
 

Αθήνα, 29/10/2019 
Αρ. Πρωτ. 5817 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ (K12) Ε.Σ.Χ.Α. 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 - 2020 
 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Σ.Χ.Α., του Εσωτερικού Κανονισμού της 
Ο.Χ.Ε., των Διεθνών Κανονισμών Χειροσφαίρισης, της ΓENIKHΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ της Ο.Χ.Ε., της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ της 
Ο.Χ.Ε., αγωνιστικής περιόδου 2019-2020, 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
το Πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ B’ (Προκριματική φάση), Αγωνιστικής Περιόδου 2019 - 2020. 

 
Άρθρο 1ο. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ 
α). Στο Πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ B’ μετέχουν ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ (23) συνολικά ομάδες, οι εξής. 
 

1. ΑΕΚ  
2. ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣΒ 1 
3. ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣΒ 2 
4. ΑΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
5. ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 
6. ΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
7. ΑΣ ΑΣΠΙΔΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
8. ΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ «ΓΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ» 
9. ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 
10. ΑΣΟΔ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
11. ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
12. ΓΝΟΝ «Ο ΑΡΗΣ» ΚΙΤΡΙΝΟΙ 
13. ΓΝΟΝ «Ο ΑΡΗΣ» ΜΠΛΕ 
14. ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 
15. ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΙ 
16. ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΜΠΛΕ 
17. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 
18. ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣΝΦ 
19. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
20. ΟΦ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
21. ΟΧΧΚ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
22. ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 
23. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 



 

β). Τα Σωματεία που θα αποσύρουν εγγράφως τη συμμετοχή τους πριν από την ημέρα της 
κλήρωσης, δε θα συμμετάσχουν στην κλήρωση και δε θα συμπεριληφθούν στον πίνακα της 
βαθμολογίας. 
 
γ). Τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων αγώνων, των σωματείων που αποχωρούν ή 
αποκλείονται για οποιοδήποτε λόγο από το Πρωτάθλημα παραμένουν ισχυρά ως προς το 
αποτέλεσμά τους. Οι προγραμματισμένοι μετά την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό τους 
αγώνες, κατοχυρώνονται υπέρ των αντιπάλων σωματείων με τέρματα 10-0. 
 
δ). Οι ομάδες που θα αρχίσουν αγωνιζόμενες στο πρωτάθλημα αλλά με δική τους 
υπαιτιότητα μηδενισθούν σε δύο (2) συνολικά αγώνες, θα αποβάλλονται από το 
Πρωτάθλημα. 
 
ε). Οι υπόλοιποι αγώνες τους, βάσει του προγράμματος, θα κατακυρώνονται υπέρ των 
αντιπάλων τους με τέρματα 10-0. 
 
Άρθρο 2ο. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
Η Κλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 29 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Ε.Σ.Χ.Α., επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 56 
- 3ος όροφος. 
 
Άρθρο 3ο. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Με το πρόγραμμα των αγώνων θα καθορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων, οι 
ώρες έναρξης και οι έδρες των γηπεδούχων σωματείων. 
 
 Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος θα κοινοποιηθεί στα Σωματεία μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος 
 
Άρθρο 4ο. ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: 09-10/11/2019 
ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ   :   17/06/2020 
 
 Οι αγώνες για το πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ θα διεξάγονται κατά τις ακόλουθες ημέρες 
και ώρες: Σάββατο 09:30 -16:00 και Κυριακή από 09:30 έως 20:00. 
 
Οι αγώνες είναι δυνατόν να διεξάγονται και κατά τις ημέρες Τρίτη ή Τετάρτη ή Πέμπτη ή 
Παρασκευή εφόσον το επιθυμούν αμφότερες οι ομάδες. 
 
Για να διεξάγονται αγώνες το Σάββατο μετά τις 16:00, θα πρέπει να εγκρίνονται από την 
Ε.Σ.Χ.Α. με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα διαιτητών και κριτών. 
 
