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Mαρούσι, 26 Ιουλίου 2022 

Αριθ.πρωτ. 3065  

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Volley League Α1 Γυναικών 

Αγωνιστικής Περιόδου 2022 - 2023 
 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, του Γενικού 

Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Διεθνούς Κανονισμού 

Πετοσφαίρισης, του νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Γενικής Προκήρυξης 

Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2022-2023 με αριθ. πρωτ. 

2938/7.7.2022  

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 

 

το πρωτάθλημα Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Volley League Α1 Γυναικών 2022-2023, 

με τους πιο κάτω όρους: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παρακάτω δεκατρία σωματεία: 

ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΣ ΑΡΗΣ, ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ, ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ, ΑΣΠ ΘΕΤΙΣ, ΑΟ 

ΘΗΡΑΣ, ΑΟ ΛΑΜΙΑΣ 2013, ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, ΑΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, 

ΑΟΝ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ, ΠΑΟΚ 

Η συμμετοχή στο Πρωτάθλημα των Σωματείων που έχουν αυτό το δικαίωμα είναι 

υποχρεωτική. 

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 (Pre League 

Γυναικών). Στο σωματείο επιβάλλεται με απόφαση του ΜΔΟ/ΕΟΠΕ αφαίρεση βαθμών από το 

πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, 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 δηλώσει να αγωνιστεί. Στην περίπτωση αυτή 

υπολογίζεται ο αριθμός των αγώνων της Α’ Φάσης, ενώ αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, 

αυτός στρογγυλοποιείται στην κατώτερη ακέραιη μονάδα. 

  Το ίδιο ισχύει και στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1) που δηλώσει συμμετοχή με επιφύλαξη κάποιου από τα άρθρα της παρούσας προκήρυξης, 

της Γενικής Προκήρυξης και του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 

Πρωταθλημάτων 

2) που δεν αποσταλεί το έγγραφο παραχώρησης χρήσης του γηπέδου μέχρι τριάντα (30) 

ημέρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην 



                

 

                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 

 

Ειδική Προκήρυξη Volley League A1 Γυναικών Σελίδα 2 
 

περίπτωση που η μη αποστολή του εγγράφου παραχώρησης χρήσης οφείλεται στη μη 

αδειοδότηση της εγκατάστασης, οπότε θα επιλαμβάνεται το Δ.Σ. της ΕΟΠΕ. 

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

υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (Pre League Γυναικών). Στο σωματείο 

επιβάλλεται με απόφαση του ΜΔΟ/ΕΟΠΕ επιβάλλεται σε αυτό χρηματική ποινή χιλίων 

πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) και αφαίρεση βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει 

την επόμενη αγωνιστική περίοδο, 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 δηλώσει να αγωνιστεί. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται ο αριθμός των αγώνων της Α’ 

Φάσης, ενώ αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην κατώτερη 

ακέραιη μονάδα. 

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 χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) και αφαίρεση βαθμών από το πρωτάθλημα που θα 

συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, 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 δηλώσει να αγωνιστεί. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται ο αριθμός 

των αγώνων της Α’ Φάσης, ενώ αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται 

στην κατώτερη ακέραιη μονάδα. 

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 χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) και αφαίρεση βαθμών από το πρωτάθλημα που θα 

συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, 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 δηλώσει να αγωνιστεί. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται ο αριθμός 

των αγώνων της Α’ Φάσης, ενώ αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται 

στην κατώτερη ακέραιη μονάδα. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

α) Τα σωματεία που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας - Volley League Α1 

Γυναικών πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΟΠΕ, σύμφωνα με το Κεφ. Β άρθρου 9 του Γενικού 

Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και με το Κεφ. Η παρ. 1 της Γενικής 

Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2022-2023, συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση 
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συμμετοχής στο Πρωτάθλημα μέχρι και την Τρίτη 2 Αυγούστου                                     

2022. Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν χρηματικό παράβολο για τη συμμετοχή στο 

πρωτάθλημα ποσού εκατό ευρώ (100 €). Σε περίπτωση μη καταβολής του παραβόλου η 

δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή. 

β) Η ημερομηνία της κλήρωσης για τον καθορισμό του προγράμματος της Α’ Φάσης, ο τόπος και 

η ώρα διεξαγωγής της θα γίνουν έγκαιρα γνωστοί. 

 Στην κλήρωση πρέπει να συμμετέχουν τα σωματεία με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 

γ) To πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 22/10/2022 και θα τελειώσει στις 14/5/2023 το αργότερο. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

α) Την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήματος αναλαμβάνει η Ε.Ο.ΠΕ. 

β) Η ΕΟΠΕ, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, 

μπορεί και έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συμπαράσταση των Τοπικών Ενώσεων και Τοπικών 

Επιτροπών, με σκοπό την κατά το δυνατόν καλύτερη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. 

γ) Ο Παρατηρητής του αγώνα είναι υποχρεωμένος να στέλνει στην ΕΟΠΕ, μέσα σε δύο μέρες 

οπωσδήποτε, το φύλλο του αγώνα και τις παρατηρήσεις του, αν τυχόν υπάρχουν. 

δ) Σε περίπτωση παραπτώματος αθλήτριας, προπονητή ή άλλου παράγοντα του διαγωνιζομένου 

σωματείου, ο σχετικός φάκελος  (έκθεση, έγγραφο υπόμνημα και κάθε άλλο διαφωτιστικό 

στοιχείο που είναι απαραίτητο για το σχηματισμό δίκαιης κρίσης, για την έκδοση απόφασης 

από τα αρμόδια όργανα), πρέπει να στέλνεται στην ΕΟΠΕ με email στο 

agonistiko@volleyball.gr από τον Παρατηρητή του αγώνα, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα 

και ταχυδρομικά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον αγώνα, από τον Παρατηρητή 

του αγώνα  με την ένδειξη “ΕΠΕΙΓΟΝ”.  

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

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΑΝΟΔΟΣ από την PRE LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

1. Το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών – Volley League Α1 Γυναικών θα 

διεξαχθεί σε δύο φάσεις με το πιο κάτω σύστημα: 

 

Α. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ 

Οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα αγωνισθούν σε πρωτάθλημα δύο γύρων με 

βαθμολογία και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα βγει μετά από κλήρωση. Μετά τους 

αγώνες αυτούς και σύμφωνα με την βαθμολογία (άρθρο 17o) οι ομάδες κατατάσσονται: 

 Από το Α1-1 έως Α1-13 

 

Β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ 

1) Οι ομάδες που θα έχουν καταλάβει τις θέσεις Α1-1 έως Α1-8 θα αγωνισθούν σε Play Off 

με το πιο κάτω σύστημα: 

 

Play Off 1 - 8 

Οι ομάδες (θέσεις Α1-1 έως και  Α1-8 της Α’ Φάσης) θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε δύο 

αγώνες (εντός-εκτός) ως εξής: 
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Α1-1 v Α1-8 (α) 

Α1-4 v Α1-5 (β) 

Α1-3 v Α1-6 (γ) 

Α1-2 v Α1-7 (δ) 

 

Γηπεδούχος του πρώτου αγώνα είναι η ομάδα η οποία θα καταλάβει τη χαμηλότερη θέση 

στον τελικό βαθμολογικό πίνακα της Α’ Φάσης (δηλαδή Α1-5, Α1-6, Α1-7 και Α1-8). 

Στην περίπτωση που και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν από μία νίκη, στους δύο 

μεταξύ τους αγώνες, δημιουργείται βαθμολογία, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 17 

της παρούσης (3 βαθμοί για νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ, 2 βαθμοί για νίκη με 3-2 σετ, 1 βαθμό 

για ήττα με 2-3 σετ και Ο βαθμοί για ήττα με 1-3 και 0-3 σετ). Εάν με την βαθμολογία 

αυτή έχουν τους ίδιους βαθμούς, τότε μετά τη λήξη του 2ου αγώνα θα διεξάγεται Χρυσό 

Σετ (golden set-σετ ισοπαλίας) στους δεκαπέντε (15) πόντους με ελάχιστο προβάδισμα 

δύο (2) πόντων, όπως ισχύει σε όλα τα άλλα σετ. 

 

Οι νικητές των αγώνων (α), (β), (γ) και (δ) προκρίνονται στους αγώνες Play Off 1-4.  

 

Οι ηττημένες ομάδες δεν θα δώσουν άλλους αγώνες και θα καταλάβουν τις θέσεις από 5 

έως και 8 της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης σύμφωνα με τη σειρά που τερμάτισαν 

μεταξύ τους στον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα στην Α’ Φάση του πρωταθλήματος. 

 

Play Off 1- 4 

Οι νικητές των αγώνων Play Off 1-8 θα αγωνιστούν με το παρακάτω σύστημα μέχρι να 

συμπληρωθούν δύο νίκες (μη συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της Α’ Φάσης): 

Ν(α)  v  Ν(β) 1 

Ν(γ)  v  Ν(δ)  2 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων εναλλάξ αρχής γενομένης από την έδρα 

της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. 

Για τον καθορισμό της έδρας του πρώτου αγώνα, για οποιαδήποτε θέση, θα λαμβάνεται 

υπόψη η Τελική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων της Α Φάσης. 

Οι νικητές των αγώνων Play Off 1-4 προκρίνονται στους αγώνες  Play Off 1-2 και οι 

ηττημένες ομάδες στους αγώνες Play Off 3-4. 

 

Play Off 1 – 2: Ν(1) v Ν(2) 

Οι ομάδες θα αγωνιστούν για τις θέσεις 1 και 2 του πρωταθλήματος μέχρι να 

συμπληρωθούν τρεις νίκες (μη συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της Α’ Φάσης). 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων εναλλάξ αρχής γενομένης από την έδρα 

της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. 

Για τον καθορισμό της έδρας του πρώτου αγώνα, για οποιαδήποτε θέση, θα λαμβάνεται 

υπόψη η Τελική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων της Α Φάσης. 

 

Play Off 3 – 4: Η(1) v Η(2) 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν μόνο στην περίπτωση που η 4η θέση δεν δίνει δικαίωμα 

συμμετοχής στα Κύπελλα Ευρώπης 2023-2024. 

Στην περίπτωση μη διεξαγωγής Play Off 3-4 οι ομάδες θα καταλάβουν τις θέσεις 3 και 4 

της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης σύμφωνα με τη σειρά που τερμάτισαν μεταξύ τους 
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στην Τελική Βαθμολογική Κατάταξη στην Α’ Φάση του πρωταθλήματος, ενώ σε 

περίπτωση διεξαγωγής οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους, μέχρι να συμπληρωθούν 

δύο (2) νίκες (μη συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της Α Φάσης)  

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων εναλλάξ αρχής γενομένης από την έδρα 

της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. 

Για τον καθορισμό της έδρας του πρώτου αγώνα, για οποιαδήποτε θέση, θα λαμβάνεται 

υπόψη η Τελική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων της Α Φάσης. 

 

2) Οι ομάδες που θα έχουν καταλάβει τις θέσεις Α1-9 έως Α1-12 θα αγωνισθούν σε Play 

Out με το πιο κάτω σύστημα: 

Οι ομάδες (θέσεις Α1-9 έως και  Α1-12 της Α’ Φάσης) θα αγωνιστούν μεταξύ τους μέχρι 

να συμπληρωθούν δύο νίκες (μη συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της Α’ Φάσης), ως 

εξής: 

Α1-9   v Α1-12 (α) 

Α1-10 v Α1-11  (β) 

 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων εναλλάξ αρχής γενομένης από την έδρα 

της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. 

Για τον καθορισμό της έδρας του πρώτου αγώνα, για οποιαδήποτε θέση, θα λαμβάνεται 

υπόψη η Τελική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων της Α Φάσης. 

  

 Οι νικητές των αγώνων (α) και (β) θα καταλάβουν τις θέσεις 9 και 10 της Τελικής 

Βαθμολογικής Κατάταξης σύμφωνα με τη σειρά που τερμάτισαν μεταξύ τους στον Τελικό 

Βαθμολογικό Πίνακα στην Α’ Φάση του πρωταθλήματος. 

 

 Οι ηττημένοι των αγώνων (α) και (β) θα καταλάβουν τις θέσεις 11 και 12 της Τελικής 

Βαθμολογικής Κατάταξης σύμφωνα με τη σειρά που τερμάτισαν μεταξύ τους στον Τελικό 

Βαθμολογικό Πίνακα στην Α’ Φάση του πρωταθλήματος και υποβιβάζονται στην Pre 

League Γυναικών. 

