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Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα διοργανώσει ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020). Στόχος των αγώνων είναι η ενσωμάτωση 

της άθλησης στη ζωή των Δημοτών για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και υγείας με αρμονική 

ανάπτυξη του σώματος και του πνεύματος.  

 

Άρθρο 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Ορίζεται επιτροπή του εργασιακού πρωταθλήματος πετοσφαίρισης 2020  

1. Στέλιος Μιχαηλάκης –Πρόεδρος επιτροπής, Αντιδήμαρχος Χανίων 

2. Λίνα Ψούνη –Προϊσταμένη τμήματος αθλητισμού 

3. Γιώργος Μαρκουλάκης –Εκπρόσωπος Αθλητικού Γραφείου 

4. Γεώργιος Μαυρολέων– εκπρόσωπος συμμετεχόντων 

5. Ζώης Κωνσταντίνος -εκπρόσωπος συμμετεχόντων 

 

Η οποία θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  

● Ευθύνη διοργάνωσης και διεξαγωγής του πρωταθλήματος  

● Έγκριση των καταστάσεων συμμετοχής των ομάδων και έκδοση των δελτίων των 

διαγωνιζόμενων 

● Εκδίκαση ενστάσεων  

● Επιβολή ποινών  

● Καθορισμός προγράμματος 

● Αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει και δεν αναφέρεται στον παρόντα 

κανονισμό. Η επιτροπή συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα , σε ώρα και 

τόπο που η ίδια θα ορίσει. Εάν κριθεί απαραίτητη συμμετοχή εκπροσώπου από 

κάθε ομάδα στη συνεδρίαση, οι υπεύθυνοι των ομάδων θα ειδοποιηθούν έγκαιρα.  

-Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι τελεσίδικες και δεν υπάρχει δικαίωμα ένστασης πάνω 

σε αυτές. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 3 τουλάχιστον μέλη.  

 

Άρθρο 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

- Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες του εργασιακού πρωταθλήματος θεωρείται μόνο η 

παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο, με αθλητική περιβολή έτοιμους να αγωνιστούν το 

λιγότερο έξι (6) αθλητών-τριών. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να τηρούν τις εξής προϋποθέσεις :  



1. Σε κάθε ομάδα να υπάρχουν τουλάχιστον 3 γυναίκες. Σε κάθε φάση του αγώνα, 

πρέπει να βρίσκονται  εντός του αγωνιστικού χώρου, 3 το λιγότερο γυναίκες, σε 

κάθε ομάδα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, η φάση 

διακόπτεται και η ομάδα που έχει διαπράξει το σφάλμα χάνει την φάση. Αν 

διαπιστωθεί ότι κάτι τέτοιο έχει γίνει και σε προηγούμενους πόντους, ισχύει ό,τι 

ισχύει και για την αντικανονική αλλαγή στους κανονισμούς του αθλήματος.  

2. Να είναι ενήλικες (γεν 2002) 

3. Μόνο οι άντρες, που έχουν υπάρξει αθλητές πετοσφαίρισης με δελτίο, να είναι άνω 

των 35 (γεν 1985).  

4. Να έχουν προσκομίσει πρόσφατη ιατρική βεβαίωση θεωρημένη από καρδιολόγο 

και υπεύθυνη δήλωση ότι είναι υγιείς.  

5. Να μην έχει αγωνιστεί σε Εθνικό πρωτάθλημα της ΕΟΠΕ – Pre League, Α2 και Α1 

ανδρών ή γυναικών τα τελευταία 5 έτη, και των αντιστοίχων Κυπριακών ή άλλων 

χωρών πρωταθλημάτων.  

6. Να μην έχουν δηλωθεί σε ομάδα Πρωταθλήματος οποιασδήποτε κατηγορίας βόλεϊ 

(Τοπικών ενώσεων, ΕΟΠΕ, ΕΣΑΠ και των αντιστοίχων Κυπριακών  ή άλλων χωρών 

πρωταθλημάτων), για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, και για όσο διαρκεί το 

εργασιακό πρωτάθλημα, εκτός της παρακάτω εξαίρεσης**. 

7. Κάθε ομάδα είναι ξεχωριστή. Ακόμα και αν υπάρξουν ομάδες του ίδιου φορέα με 

διαφορετική αρίθμηση, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητών από μία 

ομάδα στην άλλη. 

Στην υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται οι 

παραπάνω παράγραφοι- 5 και 6. Σε περίπτωση που βρεθεί αγωνιζόμενος που έχει 

δώσει ψευδή στοιχεία, αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, και η ομάδα του χάνει 

όλα τα παιχνίδια που έχει συμμετοχή ο εν λόγο παίκτης μέχρι εκείνη την στιγμή με 

3-0 σετ και 25-0 πόντους. 

 

--Εξαίρεση: Η παράγραφος 6 δεν ισχύει για αθλητή που έχει συμπληρώσει το 40ο έτος της 

ηλικίας του, και αθλήτρια που έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της  ηλικίας της, την 

ημερομηνία έναρξης του εργασιακού πρωταθλήματος (1980 και 1985 αντίστοιχα 

και πριν).  

**Δικαίωμα συμμετοχής στο εργασιακό πρωτάθλημα έχει ΚΑΙ οποιοσδήποτε ενεργός 

αθλητής τοπικού πρωταθλήματος, άνω των 40 ετών και αθλήτρια άνω των 35 

ετών, της ΕΣΠΕΚ (Β Εθνική) ή αντίστοιχης Ένωσης σε Ελλάδα και εξωτερικό, αρκεί 

να μην έχει αγωνιστεί σε Εθνικά πρωταθλήματα, όπως αναφέρετε στην 

παράγραφο 5** 

--Για τις παραγράφους 1 έως 4 υπεύθυνοι για τον έλεγχό τους είναι η Επιτροπή και ο 

διαιτητής του κάθε αγώνα. 

--Για την παράγραφο 7 υπεύθυνη είναι η Επιτροπή και μόνο. Ο διαιτητής σε περίπτωση 

ένστασης στην συγκεκριμένη παράγραφο, απλά αναγράφει την ένσταση στο ΦΑ, 

και διεξάγει το παιχνίδι κανονικά. Σε περίπτωση αγωνιστικής συμμετοχής του 

παίκτη –και οχι απλά αναγραφής- η ένσταση εκδικάζεται κανονικά. Αν ο παίκτης για 

τον οποίο έγινε η ένσταση, δεν αγωνιστεί, τότε η ένσταση δεν ισχύει. 

