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Σκοπός της παρουσίασης είναι να 
κάνουμε σωστά την χειροσήμανση 
και να υπάρχει ομοιομορφία από 

τους διαιτητές.

Πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, 
ότι όλοι, μετά το τέλος μιας φάσης, 

περιμένουν να δείξουμε, ποια ομάδα θα 
κάνει το επόμενο σερβίς. 



Οι διαιτητές πρέπει να υποδεικνύουν με 
την επίσημη χειροσήμανση το λόγο, για 
τον οποίο σφύριξαν (το είδος του 
σφάλματος που σφυρίχτηκε ή την αιτία 
της διακοπής που εγκρίθηκε). Η 
χειροσήμανση πρέπει να διατηρείται για 
μια στιγμή και, αν υποδεικνύεται με ένα 
χέρι, το χέρι αντιστοιχεί στην πλευρά της 
ομάδας που έχει κάνει το σφάλμα ή το 
αίτημα. 
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Η χρήση οποιονδήποτε άλλων 
χειροσημάνσεων πρέπει να αποφεύγεται. 
Μπορούν όμως, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, να χρησιμοποιήσουν και 
διευκρινιστικές χειρονομίες, για καλύτερη 
κατανόηση όλων.

Οι διαιτητές πρέπει να χρησιμοποιούν 
μόνο τις επίσημες χειροσημάνσεις. 



Υποδεικνύει, την ομάδα που θα σερβίρει, 
την φύση του σφάλματος και ακολούθως 
τον παίκτη που υπέπεσε στο σφάλμα (εάν 
είναι απαραίτητο).

Ο 2ος Διαιτητής δεν κάνει κάποια 
χειροσήμανση, απλά πρέπει να 
μετακινηθεί προς την πλευρά της ομάδας, 
που στη συνέχεια θα έχει υποδοχή. 

Ο 1ος διαιτητής αποφασίζει και
σφυρίζει το τέλος της φάσης 



Υποδεικνύει τη φύση του σφάλματος, τον 
παίκτη που υπέπεσε στο σφάλμα (εάν 
είναι απαραίτητο), κάνει μια παύση και 
ακολουθεί τη χειροσήμανση του 1ου 
Διαιτητή, σε σχέση με το ποια ομάδα θα 
σερβίρει στη συνέχεια.

Ο 2ος διαιτητής αποφασίζει και
σφυρίζει το τέλος της φάσης 



Έγκριση για σερβίς

Κινεί το χέρι για να υποδείξει την 
κατεύθυνση του σερβίς

Το δείχνει

1ος 



Ομάδα που θα σερβίρει

Εκτείνει το βραχίονα προς την 
πλευρά της ομάδας που θα σερβίρει

Το δείχνουν

1ος  
2ος  



Αλλαγή γηπέδων

Σηκώνει τα χέρια μπροστά και πίσω 
και τα περιστρέφει γύρω από το 

σώμα του

Το δείχνει

1ος  
Μία κίνηση

Το αριστερό χέρι 
μπροστά.  



Τάιμ άουτ

Τοποθετεί την παλάμη του ενός 
χεριού κάθετα πάνω από τα δάχτυλα 
του άλλου (σχηματίζοντας ένα Τ) και 
μετά υποδεικνύει την ομάδα που το 

αιτήθηκε

Το δείχνουν

1ος 

2ος  



Τάιμ άουτ
� Αυτό συνήθως γίνεται από τον 2ο 

Διαιτητή, (μπορεί όμως να το 
υποδείξει και ο 1ος Διαιτητής, στην 
περίπτωση που ο 2ος δεν 
ακούσει/δει το αίτημα του 
προπονητή). 

� Ο 1ος Διαιτητής δεν χρειάζεται να 
το επαναλάβει (Την χειροσήμανση 
του ΤΟ).



Προειδοποίηση κακής 
συμπεριφοράς

Δείχνει κίτρινη κάρτα για 
προειδοποίηση

Το δείχνει

1ος  



Ποινή

Δείχνει κόκκινη κάρτα για ποινή

Το δείχνει

1ος 



Αποβολή

Δείχνει και τις δύο κάρτες μαζί για 
αποβολή

Το δείχνει

1ος 



Αποκλεισμός

Δείχνει κόκκινη και κίτρινη κάρτα 
χωριστά για αποκλεισμό

Το δείχνει

1ος 



Στις προσωπικές τιμωρίες καλούμε τον 
αρχηγό ή τον παίκτη, κάτω απ’  την 
σκάλα, σφυρίζουμε και δείχνουμε την 
κάρτα ή κάρτες.