 

2. Υποβιβασμός στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (Pre League Γυναικών), καθώς και Άνοδος 

στην Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών 

 Στην Pre League Γυναικών θα υποβιβαστούν οι ομάδες που θα καταλάβουν: 

- την 13η θέση στον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα της Α’ Φάσης του πρωταθλήματος  

- την 11η και την 12η θέση στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος μετά τη διεξαγωγή των 

αγώνων Play Out. 

 Στην Α1 Εθνική κατηγορία Γυναικών – Volley League Α1 Γυναικών, θα ανέλθουν οι ομάδες 

που θα καταλάβουν: 

- την 1η θέση στην Τελική Βαθμολογική κατάταξη της Pre League Γυναικών  

- την 2η θέση στην Τελική Κατάταξη των ομάδων στην Pre League Γυναικών μετά τη διεξαγωγή 

των αγώνων Play Off. 

  

3. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2023-2024 στην Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών θα έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής έως δώδεκα (12) ομάδες. 
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4. Εφόσον η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας, συνεχίσει την εφαρμογή περιορισμών 

για την πρόληψη έναντι του  κορωνοϊού COVID-19, οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το 

Υγειονομικό Πρωτόκολλο Αγώνων Πετοσφαίρισης, όπως αυτό θα ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, 

θα ισχύουν οι ποινές μη τήρησης του πρωτοκόλλου, που θα καθοριστούν με Συμπληρωματική 

Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων. 

 

5. Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους Κανονισμούς Παιδιάς της 

FIVB. Δεν ισχύουν οι τεχνικές ανάπαυλες (τεχνικά time out), ενώ τα κανονικά time out 

είναι δύο για κάθε ομάδα σε κάθε σετ με διάρκεια 30’’ το καθένα 

 

6. Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν με έγχρωμες μπάλες ΜIKASA τύπου V200W 

ή MOLTEN τύπου V5M5000 ή GALA τύπου BV5591S. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

 

1.  α) Όλοι οι αγώνες θα γίνουν σε κλειστά γήπεδα που θα δηλώσουν τα σωματεία και θα εγκρίνει 

η ΕΟΠΕ, σύμφωνα με ότι αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ άρθρα 12, 13 και 14 του Γενικού 

Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και στο Κεφάλαιο Η παράγραφος 

2α της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2022-2023. Σε όλα τα γήπεδα ο αγωνιστικός 

χώρος πρέπει να είναι βαμμένος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές (χρώμα κίτρινο ή 

πορτοκαλί ή άλλο χρώμα αντίθετο με τον περιβάλλοντα αγωνιστικό χώρο). Δεν θα 

διεξάγεται κανένας αγώνας σε γήπεδο που δεν είναι βαμμένο όπως παραπάνω. 

 β) Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής 

Πρωταθλημάτων και στο Κεφάλαιο Η παρ. 2β της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 

2022-2023, όλα τα Σωματεία της Α1 Εθνικής κατηγορίας είναι υποχρεωμένα, μέσα στη 

δήλωση συμμετοχής τους στο Πρωτάθλημα, να αναφέρουν το γήπεδο που θα αγωνίζονται 

και να υποβάλλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαζί με τη δήλωση, την άδεια λειτουργίας του Κλειστού 

Γυμναστήριου και έγγραφο της Διοίκησης του γυμναστηρίου που να αναφέρει ότι το 

γήπεδο αυτό παραχωρείται για αγώνες Πετοσφαίρισης, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ. 

 Στην περίπτωση που το γυμναστήριο που δηλώσει το σωματείο ως έδρα, δεν διαθέτει κατά 

τον χρόνο υποβολής της δήλωσης συμμετοχής  άδεια λειτουργίας, τότε το σωματείο θα 

πρέπει να δηλώσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δεύτερο γήπεδο το οποίο θα διαθέτει άδεια λειτουργίας 

και έγγραφο της Διοίκησης του γυμναστηρίου που να αναφέρει ότι αυτό παραχωρείται 

όπως παραπάνω. Στο δεύτερο αυτό γήπεδο θα διεξάγονται οι αγώνες της ομάδες μέχρι την 

έκδοση άδειας λειτουργίας του πρώτου γηπέδου που έχουν δηλώσει.  

 γ) Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να επιμελούνται την έκδοση των αδειών 

αγώνων για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας τους, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να κοινοποιούν αντίγραφο 

της άδειας διεξαγωγής στην οικεία αστυνομική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων 

ασφαλείας και τάξης. 

 δ) Σε περίπτωση τιμωρίας της έδρας του σωματείου από το Μονομελές Πειθαρχικό 

Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΟΠΕ, ο αγώνας θα διεξάγεται χωρίς θεατές «κεκλεισμένων των 

θυρών» σύμφωνα με τον ν. 3262/2004 Κεφ. Β άρθρο 9 παρ. 1. 
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  Η ΕΟΠΕ με ειδική Εγκύκλιο θα ανακοινώσει έγκαιρα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος 

τα άτομα που θα έχουν δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο.  

ε) Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίσουν την παρουσία ιατρού στον 

αγώνα, ο οποίος θα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον τριάντα λεπτά (30΄) πριν 

την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, δηλώνοντας την παρουσία του στον 

Παρατηρητή του Αγώνα εφόσον υπάρχει, άλλως στον Α’ Διαιτητή και παρουσιάζοντας σε 

αυτόν την κάρτα ιατρού του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει.  

Σε περίπτωση που μέχρι την ώρα έναρξης του αγώνα δεν έχει παρουσιαστεί ο γιατρός, 

ισχύουν τα παρακάτω: 

1) στην περίπτωση που ο αγώνας διεξάγεται και δεν προσέλθει ο ιατρός μέχρι τη λήξη του 

πρώτου σετ, επιβάλλεται στο σωματείο χρηματικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €) 

2) την επόμενη και κάθε επόμενη φορά που δεν θα προσέλθει ο γιατρός, ο αγώνας δεν 

διεξάγεται και η γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα με 0-3 σετ και 0-75 πόντους 

Σε περίπτωση που ο ιατρός του αγώνα δεν παρουσιαστεί 30’ πριν την ώρα έναρξης του 

αγώνα, το γηπεδούχο σωματείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εφαρμογή της διάταξης του 

άρθρου 14 παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων 

και  να ζητήσει την μετάθεση της ώρας έναρξης του αγώνα κατά τριάντα (30’) λεπτά, το 

πολύ. 

στ) Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να καλύπτουν στατιστικά όλους τους εντός 

έδρας αγώνες, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από το Γραφείο Τύπου της ΕΟΠΕ 

και υποχρεωτικά με το επίσημο πρόγραμμα στατιστικής που θα παρέχεται από την 

Εταιρεία με την οποία θα συμβληθεί η Ε.Ο.ΠΕ. Για την στατιστική κάλυψη, κάθε 

Σωματείο πρέπει να συμβληθεί με Φυσικό Πρόσωπο/Συνεργάτη ο οποίος/οποία 

πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τις σχετικές εκπαιδεύσεις που θα 

παρέχει η Ε.Ο.ΠΕ. Το στατιστικό πρόγραμμα θα παρέχεται δωρεάν από την Ε.Ο.ΠΕ.  

 Μη παροχή υπηρεσιών στατιστικής κάλυψης θα επιφέρει και τις ανάλογες 

συνέπειες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 16 της παρούσης. 

 Η στατιστική του αγώνα θα στέλνεται με email στο Γραφείο Τύπου της ΕΟΠΕ 

(press@volleyball.gr) το αργότερο μέχρι είκοσι λεπτά (20’) μετά τη λήξη του αγώνα. 

 ζ)  Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος, τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει: 

  1) να υπάρχει στο γήπεδο μικροφωνική εγκατάσταση 

 2) να έχουν έναν Εκφωνητή, ο οποίος θα έχει τα εξής καθήκοντα: 

-  Αναγγελία του αγώνα (Διοργάνωση - Γήπεδο - Αντίπαλοι) κατά την διάρκεια της 

παράταξης των ομάδων εκατέρωθεν του φιλέ. 

-  Αναγγελία των 6 αθλητριών και του libero που θα ξεκινούν σε κάθε ομάδα, 3 λεπτά 

(3’) πριν την έναρξη του αγώνα και μετά την παράταξη των ομάδων στο φιλέ και 

αφού οι ομάδες αποσυρθούν στους πάγκους. 

-  Αναγγελία των ονομάτων των αθλητριών, κατά την διάρκεια των αλλαγών. 

-  Αναγγελία των time outs 

-  Οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση 

3) να έχουν ένα DJ, για την μουσική και τα ηχητικά μηνύματα στα time out και στην 

ανάπαυλα ανάμεσα στα σετ 

4) να έχουν Cheerleaders (προαιρετικά) 

5) να εξασφαλίσουν την παροχή ενσύρματης ή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο 

(internet) 
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6) να διαμορφώσουν ειδικό χώρο με δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) τουλάχιστον θέσεις 

εργασίας για τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. Το Γραφείο Τύπου της ΕΟΠΕ μπορεί να 

ζητήσει την αύξηση των θέσεων κατά πέντε (5) για συγκεκριμένο αγώνα/αγώνες. 

7) να διαμορφώσουν ειδικό χώρο για την τοποθέτηση των τηλεοπτικών καμερών, σε 

περίπτωση τηλεοπτικής κάλυψης 

  

η) Κανόνες MARKETING    

1. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να ορίσουν έναν υπεύθυνο Επικοινωνίας-Marketing 

για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των σωματείων και της ΕΟΠΕ και να 

γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στο Τμήμα Marketing της ΕΟΠΕ. 

2.  Χορηγοί – υποστηρικτές πρωταθλήματος 

Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία με κεντρικό χορηγό ή κεντρικό 

υποστηρικτή/ές του πρωταθλήματος. Τα σωματεία σε τυχόν συνομιλίες ή 

συνεργασίες με χορηγό θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την περίπτωση αυτή και 

να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Marketing της ΕΟΠΕ και κατόπιν συνεννόησης και 

συμφωνίας με την ΕΟΠΕ να προχωρήσουν με τον ενδιαφερόμενο χορηγό τους. 

3. Διαφημιστικές πινακίδες και αυτοκόλλητων δαπέδου χορηγών-υποστηρικτών 

πρωταθλήματος 

Τα σωματεία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ να τοποθετούν στα γήπεδα τις διαφημίσεις των 

χορηγών ή υποστηρικτών του πρωταθλήματος στα σημεία που θα προβλέπονται στο 

Layout του γηπέδου που θα σας σταλεί έγκαιρα. 

Συγκεκριμένα οι θέσεις που δεσμεύονται από την ΕΟΠΕ για την προβολή των 

χορηγών του πρωταθλήματος είναι: 

- 6 θέσεις πινακίδων (διαστάσεων 3,4 Χ 1μ), από τις οποίες η μία θα είναι η 

ταυτότητα της διοργάνωσης της Α1 Γυναικών και η άλλη το λογότυπο της ΕΟΠΕ. 

-  2 αυτοκόλλητα stickers (3,40 X 1 μ.) εντός του αγωνιστικού χώρου (1 σε κάθε 

σερβίς) 

- Λογότυπα στο Φιλέ. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίσουν τη 

δυνατότητα προβολής του 50 % του χώρου του επίσημων  χορηγών της ΕΟΠΕ 

κατά μήκος της φάσας του φιλέ στο ανώτερο τμήμα του φιλέ (όταν υπάρχει 

τηλεοπτική μετάδοση αγώνα από το εκάστοτε γήπεδο) 

- 1 αυτοκόλλητο στο χώρο μπροστά από την Γραμματεία (διάσταση 1 Χ 3 μ.) 

