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Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2020 

Αριθ.πρωτ. 1878 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών 
Αγωνιστικής Περιόδου 2019 - 2020 

 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, του 
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Διεθνούς Κανονισμού 
Πετοσφαίρισης, του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ν. 4684/2020, της Γενικής 
Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 (αριθ. πρωτ. 
2031/31.5.2019), της Συμπληρωματικής Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων (αριθ.πρωτ. 
1809/25.6.2020) και της Ειδικής Προκήρυξης της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών (αριθ.πρωτ. 
2700/25.6.2019), με απόφαση του ΔΣ/ΕΟΠΕ (αριθ. πρακτικού 64/15.6.2020), τα άρθρα 1, 2 και 4  
της Ειδικής Προκήρυξης του πρωταθλήματος τροοποποιούνται όπως παρακάτω: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
………………………………………………………………………..………………………………… 
β) Σε σωματείο που δικαιούται συμμετοχής αλλά δηλώσει εγγράφως μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχής τη βούληση του να μην λάβει μέρος στο 
πρωτάθλημα ή δεν δηλώσει συμμετοχή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας δεν υπολογίζεται 
στον πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης, δεν αγωνίζεται την ίδια αγωνιστική 
περίοδο ούτε σε κατώτερη κατηγορία και υποβιβάζεται στην αμέσως χαμηλότερη 
κατηγορία (Β’ Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό πρωτ/μα Ανδρών). Στο σωματείο επιβάλλεται 
με απόφαση του ΜΔΟ/ΕΟΠΕ αφαίρεση βαθμών που είναι ποσοστό 15% του συνολικού 
αριθμού βαθμών (3 βαθμοί Χ συνολικό αριθμό αγώνων) που θα μπορεί να λάβει μια 
ομάδα στο Πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σε 
περίπτωση που αυτό διεξάγεται σε φάσεις υπολογίζεται ο αριθμός των αγώνων της Α’ 
Φάσης. 

  ……………………………………… …………………………………………………………….. 
γ) Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή και αποσυρθεί πριν ή μετά την έναρξη του 

πρωταθλήματος υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (Β’ Εθνική/Εθνικό 
Περιφερειακό πρωτ/μα Ανδρών) και με απόφαση του ΜΔΟ/ΕΟΠΕ επιβάλλεται σε αυτό 
χρηματική ποινή τετρακοσίων ευρώ (400 €) και αφαίρεση βαθμών που είναι ποσοστό 
20% του συνολικού αριθμού βαθμών (3 βαθμοί Χ συνολικό αριθμό αγώνων) που θα 
μπορεί να λάβει μια ομάδα στο Πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την  επόμενη 
αγωνιστική περίοδο. Σε περίπτωση που αυτό διεξάγεται σε φάσεις υπολογίζεται ο 
αριθμός των αγώνων της Α’ Φάσης. 
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δ) Σε περίπτωση που σωματείο κατά τη διάρκεια της Α’ Φάσης του πρωταθλήματος 
υποπέσει για δεύτερη φορά σε οποιαδήποτε από τις παραβάσεις του άρθρου 22 (εκτός 
της περ. α) του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων  και 
ανεξάρτητα του είδους της πρώτης του παράβασης, αποκλείεται από τους υπόλοιπους 
αγώνες του πρωταθλήματος. Οι αγώνες που στο μεταξύ έχουν γίνει, παραμένουν ισχυροί 
σχετικά με τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν και το σωματείο παραμένει στο 
βαθμολογικό πίνακα, αφού μηδενιστεί σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες. Το σωματείο 
που υποπίπτει σε τέτοια παράβαση, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και 
με απόφαση του ΜΔΟ/ΕΟΠΕ επιβάλλεται σε αυτό χρηματική ποινή τετρακοσίων ευρώ 
(400 €) και αφαίρεση βαθμών που είναι ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού βαθμών (3 
βαθμοί Χ συνολικό αριθμό αγώνων) που θα μπορεί να λάβει μια ομάδα στο Πρωτάθλημα 
που θα συμμετάσχει την  επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σε περίπτωση που αυτό 
διεξάγεται σε φάσεις υπολογίζεται ο αριθμός των αγώνων της Α’ Φάσης. 

