δέκα
(10) για την Β’ Φάση, για την φιλοξενία των εκπροσώπων του φιλοξενούμενου ΤΑΑ . Ο
χώρος διάθεσης, πρέπει να είναι στις θέσεις των επισήμων του γηπέδου, να είναι καθαρός,
ασφαλής και με άμεση οπτική επαφή με τον αγωνιστικό χώρο. Αδικαιολόγητη παραβίαση
της σχετικής του υποχρέωσης , επιφέρει χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1.000 €) η οποία θα
επιβάλλεται από το ΔΣ της ΕΣΑΠ. Για λόγους ασφαλείας και κατόπιν έγκρισης των μελών του
φιλοξενούμενου ΤΑΑ, οι θέσεις μπορούν να μεταβληθούν.
12.6.8. Κάθε γηπεδούχο ΤΑΑ, οφείλει να εξασφαλίζει δέκα (10) τουλάχιστον θέσεις για την
φιλοξενία των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). Ο χώρος διάθεσης,
πρέπει να είναι καθαρός, ασφαλής και με άμεση οπτική επαφή με τον αγωνιστικό χώρο.
Αδικαιολόγητη παραβίαση του άρθρου αυτού, επιφέρει χρηματική ποινή χιλίων ευρώ
(1.000 €) η οποία θα επιβάλλεται από το ΔΣ της ΕΣΑΠ.
12.6.9. Κάθε γηπεδούχο ΤΑΑ, οφείλει να εξασφαλίζει δέκα (10) τουλάχιστον θέσεις για την
φιλοξενία των χορηγών της ΕΣΑΠ. Ο χώρος διάθεσης, πρέπει να είναι διακεκριμένος,
καθαρός, ασφαλής και με άμεση οπτική επαφή με τον αγωνιστικό χώρο. Αδικαιολόγητη
παραβίαση του άρθρου αυτού, επιφέρει χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1.000 €) η οποία θα
επιβάλλεται από το ΔΣ της ΕΣΑΠ.
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12.7. ΘΕΑΤΕΣ
12.7.1. Η προσέλευση των θεατών εντός του γηπέδου θα πρέπει να γίνεται από κεντρική
είσοδο που υποδεικνύεται από το γηπεδούχο ΤΑΑ ή απο τα οριζόμενα στα υγειονομικά
πρωτόκολλα.
12.7.2. Οι έξοδοι ασφαλείας του γηπέδου θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί πριν τη προσέλευση
του κόσμου και ο υπεύθυνος ασφαλείας θα πρέπει να φέρει το κλειδιά και να είναι
διαθέσιμος καθ’όλη τη διάρκεια του αγώνα.
12.7.3. Τα γήπεδα θα πρέπει να έχουν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για καπνίζοντες καθώς
και εύκολη πρόσβαση εντός και εκτός της εγκατάστασης.
12.7.4 Δικαίωμα Ελεύθερης Εισόδου έχουν οι κάτοχοι καρτών της ΓΓΑ, ΣΕΠΠΕ, της ΕΟΠΕ οι
διαπιστευμένοι διαιτητές της λίστας της Volley League 2022-2023, οι συνεργάτες της ΕΣΑΠ
(επιδεικνύοντας τη διαπίστευση τους), οι Χορηγοί της ΕΣΑΠ (επιδεικνύοντας τη διαπίστευση
τους) καθώς και οι προσκεκλημένοι της ΕΣΑΠ (επιδεικνύοντας την αντίστοιχη πρόσκληση).
Τυχόν άρνηση των υπευθύνων του αρμοδίου ΤΑΑ να επιτρέψει την είσοδο διαπιστευμένων,
κατά τα ανωτέρω, θεατών, τιμωρείται με χρηματική ποινή 500 ευρώ, μετά από έκθεση του
κομισάριου του αγώνα ή σχετική καταγγελία προς την ΕΣΑΠ.
12.7.5. Τα γήπεδα πρέπει να έχουν ειδικά διαμορφωμένο χώρο επισήμων με εύκολη
πρόσβαση και ειδική διαχείριση των θεατών αυτού. (νερά, αναψυκτικά, κλπ).
12.7.6. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ κλπ
Ειδικά για το αγωνιστικό έτος 2022-23, η ΕΣΑΠ διατηρεί το δικαίωμα για ορισμό και
διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) ή με περιορισμένο άριθμό και
κατηγορίες (πχ εμβολαισμένι, κατόπιν tests κλπ) για λόγους δημόσιας υγείας και ανάλογα
με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και την οικεία νομοθεσία.
Στις περιπτώσεις αυτές, εντός του κυρίως γηπέδου θα βρίσκεται ο προβλεπόμενος αριθμός
ατόμων (βάσει εγκυκλίου ή συμπληρωματικής προκήρυξης από την ΕΣΑΠ) και την ευθύνη
θα έχει ο κομισάριος σε συνεργασία με τον επικεφαλής της Αστυνομικής Δύναμης και της
ειδικής υγειονομικής επιτροπής της ΕΣΑΠ.
Όλα τα ανωτέρω δύναται να προβλέπονται από τυχόν ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ από τις
αρμόδιες αρχές (ΕΟΔΥ/ΓΓΑ, Πολιτική Προστασία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργείο
Υγείας Πρόνοιας , ΕΛ.ΑΣ. κλπ) τα οποία, είτε αυτούσια, είτε ενσωματούμενα σε σχέτικές
εγκυκλίους ή συμπληρωματικές Προκηρύξεις θα αποτελούν ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ.
Στα ίδια κείμενα θα μπορούν να προβλεφτούν πρόσθετες πειθαρχικές ή άλλες κυρώσεις
για την τυχόν μη εφαρμογή τέτοιου χαρακτήρα μέτρων.
12.8 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΥΠΟΥ
12.8.1. Το γηπεδούχο ΤΑΑ πρέπει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή φιλοξενία στους
εκπροσώπους του Τύπου, φωτογράφων, τεχνικών και συνεργείων της τηλεόρασης.
12.8.2. Ο υπεύθυνος τύπου του ΤΑΑ μαζί με τον Team Manager της ομάδας, συντονίζει τις
συνεντεύξεις και τη συνέντευξη Τύπου (προπονητών και αρχηγών ομάδων) μετά το τέλος
του αγώνα, δίνοντας προτεραιότητα πάντα στο συνεργείο του συμβαλλόμενου τηλεοπτικού
δικτύου και φροντίζοντας πάντα τις σωστές προδιαγραφές προβολής του μεγάλου χορηγού
του πρωταθλήματος.
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12.8.3 Μετά το τέλος του αγώνα και σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο υπεύθυνος τύπου του
ΤΑΑ, αποστέλλει στον υπεύθυνο τύπου της ΕΣΑΠ, περιγραφή του αγώνα έως 400 λέξεις,
στατιστικό του αγώνα και τουλάχιστον 6 φωτογραφίες από στιγμές και προσώπων του
αγώνα και συνεντεύξεων Τύπου.
12.8.4. Οι δημοσιογράφοι με κάρτες της ΕΣΗΕΑ-ΕΣΗΕΜΘ/ΠΣΑΤ μπορούν να μπαίνουν
ελεύθερα μέσα στο γήπεδο αλλά όχι στον χώρο εργασίας εντός του αγωνιστικού χώρου
όπου θα βρίσκονται μόνο δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι από την ΕΣΑΠ. Σε περίπτωση
άρνησης εισόδου δημοσιογράφου διαπιστευμένου από την ΕΣΗΕΑ/ΕΣΗΕΘ/Τοπικών
Ενώσεων και τον ΠΣΑΤ, θα επιβάλλεται στο εμπλεκόμενο ΤΑΑ, ποινή από το Δ.Σ. της ΕΣΑΠ
μέχρι 1.000 ευρώ.
13: Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α
13.1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
13.1.1 Ορίζεται Γενικό Παράβολο Συμμετοχής το ποσό των Δυο Χιλιάδων Πεντακοσίων
Ογδόντα Πέντε Ευρώ (2.585 €) για τη κανονική περίοδο του Πρωταθλήματος, το οποίο στο
σύνολο θα διατίθεται από την ΕΣΑΠ για έξοδα διαιτησίας αγώνων.
13.1.2. Το παράβολο αυτό θα καταβάλλεται υποχρεωτικά σε έντεκα (11) δόσεις των
Διακοσίων Τριάντα Πέντε ευρώ (235 €) έκαστη. Κάθε καταβολή θα γίνεται υποχρεωτικά την
πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από κάθε εντός έδρας αγώνα εκάστου ΤΑΑ και το αργότερο
εντός της ίδιας εβδομάδος και μπορεί να παρακρατείται από την ετήσια χορηγία του κάθε
ΤΑΑ.
13.1.3 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ΤΑΑ αρνηθεί την καταβολή του ως άνω
παραβόλου συμμετοχής ή αν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα οιαδήποτε δόση του
παραβόλου, τότε το ΤΑΑ τιμωρείται σε μεν τυχόν άρνηση καταβολής με αποκλεισμό από το
πρωτάθλημα σε δε καθυστέρηση καταβολής μεμονωμένης δόσης με χρηματική ποινή
ισόποση του πενταπλάσιου εκάστης, μη καταβληθείσας, δόσης. (ήτοι χρηματική ποινή
1.175 €) .
Η σχετική ποινή θα επιβάλλεται από το Δ.Σ. της ΕΣΑΠ με ανέκκλητη απόφαση του και θα
παρακρατείται υποχρεωτικά από την επόμενη δόση χορηγίας που έχει να λάβει το ΤΑΑ από
τυχόν χορηγίες που θα διασφαλίσει η ΕΣΑΠ, άλλως θα
