
 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

 ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.Χ.Α. «Φ.ΜΠΑΒΑΣ»  

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 - 2020 

  

 Αθήνα, 30/09/2019 

Αριθ. Πρωτ.:5779 

  

Σύμφωνα  με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε 

και ισχύει, του καταστατικού και των κανονισμών της Ο.Χ.Ε. και της Ε.Σ.Χ.Α. καθώς 

και της υπ΄αριθ. 14622/22.08.18 Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων περιόδου 

2019-2020.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 

Το Κύπελλο Αττικής Ανδρών Ε.Σ.Χ.Α. «Φ. ΜΠΑΒΑΣ» περιόδου 2019 - 2020 

με τους πιο κάτω όρους: 

  

o   AΡΘΡΟ 1ο  *  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το Κύπελλο Ανδρών Ε.Σ.Χ.Α. «Φ.ΜΠΑΒΑΣ» θα διεξαχθεί με την συμμετοχή 11 

ομάδων: 

1. Α.Ο. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

2. Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 

3. Α.Ο ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

4. Α.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ «Γ.Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ» 

5. ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Ε.Σ.Β. 

6. Ε.Σ.Ν ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

7. Ο.Φ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 



8. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

9. Ο.Χ.Χ.Κ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

10. Π.Α.Ο. ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 

11. Π.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στο Κύπελλο Ε.Σ.Χ.Α. «Φ.ΜΠΑΒΑΣ» περιόδου 

2019 - 2020 και δεν συμμετάσχουν, παραιτηθούν ή αποχωρήσουν (ως μη συμμετοχή 

νοείται και η μη προσέλευση ομάδας ή η προσέλευση ομάδας να αγωνιστεί με 

μειωμένη, κάτω του επιτρεπόμενου ορίου σύνθεση αθλητών θα υπόκεινται και στις 

κάτωθι κυρώσεις: 

1) Μηδενισμός στον αγώνα και αποκλεισμός από την συνέχεια της διοργάνωσης  

2) Αποκλεισμό από την διοργάνωση της επόμενης περιόδου 

 

o   ΆΡΘΡΟ 2ο * ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

Η κλήρωση για την Α’ φάση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 

και ώρα 14:00 στα γραφεία της Ε.Σ.Χ.Α. 

Σε αυτή τα σωματεία θα μετέχουν με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Στην 

κλήρωση των αγώνων, οι ομάδες που συμμετέχουν ανεξαρτήτου κατηγορίας που 

λαμβάνουν μέρος στα πρωταθλήματα θα κληρωθούν ενιαία.   

Η έναρξη του Κυπέλλου ορίζεται για τα σωματεία που συμμετέχουν στην 

Α2 Εθνική Κατηγορία και στην Β’ Εθνική, το Σαββατοκύριακο 05-

06/10/2019. Λόγω των υποχρεώσεων των ομάδων της Α2 Εθνικής Κατηγορίας στο 

πρωτάθλημά τους, οι αγώνες τους θα ορίζονται σε άλλη ημέρα εκτός Σαββάτου ή 

Κυριακής όταν αγωνίζονται.     

 

o   ΑΡΘΡΟ 3ο  * ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων-Κυπελλου της Ε.Σ.Χ.Α. αναλαμβάνει πλήρως την 

οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων του Κυπέλλου Αττικής Ανδρών σε όλες τις 

φάσεις. 



 Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Χ.Α. αναλαμβάνει τον ορισμό των 

ημερομηνιών των αγώνων και τις κληρώσεις αυτών, ενώ ο υπεύθυνος αρχιδιαιτητής 

της Ε.Σ.Χ.Α, . αναλαμβάνει την κλήρωση ή τον ορισμό των Διαιτητών και Κριτών των 

αγώνων. 