ε) Σε περίπτωση που σωματείο υποπέσει στην παράβαση της περ. α του άρθρου 22 του 
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων έστω και μία φορά 
κατά τη διάρκεια των αγώνων της Α’ Φάσης, αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες 
του πρωταθλήματος. Οι αγώνες που στο μεταξύ έχουν γίνει, παραμένουν ισχυροί 
σχετικά με τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν και το σωματείο παραμένει στο 
βαθμολογικό πίνακα, αφού μηδενιστεί σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες. Το σωματείο 
που υποπίπτει σε τέτοια παράβαση, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και 
με απόφαση του ΜΔΟ/ΕΟΠΕ επιβάλλεται σε αυτό χρηματική ποινή τετρακοσίων ευρώ 
(400 €) και αφαίρεση βαθμών που είναι ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού βαθμών (3 
βαθμοί Χ συνολικό αριθμό αγώνων) που θα μπορεί να λάβει μια ομάδα στο Πρωτάθλημα 
που θα συμμετάσχει την  επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σε περίπτωση που αυτό 
διεξάγεται σε φάσεις υπολογίζεται ο αριθμός των αγώνων της Α’ Φάσης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
…………………………………...…………………………………………………………………… 
γ) Το Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών, το οποίο ξεκίνησε στις 19/10/2019 και 

μέχρι τις 7/5/2020 είχαν διεξαχθεί: 
Στον Α’ Όμιλο: 
 όλοι οι αγώνες του Α’ Γύρου (1η – 11η αγωνιστική)  
 όλοι οι αγώνες της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης αγωνιστικής ημέρας του Β’ Γύρου 
Στον Β’ Όμιλο: 
 όλοι οι αγώνες του Α’ Γύρου (1η – 11η αγωνιστική)  
 όλοι οι αγώνες της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης αγωνιστικής ημέρας του Β’ Γύρου 
όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ. πρωτ.  1809/15.6.2020 Συμπληρωματική Γενική 
Προκήρυξη ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ – 
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

 
α. Το Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών το οποίο είχε προκηρυχθεί να 

διεξαχθεί σε δύο ομίλους (Α και Β) ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ και καταρτίζεται ο Τελικός Βαθμολογικός 
Πίνακας των ομάδων σε κάθε όμιλο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αγώνων που 
έχουν διεξαχθεί έως και 7/5/2020 ως εξής: 

 
Α’ Όμιλος 
 

 Ο μ ά δ α B Ν Η Σετ 

1 ΑΟΝΣ Μίλων 49 17 0 51 5 

2 ΑΣ Πανερυθραϊκός 41 14 3 46 19 

3 ΑΟ Καλαμάτα 80 37 12 5 42 21 

4 ΑΟ Αιγιαλέων 34 11 5 38 19 

5 ΓΣ Πανιώνιος 25 8 8 30 29 

6 ΑΣ Κέρκης 22 8 8 30 30 

7 ΑΕ Αρμενίων 17 6 10 24 38 

8 ΑΕΠ Ολυμπιάς 14 6 10 22 38 

9 ΓΕ Ηρακλείου 13 4 12 16 37 

10 ΔΑΣ Δραπετσώνας 8 2 15 12 46 

11 ΑΟ Νέοι Βύρωνος 7 2 14 14 43 

 
Η Τελική Κατάταξη των ομάδων στο πρωτάθλημα έχει ως εξής: 
 

Θέση Ομάδα 

1η ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 

2η ΑΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 

3η ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 

4η ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ 

5η ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 

6η ΑΣ ΚΕΡΚΗΣ 

7η ΑΕ ΑΡΜΕΝΙΩΝ 

8η ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

9η ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

10η ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

11η ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ 
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Β’ Όμιλος 
 