Η Ε.Σ.Χ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει διπλή αγωνιστική εντός της ίδιας εβδομάδος, 
εφόσον οι υπάρχουσες ημερ/νίες δεν επαρκούν για την έγκαιρη περάτωση του 
πρωταθλήματος. 
 



Αρθρο 5ο. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ. 
 Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται αποκλειστικά σε Κλειστά Γυμναστήρια. 
 
 Σε περίπτωση που το γηπεδούχο Σωματείο, αδυνατεί να εξασφαλίσει γήπεδο για τη 
διεξαγωγή του αγώνος του, τότε ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο του αντιπάλου. 
 
 Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, δεν γίνεται αμοιβαία αλλαγή της έδρας 
διεξαγωγής του αγώνα και η ομάδα η οποία αδυνατεί να διαθέσει το γήπεδό της, θα δώσει 
και τους δύο αγώνες της με τον ίδιο αντίπαλο, εκτός έδρας. 
 
 Στην περίπτωση αυτή το Σωματείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, ανεξαρτήτως σε 
ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί ο αγώνας, εξακολουθεί να έχει τις υποχρεώσεις του γηπεδούχου, 
όσο αφορά την παρουσία του Ιατρού καθώς και την αποζημίωση διαιτητών και κριτών. 
 
 Σε περίπτωση που ομάδα που είναι γηπεδούχος αδυνατεί να δηλώσει ημερομηνία και 
έδρα διεξαγωγής του αγώνα της, σύμφωνα με το εκδοθέν πρόγραμμα, τότε η Επιτροπή 
Πρωταθλήματος της Ε.Σ.Χ.Α. θα έχει την δυνατότητα να προβεί στον Μηδενισμό αυτής της 
ομάδος, για τον συγκεκριμένο αγώνα. 
 
Άρθρο 6ο. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
Το Πρωτάθλημα (προκριματική φάση) θα διεξαχθεί σε μια (1) Φάση, ως εξής: 

Οι είκοσι τρεις (23) συμμετέχουσες ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις (4) ομίλους. Ο Α’, Β’, 

Γ’ όμιλος θα αποτελείται από έξι (6) ομάδες και ο Δ’ όμιλος θα αποτελείται από πέντε (5) 

ομάδες. 

Ο καθορισμός των ομίλων θα γίνει με κλήρωση και σε συνδυασμό με την δυναμικότητα των 

συμμετεχουσών ομάδων, μετά από αξιολόγηση και εισήγηση του Τεχνικού Συμβούλου 

ΕΑΠ/ΟΧΕ και της Επιτροπής Πρωταθλημάτων. Ένα από τα κριτήρια θα είναι και η τελική 

κατάταξη των ομάδων στο Πρωτάθλημα ΕΣΧΑ Μίνι Αγόρια της αγωνιστικής περιόδου 2018-

2019. 

Επικεφαλής σε κάθε όμιλο θα τοποθετηθούν οι 4 πρώτες ομάδες του Πρωταθλήματος ΕΣΧΑ 

Μίνι Αγόρια της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019.  

Οι συμμετέχουσες ομάδες σε κάθε όμιλο θα αγωνιστούν μεταξύ τους, σε σύστημα ένας 

προς όλους σε μονές συναντήσεις (1 γύρος). Η γηπεδούχος ομάδα κάθε συνάντησης θα 

γίνει μετά από κλήρωση όπως και το πρόγραμμα των αγώνων θα προκύψει μετά από 

κλήρωση. 

Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και την 2η θέση σε κάθε όμιλο (σύνολο 8 ομάδες) θα 

αγωνιστούν στο Πρωτάθλημα Παμπαίδων Β’  Κατηγορία 1. 

Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 3η και την 4η θέση σε κάθε όμιλο (σύνολο 8 ομάδες), θα 

αγωνιστούν στο Πρωτάθλημα Παμπαίδων Β’ Κατηγορία 2. 



Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 5η, την 6η θέση από τους ομίλους Α’, Β’, Γ’ και η 5η 

ομάδα από τον Δ’ όμιλο (σύνολο 7 ομάδες), θα αγωνιστούν στο Πρωτάθλημα Παμπαίδων Β’ 

«Ευ Αγωνίζεσθαι». 

Μετά την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης, θα γνωστοποιηθούν οι Συμπληρωματικές 

Προκηρύξεις για τα Πρωταθλήματα Παμπαίδων Β’ (Κατηγορία 1, Κατηγορία 2, Ευ 

Αγωνίζεσθαι). Ο καθορισμός των αγώνων των ανωτέρω Πρωταθλημάτων θα γίνει μετά από 

κλήρωση.   

Σε περίπτωση ισοπαλίας αγώνων στο Ηλικιακό Πρωτάθλημα Παμπαίδων Β’ θα 
ακολουθεί απευθείας εκτέλεση «Shootout» χωρίς παράταση. 
 
Άρθρο 7ο. ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣTHN ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 Το πανελλήνιο πρωταθλήματα Παμπαίδων Β’ θα έχει τη μορφή open διοργάνωσης 
διαγωνιστικού χαρακτήρα με κανονική κατάταξη των ομάδων και για αυτό θα ακολουθήσει 
από την Ο.Χ.Ε συμπληρωματική ειδική προκήρυξη. που το περιεχόμενό της θα αποτελεί 
τμήμα του παρόντος άρθρου της προκήρυξης. 
 
Άρθρο 8ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ. 
 Οι ομάδες κατατάσσονται στον βαθμολογικό πίνακα σύμφωνα με το σύνολο των βαθμών 
που θα αποκομίσουν κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος, αφαιρουμένων των τυχόν 
βαθμών ποινής. 
 
 Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ομάδων και για οποιαδήποτε θέση 
του βαθμολογικού πίνακα, θα ισχύσουν κατά σειρά 
 τα εξής. 
 
α). Η ειδική βαθμολογία βάσει των αποτελεσμάτων των μεταξύ των ισοβαθμούντων 
ομάδων αγώνων. 
 
β). Η καλύτερη διαφορά τερμάτων των μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων αγώνων. 
 
γ). Τα περισσότερα εκτός έδρας τέρματα. (αφορά αρχική ισοβαθμία μόνο δύο ομάδων με 
αγώνες εντός - εκτός έδρας). 
 
δ). Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο των μεταξύ όλων των αρχικά ισοβαθμούντων ομάδων 
αγώνων. (αφορά ισοβαθμία από τρεις ομάδες και πάνω). 
 
ε). Η καλύτερη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του ομίλου. 
 
στ. H καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του ομίλου. 
 
ζ). Κλήρωση. 
 



Τα άνω κριτήρια κατάταξης εφαρμόζονται διαδοχικά αυστηρά κατά την παραπάνω σειρά, 
χωρίς επαναφορά σε προηγούμενο κριτήριο. Οι ομάδες που έχουν προκριθεί ή αποκλειστεί 
βάσει προηγουμένου κριτηρίου, αξιολογούνται μεταξύ τους βάσει του εκάστοτε επόμενου 
κριτηρίου. 
 
Άρθρο 9ο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ. 
α). Η διάρκεια των αγώνων είναι δύο ημιχρόνια των είκοσι λεπτών. (2 Χ 20).  
 
β). Σε κάθε αγώνα, κάθε ομάδα δικαιούται (1) Τάιμ άουτ διάρκειας ενός λεπτού. Το 
διάλειμμα μεταξύ των ημιχρονίων θα είναι 5 λεπτά. 
 
Άρθρο 10ο. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 Άρθρο 18ο . 
Σε περίπτωση όπου στην προκριματική φάση, και στα Πρωταθλήματα Παμπαίδων Β’ 
Κατηγορία 1, Κατηγορία 2, Ευ Αγωνίζεσθαι, ο αγώνας λήξει ισόπαλος, θα ακολουθήσει 
απευθείας εκτέλεση «Shoot out» χωρίς παράταση. 
(Άρθρο 13 ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
2019-2020, παράγραφος 7).         
 