13.1.4 Αντίστοιχο ποσό παραβόλου προβλέπεται και για ΤΑΑ μέλη της ΕΣΑΠ τα οποία θα
συμμετέχουν στους αγώνες των φάσεων Play Off και Play Out του πρωταθλήματος.
Το ποσό αυτό θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΑΠ, πρίν την έναρξη της
αντίστοιχης φάσης και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των Διακοσίων Τριαντα Πέντε
Ευρώ (235 €) για κάθε εντός έδρας αγώνα που θα δώσει, έκαστο των συμμετεχόντων ΤΑΑ.
Ως προς τον τρόπο καταβολής του σχετικού παραβόλου κατά την περίοδο των φάσεων Play
Off - Play Out και της σχετικής πρόβλεψης χρηματικής ποινής, σε περίπτωση μη-καταβολής
του, ισχύουν τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.
13.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΒΑΘΜΩΝ
13.2.1. Οι ομάδες που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Volley League, δύναται να
πριμοδοτηθούν οικονομικά, βάσει των βαθμών που έχουν συλλέξει, μετά το πέρας της
κανονικής περιόδου και μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΣΑΠ ανάλογα με τις οικονομικές
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της δυνατότητες, αναφορικά με τη δυνατότητα πριμοδότησης και αναφορικά με το ποσό
κάθε αγωνιστικού βαθμού.
Το ποσό της πριμοδότησης ορίζεται στα 100 ευρώ για τον κάθε βαθμό της βαθμολογίας στη
κανονική περίοδο τους οποίους θα συλλέξει η κάθε ομάδα.
(π.χ. αν μια ομάδα έχει 35 βαθμούς, θα πριμοδοτηθεί με το ποσό των 3500 ευρώ).
13.3 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
13.3.1. Τα εισιτήρια των αγώνων πρέπει να φέρουν την εμφάνιση που έχει ορίσει η ΕΣΑΠ
και έχουν εγκρίνει οι χορηγοί της ΕΣΑΠ, με τους τυχόν χορηγούς των ομάδων στα σημεία
που έχουν οριστεί. Τυχόν παράβαση του παραπάνω, επιφέρει πρόστιμο χιλίων (1.000)
ευρώ/ανα αγώνα που θα επιβάλλει η ΕΣΑΠ
13.3.2 Η διαχείριση των εισιτηρίων και τα αντίστοιχα έσοδα ανήκουν στο γηπεδούχο Τ.Α.Α.
13.3.3 Με απόφαση της ΕΣΑΠ μπορεί να καθοριστεί ότι, ποσοστό επί των ακαθαρίστων
εισπράξεων των πωλήσεων των εισιτηρίων, αποδίδεται στην ΕΣΑΠ.
13.3.4. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης από ΤΑΑ εισιτηρίων εισόδου, τότε ο αγώνας
διεξάγεται χωρίς την παρουσία θεατών («κεκλεισμένων των θυρών») ή θα χαρακτηρίζεται
από το ΔΣ της ΕΣΑΠ ως αγώνας «Ειδικής Διαχείρισης» κατά τα κατωτέρω ως προς αυτό,
οριζόμενα.
13.3.5. Η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων δεν επιτρέπεται και κατά συνέπεια το
φιλοξενούμενο Τ.Α.Α. δεν μπορεί να ζητήσει εισιτήρια για τους φιλάθλους του.
13.3.6. Τα Τ.Α.Α. είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τις προβλέψεις όλων των
άρθρων της αθλητικής νομοθεσίας που αφορούν διατάξεις προσέλευσης και
παρακολούθησης αγώνων από θεατές, ασφάλειας, αλλά και πρόληψης και καταστολής
φαινομένων βίας βάσει της αθλητικής νομοθεσίας (ν.2725/99 κλπ) όπως εκάστοτε ισχύει.
13.3.7. Σε αγώνες ή μέρος του γηπέδου που χαρακτηρίζονται από την ΕΣΑΠ ή άλλα αρμόδια
όργανα (ΓΓΑ, αστυνομία, κλπ) σαν «Ειδικής Διαχείρισης» θα επιτρέπεται η είσοδος σε
κατηγορίες ατόμων, που θα καθορίζονται από τους φορείς αυτούς , αντίστοιχα.
13.3.8. Στην περίπτωση αγώνων στους οποίους έχει επιβληθεί από το αρμόδιο Δικαιοδοτικό
Όργανο η ποινή «αποκλεισμού» της έδρας του ΤΑΑ, το ΔΣ της ΕΣΑΠ δύναται κατόπιν
αιτιολογημένης απόφασης και για εντελώς εξαιρετικούς λόγους (πχ προβολής και σημασίας
αγώνα, χορηγών ΕΣΑΠ κλπ) να τελεί τον αγώνα ή τους αγώνες αυτούς ως «ειδικής
διαχείρισης» και στα ανωτέρω πλαίσια να καθορίζει τον (περιορισμένο) αριθμό και την
ιδιότητα θεατών, που θα μπορούν να παρακολουθούν τον αγώνα αυτό, σύμφωνα με τα
κατά τα λοιπά οριζόμενα στο Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΣΑΠ.
Ενδεικτικά αναφέρονται ομάδες παίδων, κορασίδων, με συνοδεία προπονητών, γονείς με
ανήλικους αθλητές, ακαδημίες εκμάθησης βόλει, επίσημοι προσκεκλημένοι κ.α.
Αρμόδια για την εφαρμογή του μέτρου θα είναι η Επιτροπή Πρωταθλήματος της ΕΣΑΠ σε
συνεργασία με κομισάριο , αστυνομία και διαιτητές αγώνα.
13.3.9. Τα εισιτήρια κάθε αγώνα θα πωλούνται σε ειδικό χώρο εντός ή εκτός της
εγκατάστασης σε χώρο που δεν θα εμποδίζει την πρόσβαση και ασφάλεια των υπολοίπων
θεατών.
13.3.10 Το γηπεδούχο ΤΑΑ υποχρεούται να παραδίδει ένα εισιτήριο του αγώνα, στον
κομισάριο. Εναλλακτικά η ΕΣΑΠ δύναται να ζητήσει απο τους κομισάριους των αγώνων, να
προχωρούν στον έλεγχο και να επιβεβαιώνουν την προβλεπόμενη μακέτα εισιτηρίου.
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13.4 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
13.4.1 Το Σωματείο/ΤΑΑ με την ιδιότητα της φιλοξενούμενης ομάδας, υποχρεώνεται σε
αποκατάσταση κάθε οικονομικής ζημιάς του γηπεδούχου Σωματείου/ΤΑΑ και της ΕΣΑΠ, που
προκαλείται με υπαιτιότητα (δόλο ή και αμέλεια) των μελών, των αθλητών ή των φιλάθλων
του.
13.4.2 Το γηπεδούχο Σωματείο/ΤΑΑ υποχρεώνεται σε αποκατάσταση κάθε οικονομικής
ζημιάς του φιλοξενούμενου Σωματείου/ΤΑΑ και της ΕΣΑΠ λόγω ματαίωσης αγώνα ή
αλλαγής έδρας με υπαιτιότητα (δόλο ή και αμέλεια) των μελών, των αθλητών ή των
φιλάθλων του.
13.4.3. Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα ή πρόκλησης οποιασδήποτε οικονομικής ζημιάς
στην ΕΣΑΠ και στα Σωματεία/Μέλη της από λόγους ανωτέρας βίας ή τυχαίο γεγονός, το
κάθε μέρος βαρύνεται με την αποκατάσταση των δικών του ζημιών .
Σε περίπτωση που κριθεί από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, ευθύνη της γηπεδούχου
ομάδας για την αναβολή αυτή, το υπεύθυνο ΤΑΑ θα επιβαρυνθεί το σύνολο των τυχόν
εξόδων, κατά περίπτωση.
13.5 ΠΟΙΝΕΣ
13.5.1 Μη δήλωση συμμετοχής, δήλωση συμμετοχής με επιφύλαξη ,αποδοχή της
παρούσας προκήρυξης με μη νόμιμη επιφύλαξη, αλλά και παραίτηση ή για οποιονδήποτε
λόγο αποκλεισμός από το Πρωτάθλημα της Volley League 2022-2023 , επιφέρει όλες τις
προβλεπόμενες στην παρούσα ποινές , αλλά και αυτές που προβλέπονται στον Κανονισμό
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ, στο Πειθαρχικό Δίκαιο της ΕΟΠΕ,
σύμφωνα με τα, κατά τα λοιπά,, στην παρούσα, αναφερόμενα.
13.5.2. Με απόφαση του Δ.Σ. της EΣAΠ επιβάλλονται πρόσθετα , τόσο τα ρητά
προβλεπόμενα στην παρούσα, όσο και τα ενσωματωμένα σε ειδικό παράρτημα στην
Προκήρυξη χρηματικά πρόστιμα ως διοικητικές κυρώσεις καταβλητέα εντός 30 ημερών από
επιβολής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους πειθαρχικούς κανονισμούς ΕΣΑΠ και ΕΟΠΕ
(ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ # 1).
Κάθε χρηματική επιβληθείσα ποινή, θα παρακρατείται από οποιαδήποτε επομένη
οικονομική ενίσχυση της ΕΣΑΠ προς τα ΤΑΑ , ασχέτως τυχόν εκκρεμών απαιτήσεων τρίτων .
13.5.3 Τα πρόστιμα του Πίνακα Οικονομικών Κυρώσεων (ως συνημμένο #1), δεν
αποκλείουν και τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από το νόμο, το Πειθαρχικό Δίκαιο