 Ο μ ά δ α B Ν Η Σετ 

1 ΑΠΣ Φίλιππος 51 17 1 52 6 

2 ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 38 13 5 44 25 

3 ΑΣ Άθλος                        * 32 11 7 39 30 

4 ΣΦΚ Πιερικός                 * 32 11 7 39 31 

5 ΦΕΣ Αριστοτέλης 30 10 8 40 34 

6 ΑΣ Άρης 28 9 9 34 36 

7 Πήγασος Πολίχνης 23 7 11 33 38 

8 ΑΣ Ερμογένης                ** 21 7 11 31 42 

9 ΑΣ Μακεδονικός           ** 21 8 10 34 36 

10 ΧΑΝΘ 18 7 11 24 41 

11 ΑΕΝ Πανοράματος 14 4 14 19 45 

12 ΣΠΑ Καρδίτσας 13 4 14 22 47 

 
   *  Για την κατάταξη των ομάδων ΑΣ Άθλος και ΣΦΚ Πιερικός λαμβάνεται υπόψη το 

αποτέλεσμα του μεταξύ τους αγώνα στον Α’ Γύρο (ΣΦΚ Πιερικός-ΑΣ Άθλος 0-3)  
 
  **  Για την κατάταξη των ομάδων ΑΣ Ερμογένης και ΑΣ Μακεδονικός λαμβάνεται υπόψη το 

αποτέλεσμα του μεταξύ τους αγώνα στον Α’ Γύρο (ΑΣ Ερμογένης-ΑΣ Μακεδονικός 3-1)  
 
 
Η Τελική Κατάταξη των ομάδων στο πρωτάθλημα έχει ως εξής: 
 

Θέση Ομάδα 

1η ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

2η ΜΓΣΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

3η ΑΣ ΑΘΛΟΣ 

4η ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ 

5η ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

6η ΑΣ ΑΡΗΣ 

7η ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 

8η ΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ 

9η ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 

10η ΧΑΝΘ 

11η ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

12η ΣΠΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
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β) Άνοδος στην Α1 Εθνική κατηγορία Ανδρών 

Στην Α1 Εθνική κατηγορία Ανδρών θα αγωνίζονται από τη νέα αγωνιστική περίοδο 2020-
2021  οι ομάδες που κατέλαβαν την 1η θέση στον τελικό βαθμολογικό πίνακα σε κάθε 
έναν σε κάθε ένα από τους δύο (Α’ και Β’) ομίλους του πρωταθλήματος. 

 
γ) Κατηγορία Pre League Ανδρών 

Όπως προβλέπεται στη Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2019-2020 και στην υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 1809/25.6.2020 Συμπληρωματική αυτής, την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 
δημιουργείται νέα κατηγορία η Pre League Ανδρών, ανάμεσα στην Α1 και στην Α2 Εθνική 
Κατηγορία Ανδρών, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής δώδεκα (12) ομάδες και 
με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε αυτήν την κατηγορία ο αριθμός συμμετοχών θα 
είναι τουλάχιστον οκτώ (8). 
Στην κατηγορία δικαίωμα συμμετοχής έχει η ομάδα που υποβιβάστηκε από την Α1 Εθνική 
κατηγορία Ανδρών και οι ομάδες που κατέλαβαν στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής 
κατηγορίας Ανδρών τις θέσεις: 
 - από τη 2η έως και την 6η θέση στον Α’ Όμιλο 
 - από τη 2η έως και την 7η θέση στον Β’ Όμιλο 
Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα χορήγησης συμμετοχής στην κατηγορία με Κάρτα 
Ελεύθερης Συμμετοχής (wild card), εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΟΠΕ 
Επίσης θα λαμβάνεται υπόψη και η γεωγραφική ζώνη στην οποία ανήκουν οι ομάδες που 
θα συμμετάσχουν, προκειμένου να υπάρχει αναλογία αυτών από κάθε γεωγραφική 
ζώνη, όπως αυτές ορίζονται στην Ειδική Προκήρυξη του πρωταθλήματος. Σε κάθε 
περίπτωση, η αναλογία των Ομάδων από κάθε μία από τις δύο Ζώνες  δεν θα είναι 
μικρότερη του Σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των Ομάδων (π.χ. σε 
σύνολο 8 ομάδων, η μία Ζώνη δεν θα μπορεί να έχει λιγότερες από 3 ομάδες κ.ο.κ.) 