Σε αντίθετη περίπτωση, στις τιμωρίες 
καθυστέρησης, δεν καλούμε τον 
αρχηγό κάτω από την σκάλα, αλλά 
σφυρίζουμε και δείχνουμε την κάρτα. 



Τέλος του σετ (ή του αγώνα)

Σταυρώνει τα χέρια ανοιχτά, 
μπροστά από το στήθος

Το δείχνουν

1ος 

2ος  

Σ



Ο 2ος Διαιτητής μπορεί, στην 
περίπτωση που  ο 1ος Διαιτητής δεν 
πρόσεξε το σκορ, να του το 
επισημάνει ευγενικά, με την 
αντίστοιχη χειροσήμανση. 

Ο σημειωτής πρέπει να κάνει την 
χειροσήμανση της λήξης, στον 1ο 
διαιτητή. Είναι η μοναδική 
επικοινωνία μεταξύ 1ου και σημειωτή

Στο τέλος του σετ ή του αγώνα



Η μπάλα δεν υψώθηκε ή 
απελευθερώθηκε κατά την εκτέλεση 

του σερβίς

Υψώνει τον τεντωμένο βραχίονα, με 
την  παλάμη του στραμμένη προς τα 

πάνω

Το δείχνει

1ος 



Καθυστέρηση στο σερβίς

Υψώνει 8 δάχτυλα ανοιχτά

Το δείχνει

1ος 



Σφάλμα στο μπλοκ ή 
προπέτασμα

Υψώνει και τους δύο βραχίονες 
κάθετα, οι παλάμες κοιτάζουν 
μπροστά (το προπέτασμα μόνο ο 1ος)

Το δείχνουν

1ος 
2ος 



Λάθος θέσεις 
ή λάθος περιστροφή

Κάνει μια κυκλική κίνηση με το 
δείκτη του χεριού

Το δείχνουν

1ος 
2ος 



Μπάλα «μέσα»

Δείχνει το δάπεδο με το χέρι και τα 
δάχτυλα

Το δείχνουν

1ος 
2ος  



Μπάλα «έξω»

Υψώνει τα χέρια κάθετα, οι παλάμες 
ανοιχτές στραμμένες προς το σώμα

Το δείχνουν

1ος 
2ος 



Όταν μετά από επιθετικό χτύπημα η 
μπάλα έρθει σ΄ επαφή με το πάνω μέρος 
του φιλέ και μετά καταλήξει «έξω» από 
την πλευρά της επιτιθέμενης ομάδας, 
χωρίς να ακουμπήσει το μπλοκ των 
αντιπάλων, η σωστή χειροσήμανση είναι 
«άουτ». Αμέσως μετά όμως πρέπει να 
υποδείξουμε τον παίκτη που 
πραγματοποίησε την επίθεση (ούτως 
ώστε όλοι να αντιληφθούν, ότι δεν 
υπάρχει επαφή του μπλοκ με την μπάλα). 



Μπάλα «έξω»
Εάν, στην ίδια περίπτωση, η μπάλα 
ακουμπήσει στο μπλοκ και μετά 
καταλήξει έξω από την πλευρά των 
επιτιθέμενων, η χειροσήμανση είναι 
«μπάλα άουτ» και ο 1ος διαιτητής 
πρέπει να υποδείξει τον/τους 
μπλοκέρ. 



«Πιαστό»

Σηκώνει αργά τον πήχη του χεριού, 
με την  παλάμη στραμμένη προς τα 

πάνω.

Το δείχνει

1ος 



Διπλή επαφή

Υψώνει δύο δάχτυλα ανοιχτά

Το δείχνει

1ος 



Τέσσερις επαφές

Υψώνει τέσσερα δάχτυλα ανοιχτά

Το δείχνει

1ος 



Παίκτης άγγιξε το φιλέ
Η μπάλα από το σερβίς ακουμπά στο φιλέ 
ανάμεσα στις αντένες και δεν περνάει το 

κατακόρυφο επίπεδο του φιλέ

Δείχνει τη σχετική πλευρά του φιλέ με 
το αντίστοιχο χέρι

Το δείχνουν

1ος 
2ος 



Υπέρβαση πέρα από το φιλέ

Τοποθετεί το χέρι πάνω από το φιλέ 
με την παλάμη στραμμένη προς τα 

κάτω

Το δείχνει

1ος 



Σφάλμα στο επιθετικό χτύπημα:
1) από παίκτη της πίσω ζώνης, από τον Λίμπερο ή 
στο σερβίς των αντιπάλων

Κάνει μια κίνηση προς τα κάτω με τον 
πήχη του χεριού με την παλάμη ανοιχτή. 