της ΕΟΠΕ ή τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΣΑΠ, του οποίου και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος.
13.5.4 Τα κάθε είδους πρόστιμα, χρηματικές ή άλλες ποινές και εν γένει οικονομικές
αξιώσεις της ΕΣΑΠ έναντι των σωματείων-μελών, τα οποία προβλέπονται στο παρόν ή στο
πειθαρχικό κανονισμό της ΕΣΑΠ ή σε οποιοδήποτε άλλο, κανονιστικού χαρακτήρα, κείμενο,
καταβάλλονται σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΣΑΠ και δύναται να
παρακρατούνται από την ΕΣΑΠ, από τα αναλογούντα στο σωματείο-ΤΑΑ ποσά χορηγικών ή
άλλων, συμβάσεων και μάλιστα προνομιακά, σε σχέση με κάθε άλλη , τυχόν, οφειλή του
σωματείου προς τρίτο, κατασχόντα ή εκδοχέα απαίτησης της παρούσας πρόβλεψης
αποτελούσας ανέκκλητη δήλωση προσχώρησης και εκχώρησης των σχετικών δικαιωμάτων
από τα συμμετέχοντα στο πρωτάθλημα σωματεία/ΤΑΑ προς την ΕΣΑΠ.
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13.5.5 Τυχόν πρόστιμα προς τα ΤΑΑ, παρακρατούνται επίσης από τα έξοδα διαιτησίας , τα
οποία τυχόν καταβάλλει η ΕΣΑΠ. Σε κάθε ΤΑΑ επιβάλλεται να πληρώνει απευθείας την
διαιτησία μεχρι τον ολοκληρωτικό συμψηφισμό του προστίμου. Σε περίπτωση άρνησης του
ΤΑΑ να προκαταβάλει έξοδα διαιτησίας σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα,
ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ.
14: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
14.1. Κατόπν σχετικής απόφασης του ΔΣ της ΕΣΑΠ και σύμφωνα με όσα, κατά τα λοιπά,
προβλεπονται στην κείμενη νομοθεσία , τα Σωματεία/ΤΑΑ-μέλη της ΕΣΑΠ, κατόπιν
σχετικής απόφασής τους , δύνανται να παραχωρούν με απόφασή τους και προς την ΕΣΑΠ
την διαχείριση των τηλεοπτικών και διαδικτυακών δικαιωμάτων όλων των αγώνων του
Πρωταθλήματος Volley League , All Star Game, Super Cup, League Cup και όλων των
εκδηλώσεων της ΕΣΑΠ αγωνιστικής περιόδου , τα οποία η ΕΣΑΠ με την σειρά της, διαθέτει
και μεταβιβάζει, με απόφαση του ΔΣ της, σε Τηλεοπτικό Πάροχο με τον οποίο έχει
προηγούμενα διαπραγματευθεί και συμφωνήσει, της παρούσας αποτελούσας και
σχετική εξουσιοδότηση προς το ΔΣ για τη διαπραγμάτευση και σύναψη της σχετικής
συμφωνίας.
Tα TAA που συμμετέχουν στην Volley League 2022-2023, με βάση , κατ απόλυτη
πλειοψηφία, ειλημμένη απόφαση του ΔΣ του συνεταιρισμού , θα μεταβιβάσουν τα
δικαιώματα της κεντρικής διαχείρισης στην ΕΣΑΠ και θα συνυπογράψουν την σχετική
σύμβαση με βάση παρέχοντας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις και συνομολογήσεις, μέσω
των οποίων αποδέχονται τους όρους της της σχετικής Σύμβασης μεταξύ του Τηλεοπτικού
Δικτύου & της ΕΣΑΠ στο σύνολό τους, σύμφωνα με τα στην κειμένη νομοθεσία και στις
επί μέρους συμβατικές ρήτρες προβλεπόμενα.
Σε περίπτωση κατά την οποία οιοδήποτε ΤΑΑ-μέλος δεν συμμορφωθεί με την ανωτέρω
συλλογική απόφαση του ΔΣ του συνεταιρισμού περί κεντρικής διαχείρισης και
παραχώρησης των τηλεοπτικών κλπ σχετικών δικαιωμάτων στην ΕΣΑΠ και η μέσω
κεντρικής διαχείρισης μεταβίβαση των σχετικών δικαιωμάτων ισχύσει τελικά ως προς τα
υπόλοιπα, τότε το ΔΣ του συνεταιρισμού, κατόπιν απόφασής του, λαμβανομένης με
απόλυτη πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίσει την επιβολή ποινών και κυρώσεων, οι
οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορεί να αφορούν στην αποκατάσταση της
ζημίας του συνεταιρισμού και των λοιπών ΤΑΑ, εκ του περιορισμένου –τυχόνανταλλάγματος από το ποσόν του ανταλλάγματος που θα μπορούσε να επιτευχθεί αν το
( ή τα) ΤΑΑ συμμετείχε (αν) στην σχετική σύμβαση (μόνον εφόσον το σχετικό ποσόν της
διαφοράς επί του ανταλλάγματος αποδεικνύεται με σχετικό έγγραφο του
ραδιοτηλεοπτικού φορέα στον οποίο θα μεταβιβαστούν τα σχετικά δικαιώματα), τις
τυχόν συμβατικές-ποινικές ρήτρες που θα επιβάλλει ο τηλεοπτικός φορέας από την μη
συμμετοχή του ΤΑΑ στην σύμβαση της κεντρικής διαχείρισης , τη διακοπή κάθε
οικονομικής παροχής της ΕΣΑΠ προς το συγκεκριμένο σωματείο/μέλος της (πχ πληρωμή
εξόδων διαιτησίας) κλπ.
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Σε περίπτωση μη αποδοχής εκ μέρους κάποιου ΤΑΑ (εξ αυτών που έχουν ήδη μεταβιβάσει
τα σχετικά δικαιώματα στην ΕΣΑΠ) των όρων που θα συνομολογήσει η ΕΣΑΠ στο πλάισιο
της κεντρικής διαχείρισης και διάθεσης των σχετικών δικαιωμάτων, το (τα) ΤΑΑ δεν
έχει(ουν) δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Volley League 2022-2023 και σε
περίπτωση παραβίασής τους κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αποβάλλονται από
αυτό μετά από απόφαση του ΜΠΔΟ της ΕΣΑΠ και παραπομπή του υπαίτιου ΤΑΑ από το ΔΣ
της ΕΣΑΠ.
Για οποιαδήποτε άλλη μετάδοση (διαδικτυακή ή τηλεοπτική) πέραν των μεταδόσεων του
επίσημου τηλεοπτικού/διαδυκτιακού παρόχου, πρέπει να υπάρχει επίσημο αίτημα στην
ΕΣΑΠ για έγκριση από τον τηλεοπτικό πάροχο.
Σε περίπτωση αντίστοιχης συμφωνίας για την παραχώρηση των δικαιωμάτων ραδιοφωνικής
μετάδοσης των αγώνων, μετάδοσης αποτελεσμάτων ή στατιστικών στοιχείων κλπ ισχύουν
αναλογικά όσα προβλέπονται παραπάνω.
Το Δ.Σ. της ΕΣΑΠ δύναται να τροποποιεί με αιτιολογημένες αποφάσεις του για τη λήψη των
οποίων απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ΤΑΑ, τον τρόπο διανομής των ως
άνω εσόδων από χορηγίες, ραδιοτηλεοπτικά και τυχόν άλλα έσοδα.
14.2. Τ.Α.Α. το οποίο παρεμποδίζει ή δεν επιτρέπει την τηλεοπτική, διαδικτυακή ή
ραδιοφωνική κάλυψη του αγώνα ή δεν συναινεί για παροχή/χρήση και περαιτέρω
παραχώρηση τυχόν ειδικών στοιχείων που αφορούν τους αγώνες του για το πρωτάθλημα
και τις λοιπές αγωνιστικές εκδηλώσεις στις οποίες λαμβάνει μέρος ως μέλος της ΕΣΑΠ και
ως προς τα οποία έχει συμφωνήσει η ΕΣΑΠ με σχετικές συμβάσεις με τρίτους φορείς,
παραπέμπεται στο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο με την κατηγορία της «δυσφήμισης» του
αθλήματος, σύμφωνα με τα κατά τα λοιπά οριζόμενα στο Πειθαρχικό Δίκαιο της ΕΣΑΠ και
στους αντίστοιχους Κανονισμούς της ΕΟΠΕ, χωρίς να αποκλείεται και οιαδήποτε άλλη
χρηματική ποινή, όπως ενδεικτικά, της μετακύλιση στο υπαίτιο ΤΑΑ των τυχόν ποινικών
ρητρών που βάσει της σχετικής σύμβασης θα χρειαστεί να καταβληθούν προς τον
τηλεοπτικό πάροχο κλπ
Επίσης, για την παραπάνω περίπτωση, επιβάλλεται από το ΔΣ της ΕΣΑΠ χρηματικό πρόστιμο
που αναγράφεται στο σχετικό συνημμένο πίνακα.
Με την παραπάνω χρηματική ποινή (πέραν των κατά τα λοιπά οριζομένων σε άλλες
παραγράφους της παρούσας και τους οικείους Κανονισμούς) τιμωρείται και οιοδήποτε
σωματείο-μέλος της ΕΣΑΠ δεν προσέλθει ή καθυστερήσει να προσέλθει και να αγωνιστεί ή
εμφανιστεί ελλιπές κατά τον απαιτούμενο αριθμό αθλητών σε αγώνα του πρωταθλήματος
την προκαθορισμένη ώρα έναρξής του. Ειδικά σε περίπτωση κατά την οποία ο αγώνας
μεταδίδεται από την τηλεόραση το ποσόν του προστίμου διπλασιάζεται και αν ο αγώνας
αφορά τελική φάση του πρωταθλήματος, ανέρχεται στο ποσόν των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ.