 



Άρθρο 3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Κάθε φορέας για να συμμετέχει, η ομάδα του θα πρέπει να αποτελείται από 

τουλάχιστον 7 αθλητές.  Όλοι οι αθλητές πρέπει να είναι δημότες Χανίων. Δημότες απο 

άλλον δήμο μπορούν να αγωνιστούν κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ο φορέας που θα 

επιθυμεί να συμμετάσχει στους αγώνες πρέπει να υποβάλει στο τμήμα αθλητισμού του 

Δήμου Χανίων :  

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που περιλαμβάνει : 

1. Την υπογεγραμμένη δήλωση του υπευθύνου ή του εκπροσώπου του φορέα ότι 

έλαβε γνώση του περιεχομένου της προκήρυξης και την οποία αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

2. Τον ορισμό ενός εκπροσώπου – υπευθύνου του φορέα του και ενός 

αναπληρωματικού του, που ένας εξ αυτών θα παρίσταται στον αγώνα , ως 

υπεύθυνος – εκπρόσωπος της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα.  

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που περιλαμβάνει : 

1. Πλήρη στοιχεία και έτος γέννησης του αθλούμενου 

2. Υπογραφή από τον υπεύθυνο ή εκπρόσωπο του φορέα 

3. Οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν στην κατάσταση συμμετοχής, 

έως και την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας του 

πρωταθλήματος, έως 2 αθλητές που δεν έχουν δηλωθεί στις αρχικές 

καταστάσεις (προσθήκη αθλητών) και ακόμη μια μεταγραφή αθλητή από άλλη 

ομάδα ο οποίος αγωνίζεται από την αρχή του πρωταθλήματος (μεταγραφή 

αθλητή)  

o Οι αθλητές πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της Προκήρυξης του 

Εργασιακού Πρωταθλήματος  

o Σε περίπτωση που ένας αθλητής που έχει δελτίο κατά την τρέχουσα αγωνιστική 

περίοδο, επιθυμεί να αλλάξει ομάδα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια επιτροπή 

εργασιακού πρωταθλήματος σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από την έγγραφη 

σύμφωνη γνώμη των αρχηγών των εμπλεκόμενων ομάδων. Σε αντίθετη περίπτωση 

το αίτημα θα εξετάζεται από την επιτροπή παρουσία του ενδιαφερόμενου και των 

αρχηγών των ενδιαφερόμενων ομάδων.  

o Δικαίωμα στην τελική φάση των (play off, play out, final four) θα έχουν :  

● Όσοι αθλητές αγωνίζονται από την αρχή του πρωταθλήματος 

(συμπεριλαμβανομένων και των μεταγραφών) και έχουν αγωνιστεί 

τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της κανονικής περιόδου, εκτός 

εξαιρέσεων π.χ. τραυματισμοί και οτιδήποτε άλλο που θα αποφασίσει η 

επιτροπή.  

● Όσοι αθλητές προστέθηκαν στη διάρκεια του πρωταθλήματος (προσθήκη 

αθλητή) και έχουν αγωνιστεί τουλάχιστον σε 5 αγώνες, εκτός εξαιρέσεων 

π.χ. τραυματισμοί και οτιδήποτε άλλο που θα αποφασίσει η επιτροπή.  

● Παρατήρηση : Δεν αρκεί ο αθλητής να έχει δηλωθεί στο φύλλο αγώνος, 

άλλα και να έχει ενεργή συμμετοχή στον αγώνα. 



● Όλοι οι δηλωμένοι στο φύλλο αγώνα αθλούμενοι που έχουν προσέλθει, 

θα πρέπει να έχουν συμμετοχή. Σε αντίθετη περίπτωση η ομάδα τους θα 

αντιμετωπίζει άμεση αφαίρεση ενός (1) βαθμού κατά την κανονική 

διάρκεια του πρωταθλήματος. 

Σε περίπτωση που φορέας επιθυμεί να εντάξει στην κατάσταση του δημότη άλλου δήμου, 

θα πρέπει να το αναφέρει στην λίστα που θα καταθέσει και το αίτημα θα εξεταστεί από την 

Επιτροπή. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που επιθυμεί φορέας από άλλο δήμο να 

συμμετάσχει στο Εργασιακό πρωτάθλημα του Δήμου Χανίων. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος 

Χανίων και/ή η Επιτροπή θα εξετάσει το αίτημα και θα αποφασίσει ξεχωριστά για κάθε 

περίπτωση. Εξαιρούνται φορείς όλων των σωμάτων ασφαλείας με έδρα τον νομό Χανίων 

(αεροπορία, ναυτικό, στρατός, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό κτλ) καθώς και οι 

αλλοδαποί υπάλληλοι της Αμερικανικής βάσης, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν 

κανονικά στο εργασιακό πρωτάθλημα, με την ομάδα του φορέα τους.  

 

Άρθρο 4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ  

Το δελτίο του αθλούμενου για να δηλώσει συμμετοχή σε κάθε ομάδα πρέπει για 

κάθε αθλητή να προσκομίσει :  

 α) Μια έγχρωμη φωτογραφία  

 β) Φωτοτυπία (εμπρός και πίσω) της αστυνομικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση) ή 

της στρατιωτικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση) ή της κάρτας αλλοδαπού/Alien ID(χωρίς 

επικύρωση) για τους αλλοδαπούς υπάλληλους της Αμερικανικής βάσης. 

 γ) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105 που θα αναφέρει ότι ο αθλητής: 

- συμμετέχει με αποκλειστικά δική του ευθύνη στο εργασιακό πρωτάθλημα πετοσφαίρισης 

του Δήμου Χανίων σε ότι αφορά τυχόν τραυματισμό του & κατά συνέπεια παραιτείται κάθε 

σχετικής αποζημίωσης  

- επίσης  ότι γιατρός-καρδιολόγος έχει επιβεβαιώσει ότι ο αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε 

αθλητικές δραστηριότητες την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και ότι ο αθλητής 

αναλαμβάνει την ευθύνη και αναγνωρίζει ότι ουδεμία ευθύνη έχει ο διοργανωτής, η 

Επιτροπή, ο διαιτητής και ο γιατρός του αγώνα για οτιδήποτε συμβεί κατά την διάρκεια του 

τουρνουά και παραιτείται κάθε σχετικής αποζημίωσης.  