Οι Διαιτητές του αγώνα είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν στην Ε.Σ.Χ.Α. (Γ΄ 

Σεπτεμβρίου 56), μέσα σε δύο ημέρες οπωσδήποτε το φύλλο αγώνα και τις 

εκθέσεις τους αν τυχόν υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, το ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 

πρέπει να βρίσκεται στην Ε.Σ.Χ.Α. μέχρι την ΤΡΙΤΗ για τους αγώνες που 

τελούνται ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, και μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ το πρωί για τους 

αγώνες που τελούνται την ΤΕΤΑΡΤΗ. Σε άλλη περίπτωση οι Διαιτητές θα 

παραπέμπονται στην Κ.Ε.Δ.Χ. Σε περίπτωση παραπτώματος αθλητού, προπονητή 

ή άλλου παράγοντα σωματείου ο σχετικός φάκελος (καταγγελία, έγγραφη απολογία 

και κάθε άλλο διαφωτιστικό στοιχείο που είναι απαραίτητο για το σχηματισμό δίκαιης 

κρίσης για την έκδοση απόφασης) πρέπει να στέλνεται στην Ε.Σ.Χ.Α. ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

από τους Διαιτητές με την ένδειξη "ΕΠΕΙΓΟΝ" και με fax. 

  

ΑΡΘΡΟ 4ο * ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

Το Κύπελλο Ανδρών Ε.Σ.Χ.Α. «Φ.ΜΠΑΒΑΣ» θα διεξαχθεί σε 3 γύρους (εντός, εκτός 

έδρας παιχνίδια) και τον τελικό  ως ακολούθως: 

1ος Γύρος: 

Στον 1ο γύρο λαμβάνουν μέρος οι 11 ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή  και οι αγώνες 

θα διεξαχθούν σε διπλές συναντήσεις σχηματιστούν 3 ζευγάρια και οι νικήτριες 

ομάδες θα περάσουν στον επόμενο γύρο. Ο καθορισμός των αγώνων θα γίνει μετά 

από κλήρωση. Απευθείας στο 2ο γύρο θα περάσουν μέσα από κλήρωση 5 ομάδες. 

Οι ημερομηνίες των αγώνων θα καθοριστούν από την διοργανώτρια αρχή. 

2ος Γύρος: 

Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν από τον 1ο Γύρο θα μπούνε σε νέα κλήρωση για τον 

2ο γύρο  

Θα σχηματιστούν 4 ζευγάρια, που θα αγωνιστούν εντός, εκτός έδρας (διπλές 

συναντήσεις). Οι νικήτριες ομάδες των αγώνων αυτών προκρίνονται στο 3ο γύρο 

(ημιτελικά).  



Η κλήρωση και οι ημερομηνίες των αγώνων θα γνωστοποιηθούν στις ομάδες με 

συμπληρωματική προκήρυξη. 

3ος Γύρος: 

Οι 4 ομάδες από τον 2ο γύρο, μετά από κλήρωση θα σχηματίσουν 2 ζευγάρια και θα 

αγωνιστούν μεταξύ τους (εντός, εκτός έδρας). Οι νικήτριες ομάδες στον τελικό. 

Η κλήρωση για τον 3ο γύρο και οι ημερομηνίες των αγώνων θα γνωστοποιηθούν στις 

ομάδες με συμπληρωματική προκήρυξη. 

Τελικός: 

Οι 2 νικήτριες ομάδες από τα ζευγάρια του 3ου Γύρου προκρίνονται στον τελικό, που 

θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο. Η ημερομηνία του τελικού θα γνωστοποιηθεί με 

συμπληρωματική προκήρυξη. 

 

Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή των αγώνων μπορούν να πραγματοποιηθούν και τις 

ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη σε περίπτωση έλλειψης ημερομηνιών λόγω των 

υποχρεώσεων των ομάδων στο Πρωτάθλημα της Α2-Β εθνικής Ανδρών. Μόνο 

κατόπιν συμφωνίας των δυο αντιπάλων ομάδων ο αγώνας θα μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε άλλη ημέρα. 

Οι αγώνες θα διεξάγονται στις έδρες των ομάδων που θα καθορισθούν μετά 

από κλήρωση, εκτός του τελικού  που θα διεξαχθεί σε έδρα που θα 

καθορισθεί από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων -Κυπέλλου της Ε.Σ.Χ.Α. 

 

 Στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης προκρίνονται οι ομάδες που έχουν επιτύχει δυο 

νίκες ή μια νίκη και μια ισοπαλία με τους αντιπάλους τους. Σε περίπτωση, που και οι 

δυο ομάδες έχουν από μια νίκη η κάθε μια, ή δυο ισοπαλίες, για την πρόκριση θα 

λαμβάνονται υπ όψιν τα κάτωθι κριτήρια: 

 

Α) η καλύτερη διαφορά τερμάτων και στους δυο αγώνες (αθροιστικά) 

Β) η καλύτερη εκτός έδρας επίθεση.  