14.3. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΣΑΠ ανήκει η εξεύρεση οικονομικών χορηγών ή
υποστηρικτών του Πρωταθλήματος και των άλλων εκδηλώσεων αρμοδιότητάς της και η
παροχή σε αυτούς, ως ανταλλάγματος, του δικαιώματος προβολής τους με τους τρόπους
και τις μεθόδους που θα συμφωνούνται κάθε φορά.
Τα σωματεία – μέλη της ΕΣΑΠ, αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα προσέλκυσης οικονομικών
υποστηρικτών της ΕΣΑΠ και αποδέχονται την πρόβλεψη στην παρούσα Προκήρυξη παροχών
και δικαιωμάτων υπέρ της ΕΣΑΠ. Για τον σκοπό αυτό, παραχωρείται στο ΔΣ της ΕΣΑΠ το
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σχετικό δικαίωμα , για να τα διαθέσει, όπως αυτό κρίνεται αναγκαίο, με το βέλτιστο δυνατό
αποτέλεσμα, μετά από σχετική διαπραγμάτευση για την οποία επίσης ρητά και με την
παρούσα το ΔΣ του συνεταιρισμού ρητά εξουσιοδοτείται.
Τα σωματεία-μέλη για λογαριασμό των οποίων, θα συνάψει η ΕΣΑΠ σχετικές χορηγικές
συμβάσεις είναι υποχρεωμένα να τηρούν απαρέγκλιτα όλες τις δεσμεύσεις που θα
αναλάβει η ΕΣΑΠ στα πλαίσια των ανωτέρω συμβάσεων με επαπειλούμενες (σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης) ποινές, αυτές της προηγούμενης (14.2) παραγράφου.
Οι δεσμεύσεις αυτές δύναται (ενδεικτικά) να αφορούν:
14.3.1 Μέρος των διαφημιστικών σημείων προβολής των χορηγών στα γυμναστήρια που
θα αγωνίζονται, σύμφωνα με σχέδιο που εγκρίνεται από το ΔΣ της ΕΣΑΠ και θα
κοινοποιείται εγκαίρως στα ΤΑΑ-Μέλη της.
14.3.2 Διαφημιστική προβολή των χορηγών σε σημείο/σημεία των αγωνιστικών
εμφανίσεων, σύμφωνα με σχέδιο που εγκρίνεται από το ΔΣ της ΕΣΑΠ και θα κοινοποιείται
εγκαίρως στα ΤΑΑ-Μέλη της.
14.3.3. Μέρος της προβολής χορηγών στα banner συνεντεύξεων (media banner) με σχέδιο
που εγκρίνεται από το ΔΣ της ΕΣΑΠ και θα κοινοποιηθεί εγκαίρως στα ΤΑΑ-Μέλη της.
14.3.4. Την διαφημιστική κάλυψη των φιλέ, σκάλας διαιτητή και προστατευτικών των
στύλων του φιλέ.
14.3.5. Την Διαφημιστική προβολή στις εμφανίσεις των ball boys.
14.3.6. Την Διαφημιστική προβολή στην εμπρόσθια όψη των εισιτηρίων.
14.3.7. Χρόνος για ηχητικά διαφημιστικά μηνύματα κατά τη διάρκεια των αγώνων.
14.3.8. Δυνατότητα για προωθητικές ενέργειες εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων
(περιβάλλον χώρος γυμναστηρίων) στις ημέρες των αγώνων.
14.3.9. Δυνατότητα χρήσης αθλητών των ΤΑΑ-Μέλη της για επικοινωνιακές
δραστηριότητες κεντρικών χορηγών.
14.3.10. Δυνατότητα χορηγικής εκμετάλλευσης του επάθλου Πολυτιμότερου Παίκτη (MVP)
και άλλων επάθλων που θεσπίζει η ΕΣΑΠ.
14.4. H ΕΣΑΠ έχει και ρητά με την παρούσα διατηρεί την αποκλειστική εμπορική
εκμετάλλευση των τομέων δραστηριότητας των χορηγών του πρωταθλήματος ή άλλων
τυχόν συναφών χορηγών και για τις εκδηλώσεις της (αγωνιστικές ή μη) της αγωνιστικής
περιόδου 2022-2023.
Σε περίπτωση που ΤΑΑ το οποίο συμφώνησε να συμμετέχει στην σχετική χορηγική
σύμβαση την οποία θα υπογράψει η ΕΣΑΠ και ακολούθως προχωρήσει σε συμφωνία με
εταιρεία/εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα, ενώ κάτι τέτοιο απαγορεύεται
από την σχετική σύμβαση, παραπέμπεται στο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο (ΜΠΔΟ) με
την κατηγορία της «δυσφήμισης» του αθλήματος, σύμφωνα με τα κατά τα λοιπά οριζόμενα
στο Πειθαρχικό Δίκαιο της ΕΣΑΠ και στον Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ και άλλων τυχόν συρρεόντων πειθαρχικού χαρακτήρα
διατάξεων.
Το ΔΣ της ΕΣΑΠ, μετά από αιτιολογημένη απόφασή του έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το
ΜΠΔΟ την επιβολή ειδικής πειθαρχικής ποινής (προστίμου) στο εγκαλούμενο για την
παραπάνω παράβαση σωματείο, ισόποσου της τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας που θα
προκληθεί από την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης του σωματείου/ΤΑΑ και σε κάθε
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περίπτωση μέχρι του ποσού του συνολικού χορηγικού ανταλλάγματος που δικαιούται το
ΤΑΑ για την περίοδο 2022/2023.
Με τον ίδιο ανωτέρω τρόπο (μέσω πειθαρχικής ποινής ισόποσης της σχετικής ποινικής
ρήτρας κατόπιν απόφαση του ΜΠΔΟ) και σε κάθε περίπτωση , κατόπιν απόφασης του
Διοικητικού της Συμβουλίου, η ΕΣΑΠ δύναται να παρακρατεί και να συμψηφίζει με τα
αναλογούντα σε κάθε ΤΑΑ ποσά χορηγίας, τυχόν χρηματικές ποινές από τυχόν υφιστάμενες
στις σχετικές συμβάσεις ρήτρες μείωσης χορηγικών ανταλλαγμάτων ή άλλες τυχόν
αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλει προς οποιονδήποτε χορηγό της ή εν γένει
αντισυμβαλλόμενό της σε σχετικές συμβάσεις, σε περίπτωση που σε σωματείο-μέλος της
επιβληθούν οι περιγραφόμενες στην οικεία σύμβαση χορηγίας, της χορηγού εταιρίας και
της ΕΣΑΠ ή άλλου τυχόν φορέα, πειθαρχικές ποινές (βλ. ενδεικτικά από ρήτρα βίας από
επεισόδια, ρήτρα προσυνεννοημένων αγώνων και ρήτρα φαρμακοδιέγερσης-ντόπινγκ) ή το
σωματείο καταστεί γενικότερα υπαίτιο για επιβολή σχετικής ποινικής-συμβατικής ρήτρας,
σε βάρος της ΕΣΑΠ.
Η ΕΣΑΠ δύναται να παρακρατεί από τα αναλογούντα σε κάθε ΤΑΑ έσοδα από χορηγίες ,
τηλεοπτικά, διαφημιστικά κλπ δικαιώματα των σωματείων ή άλλες εκ μέρους της πληρωμές
προς τα ΤΑΑ (πχ έξοδα διαιτησίας) τις τυχόν χρηματικές απαιτήσεις τρίτων έναντι των ΤΑΑμελών της, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προέρχονται από έξοδα
προετοιμασίας, μετακινήσεων , διαμονών, αθλητικού υλικού και εν γένει από έξοδα
συμμετοχής των ΤΑΑ στο πρωτάθλημα , είτε αυτές αφορούν την εκ μέρους κεντρική
διαχείριση αυτών, είτε μεμονωμένα της παρούσας αποτελούσας σύμβασης
προσχωρήσεως-εκχωρήσεως των σχετικών δικαιωμάτων από τα συμμετέχοντα στο
πρωτάθλημα ΤΑΑ προς την ΕΣΑΠ.
Αντίστοιχα δύναται να παρακρατεί και τυχόν πρόστιμα που επιβάλλονται στα ΤΑΑ ως
πειθαρχικές ποινές από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα ή το ΔΣ της ΕΣΑΠ βάσει των
κανονισμών και της παρούσας προκήρυξης του πρωταθλήματος καθώς και τα διάφορα
δικαστικά έξοδα που τυχόν κάνει η ΕΣΑΠ υπέρ και για λογαριασμό των σωματείων-μελών
της (βλ. ενδεικτικά δικαστικές δαπάνες από πρόσθετες παρεμβάσεις σε αντιδικίες τους με
αθλητές/προπονητές κ.ο.κ., προσφυγές σωματείων ΤΑΑ κατά αποφάσεων του ΔΣ ή άλλων
οργάνων της ΕΣΑΠ, δικαστικά έξοδα από ανακοπές ή αγωγές, σε βάρος της ΕΣΑΠ ως τρίτης,
εξαιτίας οφειλών σωματείων-μελών της, αλλά και να παρακρατεί τα σχετικά ποσά των
απαιτήσεων τρίτων μέχρις τελεσιδικίας των σχετικών ενδίκων βοηθημάτων σε βάρος της
ΕΣΑΠ ) .
Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία επιβληθεί σε βάρος της ΕΣΑΠ ΑΝΑΚΟΠΗ κατά
δηλώσεως της ως τρίτης επι κατασχέσεως στα χέρια της με πρωτοφειλέτη σωματείο-μέλος
της, ακόμα και αν αυτό προέρχεται (και) από συγχώνευση με άλλο σωματείο, η ΕΣΑΠ
δύναται να παρακρατεί κάθε, εκ των ανωτέρω, έσοδο που προορίζεται για το συγκεκριμένο