 δ) Τα δελτία θα πρέπει να φέρουν θεώρηση γιατρού καρδιολόγου για την 

τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, γνήσια βεβαίωση και όχι φωτοαντίγραφο.  

Άρθρο 5. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αθλούμενων στο τουρνουά είναι να 

υπάρχει ιατρική εξέταση ιατρού καρδιολόγου στο δελτίου αθλούμενου και να κατατίθεται 

στον διαιτητή του αγώνα, πριν την έναρξη αυτού. 

o Η υγιεινή κατάσταση των συμμετεχόντων είναι ευθύνη των ιδίων.  



o Οι συμμετέχοντες αθλητές πρέπει να γνωρίζουν ότι, δεν πάσχουν από 

κάποια ασθένεια που έθετε ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, ή θα 

περιόριζε τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Τουρνουά, αντιλαμβάνονται 

τους σχετικούς κινδύνους και οικειοθελώς και ελεύθερα επιλέγουν να τους 

αναλάβουν.  

o Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας αγωνιζόμενου (αθλούμενου ή 

διαιτητή ή παράγοντα τέλεσης αγώνα) κατά τη διάρκεια ενός αγώνα , 

προκύψουν στη συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις , ο διοργανωτής 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ουδεμία ευθύνη φέρει. 

o Η παρουσία ιατρού στους αγώνες πιστοποιείται από τον διαιτητή των 

αγώνων πριν από την έναρξη του αγώνα, ο οποίος υποχρεούται να μην 

ξεκινήσει ή να διακόψει τον αγώνα εάν δεν υπάρχει γιατρός.  

o Ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με την Επιτροπή αναλαμβάνουν τον ορισμό 

ιατρού στους αγώνες και διασφαλίζουν την παρουσία ιατρού κατά τη 

διάρκεια του αγώνα.  

 

Άρθρο 6. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Όλοι οι αγώνες θα γίνουν με επίσημους διαιτητές από τον Σύνδεσμο Διαιτητών 

Πετοσφαίρισης Κρήτης. Ένας διαιτητής σε κάθε παιχνίδι, ο οποίος θα ορίζεται από την 

Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΣΠΕΚ (ΕΔ/ΕΣΠΕΚ) ή τον ΣΥΔΠΕΚ, 4 τουλάχιστον ημέρες πριν την 

διεξαγωγή του πρώτου αγώνα της κάθε αγωνιστικής. Σε περίπτωση που ένα από τα 2 

διαγωνιζόμενα σωματεία επιθυμεί, λόγο κρισιμότητας του αγώνα, ή για οποιονδήποτε 

άλλο λόγο, να οριστεί και 2ος διαιτητής και/ή επόπτες, πρέπει να το ζητήσει εγγράφως από 

την Επιτροπή, 48 τουλάχιστον ώρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, και να αναλάβει 100% 

την αμοιβή του επιπλέον διαιτητή/εποπτών. 

Πριν από κάθε παιχνίδι οι ομάδες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα αθλητικά 

δελτία τους μαζί με τη λίστα αθλητών. Ο διαιτητής του αγώνα οφείλει να ελέγχει την 

ορθότητα των αθλητικών δελτίων των συμμετεχόντων και κατόπιν να τα καταγράψει στο 

φύλλο αγώνα. 

Οι ομάδες που αγωνίζονται θα είναι υπεύθυνες να φέρνουν τις μπάλες που θα 

παίζεται ο αγώνας (τουλάχιστον 2 η κάθε ομάδα). Ο διαιτητής θα επιλέγει από αυτές τις 

μπάλες τις μπάλες του αγώνα. 

Υπεύθυνος για τον έλεγχο των καρδιολογικών βεβαιώσεων και των υπεύθυνων 

δηλώσεων πριν από την έναρξή του είναι ο διαιτητής του αγώνα. Διαγωνιζόμενος ο οποίος 

δεν έχει προσκομίσει βεβαίωση καρδιολογικού ελέγχου και υπεύθυνη δήλωση οτι 

αναλαμβάνει την ευθύνη, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Εάν ομάδα χρησιμοποιήσει 

αθλητή  που δεν έχει δελτίο συμμετοχής ή βεβαίωση καρδιολογικού ελέγχου ή βεβαίωση 

οτι αναλαμβάνει την ευθύνη, μηδενίζεται για το συγκεκριμένο παιχνίδι και το σκορ 

εναντίον της είναι 3-0. Όλοι οι αγώνες θα διέπονται από τους κανονισμούς της ΕΟΠΕ. 

Εκτός από: 



● Το ύψος του φιλέ θα είναι 2.34 στο κέντρο του, και μέχρι +2 πόντους στις 2 

άκρες. 

● η κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα ενός τάιμ άουτ σε κάθε σετ 

● στην δεύτερη και τρίτη προσπάθεια της ομάδας, αν αυτή γίνει με δάχτυλα, 

ισχύει ότι ισχύει στους κανονισμούς για την πρώτη επαφή. (δεν υπάρχει 

«διπλή» σε πάσα ή πέρασμα με δάχτυλα). Σε πολλαπλές επαφές τις μπάλας 

με διάφορα μέρη του σώματος – εκτός την πάσα με δάχτυλα-  σε μια 

προσπάθεια στην 2η και 3η προσπάθεια της ομάδας να παίξει την μπάλα, 

υπάρχει το σφάλμα της διπλή επαφής. 

● Ο παίκτης / οι παίκτες λίμπερο μπορούν να είναι διαφορετικοί σε κάθε σετ. 

Πριν την έναρξη του κάθε σετ, οι αρχηγοί θα πρέπει να ενημερώσουν τον 

διαιτητή ποιος/ποιοι είναι οι παίκτες λίμπερο για το σετ. 

● Ο παίκτης / οι παίκτες λίμπερο μπορούν να κάνουν σέρβις, αλλα όχι με 

άλμα. 