 

Σε περίπτωση όπου και μετά την εφαρμογή των ανωτέρων κριτηρίων δεν μπορεί να 

προκύψει προκρινόμενος, θα ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι.         



ΑΡΘΡΟ 5ο  * ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ –ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ 

Όλοι οι αγώνες θα γίνουν σε κλειστά γυμναστήρια. Σε περίπτωση που 

σωματείο αδυνατεί να εξασφαλίσει κλειστό γυμναστήριο αποκλείεται της 

διοργάνωσης. 

Η Ε.Σ.Χ.Α. έχει τα δικαιώματα σε ότι αφορά τις μεταδόσεις είτε τηλεοπτικές, 

είτε διαδικτυακές (ίντερνετ), της συγκεκριμένης διοργάνωσης.       

Οι ημέρες διεξαγωγής των αγώνων Κυπέλλου Αττικής θα είναι  

Σάββατο και Κυριακή (εάν το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις των ομάδων) ή 

κατά τις άλλες ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Την ημέρα Σάββατο από 

τις 13:00 έως 21:30. Την Κυριακή από τις 12:00 έως 21:30. Τις ημέρες 

Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από 19:30 έως 21:30. 

 

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ: Σε περίπτωση που κατόπιν απόφασης του 

αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου, σωματείο έχει τιμωρηθεί με την ποινή διεξαγωγής 

αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, τότε δικαίωμα εισόδου έχουν όσοι αναγράφονται 

σε σχετική απόφαση του Δ.Σ της ΕΣΧΑ. Οι αποφάσεις που αφορούν αποκλεισμό 

έδρας των σωματείων εκτελούνται την επόμενη, από την έκδοσή τους, αγωνιστική 

ημέρα κατά την οποία το σωματείο είναι γηπεδούχο, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης 

της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο 

από πέντε (5) ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται την μεθεπόμενη αγωνιστική.  

Στην προσμέτρηση του ανωτέρω διαστήματος δεν υπολογίζονται η ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης και η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο που σχετίζεται με το γήπεδο καθίσταται αδύνατη η τέλεση 

του αγώνα, υπεύθυνο είναι αποκλειστικά και μόνο το γηπεδούχο σωματείο. 

Πάντως σε κάθε περίπτωση, την οριστική απόφαση θα λάβει η Επιτροπή 

Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Χ.Α. 

Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να αποστέλλουν στην Ένωση σχετικό 

έγγραφο του γυμναστηρίου ότι του παραχωρεί το γήπεδο για την τέλεση 

των αγώνων του στο οποίο πρέπει ν’ αναγράφεται η χωρητικότητα με 

αριθμό καθήμενων και όρθιων θεατών.  

  



ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Οι άδειες τέλεσης αγώνων εκδίδονται από τους κατά τόπους 

προϊσταμένους της αρμόδιας για θέματα αθλητισμού υπηρεσίας των 

οικείων Περιφερειών και εφόσον η εγκατάσταση διαθέτει την απαιτούμενη 

άδεια λειτουργίας (Άρθρο 56 Ν2725 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 

του Ν4049/2012). Ως εκ τούτου γηπεδούχα σωματεία πρέπει να προβούν 

σε όλες τις σχετικές ενέργειες καθόσον η ΟΧΕ (και οι Ενώσεις) δεν θα 

εκδίδει άδειες τέλεσης αγώνων. Η τέλεση αγώνα  σε εγκατάσταση που δεν 

διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας, επισύρει ποινές και πρόστιμα τόσο 

στους ιδιοκτήτες/χρηστες όσο και στους Πρόεδρους των σωματείων. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να αποστέλλουν στην Ένωση 

σχετικό έγγραφο του γυμναστηρίου απ’ το οποίο να προκύπτει ότι τους παραχωρεί το 

γήπεδο για την τέλεση των αγώνων τους και στο οποίο ν’ αναγράφεται η 

χωρητικότητα του γηπέδου αναλυτικά (με αριθμό καθήμενων και όρθιων θεατών). 