σωματείο-ΤΑΑ, μέχρι τελεσιδικίας της σχετικής υπόθεσης.
Όλες οι στην παρούσα προβλεπόμενες υποχρεώσεις των σωματείων/ΤΑΑ που τυγχάνουν
μέλη της ΕΣΑΠ ισχύουν και για τα διάδοχα αυτών νομικά πρόσωπα σε περίπτωση τυχόν
νομοθετικής πρόβλεψης για μετασχηματισμό τους σε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα. Σε
κάθε περίπτωση συνυπόχρεα για τις κάθε μορφής υποχρεώσεις των ΤΑΑ έναντι της ΕΣΑΠ
είναι και τα ιδρυτικά αυτών αθλητικά σωματεία.
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14.5. Τα Τ.Α.Α είναι υποχρεωμένα να βιντεοσκοπούν τους εντός έδρας αγώνες τους.
Αντίγραφο του αρχείου σε ψηφιακή μορφή αποστέλλεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην ΕΣΑΠ την
επόμενη ημέρα διεξαγωγής του αγώνα (24 ώρες) με τρόπο που θα υποδείξει η ΕΣΑΠ το
κάθε ηλεκτρονικό αρχείο θα είναι στη διάθεση των σωματείων της Volley League 20222023.
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση του υλικού που βιντεοσκοπήθηκε για εμπορικούς
λόγους. Σε περίπτωση μη βιντεοσκόπησης αγώνα, επιβάλλεται από το ΔΣ της ΕΣΑΠ
χρηματικό πρόστιμο Χιλίων Ευρώ (1.000 €).
Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής του ψηφιακού αρχείου μετά τις 24 ώρες, θα
επιβάλλεται πρόστιμο τριακόσια ευρώ (300 €) για κάθε ημέρα που καθυστερεί η αποστολή
του και μέχρι τις 3 ημέρες. Μετά το πέρας των τριών ημερών θα επιβάλλεται το πρόστιμο
περί μη βιντεοσκόπησης του αγώνα που προαναφέρεται.
15: DOPING CONTROL
15.1. Σε περίπτωση που αθλητής υποπέσει σε παράβαση ντόπινγκ (να έχει λάβει κάποια
από τις απαγορευμένες στην ετήσια αντίστοιχη λίστα της Δ.Ο.Ε. και ΕΣΚΑΝ, ουσίες) θα
επιβάλλονται στο σωματείο και στον αθλητή οι ποινές που προβλέπονται στο οικείο του
Πειθαρχικού Δικαίου της ΕΟΠΕ/ΕΣΑΠ και τυχόν άλλου ειδικού πειθαρχικού κανονιστικού
κειμένου και φυσικά της αθλητικής και ποινικής νομοθεσίας στο οποίο ρητά με την
παρούσα όλα τα ΤΑΑ-μέλη της ΕΣΑΠ και οι αθλητές-προπονητές τους προσχωρούν.
15.2. Αθλητής που έχει τιμωρηθεί τελεσίδικα για παράβαση ντόπινγκ από πειθαρχικόδικαιοδοτικό όργανο, δεν έχει δικαίωμα σύναψης Σύμβασης Αμειβόμενου Πετοσφαιριστή
με ΤΑΑ καθόλη τη διάρκεια της τιμωρίας του και η σχετική αίτηση μετεγγραφής και
επικύρωσης υποβληθέντος συμβολαίου θα απορρίπτονται.
16: ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ο κομισάριος (τεχνικός υπεύθυνος διεξαγωγής αγώνα) ορίζεται από την ΕΣΑΠ.
Τα καθήκοντά του περιγράφονται αναλυτικά με σχετική απόφαση του ΔΣ της ΕΣΑΠ και
περιλαμβάνει και τον έλεγχο εφαρμογής όσων συμπεριλαμβάνονται στην Προκήρυξη του
Πρωταθλήματος Volley League 2022-2023, ενώ εκπροσωπεί την ΕΣΑΠ σε κάθε διαδικασία
σχετικά με την διεξαγωγή του αγώνα, συνεργαζόμενος με όλους τους συντελεστές του
αγώνα (διαιτητές, αστυνομία κ.α.). Παράλληλα, ασκεί και καθήκοντα που του ανατίθενται
από την ΚΕΔ/ΕΟΠΕ, σε σχέση με την λειτουργία της διαιτησίας στην διάρκεια του αγώνα.
Η ΕΣΑΠ, μπορεί να ορίζει, επιπλέον, εκπρόσωπούς της σε συγκεκριμένους αγώνες (πχ
ειδικός Παρατηρητής ΕΣΑΠ), οι οποίοι εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που καθορίζονται
αναλυτικά με σχετική απόφαση του ΔΣ της ΕΣΑΠ .
17: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Ο παρατηρητής διαιτησίας ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Ο.ΠΕ..
Αναφορικά με την παρουσία τους στα γήπεδα του Πρωταθλήματος Volley League 20222023, οι παρατηρητές Διαιτησίας οφείλουν:
- Να φέρουν τη διαπίστευση τους σε εμφανές σημείο καθόλη τη διάρκεια που ασκούν τα
καθήκοντα τους.
- Να έχουν ευπρεπή εμφάνιση και να φορούν πάντα κοστούμι και γραβάτα.
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- Να κάθονται σε προκαθορισμένη, πλησίον του χώρου της γραμματείας, χωρις να
απουσιάζουν για μεγάλο διάστημα και χωρίς να κάνουν υποδείξεις στους διαιτητές κατά τη
διάρκεια του αγώνα.
Οι εκθέσεις των παρατηρητών Διαιτησίας πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΣΑΠ το αργότερο
48 ώρες μετά την λήξη του αγώνα με μέριμνα της Κ.Ε.Δ./ΕΟΠΕ.
18: ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η παρούσα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αποτελεί συνυποσχετικό και ταυτόχρονα σύμβαση ανεπιφύλακτης
προσχώρησης σε αυτήν και όλους ανεξαίρετα, τους όρους της, όλων των σωματείων-ΤΑΑ,
τα οποία θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα Volley League (Α1 Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών), περιόδου 2022-23.
Ειδικότερα και ένεκα των ισχύοντων ειδικών συνθηκών η παρούσα θα χρησιμοποιηθεί
καταρχή προς Δήλωση Συμμετοχής στο πρωτάθλημα 2022/2023 υπό τον όρο μέχρι την
ΕΝΑΡΞΗ του πρωταθλήματος μπορεί να τροποποιείται και να επαναδιατυπώνεται κατόπιν
απόφασης της ΕΣΑΠ λαμβανομένων υπόψη των υπό διαμόρφωση παραμέτρων διεξαγωγής
του επόμενου πρωταθλήματος. Ενδεικτικά, ημερομηνίες και τρόπος διεξαγωγής, αριθμός
συμμετεχόντων βάσει δηλώσεων συμμετοχής, προόδου διαδικασίας αδειοδότησης ΤΑΑ από
ΕΕΑ και τυχόν αναμόρφωσης σχετικής νομοθεσίας, διαμόρφωση συνθηκών από τυχόν
πανδημία και λήψη μέτρων ως προς αυτήν, τυχόν αποχώρησης και αντικατάσταση ΤΑΑ κλπ
Για τους παραπάνω εξαιρετικούς λόγους αναντίρρητη και ανεπιφύλακτη προσχώρηση και
αποδοχή, σε κάθε τυχόν τροποποίηση της παρούσας με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΑΠ, εκ
μέρους όλων ανεξαίρετα ,των ΤΑΑ που θα δηλώσουν συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα,
θεωρείται σε κάθε περίπτωση δεδομένη.
Απαγορεύεται ρητά κάθε, εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων, μη νόμιμη επιφύλαξη ή
προσβολή των διατάξεων της παρούσας με ποινή την άμεση αποβολή του υπαίτιου ΤΑΑ
από το πρωτάθλημα με απόφαση του ΜΠΔΟ της ΕΣΑΠ κατόπιν παραπομπής του υπαίτιου
ΤΑΑ από το ΔΣ.
Όλες οι περιπτώσεις που τυχόν δεν προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη καθώς και
όλες οι τυχόν περιπτώσεις που χρήζουν τυχόν συμπλήρωσης, ερμηνείας ή αναλογικής
εφαρμογής, ειδικά λόγω επιγενόμενων, ακόμα και κατά την περίπτωση εξέλιξης του
πρωταθλήματος λόγων (πχ για λόγους δημόσιας υγείας κλπ μέτρα δημόσιας τάξης,
διαμόρφωση υγειονομικών πρωτοκόλλων, εξουσιοδοτήσεις νόμου για τροποποίηση
προκηρύξεων και κανονισμών κλπ κατεπείγοντα και ανεπίδεκτα αναβολής ζητήματα) θα
κρίνονται και αποφασίζονται αποκλειστικά από το Δ.Σ. της EΣAΠ και θα ενσωματώνονται σε
τροποποιητικές, συμπληρωματικές Προκηρύξεις, τυχόν εγκυκλίους ή μεμονωμένες
αποφάσεις, οι οποίες από εκδόσεώς τους και κοινοποιήσεώς τους στα συμμετέχοντα ΤΑΑ
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΡΝΑΤΟΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
/
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ # 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ
Απαγόρευση, παρεμπόδιση Τηλεοπτικής ή Ραδιοφωνικής αναμετάδοσης
Καθυστέρηση παρουσίας σε τηλεοπτικά μεταδιδόμενο αγώνα