-  1 αυτοκόλλητο (διάσταση 1 Χ 3) μπροστά από τους πάγκους των ομάδων  

4. Ηχητικά μηνύματα χορηγών-υποστηρικτών πρωταθλήματος 

Κατά τη διάρκεια των time-out και στην ανάπαυλα ανάμεσα στα σετ, τα σωματεία 

είναι υποχρεωμένα να μεταδίδουν τα ηχητικά μηνύματα των χορηγών-υποστηρικτών 

του πρωταθλήματος 

5. Επιτρεπόμενα Μέσα Προβολής: 

Τα γηπεδούχα σωματεία έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα παρακάτω: 

• Διαφημιστικές πινακίδες περιβάλλοντος αγωνιστικού χώρου 

• Λάβαρα-Σημαίες σε οποιοδήποτε σημείο εντός του γηπέδου και ανεξάρτητα ύψους 

τοποθέτησης αλλά όχι επάνω στις διαφημιστικές πινακίδες περιβάλλοντος 

αγωνιστικού χώρου 

•  Πανό σε οποιοδήποτε σημείο εντός του γηπέδου και ανεξάρτητα ύψους 

τοποθέτησης αλλά όχι επάνω στις διαφημιστικές πινακίδες περιβάλλοντος 

αγωνιστικού χώρου 
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Στα μέσα προβολής επιτρέπεται να εμφανίζονται ΜΟΝΟ: 

•  Εμπορικά Σήματα και άλλα χαρακτηριστικά (μότο, συνθήματα κ.ο.κ.) Εταιρειών 

•  Λογότυπα Αθλητικών Σωματείων 

•   Λογότυπα ΕΟΠΕ και Διοργάνωσης  

Σε περίπτωση τοποθέτησης κοινωνικού ή πέραν των προβλεπομένων παραπάνω 

μηνυμάτων, σε πινακίδα ή σε λάβαρο ή σε σημαία ή σε πανό, αυτό θα γίνεται μόνο κατόπιν 

σχετικής έγκρισης της ΕΟΠΕ. Για το λόγο αυτό το σωματείο θα πρέπει να στείλει στην 

ΕΟΠΕ τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα το σχετικό 

αίτημα με το πλήρες κείμενο του μηνύματος. 

Ο Παρατηρητής Αγώνα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο σωστής τοποθέτησης των Μέσων 

προβολής. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα αναγραφόμενα στην παρούσα, ο αγώνας 

δεν ξεκινάει και/ή συνεχίζεται, εάν δεν επανέλθουν στην σωστή τους θέση, ενώ όσα Μέσα 

Προβολής δεν τηρούν τις προϋποθέσεις αυτές, πρέπει να απομακρύνονται, με ευθύνη του 

γηπεδούχου Σωματείου. 

2. Σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος θα χρησιμοποιηθεί Ηλεκτρονικό Φύλλο Αγώνος 

και για το λόγο αυτό τα γηπεδούχα σωματεία θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω: 

- Laptop με εγκατεστημένο το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού φύλλου αγώνος. 

-  Εκτυπωτή  για την εκτύπωση του φύλλου αγώνος 

- Ενσύρματη σύνδεση internet υψηλής ταχύτητας για το Laptop που θα χρησιμοποιεί το 

ηλεκτρονικό Φ.Α. 

- Εφεδρικό Laptop με εγκατεστημένο το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού φύλλου αγώνος 

-  Σε ετοιμότητα Usb stick κινητής τηλεφωνίας ή κινητό τηλέφωνο για δημιουργία hotspot 

σε περίπτωση βλάβης του internet 

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κάποιου από τα παραπάνω, που έχει ως αποτέλεσμα τη μη 

σωστή λειτουργία του Ηλεκτρονικού Φύλλου Αγώνος, ο αγώνας θα διεξάγεται με έντυπο 

Φύλλο Αγώνος και το ΔΣ της ΕΟΠΕ θα επιβάλλει στο σωματείο χρηματικό πρόστιμο που 

προβλέπεται στο άρθρο 16 της παρούσης. 

3. Εκτός από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Παιδιάς και το Γενικό 

Κανονισμό Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, τα γηπεδούχα Σωματεία έχουν τις πιο 

κάτω υποχρεώσεις: 

α) Να απομακρύνουν κάθε κινητό εμπόδιο που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο (π.χ. 

μπασκέτες), έτσι ώστε ο ελεύθερος αγωνιστικός χώρος να έχει διαστάσεις 18 μ. (πλάτος) 

και 31 μ. (μήκος) 

β) Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα στη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα να αναφέρουν 

την ώρα που θα παραχωρήσουν προπόνηση στην φιλοξενούμενη ομάδα την παραμονή της 

ημέρας διεξαγωγής του αγώνα. Η προπόνηση θα έχει διάρκεια μιάμιση (1 ½) ώρα. Σε 

περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό η προπόνηση να γίνει στο γήπεδο που θα διεξαχθεί ο 

αγώνας, τότε το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίσει την προπόνηση 

της φιλοξενούμενης ομάδας σε κοντινό γήπεδο. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η ώρα 

προπόνησης, εκτός του προβλεπόμενου προστίμου το γηπεδούχο σωματείο (εφόσον 

πρόκειται για αγώνα του Α’ Γύρου) δεν θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει προπόνηση από την 

ομάδα αυτή στο Β’ Γύρο. 

   γ) Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν στο τραπέζι της γραμματείας 

χειροκίνητο πίνακα καταγραφής του σκορ και κουδούνι για τις αλλαγές των παικτριών. 

  δ) Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν στο τραπέζι της γραμματείας έναν 

εφεδρικό φιλέ και ένα ζευγάρι αντένες. 
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  ε) Τη γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν δέκα τέσσερις (14) μπάλες (της 

κατηγορίας του πρωταθλήματος) σε καλή κατάσταση από τις οποίες επτά (7) θα δίνουν 

 υποχρεωτικά στην φιλοξενούμενη ομάδα για προθέρμανση. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

λιγότερες από 14 μπάλες, τότε η φιλοξενούμενη ομάδα θα πάρει τις 7 για την 

 προθέρμανση και τις υπόλοιπες η γηπεδούχος. Υπεύθυνοι για την εφαρμογή είναι ο Α’ 

Διαιτητής και ο Παρατηρητής του αγώνα.  

  στ) Εκπρόσωπος Τύπου Σωματείου και ΜΜΕ 

1)  Για την μέγιστη προβολή του πρωταθλήματος, του σωματείου και του αθλήματος είναι 

αναγκαία η συνεργασία με επαγγελματία-πιστοποιημένο δημοσιογράφο, ο οποίος 

πρέπει να δηλωθεί στην ΕΟΠΕ τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη του 

πρωταθλήματος. Θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το Γραφείο Τύπου της ΕΟΠΕ 

και από κοινού θα συντονίζουν τις δράσεις προβολής των αγώνων, εκδηλώσεων, 

συνεντεύξεων, αναρτήσεων στα social media και γενικά όλες τις δημοσιογραφικές 

εργασίες. 

2) Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να διαμορφώσουν ειδικό χώρο με δέκα 

(10) έως δεκαπέντε (15) θέσεις για τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. και να παρέχουν 

ενσύρματη ή ασύρματη πρόσβαση το διαδίκτυο (internet). 

 Το γηπεδούχο σωματείο πρέπει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή φιλοξενία στους 

εκπροσώπους του Τύπου, φωτογράφων, τεχνικών και συνεργείων της τηλεόρασης. 

3) Οι δημοσιογράφοι με κάρτα ΕΣΗΕΑ-ΕΣΗΕΜΘ/ΠΣΑΤ μπορούν να μπαίνουν ελεύθερα 

στο γήπεδο αλλά όχι στον αγωνιστικό χώρο. 

 Οι διαπιστευμένοι φωτογράφοι και όσοι έχουν σύμβαση με την ΕΟΠΕ για την προβολή 

του αθλήματος/πρωταθλήματος έχουν ειδικά διακριτικά γιλέκα (με σήμανση foto) και 

εισέρχονται στο γήπεδο ενημερώνοντας τον παρατηρητή του αγώνα. 

4) Ο Υπεύθυνος Τύπου του σωματείου μαζί με τον έφορο της γηπεδούχου ομάδας, 

συντονίζει τις συνεντεύξεις και τη συνέντευξη τύπου (Α’ προπονητή και αρχηγού-

αθλήτριας της κάθε ομάδας) στην μεικτή ζώνη και πάντα με τα προβλεπόμενα 

υγειονομικά πρωτόκολλα, δίνοντας προτεραιότητα πάντα στο συνεργείο του 

συμβαλλόμενου (εφόσον υπάρχει) τηλεοπτικού δικτύου και φροντίζοντας πάντα τις 

σωστές προδιαγραφές προβολής του μεγάλου χορηγού του πρωταθλήματος. 

5) Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να κατασκευάσουν ένα backdrop διαστάσεων 3 Χ 

1.80 μ. στο οποίο θα προβάλλονται όλοι οι χορηγοί της ΕΟΠΕ και του κάθε σωματείου, 

σύμφωνα, σύμφωνα με το layout που θα σας αποσταλεί. Το σωματείο θα εξασφαλίσει 

το 30 % του χώρου για τους χορηγούς της ΕΟΠΕ. Το backdrop είναι απαραίτητο τόσο 

για τις συνεντεύξεις τύπου, την παροχή συνεντεύξεων στην mixed zone όσο και για 

την προβολή των χορηγών στην τηλεόραση.   

6) Ο υπεύθυνος τύπου του σωματείου είναι υποχρεωμένος μετά τη λήξη του αγώνα να 

στέλνει στο Γραφείο Τύπου της ΕΟΠΕ με email (press@volleyball.gr): 

α) το στατιστικό φύλλο του αγώνα 

β) κείμενο έως 400 λέξεις με την περιγραφή του αγώνα και τις δηλώσεις των 

προπονητών/αθλητριών 

γ) έξι (6) τουλάχιστον φωτογραφίες από στιγμές του αγώνα, προσώπων του αγώνα 

και της συνέντευξης τύπου 

7) τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να βιντεοσκοπούν τον αγώνα και το video 

θα είναι στη διάθεση του Γραφείου Τύπου της ΕΟΠΕ, όποτε αυτό ζητηθεί. 

mailto:press@volleyball.gr
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 η) Οι αγώνες θα γίνονται υποχρεωτικά με τρεις μπάλες, που θα επιλέγει ο διαιτητής πριν από 

την ώρα έναρξης του αγώνα.  

   Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα στην οργάνωση συστήματος κυκλοφορίας της 

μπάλας με μικρά παιδιά (ball boys-gils) και σκουπίσματος του δαπέδου (floor moppers). Η 

ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετήσει τη διαφήμιση χορηγού ή υποστηρικτή το 

πρωταθλήματος στις εμφανίσεις των ball boys-girls και των floor moppers, με την 

προϋπόθεση ότι θα αναλάβει την κατασκευή αυτών. 

  Γι’ αυτό τον σκοπό πρέπει να υπάρχουν ΕΠΤΑ (7) - και σε καμία περίπτωση λιγότερα 

από ΠΕΝΤΕ (5) - παιδιά, τα ίδια κάθε φορά κατά προτίμηση, που θα εκπαιδευτούν για 

αυτές τις εργασίες, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

ΔΥΟ (2) από τα παιδιά θα τοποθετούνται πίσω από τις τελικές γραμμές και στην ίδια ευθεία 

με τον Α’ διαιτητή και τα οποία θα έχουν πάντα από μία μπάλα στα χέρια τους, την οποία 

θα δίνουν στην εκάστοτε αθλήτρια που ετοιμάζεται να σερβίρει. Τα παιδιά αυτά θα έχουν 

και από μια μικρή πετσέτα με την οποία θα σκουπίζουν την μπάλα, πριν την δώσουν στην 

αθλήτρια. 

1)  ΔΥΟ (2) από τα παιδιά τοποθετούνται πίσω από τις τελικές γραμμές και στην ίδια ευθεία 

με τον Β’ διαιτητή και τα οποία θα δίνουν την μπάλα στα παιδιά που με την σειρά τους 

δίνουν την μπάλα στην αθλήτρια που σερβίρει. 

ΕΝΑ (1) παιδί θα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου και πίσω από τον Α’ διαιτητή. Το 

παιδί αυτό θα βοηθάει στην ομαλή μεταβίβαση της μπάλας μεταξύ των δύο γηπέδων. 

ΟΙ ΜΠΑΛΕΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Α’ 

ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Β’ ΔΙΑΙΤΗΤΗ. 