 

o   ΑΡΘΡΟ 6ο  * ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο Κύπελλο Αττικής δικαιούνται να λάβουν μέρος αθλητές που πληρούν τους όρους 

των κανονισμών της Ο.Χ.Ε και του Νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 

3057/02 . Οφείλουν επίσης να είναι κάτοχοι μηχανογραφημένου & 

πλαστικοποιημένου δελτίου αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδώσει η Ομοσπονδία και 

το οποίο πρέπει να φέρει την ειδική σήμανση της Ομοσπονδίας, (σφραγιδάκι), 

Κεφάλαια ΣΤ΄και Ζ΄ Γενικής Προκήρυξης 2019-2020 και το αυτοκόλλητο χρώματος 

πρασινο για την ιατρική θεώρηση της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020. Δικαίωμα 

συμμετοχής στους αγώνες έχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 2004 και το 

2005. 

  

o   ΑΡΘΡΟ 7ο  * ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Για την αναβολή των αγώνων ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 29 του 

κανονισμού περί αγώνων Ο.Χ.Ε.  Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων  διατηρεί το δικαίωμα 

σε όλη την διάρκεια του Κυπέλλου της αλλαγής των ημερομηνιών των αγώνων. 

Ομάδα που θα διαθέτει από 3 αθλητές και πάνω οι οποίοι θα συμμετέχουν σε 

Πανελλήνια Τελική  Σχολική φάση, θα μπορεί να ζητήσει αναβολή αγώνα στην 



περίπτωση που οι αναφερόμενοι αθλητές θα έχουν συμμετοχή το 80% τουλάχιστον 

στους αγώνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι την ημερομηνία αιτήσεως της αναβολής. 

  

o   ΑΡΘΡΟ 8ο  * ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 

33 του κανονισμού ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ και το Ι΄ Κεφάλαιο της Γενικής Προκήρυξης 

Πρωταθλημάτων 2019-2020, πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες 

από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από το σχετικό παράβολο των 

300€.  

Τα σωματεία που μετέχουν στο Κύπελλο, καθώς και οι αθλητές τους, συμφωνούν, 

αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσεως 

διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή και 

την ερμηνεία των νόμων της Ο.Χ.Ε (με βάση τους οποίους διεξάγονται τα διάφορα 

πρωταθλήματα και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ Ο. Χ. Ε, σωματείων και 

αθλητών), μόνο τα διοικητικά όργανα που προβλέπονται από αυτές, απαγορευμένης 

ρητώς κάθε προσφυγής στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. 

  

o   ΆΡΘΡΟ 9ο  * ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Τα σωματεία, διοικητικοί και άλλοι παράγοντες, οι αθλητές των σωματείων, καθώς και 

οι προπονητές υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των 

κανονισμών της Ο. Χ. Ε, ήτοι του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και των προκηρύξεων 

2019-2020. 

Οι ποινές επιβάλλονται από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Σ.Χ.Α. μετά από 

επικύρωση του Δ.Σ. αυτής. Οι ποινές αφορούν αποκλειστικά την διοργάνωση και 

εκτίονται αποκλειστικά και μόνο σε αυτή. Οι αγώνες του Κυπέλλου Ε.Σ.Χ.Α. δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έκτιση ποινών, που έχουν υποβληθεί από το 

Μονομελές Δικαιοδοτικό όργανο.  

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Χ.Α. διατηρεί το δικαίωμα σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών 

παραπτωμάτων (πχ χειροδικίας, περιπτώσεις του άρθρου 41 ΣΤ’  του νόμου 

2725/1999, όπως ισχύει, κλπ), να παραπέμπει τις υποθέσεις και σε 



ανώτερα δικαιοδοτικά όργανα για πιθανή τιμωρία και σε άλλες 

διοργανώσεις. 

  

o   ΑΡΘΡΟ 10ο  * ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η τιμή του εισιτηρίου για τους αγώνες του Κυπέλλου Αττικής Ανδρών «Φ.ΜΠΑΒΑΣ» 

ορίζεται στο ανώτερο ποσό των 5€, ενώ η τιμή για τους αθλητές και τις αθλήτριες 

ανεξαρτήτου ηλικίας ορίζεται στο ποσό των 3€. Η υποχρέωση ομάδων για να ορίσουν 

εισιτήριο στους αγώνες τους, είναι προαιρετική.   

Οι διεθνείς αθλητές και αθλήτριες, οι διαιτητές, οι κριτές, οι γυμνασίαρχοι, οι 

διατελέσαντες ομοσπονδιακοί προπονητές, και οι υπάλληλοι της Ο.Χ.Ε δικαιούνται 

ελεύθερης εισόδου επιδεικνύοντας βεβαίωση της Ο.Χ.Ε και της Ε.Σ.Χ.Α.  (εξαιρούνται 

οι περιπτώσεις διεξαγωγής αγώνα κεκλεισμένων των θυρών). 