● Οι αλλαγές των παικτών θα γίνονται είτε σύμφωνα με τους κανονισμούς 

της ΕΟΠΕ, ή μπορεί η ομάδα να επιλέξει μια σειρά περιστροφής για όλη την 

σύνθεση της ομάδας. Αν δηλαδή για παράδειγμα, μια ομάδα έχει δηλώσει 

8 αθλητές/αθλήτριες για το παιχνίδι, και δηλώσει πριν την έναρξη του σετ 

ότι όλοι οι παίκτες θα συμμετέχουν στο σετ, τότε όποιος παίκτης μετά την 

περιστροφή της ομάδας πηγαίνει στην θέση 1, θα βγαίνει απο το παιχνίδι 

και την θέση του θα παίρνει ο επόμενος στον πάγκο παίκτης. Αυτό θα 

συνεχιστεί μέχρι την λήξη του σετ, εκτός και αν παίκτης τραυματιστεί ή 

αποβληθεί ή αποκλειστεί. Στην περίπτωση του τραυματισμού και του 

αποκλεισμού, ο παίκτης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο υπόλοιπο του 

αγώνα.  

● Μια ομάδα μπορεί επίσης να δηλώσει "ζευγάρια" παικτών τα οποία θα 

αγωνίζονται ο ένας στην μπροστινή ζώνη και ο άλλος στην πίσω, καθ' όλη 

την διάρκεια του σετ. Ο περιορισμός σε αυτό είναι ότι τα "ζευγάρια" αυτά 

θα πρέπει να είναι αθλητές του ίδιου φύλλου υποχρεωτικά. Οι 

αντικαταστάσεις μεταξύ των "ζευγαριών" είναι απεριόριστες. Σε περίπτωση 

που παικτης/παίκτρια δηλωθεί σε ζευγάρι πχ για την μπροστινή ζώνη, και 

βρεθεί με την περιστροφή να αγωνίζεται πίσω, η ομάδα χάνει τον πόντο - 

λάθος θέσεις. Σε περίπτωση τραυματισμού ή αποβολής/αποκλεισμού του 

ενός παίκτη από το "ζευγάρι", ο άλλος παίκτης περιστρέφεται κανονικά και 

μπροστά και πίσω, χωρίς σφάλμα λάθος θέσεων. Στην περίπτωση του 

τραυματισμού και του αποκλεισμού, ο παίκτης δεν έχει δικαίωμα 

συμμετοχής στο υπόλοιπο του αγώνα. Και σε αυτήν την περίπτωση η 

ομάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει παίκτη λίμπερο για αυτό το σετ. 

● Λάθος θέσεις θα σφυρίζονται μόνο ως προς τους παίκτες μπροστινής και 

παίκτες πίσω ζώνης – Ποιός παίζει μπροστά και ποιός πίσω. Η σχέση των 

παικτών αριστερά-δεξιά, δεν είναι σφάλμα. Επίσης δεν είναι σφάλμα και το 

«γρήγορο πέρασμα» ενός παίκτη για να πάει στην θέση του. 



--Σε περίπτωση που μια ομάδα επιλέξει  σειρά περιστροφής, πρέπει να 

προσέξει να βρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου, σε κάθε φάση, 3 

τουλάχιστον γυναίκες.  

--Επίσης, σε περίπτωση επιλογής περιστροφής και όχι αλλαγών, υποχρεωτικά 

συμμετέχουν όλοι οι παίκτες του πάγκου. Σε αυτήν την περίπτωση η ομάδα δεν 

μπορεί να χρησιμοποιήσει λίμπερο για όλο το σετ. (οι λίμπερο συμμετέχουν 

κανονικά στην περιστροφή) 

--Τέλος, μια ομάδα μπορεί να επιλέξει ξεχωριστά για κάθε σετ αν θα κάνει 

κανονικές αλλαγές ή περιστροφή ή ζεύγη αλλαγών - ένα από τα 3. Η επιλογή με 

τα ζευγάρια μπορεί να συνυπάρξει με τις κανονικές αλλαγές. Πχ, δύο ζευγάρια 

παικτών, και οι υπόλοιποι 4 παίκτες με κανονικές αλλαγές. 

 Η επιλογή του τρόπου των αλλαγών ΔΕΝ μπορεί να αλλάξει κατά την διάρκεια 

του σετ. Όπως θα ξεκινήσει μια ομάδα, έτσι θα τελειώσει το σετ. 

Αναβολές παιχνιδιών και αλλαγές στις ώρες δεν εγκρίνονται εκτός από πολύ ιδιαίτερες 

περιπτώσεις που θα εξετάζονται από την οργανωτική επιτροπή τουλάχιστον 3 μέρες 

νωρίτερα από το προγραμματισμένο παιχνίδι και με την σύμφωνη γνώμη και των 2 

ομάδων. Κάθε αγωνιστική πρέπει να ολοκληρώνεται ΠΡΙΝ την έναρξη της επόμενης 

αγωνιστικής. Σε διαφορετική περίπτωση, ΚΑΙ οι 2 ομάδες μηδενίζονται. 

- Σε περίπτωση που αθλητής ή παράγοντας ομάδας αποβληθεί απο το σετ με απ’ 

ευθείας αποβολή (αγενής συμπεριφορά και όχι με κλίμακα τιμωριών) ο διαιτητής 

θα γράψει τον λόγο της αποβολής και η Οργανωτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να 

τιμωρήσει τον αθλητή ή παράγοντα με 1 αγωνιστική, ανάλογα την σοβαρότητα. 

- Σε περίπτωση αποκλεισμού αθλητή ή παράγοντα, αυτός ή αυτή τιμωρείται απ’ 

ευθείας με μια αγωνιστική (την επόμενη του αποκλεισμού του) ανεξάρτητα από τον 

λόγο που αποκλείστηκε. Και σε αυτήν την περίπτωση ο διαιτητής θα γράψει τον 

λόγο του αποκλεισμού και η Οργανωτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να τιμωρήσει τον 

αθλητή ή παράγοντα από 2 αγωνιστικές μέχρι και αποβολή από το πρωτάθλημα, 

ανάλογα με την σοβαρότητα. 

Σημ.: Η εξύβριση του διαιτητή, ιατρού ή και του εκπρόσωπου του Δήμου Χανίων από 

συμμετέχοντα, τιμωρείτε με απ’ ευθείας αποκλεισμό από τον αγώνα με ότι αυτό 

συνεπάγεται 

Άρθρο 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν με επίσημους διαιτητές μέλη του Συνδέσμου διαιτητών 

πετοσφαίρισης Κρήτης. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν με επίσημους ιατρούς. Τα έξοδα των 

ιατρών και των διαιτητών μοιράζονται οι ομάδες που συμμετέχουν στον αγώνα. Η 

εξόφληση θα γίνεται στο γήπεδο, πριν την έναρξη του αγώνα.  