Άρθρο 11ο. ΜΠΑΛΑ ΑΓΩΝΩΝ. 

Οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες Νο.(0), χωρίς χρήση κόλλας. 

Άρθρο 12ο. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ. 
α). Στο Πρωτάθλημα έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές κάτοχοι Δελτίων Αθλητικής 
Ιδιότητας εκδοθέντων από την Ο.Χ.Ε για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 και 
θεωρημένων από Ιατρό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Αθλητικής Νομοθεσίας και 
των Κεφαλαίων ΣΤ & Ζ, της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, αγωνιστικής 
περιόδου 2019-2020. 
 
β) Στη σύνθεση της κάθε ομάδας, σε κάθε αγώνα, μπορούν να συμμετέχουν μέχρι τρεις (3) 
αθλητές χωρίς δελτίο, με ονομαστική κατάσταση θεωρημένη από το σωματείο τους και την 
Ε.Σ.Χ.Α. Απαιτούμενα για τη θεώρηση της κατάστασης από την Ε.Σ.Χ.Α. Είναι η προσκόμιση 
ιατρικής βεβαίωσης υγείας και επίσημου πιστοποιητικού της ηλικίας για κάθε αθλητή. Οι 
αθλητές αυτοί θα αναγράφονται στο φύλλο αγώνα με τη σχετική μνεία “άνευ δελτίου” και 
θα επιτρέπεται η συμμετοχή τους χωρίς δελτίο μέχρι δύο (2) αγώνες. 
 
γ). Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνα αθλητή εφόσον εκτίει ποινή που του έχει 
επιβληθεί, από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 
 
δ). Οι ομάδες στους αγώνες του Πρωταθλήματος ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ έχουν το δικαίωμα να 
δηλώσουν επί του Φύλλου Αγώνος απεριόριστο αριθμό αθλητών (δηλαδή και άνω των 16). 
Η αναγραφή των τυχόν επιπλέον αθλητών στη σύνθεση των ομάδων στο φύλλο αγώνα, θα 
γίνεται σε πρόσθετες ενδιάμεσες στήλες. 
 



ε). Σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγρ. 1β, του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ της Ο.Χ.Ε η 
παρουσία της ομάδος πιστοποιείται εφόσον στην προγραμματισμένη ώρα έναρξης του 
αγώνος, έχει τουλάχιστον ΕΠΤΑ (7) αθλητές έτοιμους για να αγωνισθούν. 
 
Άρθρο 13ο. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ 
Στο Πρωτάθλημα ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ δικαιούνται συμμετοχής αθλητές γεννηθέντες κατά τα έτη 
2008 – 2009 καθώς και ένας αθλητής γεννημένος κατά τα έτη 2010 και μετά. 
 
Άρθρο 14ο. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ. 
Οι ομάδες, θα πρέπει να εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο με σύνθεση τουλάχιστον 
ΔΕΚΑ (10) αθλητών 
 
Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ περιόδου 2019-2020 της Ο.Χ.Ε, θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης ΕΝΟΣ 
(-1) βαθμού για ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ. 
 
Άρθρο 15ο. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
α). Ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλονται και επιλύονται οι ενστάσεις καθορίζεται στο 
Κεφάλαιο -Ι- ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, αγωνιστικής περιόδου 2019-2020. 
 Οτιδήποτε προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ο.Χ.Ε., ισχύει και για την Ένωση. 
 
β). Οι Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού αγώνων 
της Ο.Χ.Ε.. τα παράβολα ορίζονται σε 150 ευρώ για την Α’ φάση και σε 300 ευρώ για όλες 
τις άλλες φάσεις. 
 
γ). Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης το παράβολο παραμένει στην Ένωση, ενώ σε 
διαφορετική περίπτωση επιστρέφεται στο ενιστάμενο Σωματείο. 
 