2) από πάσα με δάχτυλα του Λίμπερο που βρίσκεται 
στην μπροστινή ζώνη του ή στην προέκτασή της (το 
δείχνει μόνο ο 1ος)

Το δείχνουν

1ος  

2ος  



� Πέρασμα στον αντίπαλο κυρίως αγωνιστικό 
χώρο

� Η μπάλα διασχίζει το κατώτερο διάστημα 
� Ο σέρβερ πατάει στο γήπεδο (τελική γραμμή) 
� Ο παίκτης πατάει έξω από το γήπεδό του την 

στιγμή της εκτέλεσης του σερβίς

Δείχνει την κεντρική γραμμή ή τη 
σχετική γραμμή

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Δείχνουμε την γραμμή 

και δεν την ΣΑΡΩΝΟΥΜΕ
κουνώντας το χέρι. 

Το δείχνουν

1ος  
2ος  



� Διπλό σφάλμα
� Επανάληψη

Υψώνει και τους δύο αντίχειρες 
κάθετα

Το δείχνουν

1ος  



Επανάληψη

Αν και οι δύο Διαιτητές μπορούν να 
σφυρίξουν και να υποδείξουν με 
χειροσήμανση την επανάληψη μιας 
φάσης   (π.χ. μπάλα κυλάει στο 
γήπεδο, τραυματισμός παίκτη κατά 
τη διάρκεια της φάσης κτλ), συνήθως 
είναι καθήκον του 1ου Διαιτητή να 
υποδείξει ποια ομάδα έχει σειρά να 
σερβίρει.



Επανάληψη
Ο 2ος Διαιτητής θα ακολουθήσει τη 
χειροσήμανση του 1ου Διαιτητή σε 
σχέση με το ποια ομάδα έχει σειρά να 
σερβίρει, μόνον εάν ο ίδιος σφύριξε 
για να διακοπεί η φάση.

Διπλό σφάλμα

Και οι 2 Διαιτητές σφυρίζουν 
ταυτόχρονα για να διακόψουν την 
φάση αλλά για διαφορετικούς λόγους



Σε αυτήν την περίπτωση ο κάθε 
διαιτητής θα υποδείξει την φύση του 
σφάλματος, αλλά ο 1ος Διαιτητής θα 
πρέπει να αποφασίσει ποια ενέργεια 
θα ακολουθήσει.
Άρα, ΜΟΝΟΝ Ο 1ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ θα 
υποδείξει το «διπλό σφάλμα» και 
ακολούθως την ομάδα που θα 
σερβίρει.



Ναι μπορεί, όπως σε περιπτώσεις που μια  
μπάλα μπει στον κυρίως αγωνιστικό χώρο, ένας 
παίκτης τραυματιστεί, αλλά παραμένει κανονικά 
αρμοδιότητα του 1ου διαιτητή να υποδείξει με 
χειροσήμανση την ομάδα που θα σερβίρει στη 
συνέχεια. 
Ο 2ος διαιτητής πρέπει να ακολουθήσει τη 
χειροσήμανση του 1ου διαιτητή για την ομάδα 
που θα σερβίρει στη συνέχεια, μόνο αν ο ίδιος 
σφύριξε τη διακοπή του παιχνιδιού.

Επιτρέπεται ο 2ος διαιτητής να υποδείξει με 
χειροσήμανση επανάληψης μιας φάσης



Επίσης, όταν ένας από τους δύο διαιτητές 
σφυρίξει και υποδείξει επανάληψη φάσης, 
 
ο 2ος διαιτητής πρέπει να γυρίσει προς τον 
σημειωτή και να του δείξει με χειροσήμα, ότι 
πρόκειται για επανάληψη φάσης, ώστε να 
αποφευχθεί πιθανή λανθασμένη καταγραφή 
πόντου.



Επαφή με την μπάλα

Τρίβει τα κάθετα δάχτυλα του ενός 
χεριού με την παλάμη του άλλου

Το δείχνει

1ος  



Όταν η μπάλα, μετά την 1η, 2η ή 3η επαφή της 
ομάδας, καταλήξει έξω από τη δική της πλευρά 
του γηπέδου, η σωστή χειροσήμανση/υπόδειξη 
είναι μπλοκ-άουτ «άγγιγμα μπάλας».