ΠΟΙΝΗ
30.000 €
60.000 €

Άρθρο

2

Μη τήρηση όρων προκήρυξης περι εμφανίσεων (τηλεοπτικός αγώνας)

5.000 €

12.3.3

3
4

Μη τήρηση όρων προκήρυξης περι εμφανίσεων (μη τηλεοπτικός αγώνας)
Λανθασμένες προδιαγραφές φανέλας αθλητών

1.000 €
1.500 €

12.3.3
12.3.1

5

Μη διεξαγωγή αγώνα λόγω έλλειψης συνθετικού δαπέδου (όταν δεν
3.000 €
υπάρχει βαμμένος αγωνιστικός χώρος)

12.4.2

6

Άρνηση παρουσίας Α’ Προπονητή για δηλώσεις στο συμβαλλόμενο δίκτυο

1.000 €

7

Άρνηση παρουσίας αθλητή για δηλώσεις στο συμβαλλόμενο δίκτυο

1.000 €

8

Άρνηση παρουσίας Α’ Προπονητή σε Ενημερωτική Συνάντηση της ΕΣΑΠ

1.000 €

1.3.7

9

Μη τήρηση όρων προπόνησης φιλοξενούμενης ομάδας

1.500 €

12.1.1

10

Απουσία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τη προγραμματισμένη εκτός
300 €
έδρας προπόνηση φιλοξενούμενης ομάδας

1

11

12

Μη εξασφάλιση πέντε (5) θέσεων για τα μέλη ΔΣ της φιλοξενούμενης
ομάδας και τριών (3) για τα μέλη ΔΣ της ΕΣΑΠ με τις αναφερόμενες στην
Προκήρυξη προϋποθέσεις υπο τον όρο της έγκαιρης ειδοποίησης του 1.000 €
γηπεδούχου σωματείου τουλάχιστον 48 ώρες πρίν. Στις τελικές φάσεις του
πρωταθλήματος ο αριθμός δύναται να διπλασιαστεί.
Μη εξασφάλιση δέκα (10) θέσεων για τους επίσημα διαπιστευμένους-μέλη
της ΕΣΗΕΑ-ΠΣΑΤ εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. με τις αναφερόμενες στην
Προκήρυξη προϋποθέσεις υπο τον όρο της έγκαιρης ειδοποίησηςτης ΕΣΑΠ 1.000 €
τουλάχιστον 48 ώρες πρίν. Στις τελικές φάσεις του πρωταθλήματος ο
αριθμός δύναται να διπλασιαστεί.

14.2

12.1.1

12.5.1

12.6.2

13

Μη αποστολή από το γηπεδούχο σωματείο του ψηφιακού αρχείου αγώνα

1.000 €

14.5

14

Μη τήρηση ομοιόμορφης εμφάνισης στελεχών ομάδων στους πάγκους.

1.000 €

1.3.2

15

Έλλειψη ηχητικού συστήματος

500 €

12.4.6.9

16

Έλλειψη τήρησης στατιστικών στοιχείων

1.000 €

12.1.8

17

Έλλειψη μουσικής ή Εκφωνητή

500 €

12.1.6

18
19

Έλλειψη σύνδεσης internet για δημοσιογράφους και Live Score.
Έλλειψη υλικών αγωνιστικού χώρου (δεύτερο φιλέ, αντένες κτλ)

1.000 €
1.000€

12.1.7
12.6.

20

Έλλειψη ύπαρξης τουλάχιστον 3 παιδιών για κυκλοφορία μπάλας
(3 παιδιά στους τηλεοπτικούς αγώνες)

500 €

12.1.5

21

Παιδιά για την κυκλοφορία της μπάλας χωρίς ομοιόμορφη εμφάνιση
500 €
προβλεπόμενη από τον χορηγό

12.1.5

22

Αποστολή εγγράφων εκτός προθεσμίας

23

Μη τήρηση πρωτοκόλλου παρουσίασης
500 €
ο
ο
Μη προβλεπόμενη θερμοκρασία γηπέδου (θερμοκρασία μεταξύ 10 C & 16
1.000 €
C)

24

100 €

25 Μη προβλεπόμενη θερμοκρασία γηπέδου (θερμοκρασία κάτω από 10ο C)
2.000 €
Τα ΤΑΑ δικαιούται να υποβάλουν ένσταση, 3 ημέρες μετά την κοινοποίηση της ποινής.
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12.4.24
12.4.24

MARKETING
1

Έλλειψη πινακίδας μεγάλου χορηγού

1.000 €

2

Λανθασμένη τοποθέτηση πινακίδας χορηγού

300 €

3

Μη τοποθέτηση αυτοκόλλητου δαπέδου μεγάλου χορηγού (τηλεοπτικός αγώνας)

1.000 €

4

Μη τοποθέτηση backdrop συνεντεύξεων

500 €

5
6

Μη τοποθέτηση καλύμάτων στήλων ή σκάλας
Μη προβλεπόμενη μακέτα εισιτηρίου

500 €
500 €

7

Μη τοποθέτησης πινακίδας παρουσιάσης ομάδων

500 €

8
9

Έλλειψη πινακίδας γραμματείας μεγάλου χορηγού
Απουσία ηχητικού σπότ μεγάλου χορηγού