Ο Α διαιτητής, πριν από τον αγώνα θα συντάσσει το επίσημο εξοδολόγιο του Συνδέσμου 

Διαιτητών Πετοσφαίρισης Κρήτης με τα έξοδα του Α διαιτητή. Σε περίπτωση που 

ομάδα/ομάδες ζητήσουν 2ο διαιτητή ή/και επόπτες, η εξόφληση αυτών θα γίνουν από τις 

ομάδες που το ζήτησαν. Σε περίπτωση που ομάδα ζητήσει 2ο διαιτητή ή και επόπτες και 



αρνηθεί να πληρώσει τα έξοδα γι αυτόν/αυτούς πριν την έναρξη του αγώνα, η ομάδα 

αυτόματα θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Στην τελική φάση του 

πρωταθλήματος – final 4 – όλοι οι αγώνες θα γίνουν με 2 διαιτητές.  

Η ΕΔ/ΕΣΠΕΚ ή ο ΣΥΔΠΕΚ έχει το δικαίωμα να ορίσει (χωρίς αμοιβή) 2ο διαιτητή, αλλά και 

επόπτες, σημειωτή και παρατηρητή, σε όποιον αγώνα κρίνει, για εκπαίδευση των διαιτητών 

της δύναμης του ΣΥΔΠΕΚ. Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δεχτούν κάτι τέτοιο. Σε 

περίπτωση μετακίνησης διαιτητή από άλλο νομό, ούτε οι συμμετέχοντες ομάδες, ούτε και ο 

Δήμος Χανίων αναλαμβάνουν να πληρώσουν έξοδα ημεραργίας ή μετακίνησης. 

Ο Δήμος Χανίων έχει δικαίωμα να καλύψει τα έξοδα του πρωταθλήματος με έναν ή και 

παραπάνω χορηγούς. Σε αυτήν την περίπτωση το "εργασιακό πρωτάθλημα Δήμου Χανίων" 

μπορεί να μετονομαστεί σε "Εργασιακό Πρωτάθλημα Δήμου Χανίων (όνομα χορηγού)". Σε 

αυτήν την περίπτωση, θα γίνει αναφορά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας(τηλεόραση, 

εφημερίδες κτλ) αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανιών. Οι ομάδες είναι 

υποχρεωμένες να δεχτούν κάτι τέτοιο. 

 

Άρθρο 8. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ  

Το φύλλο αγώνα συντάσσεται από τον διαιτητή του αγώνα και σε αυτό αναγράφονται :  

o Ο αριθμός της αγωνιστικής  

o Η ημερομηνία, τοποθεσία και ώρα έναρξης του αγώνα  

o Οι συνθέσεις και οι υπεύθυνοι των ομάδων  

o Παράγοντες που επιθυμούν να βρίσκονται στον πάγκο με όποια ιδιότητα 

δηλώσουν – μέχρι 3 άτομα (Πλήρες ονοματεπώνυμο και αριθμό 

αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας) 

o Το ονοματεπώνυμο του γιατρού του αγώνα  

o Ο αριθμός εξοδολογίου του διαιτητή - και του ιατρού σε περίπτωση που 

είναι διαφορετικά. 

Μετά τη λήξη του αγώνα πρέπει να αναγράφει :  

o Το αποτέλεσμα του αγώνα (σετ και πόντους) 

o Τυχόν παρατηρήσεις  

o Τυχόν αποβολές/αποκλεισμοί και οι λόγοι. 

o Ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν με βάση τον παρόντα κανονισμό. 

o Λόγοι οι οποίοι συνέτρεξαν για τη διακοπή του αγώνα σε βάρος της μίας ή 

της άλλης ομάδας και την τυχόν κατακύρωση του αποτελέσματος υπέρ μιας 

από αυτές.  

o  Μετά την υπογραφή του φύλλου αγώνα από τον διαιτητή απαγορεύεται η 

τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωσή του. Εάν υπάρχει η ανάγκη, η 

συμπληρωματική έκθεση του διαιτητή, θα υποβάλλεται στην Επιτροπή.  

 

Άρθρο 9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  



Οι ομάδες που συμμετέχουν, για κάθε αγώνα βαθμολογούνται με :  

o Τρεις (3) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3-1 ή 3-0 σετ 

o Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3-2 σέτ 

o Ένα βαθμό σε περίπτωση ήττας με 2-3 σετ 

o Μηδέν βαθμούς σε περίπτωση ήττας με 0-3 ή 1-3 σετ 

o Μηδέν βαθμούς και αφαίρεση 3 βαθμών απο το πρωτάθλημα σε 

περίπτωση μηδενισμού. 

Η ομάδα μηδενίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

o Σε περίπτωση συμμετοχής σε αγώνα διαγωνιζόμενων που δε δικαιούνται 

συμμετοχής και αφού έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και νόμιμα ένσταση. Η 

ένσταση για παράβαση διαγωνιζόμενου μπορεί να υποβληθείς την Επιτροπή 

εντός 48 ωρών από τη λήξη του παιχνιδιού.  

o Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας η ομάδα που θέλει να υποβάλλει ένσταση 

μπορεί να το πράξει πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Μετά το πέρας της 

διάρκειας του αγώνα η συγκεκριμένη ένσταση δε γίνεται δεκτή.  

o Σε περίπτωση μη προσέλευσή της στον αγωνιστικό χώρο (μηδενίζεται και 

σκορ 3-0σετ και 75-0 πόντους) 

o Σε περίπτωση που αρνηθεί να πληρώσει έξοδα διαιτητών/εποπτών, ενώ έχει 

επίσημα ζητήσει τον ορισμό τους. 

o Ομάδα που δε θα παρουσιαστεί δύο(2) φορές αποβάλλεται από τη συνέχεια 

του πρωταθλήματος.  

o Ομάδα που μηδενιστεί 2 φορές, αποβάλλεται από την συνέχεια του 

πρωταθλήματος. 

o Ομάδα που μηδενιστεί στην 2η φάση του πρωταθλήματος, αυτόματα 

καταλαμβάνει την τελευταία δυνατή θέση μεταξύ των ομάδων που πέρασαν 

στην δεύτερη φάση – 6η στην περίπτωση ενός ομίλου και 8η στην περίπτωση 

2 ομίλων. Ομάδα που θα μηδενιστεί στο final 4, αυτόματα κατατάσσεται 4η 

στην τελική βαθμολογία. Και στις 2 περιπτώσεις, αν αυτός είναι ο 2ος 

μηδενισμός, η ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Η τελική κατάταξη 

θα συμπληρωθεί από τις υπόλοιπες ομάδες, ανάλογα με τα αποτελέσματα 

των υπολοίπων αγώνων. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύουν τα παρακάτω :  

α) Αν οι ομάδες είναι 2, τότε λαμβάνεται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες, 

δηλαδή η νικήτρια θα προηγείται στην βαθμολογία.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μετράνε 

κατά σειρά, Πόντοι στις μεταξύ τους αναμετρήσεις(η διαφορά που προκύπτει από την 

αφαίρεση πόντων που σημείωσε η ομάδα με τους πόντους που δέχτηκε), διαφορά σετ στο 

πρωτάθλημα, διαφορά πόντων στο πρωτάθλημα, ποινές. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, 

θα γίνεται αγώνας μπαράζ. 