ΔΥΟ (2) παιδιά θα βρίσκονται στο κέντρο του γηπέδου, πίσω από τον Β’ διαιτητή και 

στην ευθεία της γραμμής των 3 μέτρων σε κάθε γήπεδο. Τα παιδιά αυτά θα έχουν έργο 

στο γρήγορο σκούπισμα του κάθε γηπέδου, με τις ειδικές σκούπες, σε κάθε διακοπή 

(time out, διάστημα ανάμεσα στα σετ). Σε κάθε περίπτωση που τα παιδιά αυτά κρίνουν 

ότι το δάπεδο είναι επικίνδυνο για τις αθλήτριες (και αυτό συμβαίνει σχεδόν σε κάθε 

περίπτωση πτώσης αθλήτριας στο δάπεδο), θα εισέρχονται γρήγορα στο γήπεδο και θα 

σκουπίζουν το δάπεδο, αφού παράλληλα ειδοποιήσουν τον Α’ διαιτητή με ανάταση του 

ενός χεριού τους. 

 Σε κάθε περίπτωση το σκούπισμα πρέπει να γίνεται γρήγορα και να μην καθυστερούν 

τον αγώνα. 

Στα κενά των time out ή ανάμεσα στα σετ, τα παιδιά αυτά εισέρχονται στο γήπεδο, ανά 

ένα σε κάθε “τερραίν” και με τις ειδικές σκούπες σκουπίζουν το δάπεδο, στην αρχή στην 

ζώνη των 3 μέτρων και στην συνέχεια στο υπόλοιπο γήπεδο. 

Ο Α’ διαιτητής είναι ο μόνος που μπορεί να ζητήσει το σκούπισμα ενός σημείου, που 

θεωρεί ότι δεν καθαρίστηκε καλά. Οι αθλήτριες μπορούν να έχουν μαζί τους μικρές 

πετσέτες για το γρήγορο σκούπισμα του δαπέδου. 

Τα  παιδιά αυτά, πρέπει να είναι ομοιόμορφα ντυμένα, με φανέλες ή φόρμες 

της Ομάδας τους.  

   
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 

1) Το πρόγραμμα των συναντήσεων όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, 

ανακοινώνεται από την ΕΟΠΕ στα σωματεία: 
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α) δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αρχική έναρξη του Πρωταθλήματος ή οκτώ (8) 

ημέρες για την συνέχιση του προγράμματος.  

β) Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από κάθε αγώνα, σε κάθε άλλη περίπτωση (καθορισμός 

αγώνα μετά από αναβολή ή μετάθεση κλπ) και προκειμένου για τηλεοπτική μετάδοση οκτώ 

(8) ημέρες πριν, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή ειδικές καταστάσεις που 

προκύπτουν και δεν είναι εφικτό να προχωρήσει ομαλά το πρωτάθλημα, κατά τις οποίες δεν 

τηρούνται τα χρονικά όρια, η προβλεπόμενη σειρά κλπ. 

2) Στο πρόγραμμα πρέπει να αναφέρονται οι συναντήσεις κατά ημερομηνία, οι ώρες έναρξης των 

αγώνων και τα γήπεδα διεξαγωγής τους. 

3) Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξάγονται ημέρα Σάββατο ή Κυριακή, εκτός από τις 

περιπτώσεις που θα ορίζονται διαφορετικά στο καλεντάρι, ειδικών περιπτώσεων (τηλεοπτική 

μετάδοση, αγώνες Κυπέλλων Ευρώπης κλπ) και για λόγους ανωτέρας βίας. Στους αγώνες που 

δεν υπάρχει μετακίνηση ομάδων, η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει αγώνα/ες Παρασκευή 

ή Δευτέρα κατόπιν συμφωνίας με τις διαγωνιζόμενες ομάδες με ώρα έναρξης από 17.00 έως 

20.00. 

Επίσης οι αγώνες της Β’ Φάσης θα διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 

4) Οι ώρες έναρξης των αγώνων, καθορίζονται, ως εξής: 

ημέρα διεξαγωγής Σάββατο: από ώρα 17.00 έως ώρα 20.00 

ημέρα διεξαγωγής Κυριακή: από ώρα 12.00 έως ώρα 18.00 

5) Όλοι οι αγώνες των δύο τελευταίων αγωνιστικών ημερών που έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον 

θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα και ώρα. Η ώρα διεξαγωγής θα καθοριστεί ανάλογα με τις 

μετακινήσεις των ομάδων από την ΕΟΠΕ. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

α) Στους αγώνες πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας - Volley League Α1 Γυναικών έχουν 

το δικαίωμα να πάρουν μέρος αθλήτριες γραμμένες στη δύναμη της ΕΟΠΕ, οι οποίες: 

1)  συμπεριλαμβάνονται στην «Αγωνιστική Λίστα» που εκδίδει το σωματείο από την 

Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ η θεώρηση της οποίας για την τρέχουσα 

αγωνιστική περίοδο 2022-2023 πραγματοποιείται απευθείας από την Ηλεκτρονική Βάση 

Δεδομένων 

2) έχουν θεωρημένη και σε ισχύ «Κάρτα Υγείας Αθλητή» 

β) Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλήτριας: 

1) Αν έχει αναφερθεί από τον Διαιτητή στο Φύλλο του Αγώνα για πειθαρχικό ή άλλο 

παράπτωμα. 

2) Αν εκτίει ποινή που της επιβλήθηκε από αρμόδια αρχή. 

γ) Κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο μπορεί να αναγράψει στο Φ.Α.: 

1) Έως τρεις (3) αλλοδαπές αθλήτριες που έχουν μετεγγραφεί με ITC (σύμφωνα με τους 

Διεθνείς Κανονισμούς). Στο δελτίο τους που συμπεριλαμβάνεται στην αγωνιστική λίστα 

αναγράφεται η συντομογραφία της Ομοσπονδίας προέλευσης τους και η συντομογραφία 

της χώρας υπηκοότητας τους. 

Κάθε Σωματείο μπορεί να εγγράφει στο Φύλλο Αγώνος και 4η αλλοδαπή αθλήτρια 

εφόσον αυτή έχει, είτε συμμετοχή σε 14άδα Εθνικής Ομάδας ΓΥΝΑΙΚΩΝ την 

περίοδο 2016 – 2022, σε επίσημη διοργάνωση της FIVB ή Ηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας (CEV, AVC, CSV, NORCECA, CAVB), είτε να έχει τουλάχιστον 
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εξήντα (60) συμμετοχές σε Εθνική Ομάδα ΓΥΝΑΙΚΩΝ, που συμμετείχε σε επίσημη 

διοργάνωση της FIVB ή Ηπειρωτικής Συνομοσπονδίας (CEV, AVC, CSV, NORCECA, 

CAVB). Τα Σωματεία πρέπει να δηλώσουν στην Ε.Ο.ΠΕ και μέχρι την ημερομηνία 

λήξης των Διεθνών Μεταγραφών, τα στοιχεία της αθλήτριας αυτής, 

προσκομίζοντας και επίσημο έγγραφο της Ομοσπονδίας στην Εθνική Ομάδα της 

οποίας αγωνίστηκε. 

2) Μία (1) Κύπρια αθλήτρια που σπουδάζει στην Ελλάδα και έχει μετεγγραφεί με ITC. Στο 

δελτίο της που συμπεριλαμβάνεται στην αγωνιστική λίστα αναγράφεται «CYP, CYP» 

3) Μία (1) αθλήτρια που δεν έχει την Ελληνική υπηκοότητα και έχει εγγραφεί για πρώτη φορά 

στο μητρώο της ΕΟΠΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κανονισμού Εγγραφών-

Μετεγγραφών. Στο δελτίο της που συμπεριλαμβάνεται στην αγωνιστική λίστα αναγράφεται 

GRE (Ομοσπονδία προέλευσης) και η συντομογραφία της χώρας υπηκοότητας της. 

δ) Σύμφωνα με τη διάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, πρέπει: 

1)  Οι αριθμοί των αθλητριών να είναι γραμμένοι στην πίσω και εμπρός επιφάνεια της 

φανέλας. 

2)  Οι αριθμοί των αθλητριών πρέπει να περιορίζονται από το Νο. 1 μέχρι και το Νο. 20. 

ε) Οι φανέλες των αθλητριών, στο πίσω μέρος, πρέπει να φέρουν τυπωμένα τα Επώνυμα 

(απαραίτητα) των Αθλητριών με Ελληνικούς ή Λατινικούς χαρακτήρες. Τα γράμματα 

των ονομάτων αυτών δεν πρέπει να έχουν διαστάσεις μεγαλύτερες από 10 Χ 2 πόντους. 

ε) Οι φανέλες των αθλητριών, στο μπροστινό μέρος, πρέπει να φέρουν απαραίτητα το 

εθνόσημο. 

στ) Στις φανέλες των αθλητριών επιτρέπονται διαφημίσεις (απεριόριστος αριθμός) με την 

προϋπόθεση ότι τα προϊόντα που διαφημίζουν είναι αυτά που επιτρέπονται από την ΕΟΕ και 

έχει δοθεί η σχετική έγκριση από την ΕΟΠΕ. Για να δοθεί έγκριση από την ΕΟΠΕ θα πρέπει 

το σωματείο να αποστείλει σχέδιο της φανέλας. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να εμποδίζουν το 

όνομα και τον αριθμό της αθλήτριας. 

ζ) Το κάτω μέρος της εμφάνισης των αθλητριών θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σορτς και 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB). 

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των παραπάνω είναι οι διαιτητές των αγώνων. 

η) Όλες οι ομάδες πρέπει να δηλώσουν μέχρι τρεις (3) επιλογές βασικών χρωμάτων της 

εμφάνισής τους τις οποίες θα χρησιμοποιούν στο πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που δύο 

ομάδες δηλώσουν ίδιο βασικό χρώμα εμφάνισης τότε προτεραιότητα στην επιλογή 

χρώματος έχει το φιλοξενούμενο σωματείο, το οποίο θα ενημερώσει σχετικά το 

αντίπαλο σωματείο (γηπεδούχο). Σε περίπτωση εμφάνισης των Ομάδων με ίδιο 

χρώμα φανέλας, το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεώνεται στην αλλαγή της εμφάνισης. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται η χρηματική ποινή που προβλέπεται 

στο άρθρο 16 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: DOPING CONTROL 

 

Στους αγώνες του πρωταθλήματος ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) θα 

προβαίνει χωρίς καμία προειδοποίηση σε έλεγχο Doping Control των αθλητών των ομάδων που 

μετέχουν στον αγώνα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον ν. 2725/1999 όπως ισχύει και 

στον Κανονισμός Αντι-ντόπινγκ της ΕΟΠΕ. 
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Ως απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι ισχύουν αυτές που προβλέπονται στους σχετικούς 

κανονισμούς της FIVB, στον ετήσια ανανεοούμενο κατάλογο απαγορευμένων ουσιών (prohibited 

list) του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), ο οποίος μπορεί να βρεθεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.wada-ama.org και στην ετήσια κoιvή απόφαση τωv Υπoυργώv 

Υγείας και Πρόvoιας και Πoλιτισμoύ. 

Ο πειθαρχικός έλεγχος αθλητή που υποπέσει σε παράβαση ντόπινγκ θα γίνεται από τον ΕΟΚΑΝ. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

 

Την ώρα που ορίζει το πρόγραμμα ότι αρχίζει ο αγώνας, κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από τις καιρικές 

συνθήκες, είναι υποχρεωμένη να έχει έξι (6) τουλάχιστον αθλήτριες έτοιμες (με αθλητική 

περιβολή) για τον αγώνα που τα ονόματά τους  πρέπει να γραφτούν στο φύλλο του αγώνα. 

Σε  περίπτωση που ομάδα δεν εμφανιστεί στον αγώνα θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-

3) βαθμών. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 

α) Αναβολές αγώνων δικαιολογούνται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό 

Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, Κεφάλαιο Ε άρθρο 20. 

β) Απαγορεύεται η χορήγηση αναβολής αγώνα με το αιτιολογικό ότι οι αλλοδαπές αθλήτριες που 

αγωνίζονται στη χώρα μας καλούνται στην Εθνική ομάδα της χώρας τους για να 

συμμετάσχουν σε επίσημους αγώνες FIVB & CEV. Οι αλλοδαπές αθλήτριες θα παραχωρούνται 

στις Εθνικές τους ομάδες 3 ημέρες πριν τον επίσημο διεθνή αγώνα. 

Εφιστάται η προσοχή των σωματείων στην υπογραφή των Διεθνών Πιστοποιητικών 

Μεταγραφής (5πλούν) της FIVB των αλλοδαπών πετοσφαιριστριών να συμπεριληφθεί ο 

σχετικός όρος. 

