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Αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στη                                                         

συνεδρίασή του 53/04-02-2020 

 

 Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων 

 

 Εξέταση αιτήματος αλλαγής 

ημερομηνίας διεξαγωγής του Μεγάλου 

Τελικού των Αναπτυξιακών 

Πρωταθλημάτων  

 

 Διασαφήνιση άρθρου 9 «Ομαδικά 

Πρωταθλήματα σε ομίλους», §5 του 

Κανονισμού Εσωτερικών 

Διοργανώσεων – επανυπολογισμός 

βαθμών ατομικού Ranking List. 

 

 Απονομές επάθλων διασυλλογικού 

Πρωταθλήματος Ιεραρχίας 
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 Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να αναλάβει και φέτος, με 

δαπάνη της Ομοσπονδίας, την διοργάνωση του Πανελληνίου 

Σχολικού Πρωταθλήματος Λυκείων, με μοναδική βούληση την εξασφάλιση 

ίσων ευκαιριών στους αθλητές και τις αθλήτριες της επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης. Αναμένεται σύσκεψη όλων των ενδιαφερομένων 

Ομοσπονδιών στο Υπουργείο Παιδείας υπό την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, 

όπου θα τεθούν οι προϋποθέσεις και θα δοθούν οι κατευθύνσεις για κάθε 

πρωτάθλημα. Η Ομοσπονδία έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό και το 

πρόγραμμα του φετινού Σχολικού και αμέσως μετά την σύσκεψη και την 

έγκριση,  θα ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.  

 

 

 

 

 

  Το ΔΣ συζήτησε ενδελεχώς αίτημα γονέων για αλλαγή της ημερομηνίας 

διεξαγωγής του Μεγάλου Τελικού των Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων. Σε 

περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας της διεξαγωγής του Μεγάλου Τελικού το 

αγωνιστικό πρόγραμμα θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: 
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 Ισχύον πρόγραμμα Πρόταση αλλαγής 
 
 
2-3   Μαΐου 2020 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  

ΤΡΙΚΑΛΩΝ    - Το τελευταίο 
αναπτυξιακό  για την περίοδο 
2019 -2020 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
  

 
4-10 Μαΐου 2020 

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ 

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ 

 
7  Μαΐου 2020 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

 
9-10 Μαΐου 2020 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. ΑΤΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ   
(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. 
ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΙΔΩΝ-
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ   (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 

 
 
12  Μαΐου 2020 

 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΦΑΣΗΣ Π.Π. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ 

 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ 
ΑΝΟΙΧΤΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 
16-17 Μαΐου 2020 

 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. 
ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

 
ΜΕΓΑΛΟΣ TEΛΙΚΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛ.  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
19  Μαΐου 2020 

 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΦΑΣΗΣ Π.Π. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ 

 
23-24  Μαΐου 2020 

 
ΜΕΓΑΛΟΣ TEΛΙΚΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛ.  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Π.Π. 
ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

 Με γνώμονα την εξασφάλιση ίσων συνθηκών για όλους , αποφασίστηκε: 

1) Πριν την λήψη αποφάσεων και αλλαγών στο καλεντάρι, να προηγηθεί η 

εξαγγελία από το Υπουργείο Παιδείας των ημερομηνιών που θα 

διεξαχθούν οι σχολικές εξετάσεις. 

2) Τα θέματα που ανακύπτουν από την αλλαγή είναι: 

➢ Η καταπόνηση των αθλητών και αθλητριών της κατηγορίας 

Παίδων – Κορασίδων 

➢ Η μικρή χρονική απόσταση μεταξύ της Τελικής Φάσης του 

Π.Π. Παίδων – Κορασίδων και της διεξαγωγής του Μεγάλου 

Τελικού που δεν αρκεί για την σωστή προετοιμασία των 
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αγώνων.  (Η κατηγορία Παίδων – Κορασίδων περιλαμβάνεται στον 

Μεγάλο Τελικό) 

➢ Η διαθεσιμότητα των γηπέδων 

➢ Οι εξετάσεις ξένων γλωσσών 

Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ θα επανέλθει στο θέμα αυτό αμέσως μόλις το 

Υπουργείο Παιδείας ανακοινώσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σχολικών 

εξετάσεων. 