β) Αν οι ομάδες που ισοβαθμήσουν είναι περισσότερες από 2 τότε καταρτίζεται 

βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν 

στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη. Αν 



όμως και από τον παραπάνω πίνακα νέα (εσωτερική) ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που 

συνεχίζουν να ισοβαθμούν λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες. 

Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων 

(η διαφορά που προκύπτει από την αφαίρεση πόντων που σημείωσε η ομάδα με τους 

πόντους που δέχτηκε) στους μεταξύ τους αγώνες. Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία 

τότε λαμβάνεται ο συντελεστής σε όλους τους αγώνες του ομίλου των ομάδων που έχουν 

ισοβαθμήσει από την αρχή.   

 

Άρθρο 10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

 Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις (ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων θα 

χωριστούν σε 1 ή 2 ομίλους με κλήρωση) : 

I. Στην πρώτη φάση (όμιλοι) κάθε ομάδα αγωνίζεται με όλες τις ομάδες από δύο 

φορές. Πρώτος και δεύτερος γύρος. 

II. Στην περίπτωση ενός ομίλου, στο Final 4 προκρίνονται απ’ ευθείας οι 2 πρώτες 

ομάδες του βαθμολογικού πίνακα. Στην δεύτερη φάση, Play Off, προκρίνονται οι 

ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 3 έως 6. Τα ζευγάρια των play off καθορίζονται 

βάσει της κατάταξης των ομάδων. κατά την πρώτη φάση του πρωταθλήματος.  

Τα ζευγάρια ορίζονται ως: A. Αγώνας (3-6), Β. Αγώνας (4-5), Την πρόκριση στην επόμενη 

φάση Final Four, παίρνουν οι ομάδες που θα νικήσουν τον μεταξύ τους αγώνα. Οι 

ηττημένες ομάδες των αγώνων Α και Β αγωνίζονται την τελευταία ημέρα του final 4 

(πριν τον μικρό τελικό) σε αγώνα κατάταξης, εάν το επιθυμούν. Τα έξοδα διαιτητή 

και ιατρού σε αυτόν τον αγώνα επιβαρύνουν τα διαγωνιζόμενα σωματεία και 

πρέπει να καταβληθούν από κοινού (μισά-μισα)πριν την έναρξη του αγώνα. Σε 

διαφορετική περίπτωση η ομάδα που κατέλαβε την υψηλότερη θέση στην 

κανονική περίοδο καταλαμβάνει την 5η θέση. 

 

Σε περίπτωση 2 ομίλων, στα Play Off προκρίνονται οι ομάδες που κατέλαβαν τις 4 πρώτες 

θέσεις κάθε ομίλου. Τα ζευγάρια ορίζονται ως: Α. Αγώνας (1ος Α ομίλου – 4ος Β 

ομίλου) Β. Αγώνας (1ος Β ομίλου – 4ος Α ομίλου) Γ. Αγώνας (2ος Α ομίλου – 3ος Β 

ομίλου) και Δ. Αγώνας (2ος Β ομίλου – 3ος Α ομίλου). Οι νικητές σε αυτή τη φάση 

κρίνονται στη μια νίκη. 

Οι υπόλοιπες ομάδες των ομίλων μπορούν να αγωνιστούν σε αγώνες κατάταξης, εαν το 

επιθυμούν. Σε αυτήν την περίπτωση θα παίξει ο 5ος του Α ομίλου με τον 5ο του Β 

ομίλου για τις θέσεις 9-10, ο 6ος του Α ομίλου με τον 6ο του Β ομίλου για τις θέσεις 

11-12 κοκ. Οι νικητές και σε αυτή τη φάση κρίνονται στη μια νίκη. Οι αγώνες αυτοί 

κατάταξης ειναι προαιρετικοί και επιβαρύνουν οικονομικά τις ομάδες που θα 

αποφασίσουν να παίξουν. Η πληρωμή του διαιτητή και ιατρού του αγώνα θα γίνει 

από τα διαγωνιζόμενα σωματεία στο γήπεδο πρίν την έναρξη του αγώνα από 

κοινού  (μισά-μισα) 

 

III. Στην τρίτη φάση Final Four – του πρωταθλήματος, τα ζευγάρια ορίζονται όπως 

παρακάτω, νικητής Αγώνα Α με τον 2ο της κανονικής περιόδου - πρώτος ημιτελικός 



και νικητής Αγώνα Β με τον 1ο της κανονικής περιόδου δεύτερος ημιτελικός, για την 

περίπτωση του ενός ομίλου. Για την περίπτωση των 2 ομίλων, τα ζευγάρια 

ορίζονται ως εξής: Νικητής αγώνα Α με νικητή αγώνα Δ – πρώτος ημιτελικός και 

νικητής αγώνα Β με νικητή αγώνα Γ – δεύτερος ημιτελικός. Οι νικητές και σε αυτή 

τη φάση κρίνονται στη μια νίκη. Οι νικητές των ημιτελικών αγωνίζονται στο μεγάλο 

τελικό και οι ηττημένοι στο μικρό τελικό.  

Το Final-4 θα πραγματοποιηθεί σε ένα 2ήμερο, κατα προτίμηση Σάββατο και Κυριακή, και 

υπάρχει η δυνατότητα βραβεύσεων απο τον Δήμο Χανίων σε διάφορους φορείς. 

Άρθρο 11. ΕΠΑΘΛΑ – ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ  

 Έπαθλα και αναμνηστικά θα αποδοθούν μετά την ολοκλήρωση όλων των αγώνων 

του Εργασιακού Πρωταθλήματος.  