Σε ότι αφορά την κατανομή και διάθεση εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους, ισχύουν 

όσα αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις που εκδίδονται από το Δ.Σ της Ε.Σ.Χ.Α. 

Όλες οι εισπράξεις των αγώνων μένουν στα γηπεδούχα σωματεία, τα οποία οφείλουν 

να τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου όταν προβαίνουν σε έκδοση. Σε 

περίπτωση που υπάρξει εισιτήριο, στον τελικό αγώνα, οι εισπράξεις θα μοιραστούν 

στις δυο ομάδες.  

Επίσης σε ότι αφορά τις μετακινήσεις των ομάδων, αυτές γίνονται με δικά τους 

έξοδα. 

 

o   ΑΡΘΡΟ 11ο  * ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο ορισθέντων διαιτητών ενός αγώνα, δεν 

παρουσιαστεί στο γήπεδο λόγω κωλύματος, τότε θα ισχύσουν τα εξής: 

α. Εάν στην κερκίδα υπάρχουν επίσημοι διαιτητές των Συνδέσμων και ανήκουν στην 

κατηγορία αξιολόγησής τους για τον συγκεκριμένο αγώνα και συμφωνήσουν και τα 

δύο σωματεία, τότε μπορεί να διαιτητεύσει σαν δεύτερος διαιτητής ο κοινά 

αποδεκτός. 

β. Αν ένα εκ των δύο σωματείων διαφωνήσει (παρ. α.) τότε τον αγώνα θα 

διαιτητεύσει μόνος του ο υπάρχων διορισμένος διαιτητής. 



γ. Σε περίπτωση που ο δεύτερος ορισμένος διαιτητής παρουσιαστεί στον αγώνα μέχρι 

την έναρξη του Β! ημιχρόνου τότε αγωνίζεται κανονικά, (εκτός αν υφίσταται η 

παράγραφος α. του παρόντος). 

  

o   ΑΡΘΡΟ 12ο  * ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ- ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Εάν η Ένωση ειδοποιήσει τους ορισμένους διαιτητές ενός αγώνα για μία σοβαρή 

καθυστέρηση φιλοξενούμενης ομάδας λόγω εκτάκτων αναγκών, η γηπεδούχος ομάδα 

είναι υποχρεωμένη να περιμένει προκειμένου να διεξαχθεί το παιχνίδι. 

Οι διαιτητές την προκαθορισμένη ώρα ενάρξεως θα αναγράψουν στο φύλλο την 

γηπεδούχο ομάδα και θα περιμένουν την φιλοξενούμενη. 

Στις συνήθεις περιπτώσεις ισχύουν όσα ορίζει ο κανονισμός. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης λόγω εκτάκτων αναγκών των διαιτητών, οι ομάδες υποχρεούνται να 

περιμένουν μέχρι και 2 ώρες στο γήπεδο προκειμένου να διεξαχθεί ο αγώνας. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παραπάνω μηδενίζεται η ομάδα ή οι ομάδες. 

  

o   ΑΡΘΡΟ 13ο  * ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

Σε περίπτωση διακοπής αγώνα λόγω απρόβλεπτων συνθηκών (διακοπή ρεύματος, 

βροχή, κλπ) ο αγώνας θα συνεχίζεται από το ίδιο λεπτό που διεκόπη, με το ίδιο σκορ 

και την ίδια σύνθεση ομάδων (εάν αυτό είναι εφικτό), είτε μετά την αποκατάσταση 

της ζημιάς, είτε την επόμενη ημέρα και την ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή 

Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Χ.Α. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, ημέρα διεξαγωγής του 

ορίζεται από την επιτροπή πρωταθλήματος το συντομότερο δυνατόν. 

  

o   ΑΡΘΡΟ 14ο  * ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Τους Διαιτητές, Κριτές, (γραμματεία), ορίζει ο Αρχιδιαιτητής της Ε.Σ.Χ.Α. σε ότι 

αφορά τους ορισμούς των διαιτητών και ο Σύλλογος Κριτών σε ότι αφορά τους 

κριτές. Οι ανωτέρω αποζημιώνονται από το γηπεδούχο σωματείο πριν την έναρξη του 

αγώνα. 