Ουδεμία αναβολή αγώνος/αγώνων θα χορηγείται στο σωματείο κατά τη διάρκεια της απουσίας 

των προαναφερομένων αθλητριών. Ο αγώνας/οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξάγονται 

κανονικά χωρίς η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ να ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ οποιονδήποτε αγώνα.  

γ) Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε από οποιαδήποτε αιτία και πρόκειται να επαναληφθεί, 

ορίζεται μετά από απόφαση της ΚΕΠ/ΕΟΠΕ. Ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται υποχρεωτικά εντός 

του χρονικού ορίου που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 20 του Γενικού Κανονισμού 

Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ. 

δ) Σε περίπτωση που αναβληθεί αγώνας από την ΚΕΠ/ΕΟΠΕ, πάντα για τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων Κεφάλαιο 

Ε άρθρο 20, η ΕΟΠΕ μπορεί να ορίσει τον αγώνα αυτόν οποιαδήποτε μέρα. 

ε) Η  ΕΟΠΕ μπορεί να αλλάξει τη μέρα και την ώρα στο πρόγραμμα, οποιουδήποτε αγώνα που 

θα αναμεταδοθεί από την τηλεόραση. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

 

α) Η Ε.Ο.ΠΕ. δύναται να εκχωρήσει την ονομασία του πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 

Γυναικών – Volley League Α1 Γυναικών αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 σε χορηγό, ο 

http://www.wada-ama.org/
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οποίος θα γίνει γνωστός με Συμπληρωματική Προκήρυξη, βάσει της τυχόν συμφωνίας που 

ρυθμίζει τα σχετικά θέματα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ν. 2725/99. Σε περίπτωση 

που η ΕΟΠΕ συνάψει συμφωνία με χορηγό ή υποστηρικτή του πρωταθλήματος, ο οποίος είναι 

σε ανταγωνιστική θέση έναντι χορηγού σωματείου, η ΕΟΠΕ (λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές 

συμβατικές προβλέψεις) θα προβαίνει στην επίλυση του ζητήματος. 

β) Η ΕΟΠΕ, εφόσον εξουσιοδοτηθεί από τα σωματεία της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών – 

Volley League Α1 Γυναικών μπορεί να μεταβιβάζει τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ή 

διαδικτυακή  μετάδοση ή την αναμετάδοση, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο, των 

αγώνων του πρωταθλήματος 2022-2023. Στην περίπτωση αυτή κανένα σωματείο δεν έχει το 

δικαίωμα να έλθει σε συνεννόηση με τηλεοπτικό σταθμό για την τηλεοπτική ή διαδικτυακή 

αναμετάδοση αγώνα του πρωταθλήματος.  

 Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η ομάδα θα μηδενίζεται στον συγκεκριμένο 

αγώνα και θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. 

γ) Σωματείο το οποίο παρεμποδίσει ή δεν επιτρέψει στο τηλεοπτικό ή/και διαδικτυακό κανάλι, 

με το οποίο έχει συμφωνήσει η ΕΟΠΕ, την αναμετάδοση του αγώνα,  θα έχει σαν συνέπεια 

την παραπομπή του σωματείου ενώπιον του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου (ΜΠΔΟ/ΕΟΠΕ) 

για «δυσφήμιση του αθλήματος» με προβλεπόμενη χρηματική ποινή (πρόστιμο μέχρι 15.000 

ΕΥΡΩ). Σε περίπτωση υποτροπής θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Αναλαμβάνει δε εξ’ 

ολοκλήρου την κάλυψη τυχόν, ποινικών ρητρών ή αποζημιώσεων που τυχόν θα κληθεί να 

καταβάλει σε τρίτους η ΕΟΠΕ λόγω παρεμπόδισης της τηλεοπτικής μετάδοσης. 

δ) Τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε συμφωνία με τηλεοπτικό σταθμό 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ή ΤΟΠΙΚΗΣ εμβέλειας για την αναμετάδοση των εντός έδρας αγώνων τους, 

ενώ σε περίπτωση συμφωνίας με τηλεοπτικό σταθμό όπως προβλέπεται παραπάνω για την 

συμφωνία αυτή απαιτείται έγγραφη άδεια του τηλεοπτικού σταθμού. Η άδεια αφορά και τις 

μεταδόσεις μέσω της τεχνολογίας streaming. Σε περίπτωση που δεν έχουν παραχωρηθεί τα 

τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων του πρωταθλήματος 2022-2023 σε τηλεοπτικό σταθμό, 

τα Σωματεία πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως την ΕΟΠΕ για τον προγραμματισμό 

τηλεοπτικών μεταδόσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις πρέπει να 

ακολουθούν τις προδιαγραφές τηλεοπτικών μεταδόσεων που θα καθορίσει η ΕΟΠΕ. 

ε) Επιτρέπεται η ελεύθερη βιντεοσκόπηση των αγώνων του πρωταθλήματος από τα σωματεία 

της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών – Volley League Α1 Γυναικών καθαρά και μόνο για 

προπονητικούς λόγους με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης του 

ενδιαφερόμενου σωματείου. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση του υλικού που 

βιντεοσκοπήθηκε για εμπορικούς λόγους. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

 ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

 

α) Οι αθλήτριες που ανήκουν στις ομάδες που αγωνίζονται πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην 

«Αγωνιστική Λίστα» και να έχουν θεωρημένη και σε ισχύ «Κάρτα Υγείας Αθλητή», όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο α, του άρθρου 7 της προκήρυξης αυτής. 

 Ο έλεγχος της «Αγωνιστικής Λίστας» και της «Κάρτας Υγείας Αθλητή» της κάθε αθλήτριας θα 

γίνεται πριν από την έναρξη του αγώνα από τον Α’ Διαιτητή. 
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β) Την «Αγωνιστική Λίστα» με τις αθλήτριες δύνανται οι αρχηγοί των ομάδων να τα ζητήσουν 

προς έλεγχο, σε κάθε περίπτωση, πριν το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα. Τον έλεγχο 

πραγματοποιούν οι διαιτητές παρουσία των αρχηγών. 

γ) Δεν επιστρέφεται η «Αγωνιστική Λίστα» όταν υποβληθεί ένσταση κακής συμμετοχής αθλήτριας 

λόγω πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας. 

δ) Ο προπονητής της ομάδος που αγωνίζεται καθώς και συνεργάτης αυτού πρέπει να έχουν το 

σχετικό δελτίο, που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών και  τον Γενικό 

Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, το οποίο θα κατατίθεται στη 

γραμματεία του αγώνα. 

Η παρουσία προπονητή στον αγώνα είναι υποχρεωτική για κάθε ομάδα. Σε περίπτωση που 

ομάδα δεν παρουσιάσει προπονητή στον αγώνα παραπέμπεται στο ΜΔΟ/ΕΟΠΕ για την επιβολή 

χρηματικού προστίμου ποσού χιλίων (1000) ευρώ. 

Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και 

Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, σε περίπτωση ασθένειας του Α’ Προπονητή πριν ή κατά τη 

διάρκεια του αγώνα, χρέη προπονητή μπορεί να ασκήσει ο βοηθός προπονητή μόνο εφόσον 

αυτός κατέχει δίπλωμα προπονητή ίδιο με τον Α’ Προπονητή που αντικαθιστά. Σε αντίθετη 

περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο 2ο και 3ο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Θ της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων σε κάθε αγώνα του 

Πρωταθλήματος, μέχρι πέντε (5) άτομα, κατά την κρίση της ομάδας, έχουν δικαίωμα να 

παρευρίσκονται στον πάγκο εφοδιασμένοι με τις ταυτότητες που θα εκδοθούν από την ΕΟΠΕ ή σε 

περίπτωση προπονητή από τον ΣΕΠΠΕ, οι οποίοι θα έχουν μία από τις παρακάτω ιδιότητες: 

1)  Ο προπονητής  

2)  Ο βοηθός προπονητή 

3)  Ο φυσιοθεραπευτής ή γιατρός ή γυμναστής 

4)  Ο έφορος 

5)  ο φροντιστής 

6)  Ο στατιστικολόγος 

Όλα τα άτομα αυτά ή όσα επιθυμούν να βρίσκονται στον πάγκο της Ομάδας τους κατά την 

διάρκεια των αγώνων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας και το οποίο 

θα φέρουν μαζί τους κατά την διάρκεια των αγώνων. Τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν τις 

παρακάτω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις: 

- Προπονητής και Βοηθός Προπονητή: πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το δελτίο ταυτότητας 

προπονητού που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ, σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και τον Κανονισμό 

Προπονητών. 

- Για τον Φυσιοθεραπευτή: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Σχολής Φυσιοθεραπευτών. Για την 

απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου. 

- Για τον Γυμναστή: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α./Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής. Για την 

απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου. 

- Για τον Ιατρό: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του 

πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του 

Ιατρικού Συλλόγου. 
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- Για τον Φροντιστή: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί σαν 

Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού σε Φύλλο Αγώνα πρωταθλήματος πετοσφαίρισης 

Πρωταθλήματα, τα τελευταία 2 έτη. 

- Για τον Έφορο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί σαν Προπονητής 

ή Βοηθός Προπονητού  σε Φύλλο Αγώνα πρωταθλήματος πετοσφαίρισης Πρωταθλήματα, τα 

τελευταία 2 έτη. 

- Για τον Στατιστικολόγο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί ως 

προπονητής ή βοηθός προπονητή σε άλλη ομάδα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. 

Ο Προπονητής και ο Βοηθός Προπονητή πρέπει να φέρουν ομοιόμορφη εμφάνιση (πολιτική ή 

αθλητική). Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα άτομα που θα βρίσκονται στον πάγκο της ομάδας, 

οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση μεταξύ τους (πολιτική ή αθλητική). 

Ο Α’ και ο Β’ Διαιτητής, σε συνεργασία με τον Παρατηρητή του αγώνα, πρέπει να ζητήσουν πριν 

την έναρξή του τα άτομα που θα καθίσουν στον πάγκο και να ζητήσουν τα Ειδικά Δελτία 

Ταυτότητάς τους για έλεγχο. Στην συνέχεια θα επιστρέφουν τα Δελτία Ταυτότητας και θα ζητούν 

να φέρονται από τα άτομα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. 

Οποιοσδήποτε  δεν φέρει μαζί του το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, δεν μπορεί να βρίσκεται στον 

πάγκο. Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, ότι βρίσκεται στον 

πάγκο άτομο το οποίο δεν έχει το δικαίωμα αυτό, πρέπει να απομακρύνεται αμέσως και το γεγονός 

να αναφέρεται στις Εκθέσεις του Παρατηρητή του αγώνα και του Α’ διαιτητή. Στις Εκθέσεις αυτές 

πρέπει να αναφέρεται και κάθε περίπτωση καταστρατήγησης του Άρθρου αυτού (διαφορά 

στοιχείων ταυτότητας με το άτομο που την φέρει, επεισόδια από τα άτομα αυτά κλπ). Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι άτομο βρίσκεται στον πάγκο Ομάδας, χρησιμοποιώντας Δελτίο 

ταυτότητας άλλου ατόμου, τότε το Δελτίο αυτό ανακαλείται μέχρι το τέλος της αγωνιστικής 

περιόδου 2022-2023 και δεν μπορεί να εκδοθεί άλλο για το άτομο που το έφερε. Σε περίπτωση 

που διαπιστωθεί ότι έχει εκδοθεί Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας κατά παράβαση των διατάξεων της 

Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2022-2023 και της παρούσας, τότε ανακαλούνται όλα τα 

Ειδικά Δελτία Ταυτότητας του σωματείου αφαιρουμένου παράλληλα του δικαιώματος έκδοσης 

νεώτερου Δελτίου στο σωματείο αυτό για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023. 

Επίσης στο άτομο που το έφερε δεν μπορεί να εκδοθεί άλλη με οποιαδήποτε ιδιότητα. 