 
δ) Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών 2020-2021 

Ο αριθμός των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα εξαρτηθεί από το εάν 
δημιουργηθεί η Pre League Ανδρών. 
Σε περίπτωση μη δημιουργίας της Pre League, στην Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών 2020-
2021 δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τριάντα δύο (32) ομάδες, οι οποίες είναι: 
-  η ομάδα που υποβιβάστηκε από την Α1 Εθνική κατηγορία Ανδρών 
- οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 2 έως και 11 στον τελικό βαθμολογικό πίνακα του 

Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος 
- οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 2 έως και 12 στον τελικό βαθμολογικό πίνακα του 

Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος 
- οι ομάδες που κατέλαβαν την 1η θέση σε κάθε έναν από τους ομίλους της Β’ 

Εθνικής/Εθνικό Περιφερειακό πρωτ/μα Ανδρών 2019-2020 (10 ομάδες) και ανέρχονται 
στην Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών 

Οι ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους, ως εξής: 
Α’ Όμιλος: θα περιλαμβάνει τις ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και θα 
ανήκουν γεωγραφικά στην ΕΣΠΑΑΑ, στην ΕΣΠΕΔΑ, στην ΕΣΠΕ Πελοποννήσου, στην ΕΣΠΕ 
Κρήτης και στη Ζ’ Περιφέρεια (16 ομάδες) 
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Β’ Όμιλος: θα περιλαμβάνει τις ομάδες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και θα 
ανήκουν γεωγραφικά στην ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης, στην ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, 
στην ΕΣΠΕ Μακεδονίας, στην ΕΣΠΕ Δυτ. Ελλάδας και στην ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας (16  
ομάδες). 
Ο αριθμός των ομάδων δύναται να αυξηθεί έως τριάντα έξι (36) ομάδες (έως 18 στον 
Όμιλο και έως 18 στον Β’ Όμιλο), εφόσον με απόφαση του ΔΣ/ΕΟΠΕ χορηγηθεί σε 
ομάδα/ες συμμετοχή στην κατηγορία με wild card. 
Στην περίπτωση που δημιουργηθεί η Pre League Ανδρών, ο ανώτερος αριθμός των 
ομάδων που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών, 
μειώνεται ανάλογα. 

 
ε) Υποβιβασμός στην Β’ Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών 
 Οι ομάδες που κατέλαβαν  στην Τελική Βαθμολογική Κατάταξη κάθε Ομίλου πιθανές 

θέσεις υποβιβασμού, θα μπορούσαν σε περίπτωση νίκης στους υπολειπόμενους αγώνες 
(και ήττας των ομάδων που βρίσκονται στις ανώτερες θέσεις), να καλύψουν τη 
βαθμολογική διαφορά και ως εκ τούτου καμία ομάδα δεν υποβιβάζεται. 

 
στ) Άνοδος από την Β’ Εθνική/Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανδρών 

Οι ομάδες που κατέλαβαν την 1η θέση σε κάθε έναν από τους 10 ομίλους της Β’ 
Εθνικής/Εθνικό Περιφερειακό πρωτ/μα Ανδρών 
 

 
 
  
                                   Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματέας 
 
                         Γιώργος Καραμπέτσος                                                    Νεκτάριος Χαλβατζής 


