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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 

 

 
VOLLEY LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ (Έναρξη 22/10/2022) 
- Κυρίως αγωνιστικός χώρος βαμμένος κίτρινος ή πορτοκαλί ή άλλο χρώμα σε πλήρη αντίθεση με το περιβάλλον γήπεδο ή 

πλαστικός τάπητας FIVB (τύπου «taraflex» – «gerflor» – «mondo»). Στους τελικούς 1-2 υποχρεωτικά συνθετικό δάπεδο (τύπου 
«taraflex» – «gerflor» – «mondo») 

- Νούμερα στις φανέλες παικτών από 1-99, χειροκίνητος πίνακας καταγραφής σκορ, αναπληρωματικός φιλές και αντένες, 2 
«γιλέκα» για επαναπροσδιορισμό Λίμπερο. 

- Έως 4 ξένοι αθλητές στη σύνθεση της ομάδας στο φύλλο αγώνα. Έως 4 Έλληνες ερασιτέχνες μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων. 
- Στον πάγκο με κάρτα μέχρι επτά (7) άτομα με κάποια από τις ακόλουθες ιδιότητες: Α΄ Προπονητής, και μέχρι έξι (6) από: Β΄ 

Προπονητής, Γιατρός, Φυσιοθεραπευτής, Φροντιστής, Επικεφαλής ομάδας (Team Manager), Γυμναστής, Στατιστικολόγος, 
Μεταφραστής. Επιτρέπονται πάνω από 1 άτομο με την ίδια ιδιότητα. 

- Προσέλευση ομάδας θεωρείται η παρουσίαση στο γήπεδο το λιγότερο 9 (εννέα) αθλητών με αθλητική περιβολή, έτοιμων να 
αγωνιστούν, αλλιώς απώλεια αγώνα. 

- Υποχρεωτική παρουσία γιατρού 30΄ πριν την έναρξη του αγώνα, ο 1ος διαιτητής περιμένει 30΄ μετά την ώρα έναρξης του αγώνα και 
αν δεν έλθει γιατρός, απώλεια αγώνα για τους γηπεδούχους. 

- Φανέλες ομάδας (με μανίκι έως τον αγκώνα) με τυπωμένο το επώνυμο ή ψευδώνυμο αθλητή (ελληνικά ή λατινικά) και το σήμα του 
πρωταθλήματος. Σε περίπτωση ίδιων χρωμάτων φανέλας, η γηπεδούχος υποχρεούται να αλλάξει. 

- Αναφορά στην ΕΣΑΠ στην περίπτωση τιμωρίας με αποκλεισμό. Υποχρεωτικά τουλάχιστον 5 ball retrievers / moppers, 
ομοιόμορφα ντυμένα (7 για τηλεοπτικούς αγώνες). Ύπαρξη Εκφωνητή που κάνει παρουσίαση. 

- Μπάλες: Mikasa V200W 

 
 

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Έναρξη 22/10/2022) 
- Χειροκίνητος πίνακας καταγραφής σκορ, κουδούνι για τις αλλαγές, εφεδρικό φιλέ και αντένες. 
- Ύπαρξη Εκφωνητή που κάνει παρουσίαση (σε όλους τους αγώνες). Κυρίως αγωνιστικός χώρος βαμμένος κίτρινος ή πορτοκαλί. 

- Στον πάγκο με κάρτα μέχρι πέντε (5) άτομα με μία από τις ακόλουθες ιδιότητες: Α΄ Προπονητής, Β΄ Προπονητής, Γιατρός ή 
Φυσιοθεραπευτής ή Γυμναστής, Έφορος, Φροντιστής, Στατιστικολόγος. Οι προπονητές ομοιόμορφη πολιτική ή αθλητική 
εμφάνιση, οι υπόλοιποι ομοιόμορφη εμφάνιση μεταξύ τους (πολιτική ή αθλητική). Δεν επιτρέπονται 2 άτομα με την ίδια ιδιότητα. 

- Φανέλες ομάδας με τυπωμένο το επώνυμο (υποχρεωτικά) της αθλήτριας (ελληνικά ή λατινικά) και το εθνόσημο, κάτω μέρος 
υποχρεωτικά σορτς σύμφωνα με FIVB. Υποχρεωτικά στο φ.α. μία αθλήτρια γεννημένη από το 2004 και μετά (αλλιώς 
πρόστιμο). 