500 €
300 €

10

Απουσία προβλεπόμενου φιλέ με την προβολή του μεγάλου χορηγού

500 €

11

Έλλειπής ή Λανθασμένη προβολή μεγάλου χορηγού στις εμφανίσεις των ομαδων

300 €

12

13

Προβολή εταιρίας αντίθετη στους χορηγούς και τις συμβάσεις της ΕΣΑΠ (εταιριά
στοιχημάτων-τηλεπικοινωνιών)
Μη τοποθέτηση προβλεπόμενων διαφημιστικών που ορίζονται από τους κεντρικούς
χορηγούς, στην ιστοσελίδα της ομάδας.
(Η τοποθέτηση θα πρέπει να εκτελείται το αργότερο 15 ημέρες μετά την επίσημη
ενημέρωση της ΕΣΑΠ προς τα ΤΑΑ)
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ # 2
(εμφανίσεις ομάδων- ενδεικτικό σχέδιο)
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5.000 €

500 €

Συν#3

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ # 3
(Κάτοψη γηπέδου)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ # 4
(Ενδεικτικό Media Banner)
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Συνημμένο # 5

Ένωση Σωματείων Αμειβόμενων
Πετοσφαιριστών
Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στοιχεία Τ.Α.Α. Σωματείου
Ονομασία :
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Διεύθυνση :

Τ.Κ. :

Περιοχή :

Πόλη :

Τηλέφωνο :

E-Mail :

Διευθυντής ΤΑΑ

Team Manager

Όνομα:

Όνομα:

Επώνυμο:

Επώνυμο:

Κιν.Tηλ:

Κιν.Tηλ:

E-Mail:

E-Mail:

Υπεύθυνος Marketing

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου

Όνομα:

Όνομα:

Επώνυμο:

Επώνυμο:

Κιν.Tηλ:

Κιν.Tηλ:

E-Mail:

E-Mail:
Δηλώνουμε Συμμετοχή στο
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ VOLLEY LEAGUE 2022-23

☒

LEAGUE CUP 2022-23

☒

Το Τ.Α.Α. του Σωματείου με τα παραπάνω στοιχεία, δηλώνει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της VOLLEYLEAGUE για την αγωνιστική
περίοδο 2022-2023 καθώς και στη διοργάνωση του LEAGUE CUP αγωνιστικής περιόδου 2022/2023, αποδεχόμενο ανεπιφύλακτα
τους όρους της Προκήρυξης της VOLLEYLEAGUE 2022-2023, της Προκήρυξης LEAGUE CUP 2022/2023, τους ισχύοντες διεθνείς
κανονισμούς , την κειμένη αθλητική και όχι μόνον, νομοθεσία και ειδικότερα τους κανονισμούς των άρθρων 87 και 88 ν.2725/99,
τον Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ., το Καταστατικό της ΕΣΑΠ, τους Κανονισμούς
Πειθαρχικού Δικαίου και Αδειοδότησης της ΕΣΑΠ , τις αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων και τις αποφάσεις της ΓΣ, του ΔΣ
και των λοιπών οργάνων της ΕΣΑΠ (Επιτροπή Πρωταθλήματος, Εγκρισης Συμβολαίων κ.λ.π.) διαθέτουμε δε (άλλως έχουμε όλες
τις νόμιμες προυποθέσεις να λάβουμε) και το σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής μας από την Επιτροπή Επαγγελματικού
Αθλητισμού, σύμφωνα με το νόμο.
Περαιτέρω δηλώνουμε ότι αναγνωρίζουμε τα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα της ΕΣΑΠ και του ν.2725/1999 (άρθρο 131) ως
αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών μας από την συμμετοχή μας στις παραπάνω διοργανώσεις,
παραιτούμενοι και τυχόν προσφυγής μας στα πολιτικά δικαστήρια.
Τέλος δηλώνουμε τη συγκατάθεση μας για τη συλλογή και επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων των ΤΑΑ, των μελών
διοίκησης, των αθλητών, προπονητών, αθλουμένων και μη μελών του , πάντα σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
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Παράρτημα ΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΕΣΩ VIDEO
(Video Challenge)

VOLLEYLEAGUE 2022-2023
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Η ΕΣΑΠ θα χρησιμοποιήσει τη τεχνολογία του Video Check (VC) για τη βοήθεια των
διαιτητών στις αποφάσεις, διασφαλίζοντας έτσι τη μεγαλύτερη αξιοπιστία του
Πρωταθλήματος. Στους αγώνες που έχουν τηλεοπτική κάλυψη χωρίς το σύστημα Video
Check (VC), θα γίνεται επανέλεγχος (challenge) μέσω των καμερών της ΕΡΤ.
Για τη χρήση των παραπάνω, οι ομάδες μπορούν:


Nα ζητήσουν επανέλεγχο (challenge) ενεργειών που υπάρχει υποψία σφάλματος
που δεν αναγνωρίστηκε και δεν δόθηκε από τους Διαιτητές ή τους Επόπτες του
αγώνα.



Nα ζητήσουν επανέλεγχο (challenge) όπως παρακάτω:


Ο προπονητής ή ο αρχηγός της ομάδας κάνει αίτημα στον Α΄ διαιτητή για
επανέλεγχο (challenge) της φάσης εφόσον υπάρχει υποψία για παράβαση που
δεν έγινε αντιληπτή από τους διαιτητές.



Ο προπονητής ή ο αρχηγός της ομάδας κάνει αίτημα στον Α΄ διαιτητή για
επανέλεγχο (challenge) της φάσης εφόσον υπάρχει υποψία για λανθασμένη
απόφαση διαιτητών σε φάση.
Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα χρήσης για επανέλεγχο (challenge) της φάσης, δυο (2) φορές
ανά σετ, ενώ ο Α’ Διαιτητής του αγώνα έχει δικαίωμα χρήσης για επανέλεγχο της φάσης,
μια (1) φορά πριν την συμπλήρωση των 40 συνολικών πόντων και απεριόριστες φορές
ανά σετ και μετά τη συμπλήρωση των 40 συνολικών πόντων για τα τέσσερα πρώτα σετ
και των 20 συνολικών πόντων στο πέμπτο σετ.
Οι ομάδες ανανεώνουν το δικαίωμα του επανέλεγχου (challenge) εάν ο επανέλεγχος της
φάσης δικαιώσει την ομάδα που το ζήτησε, βάσει των δικαιωμάτων που έχουν στην
συγκεκριμένη στιγμή του σετ και μέχρι δυο (2) φορές ανά σετ. Στις περιπτώσεις που ο
επανέλεγχος δεν δικαιώσει το αίτημα της ομάδας, το αίτημα χάνεται.
Στους τελικούς δύναται να γίνει χρήση tablet στους πάγκους. Σε αυτή τη περίπτωση, το
αίτημα γίνεται απευθείας από το tablet που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, από τον
προπονητή ή τους συνεργάτες του.
Οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επανεξέταση (challenge) της φάσης ΜΟΝΟΝ
(περιοριστικά) για τις παρακάτω περιπτώσεις:


Αν η μπάλα είναι εντός ή εκτός των ορίων, του κυρίως αγωνιστικού χώρου.
(Μετάδοση ΕΡΤ ή VC)



Πάτημα της τελικής γραμμής κατά την εκτέλεση του σερβίς. (Μετάδοση ΕΡΤ ή VC)



Αντικανονικό πάτημα της επιθετικής ζώνης, από αθλητή της αμυντικής ζώνης.
(Μετάδοση ΕΡΤ ή VC)



Αντικανονική επαφή αθλητή με το φιλέ. (Μετάδοση ΕΡΤ ή VC)



Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το σύστημα Video Check και μόνο τότε, οι
ομάδες μπορούν επιπρόσθετα στα παραπάνω να ζητούν τη συμβουλή και για τις
παρακάτω περιπτώσεις:



Επαφή μπάλας ή αθλητή με την αντένα. (μόνο μέσω VC)



Επαφή αθλητή με τη μπάλα στο μπλοκ (π.χ. από μπλοκερ) (μόνο μέσω VC)



Αντικανονικό (συνολικό) πέρασμα ποδιού αθλητή από τη κεντρική γραμμή (μόνο
μέσω VC)