Όλα τα  Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών – Volley 

League Α1 Γυναικών, πρέπει να αποστείλουν μέχρι 15 ημέρες πριν την έναρξη του 

πρωταθλήματος τα στοιχεία (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ), τα σχετικά αποδεικτικά (για όσες 

περιπτώσεις αυτό απαιτείται) και μια πρόσφατη φωτογραφία, για την έκδοση των Δελτίων 

Ταυτότητας. Κάθε επιπλέον δήλωση ή αλλαγή ατόμου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ΕΠΤΑ (7) 

ημέρες πριν την διεξαγωγή του κάθε αγώνα. Φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν ΟΛΕΣ 

οι ιδιότητες των ατόμων που θα βρίσκονται στους πάγκους των Ομάδων. Τα Σωματεία μπορούν 

να δηλώσουν για το υπόλοιπο της περιόδου μέχρι 2 αλλαγές για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα 

άτομα, πάντα με τις ίδιες προϋποθέσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Οι ενστάσεις που υποβάλλονται από τα σωματεία στην ΕΟΠΕ, θα εκδικάζονται σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. 

Το παράβολο για τις ενστάσεις ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

 

Οι διαιτητές των αγώνων του Πρωταθλήματος, ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας 

(Κ.Ε.Δ.) της ΕΟΠΕ. 

Σε αγώνες κατ’ επιλογή της ΕΟΠΕ μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα Ηλεκτρονικής 

Επιδιαιτησίας (Video Challenge). 

H διαδικασία της εφαρμογής αναφέρεται στον κανονισμό χρήσης επανελέγχου μέσω Video (Video 

Challenge). (Παράρτημα) 

Σε περίπτωση μη τηλεοπτικής κάλυψης του αγώνα, ή βλάβης στην τεχνική υποστήριξη της, η 

διαδικασία δεν θα χρησιμοποιείται. Ο Κομισάριος του Αγώνα, είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της 

τεχνικής αυτής δυνατότητας και την ενημέρωση των διαιτητών, σε περίπτωση προβλημάτων. 

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. της ΕΟΠΕ και σε επιλεγμένους αγώνες, η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ θα 

μπορεί να ορίζει 3ο διαιτητή για την χρήση του Video Challenge. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

α) Η τιμή εισιτηρίου για τις συναντήσεις του Πρωταθλήματος θα κυμαίνεται από 5 μέχρι 10 

ΕΥΡΩ. Τα έσοδα από τα εισιτήρια των αγώνων θα ανήκουν στο γηπεδούχο σωματείο. 

 Την ευθύνη της οικονομικής διοργάνωσης, εξασφάλισης αδειών, έκδοσης εισιτηρίων, κ.λ.π., 

θα έχουν τα γηπεδούχα σωματεία. 

Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν στην ΕΟΠΕ δέκα (10) προσκλήσεις για τους 

επίσημους χορηγούς της Ομοσπονδίας. 

β) ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ, Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. 

γ) Σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος απαγορεύεται η μετακίνηση των φιλάθλων και 

κατά συνέπεια το φιλοξενούμενο σωματείο δεν δικαιούται εισιτηρίων. Στους αγώνες θα 

δίνονται στη φιλοξενούμενη ομάδα μόνο προσκλήσεις για τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του σωματείου. 

δ) Σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, 

χαρακτηρισμού αγώνα ως «ειδικής διαχείρισης», ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου σε 

προηγούμενο αγώνα των δύο ομάδων κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος σημειωθούν 

επεισόδια. 

ε) Δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, έχουν εκτός των 

προβλεπομένων στις αρμόδιες Υπουργικές Αποφάσεις και οι φέροντες τις Ειδικές Ταυτότητες 

που θα εκδώσει η ΕΟΠΕ (Μέλη ΚΕΠ/ΕΟΠΕ, προσωπικό ΕΟΠΕ, Παρατηρητές αγώνων, 

Στατιστική Υπηρεσία κ.α.). 

Κατά την διάρκεια των αγώνων, έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, 

μόνο οι αθλήτριες, προπονητές και παράγοντες των ομάδων που φέρουν τις Ειδικές  

Ταυτότητες. Επίσης στον αγωνιστικό χώρο (αλλά όχι στον χώρο του πάγκου των ομάδων), 

μπορούν να βρίσκονται, τα μέλη της ΚΕΠ/ΕΟΠΕ, το προσωπικό της ΕΟΠΕ, οι Παρατηρητές 

των αγώνων, που θα είναι εφοδιασμένοι με τις Ειδικές Ταυτότητες και οι Πρόεδροι των δύο 

σωματείων. 

Με φροντίδα του γηπεδούχου σωματείου και σε συνεργασία με τον Παρατηρητή του αγώνα, 

θα καθορίζονται οι θέσεις για τους υπόλοιπους παράγοντες του αγώνα (Μέλη Διοικήσεων 

ΕΟΠΕ, Σωματείων, Συνδέσμων Διαιτητών, Προπονητών κ.α.). 

στ) Όλα τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν τα σωματεία.  
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ζ) Τα πάσης φύσεως έξοδα των παραγόντων του αγώνα (Α’ διαιτητής, Β’ διαιτητής, Σημειωτής, 

Επόπτες, παρατηρητής διαιτησίας όπου υπάρχει, παρατηρητής αγώνα όπου υπάρχει) σε όλους 

τους αγώνες επιβαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα καταβάλει τα αναλογούντα 

ποσά στους παραπάνω πριν την έναρξη του αγώνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Επίσης η μετακίνηση και διαμονή-διατροφή (όπου χρειάζεται) των παραπάνω παραγόντων 

του αγώνα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά 

στους παραπάνω πριν από την έναρξη του αγώνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα παραπάνω ποσά στους 

παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η γηπεδούχος ομάδα θα χάνει τον 

αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Σε περίπτωση που αυτό επαναληφθεί παραπάνω από 

τρεις (3) φορές τότε από τον επόμενο αγώνα η γηπεδούχος ομάδα θα μηδενίζεται, υπό την 

έννοια της μη παρουσίας στο γήπεδο (άρθρο 22 περ α. του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης 

και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων) με όλες τις εντεύθεν προβλεπόμενες βαθμολογικές 

συνέπειες. 

η) Τα σωματεία που δεν εφαρμόζουν κάποια από τα προηγούμενα άρθρα θα έχουν και τις 

ακόλουθες κυρώσεις, οι οποίες θα επιβάλλονται με απόφαση του ΔΣ/ΕΟΠΕ. 

1)  Αριθμός παιδιών για την κυκλοφορία της μπάλας μικρότερος του προβλεπόμενου: 

      Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 200 ΕΥΡΩ. 

2)  Παιδιά για την κυκλοφορία της μπάλας χωρίς ομοιόμορφη εμφάνιση: 

Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 200 ΕΥΡΩ. 

3)  Έλλειψη ονομάτων αθλητριών ή του εθνόσημου στις φανέλες: 

      Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 200 ΕΥΡΩ. 

4)  Απαγόρευση βιντεοσκόπησης αγώνα: 

      Επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. χρηματικό πρόστιμο 600 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση 

που το ίδιο σωματείο για δεύτερη φορά δεν επιτρέψει την βιντεοσκόπηση θα του 

επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 1.500 ΕΥΡΩ. 

5) Έλλειψη μικροφωνικής εγκατάστασης 

Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 500 ΕΥΡΩ.  

6) Έλλειψη μουσικής και εκφωνητή στους αγώνες του πρωταθλήματος: 

      Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 500 ΕΥΡΩ. 

7)  Μη πραγματοποίηση Συνέντευξης Τύπου ή παροχής συνεντεύξεων  με υπαιτιότητα του 

γηπεδούχου  σωματείου 

      Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 100 ΕΥΡΩ έως 200 ΕΥΡΩ. 

8) Μη παραχώρηση ώρας προπόνησης στο φιλοξενούμενο σωματείο 

 Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 800 ΕΥΡΩ. 

9) Έλλειψη χειροκίνητου πίνακα 

 Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 100 ΕΥΡΩ. 

10) Μη σωστή εμφάνιση των ατόμων που έχουν δικαίωμα να καθίσουν στον πάγκο σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα 

Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 100 ΕΥΡΩ.  

11)  Μη εφαρμογή των Κανόνων Marketing ή έλλειψη backdrop 

Επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. χρηματικό πρόστιμο 1000 ΕΥΡΩ 

13) Μη κάλυψη αγώνα με στατιστική 

Επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. χρηματικό πρόστιμο 1000 ΕΥΡΩ. Σε 

περίπτωση επανάληψης και για κάθε επόμενη φορά θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 

2000 ΕΥΡΩ  
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14) Μη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Φύλλου Αγώνος με ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου 

(μη παροχή εξοπλισμού) 

Επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. χρηματικό πρόστιμο 1000 ΕΥΡΩ 

15) Μη διαμόρφωση  ειδικού χώρου για τους δημοσιογράφους 

Επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. χρηματικό πρόστιμο 500 ΕΥΡΩ  

16) Εμφάνιση των δύο διαγωνιζομένων ομάδων με ίδιο βασικό χρώμα 

Επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. χρηματικό πρόστιμο 1000 ΕΥΡΩ. Σε 

περίπτωση επανάληψης και για κάθε επόμενη φορά θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 

2000 ΕΥΡΩ 

  
ΑΡΘΡΟ 17ο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

1) Κατά τη διάρκεια της Α’ Φάσης του πρωταθλήματος οι ομάδες που αγωνίζονται, 

βαθμολογούνται με: 

• Τρεις (3) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3 – 0 σετ ή 3 – 1 σετ 

• Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3 – 2 σετ 

• Κανένα (0) βαθμό: α) σε περίπτωση ήττας με 0 – 3 σετ ή 1 – 3 σετ, β) σε κάθε περίπτωση 

που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, δεν καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά στους 

παράγοντες του αγώνα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 16 παρ. ζ της παρούσας. 

• Ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας με 2 – 3 σετ 

• Μηδενισμό και αφαίρεση 3 (-3) βαθμών: α) σε κάθε περίπτωση που αναφέρεται στο 

Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής 

Πρωταθλημάτων, β) σε περίπτωση που σωματείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, 

δεν καταβάλει προβλεπόμενα ποσά στους παράγοντες του αγώνα για περισσότερες από τρεις 

φορές, γ) δεν υπάρχει γιατρός στον αγώνα 

 

2) Σε περίπτωση που ομάδες ισοβαθμήσουν για οποιαδήποτε θέση, τότε για τον υπολογισμό της 

θέσης θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας: 

α)  εάν ισοβαθμήσουν δύο ομάδες: 

1) Οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες. 

2) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρονομαστή τα 

χαμένα σετ στους μεταξύ τους αγώνες. 

3) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους και 

παρονομαστή τους χαμένους πόντους στους μεταξύ τους αγώνες. 

β) εάν ισοβαθμήσουν περισσότερες από δύο ομάδες: 

1) Οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες. 

2) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρονομαστή τα 

χαμένα σετ στους μεταξύ τους αγώνες. 

3) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους και 

παρονομαστή τους χαμένους πόντους στους μεταξύ τους αγώνες. 

Σε περίπτωση που υπάρξει ισοβαθμία στους βαθμούς (περ. β1), τότε για τον υπολογισμό 

της ομάδας που θα καταλάβει την υψηλότερη θέση θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά οι περ. 

β2 και β3 (εάν χρειαστεί). Για τον υπολογισμό των υπολοίπων θέσεων ακολουθείται η ίδια 

διαδικασία (εξαιρουμένης της ομάδας που ήδη έχει καταταγεί), προκειμένου να 

καταλάβουν οι υπόλοιπες ομάδες τις αντίστοιχες θέσεις (πχ ισοβαθμούν 3 ομάδες στην ίδια 
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θέση [Α, Β και Γ]. Λαμβάνοντας υπόψη τους μεταξύ τους αγώνες, υπάρχει νέα ισοβαθμία 

αλλά η ομάδα Α λόγω καλύτερου συντελεστή στα σετ κατατάσσεται 1η. Στη συνέχεια 

ακολουθείται εξ αρχής η ίδια διαδικασία μόνο για τις ομάδες Β και Γ, λαμβάνοντας υπόψη 

τις μεταξύ τους αναμετρήσεις χωρίς να υπολογίζουμε την 1η καταταγείσα ομάδα Α. Μεταξύ 

των Β και Γ, η ομάδα που υπερτερεί είναι η Γ η οποία και κατατάσσεται 2η ενώ Β 

κατατάσσεται 3η ). 

γ) Σε περίπτωση που μετά την εφαρμογή των ανωτέρω, προκύψει και νέα ισοβαθμία, τότε 

για τον για τον υπολογισμό της θέσης θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας: 

1) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα κερδισμένα σετ και παρονομαστή τα 

χαμένα σετ σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος για την κάθε ομάδα που 

ισοβαθμεί. 

2) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους και 

παρονομαστή τους χαμένους πόντους σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος για 

την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί. 

3) Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω υπάρχει ισοβαθμία, τότε και μόνο σε περίπτωση 

που η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων καθορίζει υποβιβασμό ή πρόκριση στη Β’ 

φάση του πρωταθλήματος, θα διεξάγεται ένας αγώνας κατάταξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

Ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετάσχουν στα Κύπελλα Ευρώπης 2022-2023 θα ανακοινωθεί 

από την CEV, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς της και με βάση τη βαθμολογία, η οποία 

ανακοινώνεται με τη λήξη των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων (μέχρι τέλους Μαΐου). 

Ενδεικτικά: 

1) Σε περίπτωση που στα Κύπελλα Ευρώπης έχουν δικαίωμα συμμετοχής πέντε (5) ομάδες: 

α) Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση (πρωταθλήτρια) στην Τελική Κατάταξη του 

πρωταθλήματος θα συμμετάσχει στο CEV CHAMPIONS LEAGUE. 

β) Η Κυπελλούχος ομάδα θα συμμετάσχει στο CEV CUP. 

γ) Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 2η, την 3η θέση και την 4η θέση στην Τελική Κατάταξη 

του πρωταθλήματος, θα συμμετάσχουν στο CEV CHALLENGE CUP. 

δ) Σε περίπτωση η πρωταθλήτρια ομάδα είναι και Κυπελλούχος, τότε στο CEV CUP θα 

συμμετάσχει η ομάδα που θα καταλάβει την 2η θέση στην Τελική Κατάταξη του 

πρωταθλήματος και οι ομάδες που θα καταλάβουν την 3η, την 4η και την 5η  θέση στην 

Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος, θα συμμετάσχουν στο CEV CHALLENGE CUP. 

γ) Σε περίπτωση που η Κυπελλούχος ομάδα καταλάβει την 2η θέση ή την 3η θέση  ή την 4η 

θέση στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος, τότε στο CEV CHALLENGE CUP θα 

συμμετάσχει η ομάδα που θα καταλάβει την 5η θέση στον τελικό βαθμολογικό πίνακα της Β’ 

Φάσης του πρωταθλήματος. 

2) Σε περίπτωση που στα Κύπελλα Ευρώπης έχουν δικαίωμα συμμετοχής τέσσερις (4) ομάδες: 

α) Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση (πρωταθλήτρια) στην Τελική Κατάταξη του 

πρωταθλήματος θα συμμετάσχει στο CEV CHAMPIONS LEAGUE. 

β) Η Κυπελλούχος ομάδα θα συμμετάσχει στο CEV CUP. 

γ) Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 2η και 3η θέση στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος, 

θα συμμετάσχουν στο CEV CHALLENGE CUP. 
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δ) Σε περίπτωση η πρωταθλήτρια ομάδα είναι και Κυπελλούχος, τότε στο CEV CUP θα 

συμμετάσχει η ομάδα που θα καταλάβει την 2η θέση στην Τελική Κατάταξη του 

πρωταθλήματος και οι ομάδες που θα καταλάβουν 3η και 4η θέση στην Τελική Κατάταξη 

του πρωταθλήματος, θα συμμετάσχουν στο CEV CHALLENGE CUP. 

γ) Σε περίπτωση που η Κυπελλούχος ομάδα καταλάβει την 2η θέση ή την 3η θέση στην Τελική 

Κατάταξη του πρωταθλήματος, τότε στο CEV CHALLENGE CUP θα συμμετάσχει η ομάδα που 

θα καταλάβει την 4η θέση στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος. 

3) Σε περίπτωση που στα Κύπελλα Ευρώπης έχουν δικαίωμα συμμετοχής τρεις (3) ομάδες: 

α) Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση (πρωταθλήτρια) στην Τελική Κατάταξη του 

πρωταθλήματος θα συμμετάσχει στο CEV CUP. 

β) Η Κυπελλούχος ομάδα και η ομάδα που θα καταλάβει την 2η θέση στην Τελική Κατάταξη 

του πρωταθλήματος θα συμμετάσχουν στο CEV CHALLENGE CUP. 

γ) Σε περίπτωση που η Κυπελλούχος ομάδα είναι και Πρωταθλήτρια ή καταλάβει την 2η θέση 

στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος, τότε στο CEV CHALLENGE CUP θα συμμετάσχει 

η ομάδα που θα καταλάβει την 3η θέση στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ 

 

Στην Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο από την ΕΟΠΕ και στις αθλήτριες της 

δεκατέσσερα επίχρυσα μετάλλια και αντίστοιχα διπλώματα. 

Στις Β και Γ ομάδες της τελικής κατάταξης μετάλλιο και δίπλωμα και στις αθλήτριες τους 

διπλώματα καθώς και ανά δεκατέσσερα επάργυρα και χαλκά μετάλλια αντίστοιχα. 

Σε περίπτωση που κατά την τελετή απονομής των επάθλων ομάδα δεν παραταχθεί για την 

απονομή ή αποχωρήσει από αυτήν, τότε το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. θα την παραπέμπει στο Μονομελές 

Πειθαρχικό Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΟΠΕ με βάση τις κείμενες διατάξεις του Πειθαρχικού 

Δικαίου της ΕΟΠΕ «για δυσφήμιση» του αθλήματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 

Η Ε.Ο.ΠΕ. θα συνεργαστεί με την Εταιρεία Genius Sports Technologies Limited με σκοπό την 

Ηλεκτρονική Υποστήριξη των Αγώνων, την Προβολή του Πρωταθλήματος μέσω της στατιστικής 

κάλυψης των Αγώνων και την προβολή όλων των στοιχείων του Πρωταθλήματος καθώς και την 

Υποστήριξη της Ομοσπονδίας για την εξασφάλιση της ακεραιότητας του Πρωταθλήματος σε σχέση 

με την στοιχηματική δραστηριότητα που αφορά το Πρωτάθλημα της Volleyleague Γυναικών.  

1. Για την εξασφάλιση της ακεραιότητας του Πρωταθλήματος θα εφαρμοστούν τα παρακάτω: 

1.1.  «Αξιολόγηση κινδύνου χειραγώγησης ανταγωνισμού» — πρόκειται για τον προσδιορισμό 

των κινδύνων ακεραιότητας στοιχήματος, για την αξιολόγηση της σημασίας τους και για 

την επινόηση ελέγχων για την αντιμετώπιση αυτών. Οι τομείς που εξετάζονται 

περιλαμβάνουν την κάλυψη στοιχημάτων, κανόνες, κανονισμούς και πολιτικές, 

εσωτερικές διαδικασίες, εκπαίδευση, σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, διαχείριση 

πληροφοριών, διενέργεια ερευνών και συνεργασία και συνεργασίες· 

1.2.  «Κανονισμοί ακεραιότητας μοντέλου στοιχήματος» — ένα σύνολο ειδικών κανονισμών, 

που συντάσσονται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές, 

συμπεριλαμβανομένης μιας πρότυπης πειθαρχικής διαδικασίας. 
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1.3. «Καθοδήγηση σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης» — για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση 

των μέσων ενημέρωσης όταν προκύπτουν ισχυρισμοί για χειραγώγηση του 

ανταγωνισμού. 

1.4. «Δήλωση Συμμετέχοντος» – αυτό είναι ένα έγγραφο που θα κληθούν όλα τα Σωματεία 

να υπογράψουν, δηλώνοντας ότι κατανοούν πλήρως τους κανόνες, τους κανονισμούς 

και τις πολιτικές σχετικά με την ακεραιότητα του στοιχήματος. Σωματείο που δεν θα 

υπογράψει την «Δήλωση Συμμετέχοντος» δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο 

Πρωτάθλημα. 

2. Ειδοποίηση ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας 

Η Genius Sports Technologies Limited θα παρέχει στην Ε.Ο.ΠΕ. τις ακόλουθες υπηρεσίες 

στοιχηματικής ακεραιότητας σε σχέση με την διοργάνωση του Πρωταθλήματος Volleyleague 

Γυναικών 2022-2023. 

2.1.  Ανάλυση των παγκόσμιων αγορών του στοιχήματος και αναφορά κάθε «ανώμαλου» 

μοτίβου στοιχηματισμού ή δραστηριότητας που κρίνεται δυνητικά ύποπτη. 

2.2. Περαιτέρω διερεύνησης όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης 

των διαθέσιμων παγκόσμιων στοιχηματικών δεδομένων και αθλητικών πληροφοριών 

ανοιχτού κώδικα από μέσα ενημέρωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. 

2.3. Συγκέντρωση διαθέσιμων πληροφοριών για άτομα που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στην 

παράνομη χειραγώγηση των Αγώνων. 

2.4. Για οποιαδήποτε «ύποπτη» στοιχηματική δραστηριότητα, θα ειδοποιείται άμεσα η Ε.Ο.ΠΕ. 

με λεπτομέρειες για τις ανησυχίες που εντοπίστηκαν και παροχή πλήρων, ακριβών, και 

λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τη Δραστηριότητα Ύποπτων Στοιχημάτων που 

βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο της Genius Sports Technologies Limited 

3. Όροι Θεατών για παρακολούθηση των Αγώνων: 

Κάθε Σωματείο είναι υποχρεωμένο να αναρτήσει σε εμφανές σημείο του Γηπέδου Διεξαγωγής 

των Αγώνων του Πρωταθλήματος και σε κάθε Έντυπο που διανέμεται στην διάρκεια των 

αγώνων (Εισιτήριο, Φυλλάδιο κ.λ.π.) τους παρακάτω Όρους για τους Θεατές. 

3.1. Δεν πρέπει, ενώ βρίσκεστε στον Χώρο του Γηπέδου Διεξαγωγής του Αγώνα, να 

χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή για την εγγραφή ή μετάδοση 

οποιουδήποτε ακουστικού, οπτικού ή οπτικοακουστικού υλικού ή οποιασδήποτε 

πληροφορίας ή δεδομένων που αφορά την πρόοδο, τη διεξαγωγή ή οποιαδήποτε άλλη 

πτυχή οποιουδήποτε Αγώνα για στοιχηματικές δραστηριότητες, εμπορικές διαφημίσεις 

χωρίς άδεια, δραστηριότητες ή οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που αντιβαίνουν στους 

παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί ή επιτραπεί να το πράξει η 

Ε.Ο.ΠΕ.  

3.2. Επιτρέπονται τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται για αυστηρά προσωπική και 

ιδιωτική χρήση. 

3.3.   Οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε μη 

εξουσιοδοτημένη εγγραφή ή μετάδοση εκχωρούνται (μέσω της παρούσας εκχώρησης 

μελλοντικών δικαιωμάτων) στην Ε.Ο.ΠΕ. Συμφωνείτε περαιτέρω (εάν και όποτε 

απαιτείται να το πράξετε από την Ε.Ο.ΠΕ.) να εκτελέσετε αμέσως όλα τα μέσα και να 

κάνετε όλα τα απαραίτητα για να εκχωρήσετε το δικαίωμα, τον τίτλο και το συμφέρον σε 

αυτά τα δικαιώματα στην Ε.Ο.ΠΕ. απολύτως και με πλήρη εγγύηση τίτλου.  

3.4.  Εάν δεν συμμορφωθείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ενδέχεται να μην σας 

επιτραπεί ή είσοδος ή να σας ζητηθεί να εγκαταλείψετε το Γήπεδο. 
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ΑΡΘΡΟ 21ο: Γ Ε Ν Ι Κ Α 

 

Ότι δεν προβλέπεται σε αυτή την Προκήρυξη και αν δεν προβλέπεται και καθορίζεται από τον 

Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και τη Γενική Προκήρυξη, όπως  

και κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνηση, θα ρυθμίζεται από το ΔΣ της ΕΟΠΕ, 

η οποία θα αποστέλλει στα σωματεία σχετικές εγκυκλίους. 

Παρακαλούμε τα σωματεία που ενδιαφέρονται, να μελετήσουν προσεκτικά τον Γενικό Κανονισμό 

Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 

Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2022-2023 και να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις τους, 

για να μην παρουσιαστούν προβλήματα και να εξασφαλιστεί η επιτυχία αυτής της κορυφαίας 

διοργάνωσης. 