Επαφή με την μπάλα



Αν η μπάλα, μετά από επίθεση χωρίς 
μπλοκ, χτυπήσει τον επόπτη, τον 2ο 

διαιτητή ή τον προπονητή (στην πλευρά 
των αντιπάλων)

Δείχνουμε ΑΟΥΤ





Όταν η μπάλα, μετά από επίθεση έρθει σε 
επαφή με το μπλοκ ή με οποιονδήποτε 

αμυντικό παίκτη και στη συνέχεια 
χτυπήσει τον 2ο διαιτητή, τον επόπτη, τον 
προπονητή ή την οροφή ή οποιοδήποτε 

εξωτερικό αντικείμενο (από την ίδια 
πλευρά του μπλοκ ή του αμυντικού 
παίκτη) Δείχνουμε ΜΠΛΟΚ ΑΟΥΤ.

Είναι ΑΟΥΤ η επαφή της μπάλας
1) Με τα σχοινιά
2) Τους στυλοβάτες
3) Την σκάλα του διαιτητή και
4) Το μέρος του φιλέ έξω από τις αντένες



Εάν η μπάλα δεν περνά το κατακόρυφο 
επίπεδο του φιλέ, μετά το 3ο κτύπημα της 
ομάδας

Εάν ο παίκτης που έπαιξε τελευταίος την 
μπάλα την ακουμπήσει ξανά, η σωστή 
χειροσήμανση είναι «διπλή επαφή».

Εάν κάποιος άλλος συμπαίκτης του 
ακουμπήσει την μπάλα, η σωστή 
χειροσήμανση είναι «4 επαφές».



Το επιθετικό χτύπημα δεν ολοκληρώθηκε

Δείχνουμε 4 επαφές

Εάν κάποιος άλλος συμπαίκτης του ακουμπήσει 
την μπάλα, η σωστή χειροσήμανση είναι «4 

επαφές».



Το επιθετικό χτύπημα δεν ολοκληρώθηκε

Δείχνουμε  2 επαφές

Εάν ο παίκτης που έπαιξε τελευταίος την μπάλα 
την ακουμπήσει ξανά, η σωστή χειροσήμανση 

είναι «διπλή επαφή».



Η μπάλα κατευθείαν άουτ (χωρίς μπλοκ)
 Δείχνουμε ΑΟΥΤ



Η μπάλα μετά από άμυνα χτυπάει στον 2ο
Δείχνουμε ΜΠΛΟΚ ΑΟΥΤ



Η μπάλα μετά από άμυνα χτυπάει στον 
προπονητή - Δείχνουμε ΜΠΛΟΚ ΑΟΥΤ



Η μπάλα μετά από άμυνα χτυπάει στον 
επόπτη - Δείχνουμε ΜΠΛΟΚ ΑΟΥΤ



� Προειδοποίησης καθυστέρησης
� Ποινή καθυστέρησης

Καλύπτει τον καρπό με κίτρινη κάρτα 
(προειδοποίηση) και με κόκκινη 

κάρτα (ποινή)

Το δείχνει

1ος  



Αλλαγή παίκτη
Αυτή η χειροσήμανση δεν 
γίνεται πλέον από τους 
διαιτητές.
Κάποιοι διαιτητές την κάνουν, 
όταν ο σημειωτής δεν πατάει 
το μπάζερ, και σφυρίζουν για 
αλλαγή .

ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ



Όταν ένας παίκτης έχει δηλωθεί στην αρχική 
περιστροφή και τραυματίζεται πριν την έναρξη 
του αγώνα, ο προπονητής και ο 2ος διαιτητής 
πρέπει να κάνουν την επίσημη χειροσήμανση 
της αλλαγής, έτσι ώστε όλοι να το κατανοήσουν.

Όταν οι θέσεις αρχικής παράταξης και οι θέσεις 
στο γήπεδο δεν συμφωνούν και ο προπονητής 
θέλει να τις διατηρήσει και να κάνει αλλαγές 
στο 0-0, ο προπονητής πρέπει να κάνει την 
χειροσήμανση της αλλαγής, έτσι ώστε όλοι να 
το κατανοήσουν.



Ευχαριστούμε

ΚΕΔ/ΕΟΠΕ