Τέσσερεις επαφές της μπάλας. (μόνο μέσω VC)
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Οι ομάδες μπορούν να ζητήσουν επανέλεγχο της φάσης, μέχρι και 8 δευτερόλεπτα μετά το
τέλος της φάσης.
Στις περιπτώσεις που γίνει αίτημα για επανέλεγχο (Challenge) της φάσης για ενέργειες που
δεν μπορεί να ζητηθεί επανέλεγχος, το αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό και θα μετράει σαν ένα
από τα ανεπιτυχή αιτήματα της ομάδας. Τέτοιου είδους αιτήματα καθώς επίσης και
καθυστερημένα αιτήματα χαρακτηρίζονται ως καθυστέρηση και υπάρχουν οι αντίστοιχες
ποινές.
Ο επανέλεγχος προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας (π.χ. Time out ή αλλαγή αθλητή),
οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν από το αποτέλεσμα του επανελέγχου.
Το πρόγραμμα δεν μπορεί να ελέγξει αίτημα που θα γίνει 8 δευτερόλεπτα μετά από την
εισαγωγή του πόντου στο ηλεκτρονικό φύλλο αγώνος. (Για τις περιπτώσεις χρήσης tablet)
Όταν γίνεται αίτημα από μια ομάδα για επανέλεγχο, ο 1ος διαιτητής επιβεβαιώνει στον 2ο
διαιτητή (ή στον Αναπληρωματικό διαιτητή υπεύθυνο για τη χρήση του Video Check, όπου
προβλέπεται), το σφάλμα για το οποίο γίνεται το αίτημα. Ο επανέλεγχος πρέπει να γίνεται
χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις αλλά πάντα η ακρίβεια στην απόφαση έχει προτεραιότητα
από την ταχύτητα.
Σε αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος του πρωταθλήματος της Volley League 2022-2023 και
μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΑΠ, προβλέπεται ο ορισμός Αναπληρωματικού Διαιτητή
ο οποίος θα διεξάγει τον επανέλεγχο και θα αποφασίζει για τις φάσεις αυτές.
1.
Ο Α’ διαιτητής δείχνει το αποτέλεσμα του επανελέγχου και ο αγώνας συνεχίζεται με
το σκορ να διορθώνεται αν χρειαστεί.
2.
Συνέπειες Επιτυχημένου/Ανεπιτυχούς αιτήματος επανελέγχου:
 Μετά το δεύτερο ανεπιτυχές αίτημα , η ομάδα δεν μπορεί να ζητήσει επανέλεγχο
για το υπόλοιπο σετ.

3.

4.

 Ο 2ος διαιτητής ενημερώνει τον προπονητή της ομάδας για το δεύτερο ανεπιτυχές
αίτημα.
Ο 1ος διαιτητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επανέλεγχο της φάσης για την
οποία πιστεύει ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση, μια (1) φορά πριν την
συμπλήρωση των 40 συνολικών πόντων και απεριόριστες φορές ανά σετ και μετά
τη συμπλήρωση των 40 συνολικών πόντων για τα τέσσερα πρώτα σετ και των 20
συνολικών πόντων στο πέμπτο σετ. Ο 1ος διαιτητής σφυρίζει, κάνει τη χειροσήμανση
του επανελέγχου (challenge) υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για δικό του αίτημα. Το
δικαίωμα του διαιτητή για επανέλεγχο δίδεται για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας
των αγώνων και τη δικαιοσύνη στην απόφαση του διαιτητή. Κάθε ομάδα έχει
δικαίωμα χρήσης για επανέλεγχο (challenge) της φάσης, δυο (2) φορές ανά σετ,
ενώ ο Α’ Διαιτητής του αγώνα έχει δικαίωμα χρήσης για επανέλεγχο της φάσης, μια
(1) φορά πριν την συμπλήρωση των 40 συνολικών πόντων και απεριόριστες φορές
ανά σετ και μετά τη συμπλήρωση των 40 συνολικών πόντων για τα τέσσερα πρώτα
σετ και των 20 συνολικών πόντων στο πέμπτο σετ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι προτεραιότητα δίνεται στο πρώτο χρονικά σφάλμα που
παρατηρείται στο βίντεο της φάσης που είναι υπό επανέλεγχο, ακόμα και αν δεν
έχει ζητηθεί επανέλεγχος για το εν λόγω σφάλμα. Το πρώτο χρονικά σφάλμα που
παρατηρείται έχει προτεραιότητα από οποιοδήποτε άλλο ακολουθήσει και η
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

απόφαση του 1ου διαιτητή διαμορφώνεται ανάλογα, βγάζοντας έτσι μια δίκαιη
απόφαση για τον πόντο στη φάση που έγινε.
Εάν μια ομάδα ζητήσει επανέλεγχο για φάση στην οποία κέρδισε το πόντο, το
αίτημα θα απορρίπτεται αυτόματα (ως περιττό) χωρίς να μετρήσει στις φορές που
έχει δικαίωμα να ζητήσει.
Η ομάδα μπορεί να ζητήσει επανέλεγχο μόνο μια φορά στην ίδια διακοπή (π.χ. δεν
μπορεί να κάνει δεύτερο αίτημα στην ίδια διακοπή). Μπορούν όμως και οι δυο
ομάδες να κάνουν ταυτόχρονα αίτημα στην ίδια διακοπή.
Εάν και οι δυο ομάδες κάνουν αίτημα για επανέλεγχο στην ίδια διακοπή για
ενέργειες που έγιναν στη φάση, προτεραιότητα στην απόφαση του διαιτητή έχει το
πρώτο σφάλμα που θα παρατηρηθεί στον επανέλεγχο. Αν υπάρχει σφάλμα που
χρονικά προηγείται, αλλά στον έλεγχο της φάσης διαπιστώνεται ότι υπάρχει και η
παράβαση για την οποία ζητήθηκε ο επανέλεγχος, το αίτημα δεν χρεώνεται.
Όλοι οι αθλητές πρέπει να παραμείνουν στο γήπεδο όσο διαρκεί ο επανέλεγχος.
Δεν επιτρέπονται αλλαγές/αντικαταστάσεις αθλητών/libero ή είσοδος των στελεχών
του πάγκου στο γήπεδο γιατί το αποτέλεσμα του επανελέγχου μπορεί να έχει ως
επακόλουθο την ανάγκη για αντικατάσταση αθλητή.
Πιθανό σφάλμα το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από το video, θεωρείται ως μη
γενόμενο και δεν προσμετράται.
Στις περιπτώσεις που γίνει χρήση tablet για το video check, εάν αυτό δε λειτουργεί,
ο προπονητής ή ο βοηθός προπονητή, μπορούν να κάνουν χειροσήμανση και
προφορικό αίτημα για επανέλεγχο στους διαιτητές.
Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος Video Check, ο 2ος διαιτητής θα
επικοινωνήσει στις ομάδες τη βλάβη και ο επανέλεγχος θα γίνεται βάσει των
καμερών της ΕΡΤ (εφόσον ο αγώνες είναι τηλεοπτικός) και των αιτημάτων που
προβλέπονται για αυτό. Σε κάθε περίπτωση ο αγώνας θα συνεχιστεί κανονικά,
βάσει των κανονισμών παιδιάς (χωρίς τη χρήση Video Check). Εάν
επαναλειτουργήσει, θα γίνει ενημέρωση στις ομάδες και τα αιτήματα θα
επιτρέπονται από το σημείο αυτό.
Το αποτέλεσμα του επανελέγχου, μόλις ανακοινωθεί από τον 1ο διαιτητή είναι
τελικό και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε ένσταση.
Ο χώρος που θα τοποθετηθεί το σύστημα Video Check πρέπει να είναι
οριοθετημένος και ο χειριστής με τον 2ο διαιτητή ή τον αναπληρωματικό διαιτητή
(όπου προβλέπεται) να μπορούν να λειτουργήσουν το σύστημα χωρίς
παρενοχλήσεις. Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των
παραπάνω και ο Κομισάριος του αγώνα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο.
Σε περίπτωση παρενόχλησης του χειριστή ή του διαιτητή από οποιονδήποτε
(αθλητής, παράγοντας, προπονητής, φίλαθλος), γίνεται αναγραφή στο φύλλο
αγώνος και παραπέμπεται ο υπαίτιος και το σωματείο του στο αρμόδιο αθλητικό
όργανο, βάσει των διατάξεων περί δυσφήμισης του αθλήματος

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ TABLET
1. Εάν μια ομάδα κάνει αίτημα μέσω του tablet, εντός της φάσης και δεν επιλέξει από
το μενού επανελέγχου μέσα στον απαιτούμενο χρόνο (8 δευτερόλεπτα), το αίτημα
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2.

αυτόματα χάνεται και προσμετράται ως αποτυχημένο αίτημα σε αυτά που
δικαιούται.
Σε περίπτωση χρήσης tablet το αίτημα θα γίνεται μέσω δυο συνεχόμενων
ενεργειών. Πρώτα θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί “CHALLENGE” στο tablet.
Πατώντας το, ενημερώνεται το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνος. Στη συνέχεια μια νέα
σειρά πλήκτρων θα εμφανιστεί, με τις επιλογές αιτημάτων επανελέγχου. Η ομάδα
δεν μπορεί να καθυστερήσει παραπάνω από 8 δευτερόλεπτα για τις παραπάνω
ενέργειες. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο διαιτητής δύναται να δώσει «ποινή
καθυστέρησης».

Όλες οι περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στο παρόν καθώς και όλες οι τυχόν περιπτώσεις
που χρήζουν ερμηνείας, θα κρίνονται και αποφασίζονται αποκλειστικά από το Δ.Σ. της
EΣAΠ.
./.
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