 

 

 

 

 

                       Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

 

                 Γιώργος Καραμπέτσος                                            Νεκτάριος Χαλβατζής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΕΣΩ VIDEO (Video Challenge) 

VOLLEYLEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2021-2022 
 

 

Η ΕΟΠΕ θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη τεχνολογία του Video Check (VC) για τη βοήθεια των 

διαιτητών στις αποφάσεις, διασφαλίζοντας έτσι τη μεγαλύτερη αξιοπιστία του Πρωταθλήματος. 

Στους αγώνες που έχουν τηλεοπτική κάλυψη από κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας (όχι με live 

streaming), χωρίς το σύστημα Video Check (VC), θα γίνεται επανέλεγχος (challenge) μέσω των 

καμερών της τηλεοπτικής μετάδοσης (μόνο από κανάλι Πανελλήνιας εμβέλειας). 

Για τη χρήση των παραπάνω, οι ομάδες μπορούν: 

1. Nα ζητήσουν επανέλεγχο (challenge) ενεργειών που υπάρχει υποψία σφάλματος που δεν 

αναγνωρίστηκε και δεν δόθηκε από τους Διαιτητές ή τους Επόπτες του αγώνα. 

2. Nα ζητήσουν επανέλεγχο (challenge) όπως παρακάτω: 

● Ο προπονητής ή η αρχηγός της ομάδας κάνει αίτημα στον Α΄ διαιτητή για επανέλεγχο 

(challenge) της φάσης εφόσον υπάρχει υποψία για παράβαση που δεν έγινε αντιληπτή από 

τους διαιτητές. 

● Ο προπονητής ή η αρχηγός της ομάδας κάνει αίτημα στον Α΄ διαιτητή για επανέλεγχο 

(challenge) της φάσης εφόσον υπάρχει υποψία για λανθασμένη απόφαση διαιτητών σε 

φάση. 

Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα χρήσης για επανέλεγχο (challenge) της φάσης, δυο (2) φορές ανά 

σετ, ενώ ο Α’ Διαιτητής του αγώνα έχει δικαίωμα χρήσης για επανέλεγχο της φάσης, μια (1) 

φορά πριν την συμπλήρωση των 40 συνολικών πόντων και απεριόριστες φορές ανά σετ και 

μετά τη συμπλήρωση των 40 συνολικών πόντων για τα τέσσερα πρώτα σετ και των 20 

συνολικών πόντων στο πέμπτο σετ. 

Οι ομάδες ανανεώνουν το δικαίωμα του επανελέγχου (challenge) εάν ο επανέλεγχος της 

φάσης δικαιώσει την ομάδα που το ζήτησε, βάσει των δικαιωμάτων που έχουν στην 

συγκεκριμένη στιγμή του σετ και μέχρι δυο (2) φορές ανά σετ. Στις περιπτώσεις που ο 

επανέλεγχος δεν δικαιώσει το αίτημα της ομάδας, το αίτημα χάνεται. 

Στους τελικούς δύναται να γίνει χρήση tablet στους πάγκους. Σε αυτή τη περίπτωση, το 

αίτημα γίνεται απευθείας από το tablet που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, από τον 

προπονητή ή τους συνεργάτες του. 

3. Οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επανεξέταση (challenge) της φάσης ΜΟΝΟΝ 

(περιοριστικά) για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

● Αν η μπάλα είναι εντός ή εκτός των ορίων, του κυρίως αγωνιστικού χώρου. (Μετάδοση TV 

ή VC) 

● Πάτημα της τελικής γραμμής κατά την εκτέλεση του σερβίς. (Μετάδοση TV ή VC) 

● Αντικανονικό πάτημα της επιθετικής ζώνης, από αθλήτρια της αμυντικής ζώνης. (Μετάδοση 

TV ή VC) 

● Αντικανονική επαφή αθλήτριας με το φιλέ. (Μετάδοση TV ή VC) 
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Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το σύστημα Video Check και μόνο τότε, οι ομάδες 

μπορούν επιπρόσθετα στα παραπάνω να ζητούν τη συμβουλή και για τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

●  Επαφή μπάλας ή αθλήτριας με την αντένα. (μόνο μέσω VC) 

●  Επαφή αθλήτριας με τη μπάλα στο μπλοκ (π.χ. από μπλοκερ) (μόνο μέσω VC) 

● Αντικανονικό (συνολικό) πέρασμα ποδιού αθλήτριας από τη κεντρική γραμμή (μόνο μέσω 

VC) 

● Τέσσερεις επαφές της μπάλας. (μόνο μέσω VC) 

Οι ομάδες μπορούν να ζητήσουν επανέλεγχο της φάσης, μέχρι και 8 δευτερόλεπτα μετά το 

τέλος της φάσης. 

4. Στις περιπτώσεις που γίνει αίτημα για επανέλεγχο (Challenge) της φάσης για ενέργειες που 

δεν μπορεί να ζητηθεί επανέλεγχος, το αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό και θα μετράει σαν ένα 

από τα ανεπιτυχή αιτήματα της ομάδας. Τέτοιου είδους αιτήματα καθώς επίσης και 

καθυστερημένα αιτήματα χαρακτηρίζονται ως καθυστέρηση και υπάρχουν οι αντίστοιχες 

ποινές. 

5. Ο επανέλεγχος προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας (π.χ. Time out ή αλλαγή 

αθλήτριας), οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν από το αποτέλεσμα του επανελέγχου. 

6. Το πρόγραμμα δεν μπορεί να ελέγξει αίτημα που θα γίνει 8 δευτερόλεπτα μετά από την 

εισαγωγή του πόντου στο ηλεκτρονικό φύλλο αγώνος. (Για τις περιπτώσεις χρήσης tablet) 

7. Όταν γίνεται αίτημα από μια ομάδα για επανέλεγχο, ο 1ος διαιτητής επιβεβαιώνει στον 2ο 

διαιτητή (ή στον Αναπληρωματικό διαιτητή υπεύθυνο για τη χρήση του Video Check, όπου 

προβλέπεται), το σφάλμα για το οποίο γίνεται το αίτημα. Ο επανέλεγχος πρέπει να γίνεται 

χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις αλλά πάντα η ακρίβεια στην απόφαση έχει προτεραιότητα από 

την ταχύτητα. 

Σε αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών 2021-

2022 και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. προβλέπεται ο ορισμός Αναπληρωματικού 

Διαιτητή ο οποίος θα διεξάγει τον επανέλεγχο και θα αποφασίζει για τις φάσεις αυτές. 

8.  Ο Α’ διαιτητής δείχνει το αποτέλεσμα του επανελέγχου και ο αγώνας συνεχίζεται με το σκορ 

να διορθώνεται αν χρειαστεί. 

9.  Συνέπειες Επιτυχημένου/Ανεπιτυχούς αιτήματος επανελέγχου: 

● Μετά το δεύτερο ανεπιτυχές αίτημα, η ομάδα δεν μπορεί να ζητήσει επανέλεγχο για το 

υπόλοιπο σετ. 

● Ο 2ος διαιτητής ενημερώνει τον προπονητή της ομάδας για το δεύτερο ανεπιτυχές αίτημα. 

10. Μετά τη συμπλήρωση 40 πόντων στα τέσσερα πρώτα σετ ή 20 πόντων στο πέμπτο σετ, ο 1ος 

διαιτητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επανέλεγχο της φάσης για την οποία πιστεύει ότι 

δεν υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση. Ο 1ος διαιτητής σφυρίζει, κάνει τη χειροσήμανση του 

επανελέγχου (challenge) υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για δικό του αίτημα. Το δικαίωμα του 

διαιτητή για επανέλεγχο δίδεται για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αγώνων και τη 

δικαιοσύνη στην απόφαση του διαιτητή. 

11. Πρέπει να σημειωθεί ότι προτεραιότητα δίνεται στο πρώτο χρονικά σφάλμα που παρατηρείται 

στο βίντεο της φάσης που είναι υπό επανέλεγχο, ακόμα και αν δεν έχει ζητηθεί επανέλεγχος 

για το εν λόγω σφάλμα. Το πρώτο χρονικά σφάλμα που παρατηρείται έχει προτεραιότητα από 

οποιοδήποτε άλλο ακολουθήσει και η απόφαση του 1ου διαιτητή διαμορφώνεται ανάλογα, 

βγάζοντας έτσι μια δίκαιη απόφαση για τον πόντο στη φάση που έγινε. 
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12. Εάν μια ομάδα ζητήσει επανέλεγχο για φάση στην οποία κέρδισε το πόντο, το αίτημα θα 

απορρίπτεται αυτόματα (ως περιττό) χωρίς να μετρήσει στις φορές που έχει δικαίωμα να 

ζητήσει. 

13. Η ομάδα μπορεί να ζητήσει επανέλεγχο μόνο μια φορά στην ίδια διακοπή (π.χ. δεν μπορεί να 

κάνει δεύτερο αίτημα στην ίδια διακοπή). Μπορούν όμως και οι δυο ομάδες να κάνουν 

ταυτόχρονα αίτημα στην ίδια διακοπή. 

14. Εάν και οι δυο ομάδες κάνουν αίτημα για επανέλεγχο στην ίδια διακοπή για ενέργειες που 

έγιναν στη φάση, προτεραιότητα στην απόφαση του διαιτητή έχει το πρώτο σφάλμα που θα 

παρατηρηθεί στον επανέλεγχο. Αν υπάρχει σφάλμα που χρονικά προηγείται, αλλά στον 

έλεγχο της φάσης διαπιστώνεται ότι υπάρχει και η παράβαση για την οποία ζητήθηκε ο 

επανέλεγχος, το αίτημα δεν χρεώνεται. 

15. Όλες οι αθλήτριες πρέπει να παραμείνουν στο γήπεδο όσο διαρκεί ο επανέλεγχος. Δεν 

επιτρέπονται αλλαγές/αντικαταστάσεις αθλητριών/libero ή είσοδος των στελεχών του πάγκου 

στο γήπεδο γιατί το αποτέλεσμα του επανελέγχου μπορεί να έχει ως επακόλουθο την ανάγκη 

για αντικατάσταση αθλήτριας. 

16. Πιθανό σφάλμα το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από το video, θεωρείται ως μη γενόμενο και δεν 

προσμετράται. 

17. Στις περιπτώσεις που γίνει χρήση tablet για το video check, εάν αυτό δε λειτουργεί, ο 

προπονητής ή ο βοηθός προπονητή, μπορούν να κάνουν χειροσήμανση και προφορικό αίτημα 

για επανέλεγχο στους διαιτητές. 

18. Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος Video Check, ο 2ος διαιτητής θα επικοινωνήσει στις 

ομάδες τη βλάβη και ο επανέλεγχος θα γίνεται βάσει των καμερών του Τηλεοπτικού Δικτύου 

Πανελλήνιας Εμβέλειας, (εφόσον αυτό πραγματοποιείται-όχι μετάδοση του αγώνα με live 

streaming) και των αιτημάτων που προβλέπονται για αυτό. Σε κάθε περίπτωση ο αγώνας θα 

συνεχιστεί κανονικά, βάσει των κανονισμών παιδιάς (χωρίς τη χρήση Video Check). Εάν 

επαναλειτουργήσει, θα γίνει ενημέρωση στις ομάδες και τα αιτήματα θα επιτρέπονται από το 

σημείο αυτό. 

19. Το αποτέλεσμα του επανελέγχου, μόλις ανακοινωθεί από τον 1ο διαιτητή είναι τελικό και δεν 

επιδέχεται οποιαδήποτε ένσταση. 

20. Ο χώρος που θα τοποθετηθεί το σύστημα Video Check πρέπει να είναι οριοθετημένος και ο 

χειριστής με τον 2ο διαιτητή ή τον αναπληρωματικό διαιτητή (όπου προβλέπεται) να μπορούν 

να λειτουργήσουν το σύστημα χωρίς παρενοχλήσεις. Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπεύθυνα 

για την εφαρμογή των παραπάνω και ο Κομισάριος του αγώνα είναι υπεύθυνος για τον 

έλεγχο. 

Σε περίπτωση παρενόχλησης του χειριστή ή του διαιτητή από οποιονδήποτε (αθλήτριας, 

παράγοντας, προπονητής, φίλαθλος), γίνεται αναγραφή στο φύλλο αγώνος και παραπέμπεται 

ο υπαίτιος και το σωματείο του στο αρμόδιο αθλητικό όργανο, βάσει των διατάξεων περί 

δυσφήμισης του αθλήματος. 

 

 