- Έως 4 ξένες αθλήτριες, έως 1 Κύπρια αθλήτρια που σπουδάζει Ελλάδα (CYP, CYP), έως 1 αθλήτρια που δεν έχει την Ελληνική 
υπηκοότητα αλλά Ομοσπονδία Προέλευσης την ΕΟΠΕ (π.χ. GRE, BUL). Ένας/Μια (1) Ομογενής Αθλητής/Αθλήτρια. Νούμερα 
στις φανέλες 1-20. 

- Υποχρεωτική παρουσία γιατρού 30΄ πριν την έναρξη του αγώνα, δυνατότητα αναμονής 30΄ μετά την ώρα έναρξης του αγώνα. 1η 

φορά: αν δεν έλθει γιατρός μέχρι 1ο σετ το γράφουμε στο φ.α., 2η φορά μηδενισμός για τους γηπεδούχους. 
- Προσέλευση ομάδας θεωρείται η παρουσίαση στο γήπεδο το λιγότερο 6 (έξι) αθλητριών με αθλητική περιβολή, έτοιμων να 

αγωνιστούν, αλλιώς μηδενισμός. Αποζημίωση διαιτητών πριν τον αγώνα, αλλιώς απώλεια αγώνα. 
- Μπάλες: Mikasa V200W, Molten V5M5000, Gala BV5591S 

 
 

PRE LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Έναρξη 5/11/2022 άντρες & 22/10/2022 γυναίκες) 
- Χειροκίνητος πίνακας καταγραφής σκορ, κουδούνι για τις αλλαγές. 
- Στον πάγκο με κάρτα μέχρι πέντε (5) άτομα με κάποια από τις ακόλουθες ιδιότητες: Α΄ Προπονητής, Β΄ Προπονητής, Γιατρός ή 

Φυσιοθεραπευτής ή Γυμναστής, Έφορος, Φροντιστής, Στατιστικολόγος. Οι προπονητές ομοιόμορφη πολιτική ή αθλητική 
εμφάνιση, οι υπόλοιποι ομοιόμορφη εμφάνιση μεταξύ τους (πολιτική ή αθλητική). Δεν επιτρέπονται 2 άτομα με την ίδια ιδιότητα. 

- Έως 2 ξένους/ξένες αθλητές/αθλήτριες, έως 1 Κύπριο/Κύπρια αθλητή/αθλήτρια που σπουδάζει Ελλάδα (CYP, CYP), έως 1 
αθλητή/αθλήτρια που δεν έχει την Ελληνική υπηκοότητα αλλά Ομοσπονδία Προέλευσης την ΕΟΠΕ (π.χ. GRE, BUL). Ένας/Μια (1) 
Ομογενής Αθλητής/Αθλήτρια. 

- Προσέλευση ομάδας θεωρείται η παρουσίαση στο γήπεδο το λιγότερο 6 (έξι) αθλητών/αθλητριών με αθλητική περιβολή, έτοιμων 
να αγωνιστούν, αλλιώς μηδενισμός. Αποζημίωση διαιτητών πριν τον αγώνα, αλλιώς απώλεια αγώνα. Νούμερα στις φανέλες 1-20. 

- Υποχρεωτική παρουσία γιατρού 30΄ πριν την έναρξη του αγώνα, δυνατότητα αναμονής 30΄ μετά την ώρα έναρξης του αγώνα. 1η 

φορά: αν δεν έλθει γιατρός μέχρι 1ο σετ το γράφουμε στο φ.α., 2η φορά μηδενισμός για τους γηπεδούχους 
- Μπάλες: Mikasa V200W, Molten V5M5000, Gala BV5591S 
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Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Έναρξη 29/10/2022) 
- Χειροκίνητος πίνακας καταγραφής σκορ, κουδούνι για τις αλλαγές. 
- Στον πάγκο με κάρτα μέχρι πέντε (5) άτομα με κάποια από τις ακόλουθες ιδιότητες: Α΄ Προπονητής, Β΄ Προπονητής, Γιατρός ή 

Φυσιοθεραπευτής ή Γυμναστής, Έφορος, Φροντιστής, Στατιστικολόγος. Οι προπονητές ομοιόμορφη πολιτική ή αθλητική εμφάνιση, οι 
υπόλοιποι ομοιόμορφη εμφάνιση μεταξύ τους (πολιτική ή αθλητική). Δεν επιτρέπονται 2 άτομα με την ίδια ιδιότητα. 