Αν οι αποζημιώσεις δεν καταβληθούν, τότε ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και το φύλλο 

αγώνος θα κλείνει με 10-0 εις βάρος του γηπεδούχου σωματείου. 



Η αποζημίωση για τους αγώνες του Κυπέλλου Αττικής Ανδρών 

«Φ.ΜΠΑΒΑΣ» θα είναι για κάθε διαιτητή, 20 ευρώ και για κάθε κριτή 15 

ευρώ. 

Τα έξοδα που αφορούν τις μετακινήσεις στελεχών αγώνα (διαιτητές, 

κριτές, κλπ) στους αγώνες του Κυπέλλου ΕΣΧΑ  θα καταβάλλονται 

εξ’ημισείας από τα μετέχοντα σωματεία πριν την έναρξη του αγώνα, 

σύμφωνα με το ισχύον σύστημα και τον πίνακα χιλιομετρικών αποστάσεων 

της Ο.Χ.Ε. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Σε περίπτωση μη διεξαγωγής προγραμματισμένου αγώνα της 

Κυπέλλου Αττικής Ανδρών είτε λόγω μη προσέλευσης μιας εκ των δύο αγωνιζόμενων 

ομάδων, είτε λόγω παράβασης κανονισμού  (ομάδα εμφανίζεται με σύνθεση κάτω 

του επιτρεπομένου ορίου,  είτε  λόγω ακαταλληλότητας αγωνιστικού χώρου κλπ), το 

ποσό της  αμοιβής των διαιτητών, κριτών (γραμματεία αγώνα), delegate θα είναι το 

μισό του καθορισμένου ποσού .  

    

o   ΑΡΘΡΟ 15ο  * ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Η’ Κεφάλαιο της Γενικής Προκήρυξης 2019-2020. 

  

o   ΑΡΘΡΟ 16ο  * ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ 

α)Ως ορίζει το Κεφάλαιο -ΙΒ- της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ της Ο.Χ.Ε τα γηπεδούχα Σωματεία είναι υπεύθυνα για 

την παρουσία Ιατρού ή Νοσοκόμου ή Φυσιοθεραπευτού σε όλους 

ανεξαιρέτως τους αγώνες τους. 

β)Σε περίπτωση κατά την οποία τα γηπεδούχα σωματεία δεν έχουν 

φροντίσει για την παρουσία Ιατρού ή Νοσοκόμου ή Φυσιοθεραπευτού, ο 

αγώνας δεν θα ξεκινά. Αν εντός εικοσάλεπτου (20’), από την 

προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ο ιατρός (ή Νοσοκόμος ή 

Φυσιοθεραπευτής) δεν εμφανίζεται, η απουσία του θα αναγράφεται στις 

παρατηρήσεις των Διαιτητών στο φύλλο αγώνος και το φύλλο, θα κλείνει 

με σκορ 10-0 εις βάρος του γηπεδούχου σωματείου, το οποίο και θα 

καλείται σε απολογία από τα αρμόδια όργανα της Ένωσης. 



 

o   ΑΡΘΡΟ 17ο  * ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4479/2017 και την ΚΥΑ των Υπουργού Υγείας και 

Υφυπουργού Αθλητισμού (ΦΕΚ 32548 8/8/2018), η διαδικασία της πιστοποίησης της 

υγείας των αθλητών από ιατρό με ειδικότητα καρδιολόγου καταγράφεται σε Κάρτα 

Υγείας που είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε 

προπονήσεις και αγώνες. 

Η κάρτα αυτή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο αθλητικής 

ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του. 

Προσκομίζεται υποχρεωτικά στην Γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή και είναι 

βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. 

Η μη προσκόμιση της στην γραμματεία θα συνιστά απαγόρευση της συμμετοχής του 

αθλητή στον αγώνα. 

Η κάρτα υγείας αθλητή έχει ισχύ για ένα χρόνο από την έκδοσή της. 

Η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης των δελτίων αθλητικής ιδιότητας που εκδίδεται 

από την ΟΧΕ παραμένει σε ισχύ ως απαραίτητο στοιχείο πιστοποίησης των αθλητών 

που έχουν δικαίωμα συμμετοχής για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.  