 Η Επιτροπή θα ορίσει οποιαδήποτε βράβευση κρίνει σκόπιμη κατά τη διάρκεια του 

πρωταθλήματος (πχ βραβείο Ήθους).  

 

Άρθρο 12. ΓΗΠΕΔΑ-ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ  

 Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα κλειστά γυμναστήρια του δήμου Χανίων. Οι 

ορισμοί των αγώνων θα γίνονται από την Επιτροπή του τουρνουά σε συνεργασία με τον  

Δήμο Χανίων σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες, κατά προτίμηση απογευματινές και 

βραδινές, σε όποιο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Χανίων υπάρχει διαθεσιμότητα.  Κάθε 

αγωνιστική θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της επόμενης. Η περίοδος που 

μπορεί να ολοκληρωθεί κάθε αγωνιστική είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, και με την σύμφωνη γνώμη των διαιτητών ως προς την 

διαθεσιμότητα, (ΕΔ/ΕΣΠΕΚ ή ΣΥΔΠΕΚ), μπορούν να γίνουν αγώνες και Σαββατοκύριακα.  

Ο Δήμος Χανίων θα ενημερώνει την Επιτροπή για την διαθεσιμότητα όλων των κλειστών 

γυμναστηρίων αλλά και για τις ώρες που μπορούν να γίνουν οι αγώνες 15 τουλάχιστον 

ημέρες πριν την διεξαγωγή της κάθε αγωνιστικής. Η Επιτροπή θα ορίζει τους αγώνες στα 

διαθέσιμα γήπεδα και θα ενημερώνει τις ομάδες. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας έχει 

κάποιο αίτημα ως προς το πότε μπορεί ή δεν μπορεί να αγωνιστεί κατά την διάρκεια της 

εβδομάδας (και μόνο γι αυτό), μπορεί να το μεταφέρει μέσω του εκπροσώπου του στην 

Επιτροπή. Η Επιτροπή θα κάνει ότι είναι δυνατόν να εξυπηρετήσει τις ομάδες ως προς τα 

αιτήματά τους, αλλά σε περίπτωση που αδυνατεί θα ενημερώσει τις ομάδες και ο αγώνας 

θα ορισθεί κανονικά. Καμία ομάδα δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει να αγωνίζεται ή να μην 

αγωνίζεται σε συγκεκριμένο κλειστό γυμναστήριο. 

Το οριστικό πρόγραμμα της κάθε αγωνιστικής θα πρέπει να έχει επικυρωθεί από την 

Επιτροπή και να σταλεί στην ΕΔ/ΕΣΠΕΚ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη της προηγούμενης 

εβδομάδας έτσι ώστε να γίνουν οι ορισμοί. Οι ορισμοί των διαιτητών θα ανακοινωθούν 

μέχρι την Παρασκευή στις 13.00 το αργότερο για την ερχόμενη εβδομάδα και μετά την 

κοινοποίηση των ορισμών των αγώνων Εθνικών κατηγοριών της ΕΟΠΕ και τοπικών 

πρωταθλημάτων της ΕΣΠΕΚ. Η ΕΔ/ΕΣΠΕΚ ή ο ΣΥΔΠΕΚ έχει δικαίωμα να αλλάξει τον ορισμένο 



διαιτητή του αγώνα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δεχτούν 

αυτές τις αλλαγές χωρίς δικαίωμα ένστασης. 

 

 Άρθρο 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΝΑ  

 α) Οι αγωνιζόμενες ομάδες θα πρέπει να παρουσιάζονται στο γήπεδο, κατά 

προτίμηση, με ομοιόμορφη αθλητική περιβολή. Οι ομάδες που θα αγωνιστούν στην τελική 

φάση, πρέπει υποχρεωτικά να αγωνιστούν με ομοιόμορφη αθλητική περιβολή. 

 β) Να προσκομίζουν στον διαιτητή του αγώνα την κατάσταση συμμετοχής και τα 

δελτία των αθλούμενων της, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα, που θα αγωνισθούν 

καθώς και τα ονόματα του αρχηγού και του αναπληρωτή του, 30 λεπτά πριν την έναρξη του 

αγώνα.  

 γ) Στην προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα να έχει έξι (6) τουλάχιστον 

αθλητές έτοιμους να αγωνιστούν, σε περίπτωση που μια ομάδα δεν είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί με τα όσα ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, τότε και μόνο της δικαιούται 

να της δοθεί 15 λεπτη καθυστέρηση για την έναρξη του αγώνα, ο χρόνος αυτός καθορίζεται 

με βάση την προγραμματισμένη ώρα έναρξης και δεν είναι δυνατόν να παραταθεί, από τον 

αναφερόμενο χρόνο περισσότερο από 15 λεπτά.  

 δ) Για την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος είναι απαραίτητη σε κάθε 

παιχνίδι, η παρουσία Ιατρού.  

 ε) Με ευθύνη των ομάδων κανένας αγώνας δε θα διεξάγεται χωρίς την παρουσία 

Ιατρού που κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια των αθλουμένων.  

 Στ) Ως αποδεικτικό των στοιχείων του αθλούμενου, είναι η λίστα αθλητών κάθε 

ομάδας.  

 Ο έλεγχος και η τήρηση των παραπάνω είναι ευθύνη του διαιτητή.  

 Υπεύθυνοι του αγώνα ορίζονται οι αρχηγοί των ομάδων και ο διαιτητής. 

Αναγράφονται και υπογράφουν στο Φ.Α. και επιβεβαιώνουν στο τέλος την συμμετοχή όλων 

των αθλητών και των 2 ομάδων. 

 

Άρθρο 14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

 Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι την τελική υπογραφή του Φ.Α. από τον διαιτητή 

και για να γίνουν τυπικά δεκτές πρέπει να φέρουν την υπογραφή του αρχηγού της ομάδας 

που την καταθέτει και πρέπει να αναλύονται σε αυτή καθαρά οι λόγοι.  

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων προς τις ομάδες που συμμετέχουν στον αγώνα για τους 

παρακάτω λόγους, έχουν όλοι οι συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα :  

o Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή  



Για την περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής αθλητή απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει 

δεκτή η ένσταση είναι ο αθλητής να δηλωθεί και να έχει συμμετοχή στον αγώνα.  

o Για πλαστοπροσωπία αθλητή  

Για την περίπτωση πλαστοπροσωπίας, αρκεί η αναγραφή του αθλητή στο Φ.Α.  