- Έως 1 ξένος/ξένη αθλητής/αθλήτρια, έως 1 Κύπριο/Κύπρια αθλητή/αθλήτρια που σπουδάζει Ελλάδα (CYP, CYP), έως 1 αθλητή/αθλήτρια που 
δεν έχει την Ελληνική υπηκοότητα αλλά Ομοσπονδία Προέλευσης την ΕΟΠΕ (π.χ. GRE, BUL). Ένας/Μια (1) Ομογενής Αθλητής/Αθλήτρια. 

- Προσέλευση ομάδας θεωρείται η παρουσίαση στο γήπεδο το λιγότερο 6 (έξι) αθλητών/αθλητών με αθλητική περιβολή, έτοιμων να αγωνιστούν, 
αλλιώς μηδενισμός. Αποζημίωση διαιτητών πριν τον αγώνα, αλλιώς απώλεια αγώνα. Νούμερα στις φανέλες 1-20. 

- Υποχρεωτική παρουσία γιατρού 30΄ πριν την έναρξη του αγώνα, δυνατότητα αναμονής 30΄ μετά την ώρα έναρξης του αγώνα. 1η φορά: αν δεν 
έλθει γιατρός μέχρι 1ο σετ το γράφουμε στο φ.α., 2η φορά μηδενισμός για τους γηπεδούχους. 

- Μπάλες: Mikasa V200W, Molten V5M5000, Gala BV5591S 

 
B΄ ΕΘΝΙΚΗ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
- Χειροκίνητος πίνακας καταγραφής σκορ, κουδούνι για τις αλλαγές. 
- Στον πάγκο με κάρτα μέχρι πέντε (5) άτομα με μία από τις ακόλουθες ιδιότητες: Α΄ Προπονητής, Β΄ Προπονητής, Γιατρός ή Φυσιοθεραπευτής ή 

Γυμναστής, Έφορος, Φροντιστής, Στατιστικολόγος. Οι προπονητές ομοιόμορφη πολιτική ή αθλητική εμφάνιση, οι υπόλοιποι ομοιόμορφη 
εμφάνιση μεταξύ τους (πολιτική ή αθλητική). Δεν επιτρέπονται 2 άτομα με την ίδια ιδιότητα. 

- Έως 1 Κύπριο αθλητή/αθλήτρια που σπουδάζει Ελλάδα (CYP, CYP), έως 5 αθλητές/αθλήτριες που δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα 
αλλά Ομοσπονδία Προέλευσης την ΕΟΠΕ (π.χ. GRE, BUL). Ένας/Μια (1) ανήλικος/η αλλοδαπός/η αθλητής/τρια, που συμπληρώνει τα  
18 έτη μέσα στο 2023, δηλαδή έχει γεννηθεί μετά την 1.1.2005, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αλλοδαπής Ομοσπονδίας. 
Ένας/Μια (1) Ομογενής Αθλητής/Αθλήτρια. Νούμερα στις φανέλες 1-20. 

- Προσέλευση ομάδας θεωρείται η παρουσίαση στο γήπεδο το λιγότερο 6 (έξι) αθλητών/-τριών με αθλητική περιβολή, έτοιμων να αγωνιστούν, 
αλλιώς μηδενισμός. Αποζημίωση διαιτητών πριν τον αγώνα, αλλιώς απώλεια αγώνα. 

