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Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2020 
Αριθ.πρωτ. 1877 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 Pre League Γυναικών 

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. 
1809/25.6.2020), της Συμπληρωματικής Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων (αριθ.πρωτ. 
3925/4.10.2019), της Ειδικής Προκήρυξης της Pre League Γυναικών (αριθ.πρωτ. 2699/25.6.2019) 
και της συμπληρωματικής αυτής (αριθ.πρωτ. 3927/4.10.2019), με απόφαση του ΔΣ/ΕΟΠΕ 
(αριθ. πρακτικού 64/15.6.2020), τα άρθρα 1, 2 και 4  της Ειδικής Προκήρυξης του 
πρωταθλήματος τροποποιούνται 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 (Α2 Εθνική κατηγορία Γυναικών). 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 (Α2 Εθνική κατηγορία 
Γυναικών) και με απόφαση του ΜΔΟ/ΕΟΠΕ επιβάλλεται σε αυτό χρηματική ποινή 
εννιακοσίων ευρώ (900 €) 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. 

http://www.volleyball.gr/
mailto:hellas@volleyball.gr


 

Συμπληρωματική Ειδική Προκήρυξη 
Pre League Γυναικών Σελίδα 2 
 

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 εννιακοσίων ευρώ 
(900 €) 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 εννιακοσίων ευρώ 
(900 €) 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 Pre League Γυναικών, το οποίο ξεκίνησε στις 12/10/2019 και μέχρι τις 

7/5/2020 είχαν διεξαχθεί: 
 όλοι οι αγώνες του Α’ Γύρου (1η – 11η αγωνιστική) 
 όλοι οι αγώνες της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης και 8ης αγωνιστικής ημέρας του Β’ Γύρου 
όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ. πρωτ.  1809/25.6.2020 Συμπληρωματική Γενική 
Προκήρυξη ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ – 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 
 
α. Το Πρωτάθλημα της Pre League Γυναικών το οποίο είχε προκηρυχθεί να διεξαχθεί σε δύο 

φάσεις (Α και Β) ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ και καταρτίζεται ο Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας των 
ομάδων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αγώνων που έχουν διεξαχθεί έως και 7/5/2020 
ως εξής: 
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 Ο μ ά δ α B Ν Η Σετ 

1 ΑΕΚ Αθηνών 53 18 1 54 7 

2 ΑΟΝ Αμαζόνες 48 16 3 48 18 

3 ΑΟ Λαμίας 2013 41 15 4 46 26 

4 Ζηρίνειος ΑΟΝ 39 13 6 47 26 

5 ΑΟ Αιγάλεω                 * 24 7 12 35 45 

6 ΑΣ Μακεδόνες             * 24 8 11 34 41 

7 ΓΣ Πανιώνιος               * 24 9 10 33 37 

8 ΧΑΝΘ 23 8 11 30 42 

9 ΑΠΣ Ναύαρχου Βότση 22 7 12 33 42 

10 ΦΟ Βριλησσίων 20 7 12 29 42 

11 ΑΓΣ Άρτεμις 11 3 16 19 50 

12 ΑΣΠ Κόρινθος 10 3 16 18 50 
 

   *  Για την κατάταξη των ομάδων ΑΟ Αιγάλεω, ΓΣ Πανιώνιος και ΑΣ Μακεδόνες 
λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα στους μεταξύ τους αγώνες  και η βαθμολογία 
έχει ως εξής: 

 

 Ο μ ά δ α B Ν Η Σετ 

5 ΑΟ Αιγάλεω 7 3 1 9 8 

 ΓΣ Πανιώνιος 6 2 2 9 8 

 ΑΣ Μακεδόνες 5 1 3 8 10 

 

 Ο μ ά δ α B Ν Η Σετ 

6 ΑΣ Μακεδόνες 4 1 1 5 4 

7 ΓΣ Πανιώνιος 2 1 1 4 5 

 
Η Τελική Κατάταξη των ομάδων στο πρωτάθλημα έχει ως εξής: 
 
 

Θέση Ομάδα 

1η ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ 

2η ΑΟΝ ΑΜΑΖΟΝΕΣ 

3η ΑΟ ΛΑΜΙΑΣ 2013 

4η ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ 

5η ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

6η ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

7η ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 

8η ΧΑΝΘ 

9η ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ 

10η ΦΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

11η ΑΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 

12η ΑΣΠ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
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β) Άνοδος στην Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών 
Στην Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών θα αγωνίζονται από τη νέα αγωνιστική περίοδο 2020 
– 2021 οι ομάδες που κατέλαβαν την 1η και την 2η θέση στην Τελική Βαθμολογική 
κατάταξη του πρωταθλήματος 
 

γ) Υποβιβασμός στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών 
Στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών δεν υποβιβάζεται καμία ομάδα διότι: 
-  η ομάδα που κατέλαβε την 12η θέση στην Τελική Βαθμολογική Κατάταξη θα μπορούσε 

σε περίπτωση νίκης στους υπολειπόμενους αγώνες της Α’ Φάσης (και ήττας των 
ομάδων που βρίσκονται στις ανώτερες θέσεις), να καλύψει τη βαθμολογική διαφορά 
με την ομάδα που κατετάγη στην 11η θέση 

-  δεν διεξήχθησαν οι αγώνες Play Out 
 
δ) Στην Pre League Γυναικών θα αγωνίζονται από τη νέα αγωνιστική περίοδο 2020 - 2021 οι 

ομάδες  που μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος κατέλαβαν την 1η θέση σε κάθε έναν 
από τους δύο ομίλους της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών 2019 - 2020. 

 
ε) Την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2020 - 2021 στην Pre League Γυναικών θα έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής  δέκα τρεις (13) ομάδες. Ο αριθμός των ομάδων δύναται να αυξηθεί 
έως δέκα τέσσερις (14), εφόσον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ 
χορηγηθεί σε ομάδα/ες συμμετοχή στην κατηγορία με Κάρτα Ελεύθερης Συμμετοχής 
(wild card) ή/και ομάδα της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών επιλέξει να αγωνιστεί στην 
κατηγορία αυτή. 

 
 
  
                                 Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας 
 
                       Γιώργος Καραμπέτσος                                                    Νεκτάριος Χαλβατζής 