Με απόφαση της Επιτροπής η ομάδα που θα τιμωρηθεί για αντικανονική συμμετοχή παίχτη 

ή πλαστοπροσωπία αθλητή αποκλείεται από το πρωτάθλημα.  

Ενστάσεις για θέματα κανονισμών, ισχύει οτι αναγράφεται σους κανονισμούς της ΕΟΠΕ.  

Για κάθε ένσταση που υποβάλλεται θα πρέπει να καταβάλλεται και το ποσό των 50 Ευρώ 

στην Επιτροπή. Σε περίπτωση που η ομάδα που έκανε την ένσταση δικαιωθεί, τα 50 Ευρώ 

επιστρέφονται στην ομάδα. Σε διαφορετική περίπτωση τα χρήματα δεν επιστρέφονται στην 

ομάδα και πάνε στον Δήμο Χανίων για την πληρωμή των διαιτητών και των γιατρών για το 

εργασιακό πρωτάθλημα πετοσφαίρισης. 

 Δεν γίνονται δεκτές από τον διαιτητή ενστάσεις για αντικανονικότητα/ακαταλληλότητα του 

γηπέδου. Οι ομάδες έχουν δικαίωμα να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή για να 

συζητήσουν μια τέτοια ένσταση. 

Άρθρο 14. ΠΟΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  

Ομάδες και αθλητές που προκαλούν επεισόδια που δυσφημούν το θεσμό του Εργασιακού 

Πρωταθλήματος, θα αποβάλλονται για πάντα από το Εργασιακό Πρωτάθλημα. Το ίδιο θα 

ισχύει και για τους υπεύθυνους των ομάδων που ανέχονται τέτοιες καταστάσεις και δε θα 

τις αναφέρουν στα φύλλα αγώνα και στις συμπληρωματικές εκθέσεις τους.  

Ομάδες που αποχωρούν από το πρωτάθλημα πριν ολοκληρωθεί, δε θα έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στο επόμενο.  

Ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες τους μέχρι την ορισθείσα 

ημερομηνία από το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων δε θα λάβουν μέρος στην 

κλήρωση.  

Το πρόγραμμα των αγώνων ακολουθείται πιστά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες χωρίς 

καμία διαμαρτυρία. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληροφόρηση του προγράμματος, θα 

είναι οι εκπρόσωποι των ομάδων οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται από την Επιτροπή 

του εργασιακού πρωταθλήματος του Δήμου Χανίων.  

Απαγορεύεται η αναβολή αγώνων χωρίς την έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής. Σε 

περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης σε αγώνα ο υπεύθυνος της ομάδας πρέπει να 

καταθέσει γραπτή ένσταση πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο 

αγώνα. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής εάν γίνει δεκτό το αίτημα ορίζεται νέα 

ημερομηνία του αγώνα. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης, η ομάδα μηδενίζεται και 

σε αυτήν την περίπτωση καταβάλει το αντίστοιχο κόστος αγώνα που της αναλογεί 

(διαιτητής και γιατρός). Ομάδα που αρνηθεί να καταβάλει το κόστος που της αναλογεί, 

αποβάλλεται από το πρωτάθλημα 



Ομάδα που δε θα παρουσιαστεί δύο (2) φορές για να αγωνιστεί αποβάλλεται από το 

πρωτάθλημα . 

Ποινές αθλητών και ομάδων θα μεταφέρονται στην επόμενη χρονιά.  

  

 

Άρθρο 16– ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

 

 Όλοι οι ευρισκόμενοι στους πάγκους των ομάδων, υπόκεινται στους κανόνες που διέπουν 

την αθλητική συμπεριφορά.  

Ο Δήμος Χανίων δε φέρει καμία ευθύνη αναφορικά για την καταλληλότητα και την κατάσταση των 

χώρων που θα διεξαχθεί το ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ και αναγνωρίζεται 

από τους φορείς που συμμετέχουν στο τουρνουά, καθώς και τους συμμετέχοντες αθλητές, 

ότι η συμμετοχή τους μπορεί να εμπεριέχει κινδύνους, ατυχήματος, τραυματισμού , κλοπής 

ή ζημιάς.  

 Επιπλέον θα συμφωνούν και θα συμμορφώνονται με τις εύλογες οδηγίες των διοργανωτών 

του Τουρνουά κατά τη διάρκειά του.  

 Οι συμμετέχοντες φορείς και οι αθλητές αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν ότι ο ΔΗΜΟΣ 

ΧΑΝΙΩΝ ανά πάσα στιγμή έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή φορέων ή αθλητών 

στο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ για οποιοδήποτε λόγο ή / και εάν δε 

συμμορφώνονται με την παρούσα προκήρυξη ή με τις οδηγίες των επιτροπών ή των 

εκπροσώπων του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.  

 Οι συμμετέχοντες φορείς και αθλητές αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι προκειμένου 

να συμμετέχουν στο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ απαιτείται να παρέχουν 

προσωπικά δεδομένα στο ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατρός και Μητρός, 

Αρ. Ταυτότητας, Διεύθυνση Κατοικίας και Τηλέφωνο) και γνωρίζουν και κατανοούν ότι οι 

πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Δήμο Χανίων για τη διαχείριση 

του ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς και οι αθλητές συμφωνούν 

και αποδέχονται πιθανή παρουσία τους σε φωτογραφίες ή video που θα δημοσιεύονται 

από τον οργανισμό ή συνεργάτες του στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση ή στις εφημερίδες. Σε 

περίπτωση που υπάρξει καταγγελία από άτομο (αθλητή) ή φορέα (ομάδα) για την προβολή 

των φωτογραφιών ή των βίντεο σε τηλεόραση, εφημερίδες ή διαδίκτυο και αποδειχτεί, ο 

αθλητής ή και η ομάδα θα αποκλείονται από την συνέχεια της διοργάνωσης. 

Όλες οι αμοιβές που θα καταβληθούν από τον Δήμο Χανίων προς τους γιατρούς και τους διαιτητές, 

θα συμφωνηθούν με τους αρμόδιους φορείς, ως προς το ποσό, τον τρόπο και τον χρόνο, 

ΠΡΙΝ την έναρξη της πρώτης αγωνιστικής.  

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα ρυθμίζεται από την ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Τουρνουά.             

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 