- Μπάλες: Mikasa V200W ή V300W, Molten V5M5000, Gala BV5591S 

 
1η ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 2η ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
- Χειροκίνητος πίνακας καταγραφής σκορ, κουδούνι για τις αλλαγές. 
- Στον πάγκο με κάρτα μέχρι πέντε (5) άτομα με μία από τις ακόλουθες ιδιότητες: Α΄ Προπονητής, Β΄ Προπονητής, Γιατρός ή Φυσιοθεραπευτής ή 

Γυμναστής, Έφορος, Φροντιστής, Στατιστικολόγος. Δεν επιτρέπονται 2 άτομα με την ίδια ιδιότητα. 
- Έως πέντε (5) τουλάχιστον αθλητές/τριες που έχουν Ελληνική Υπηκοότητα και Ομοσπονδία προέλευσης (Federation of Origin) την 

Ε.Ο.ΠΕ. (GRE, GRE). Οι υπόλοιποι αθλητές/τριες που μπορούν να αναγράφονται σε κάθε Φύλλο Αγώνος μπορούν να είναι 
Αλλοδαποί/Κύπριοι αθλητές/τριες, που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στην Ε.Ο.ΠΕ., ένας/Μια (1) Ομογενής, ένας/μια (1) Δικαιούχος 
Διεθνούς Προστασίας και ένας /μια (1) Κύπριος/α αθλητής/τρια που έχει μεταγραφεί με ITC σε Ελληνικό Σωματείο που σπουδάζει .  
Νούμερα στις φανέλες 1-20. 

- Προσέλευση ομάδας θεωρείται η παρουσίαση στο γήπεδο το λιγότερο 6 (έξι) αθλητών/-τριών με αθλητική περιβολή, έτοιμων να αγωνιστούν, 
αλλιώς μηδενισμός. Αποζημίωση διαιτητών πριν τον αγώνα, αλλιώς απώλεια αγώνα. 

- Μπάλες: Mikasa V200W ή V300W, Molten V5M5000, Gala BV5591S 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ21 – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ20 
- Α΄ φάση: ΕΠΕΣΘ, Β΄ φάση: ΕΟΠΕ. 
- Ημερομηνίες Γέννησης: Αγόρια Κ21: από 1/1/2003 και μετά, Κορίτσια Κ20: από 1/1/2004 και μετά 

- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πέντε (5) τουλάχιστον αθλητές/τριες που έχουν Ελληνική Υπηκοότητα και Ομοσπονδία προέλευσης την Ε.Ο.ΠΕ. 
(GRE, GRE). Έως 1 Κύπριο αθλητή/αθλήτρια που σπουδάζει Ελλάδα (CYP, CYP). Ένας/Μια (1) ανήλικος/η αλλοδαπός/η 
αθλητής/τρια, που συμπληρώνει τα 18 έτη μέσα στο 2023, δηλαδή έχει γεννηθεί μετά την 1.1.2005, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα Αλλοδαπής Ομοσπονδίας. Ένας/Μια (1) Ομογενής Αθλητής/Αθλήτρια. Ένας/Μια (1) αθλητής/αθλήτρια, που διαμένει στην 
Ελλάδα είτε ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας είτε ως αιτών/αιτούσα διεθνή προστασία. Οι υπόλοιποι μπορεί να είναι 
αθλητές/αθλήτριες που δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα αλλά Ομοσπονδία Προέλευσης την ΕΟΠΕ (π.χ.GRE, BUL). 

- Μπάλες: Mikasa V200W ή V300W, Molten V5M5000 ή V5M4000, Gala BV5591S ή BV5461S. 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ18 – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ18 
- Α΄ φάση: ΕΠΕΣΘ, Β΄ φάση: ΕΟΠΕ 

- Ημερομηνίες Γέννησης: Αγόρια Κ18 & Κορίτσια Κ18: από 1/1/2006 και μετά 

- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πέντε (5) τουλάχιστον αθλητές/τριες που έχουν Ελληνική Υπηκοότητα και Ομοσπονδία προέλευσης την Ε.Ο.ΠΕ. 
(GRE, GRE). Έως 1 Κύπριο αθλητή/αθλήτρια που σπουδάζει Ελλάδα (CYP, CYP). Ένας/Μια (1) Ομογενής Αθλητής/Αθλήτρια. 
Ένας/Μια (1) αθλητής/αθλήτρια, που διαμένει στην Ελλάδα είτε ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας είτε ως αιτών/αιτούσα διεθνή 
προστασία. Οι υπόλοιποι μπορεί να είναι αθλητές/αθλήτριες που δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα αλλά Ομοσπονδία Προέλευσης 
την ΕΟΠΕ (π.χ.GRE, BUL). 

- Μπάλες: Mikasa V200W ή V300W, Molten V5M5000 ή V5M4000, Gala BV5591S ή BV5461S 