 Στην παρ.5 άρθρο 9 του ΚΕΔ ορίζεται : «.:  «Σωματείο που 

μηδενίζεται  σε δυο αγώνες αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Τα 

αποτελέσματα των συναντήσεων που έχουν γίνει ως το χρόνο του 

μηδενισμού, δεν υπολογίζονται.»  

 Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ΚΕΔ αναφέρεται αποκλειστικά 

στο σωματείο  

 Αποβολή από το πρωτάθλημα σημαίνει ότι το σωματείο χάνει τη 

θέση του στην κατηγορία που αγωνίζεται η οποία μένει κενή μέχρι 

τη νέα αγωνιστική περίοδο.  

 Οι αγώνες της ομάδας διαγράφονται 

 Οι ατομικοί αγώνες των αθλητών δεν διαγράφονται. 

 Κάθε ατομικός αγώνας που γίνεται σε ομαδική διοργάνωση ισχύει 

κανονικά με όλα τα έννομα αποτελέσματά της. 

 Το Ranking List δεν επανυπολογίζεται  παρά μόνο σε περιπτώσεις 

λάθους καταχώρησης αποτελεσμάτων ή βλάβης του ηλεκτρονικού 

συστήματος υπολογισμού και οπωσδήποτε   ο επανυπολογισμός 

μπορεί να γίνει σε χρόνο πολύ σύντομο από το κάθε συμβάν.  

 Το RL συνδέει και υπολογίζει όλα τα ατομικά αποτελέσματα 

όλων των αθλητών ταυτόχρονα  είναι ένα ζωντανός, συνεχώς 

ανανεωνόμενος οργανισμός και φυσικά  είναι η βάση των 

κληρώσεων των ατομικών διοργανώσεων.  

 Ένας επανυπολογισμός  RL είναι κοστοβόρος και κυρίως μπορεί 

να δημιουργήσει θέματα ακυρότητας κληρώσεων διοργανώσεων 

που έγιναν με το προηγούμενο του επανυπολογισθέντος RL.  

 Αυτή είναι η αρχή που ακολουθεί και η ITTF. 

Το ΔΣ ομόφωνα  αποφάσισε ότι το Ranking List δεν επανυπολογίζεται παρά 

μόνο για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.  Η παρούσα διασαφήνιση 
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επιβάλλεται λόγω κενού του κανονισμού. Το ΔΣ είναι αρμόδιο για τη λήψη της, 

σύμφωνα με το άρθρο 27  ΚΕΔ,   §1 «Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον 

κανονισμό αυτό ή είναι ασαφές αποφασίζει οριστικά το Δ.Σ. της ΕΦΟΕπΑ».  

 

 

 

 Ομόφωνα αποφασίστηκε στις 15/3/2020, μετά την 

ολοκλήρωση των αγώνων μπαράζ, στην Ομοσπονδιακή 

αίθουσα στο ΣΕΦ, να γίνουν οι απονομές των επάθλων 

των Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων Ιεραρχίας 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020. Θα ακολουθήσει πρόσκληση.  

 

 Για τα τοπικά διασυλλογικά Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας οι 

απονομές θα γίνουν από τις Τοπικές Επιτροπές, σε τόπο και χρόνο 

που θα ανακοινωθεί σύντομα. 

 

 Για την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά, σε όποια κατηγορία είναι 

εφικτό, οι απονομές θα γίνουν με την λήξη του τελευταίου αγώνα 

της κατηγορίας, αρχής γενομένης από την Α2 Εθνική Κατηγορία 

Γυναικών. Η απονομή των επάθλων θα λάβει χώρα την Κυριακή 

9 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ. 