 

o   ΑΡΘΡΟ 18ο  * ΚΩΛΥΜΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

Σε περίπτωση εκτάκτου κωλύματος του γηπέδου οι διαιτητές σε συνεργασία με την 

Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Σ.Χ.Α. περιμένουν μέχρι και 2 ώρες για την έναρξη 

του αγώνα ή κλείνουν το φύλλο αγώνα, (αν αυτό είναι αδύνατο λόγω κωλύματος του 

γηπέδου). 

  

o   ΑΡΘΡΟ 19ο  - ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ 

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/99, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και με τις σχετικές αποφάσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού, 

οι αθλητές της χειροσφαίρισης είναι υποχρεωμένοι να δέχονται την διενέργεια 

ελέγχου ντόπινγκ εντός ή εκτός αγώνων όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδιους 

κατά νόμο φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να δίνουν σχετική εντολή. 

Για το ντόπινγκ ισχύουν όσα αναφέρονται στο κανονισμό ντόπινγκ της Ο.Χ.Ε. 



  

o   ΑΡΘΡΟ 20ο  - ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ 

Στο σωματείο που θα κατακτήσει το Κύπελλο Αττικής Ανδρών θα απονεμηθεί 

κύπελλο  και στους αθλητές του  μετάλλια και δίπλωμα. 

Στην φιναλίστ ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο, στους αθλητές του μετάλλια και 

διπλώματα. 

   

« ΑΡΘΡΟ 21Ο  * ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Στο φύλλο αγώνα θα αναγράφονται όλοι όσοι κάθονται στον πάγκο της κάθε ομάδας 

καθώς επίσης και οι ιδιότητες τους. Το ανώτερο θα επιτρέπονται τέσσερις (εκτός των 

αθλητών), οι οποίοι θα είναι 1 υπεύθυνος συνοδός, 1 προπονητής, 1 βοηθός 

προπονητή και 1 γιατρός ή φροντιστής ή διερμηνέας εφόσον η ομάδα έχει αλλοδαπό 

προπονητή. Πέραν των τεσσάρων  

απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος να έχει παρουσία στον πάγκο της ομάδας. 

Οι προπονητές και οι συνοδοί των ομάδων θα πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι. 

Οι ομάδες υποχρεούνται να δηλώνουν στο φύλλο αγώνα το λιγότερο 

12 αθλητές. Προαιρετικά μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 16 αθλητές. Οι 

αθλητές θα πρέπει να είναι γεννημένοι πριν το 2005. 

Σε κάθε περίπτωση όσοι  αθλητές  έχουν δηλωθεί στο φύλλο αγώνα θα πρέπει 

υποχρεωτικά να βρίσκονται στον πάγκο της ομάδας τους.    

Για την εφαρμογή των ανωτέρω υπεύθυνοι είναι οι διαιτητές του αγώνα.  

Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπεύθυνα για τη σωστή λειτουργία των χρονομέτρων, 

της καθαριότητας του γηπέδου ορίζοντας υπεύθυνο καθαριότητας του δαπέδου των 

αγώνων όταν κρίνει ο διαιτητής σκόπιμο. 

Σωματείο που δε θα συμμορφωθεί με τη παραπάνω διάταξη θα επιβάλλεται πρόστιμο 

300€ το οποίο θα παρακρατείται από τα οδοιπορικά της Ο. Χ. Ε., όταν πρόκειται για 

ομάδες που συμμετέχουν και στα Εθνικά Πρωταθλήματα. 

Με δεδομένη της συμμετοχή στην διοργάνωση σωματείων της Α2 Εθνικής 

Κατηγορίας και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, είναι επιβεβλημένη η παρουσία 

Αστυνομικής Δύναμης σε κάθε αγώνα της διοργάνωσης, με την ευθύνη του 

γηπεδούχου σωματείου.». 



  ΑΡΘΡΟ 22Ο –ΓΕΝΙΚΑ 

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Κυπέλλου Αττικής Ανδρών 

«Φ.ΜΠΑΒΑΣ» και που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό πρωταθλημάτων, από την 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, από την παρούσα, καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει 

ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση και για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση 

αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Σ.Χ.Α. Η συμμετοχή στην διοργάνωση του Κυπέλλου 

Ε.Σ.Χ.Α. σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχών των όρων της παρούσης.  

 

  

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

          Δημήτρης Σταυρακάκης                              Ευάγγελος Παπαιωάννου 

 