Άρθρο 16ο. ΑΝΑΒΟΛΕΣ 
 Λόγω του περιορισμένου χρόνου εντός του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί το 
Πρωτάθλημα, δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί αναβολή για καμιά αιτία. 
 
Σύμφωνα με το 5ο άρθρο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ της 
Ο.Χ.Ε, ουδεμία αίτηση αναβολής αγώνος ή τροποποίησης της ημερ/νίας και ώρας 
διεξαγωγής του θα γίνεται δεκτή, λόγω διπλών καθηκόντων του Προπονητού του, είτε με 
άλλο Τμήμα του ιδίου Σωματείου, είτε με άλλο Σωματείο. 
 
Άρθρο 17ο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
α). Για τους αγώνες του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’, ισχύουν όσα ορίζει το 
Κεφάλαιο -Θ- της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, το άρθρο 31 των Κανονισμών 
αγώνων της Ο.Χ.Ε. και το Καταστατικό της Ε.Σ.Χ.Α. 
 
β). Οι Η αποζημίωση των διαιτητών και κριτών ανέρχεται στο ποσό των 12 ευρώ για κάθε 
διαιτητή και 10 ευρώ για κάθε κριτή και θα καταβάλλονται από τα γηπεδούχα σωματεία 
πριν τον αγώνα 
 



γ). Τα έξοδα που αφορούν τις μετακινήσεις στελεχών αγώνα (διαιτητές, κριτές, κλπ) στους 
αγώνες του πρωταθλήματος παμπαίδων Α’ 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. 
 
δ)Οι ομάδες μπορούν να εκδώσουν εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες τους, κόστους 
από 3 έως 5 ευρώ. 
 
ε) Κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο θα πρέπει να καταβάλλει παράβολο συμμετοχής δέκα 
(10) ευρώ μέχρι την Παρασκευή 08 Νοεμβρίου 2019. 
Τα χρήματα του παραβόλου θα πρέπει να κατατεθούν στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) 
και σε συγκεκριμένο αριθμό λογαριασμού της ΕΣΧΑ, με την αιτιολογία το πλήρες όνομα του 
σωματείου. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΧΑ: 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΙΒΑΝ: GR1901100800000008000707003 
ΑΡ.ΛΟΓ.:080/007070-03 
Επίσης το ανωτέρω παράβολο μπορεί να κατατεθεί στην γραμματεία της ΕΣΧΑ.  
 
Άρθρο 18ο. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ - ΠΑΓΚΟΙ ΟΜΑΔΩΝ 
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ή στην ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
2019-2020, καθώς και στο άρθρο 10 της Ειδικής Προκήρυξης Ηλικιακών Πρωταθλημάτων 
2019-2020. 
 
Άρθρο 19ο. ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΟΣ 
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 
εικοσαλέπτου (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. 

 
 
Άρθρο 20ο. ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

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). 
 
Άρθρο 21ο. ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 
α). Η κάθε ομάδα πρέπει να εμφανίζεται στο γήπεδο ομοιόμορφα ενδεδυμένη. Η αρίθμηση 
που θα φέρει στο εμπρός μέρος (στήθος) και στο πίσω μέρος (πλάτη), θα είναι 
διαφορετικού χρώματος από αυτό της φανέλας, ώστε να είναι ευκρινής. 
 
β). Εφόσον οι ομάδες κατέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, με χρώματα εμφάνισης που δεν 
ξεχωρίζουν ευκρινώς, τότε η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να αλλάξει εμφάνιση, εκτός εάν η 
φιλοξενούμενη ομάδα έχει κατέλθει με εμφάνιση και χρώματα διαφορετικά από εκείνα τα 
οποία έχει δηλώσει. 
 
γ). ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν στην Ε.Σ.Χ.Α. τα χρώματα της βασικής τους 
εμφάνισης, με την οποία και θα κατέρχονται στους αγώνες. 
 
Άρθρο 22ο. Κάρτα Υγείας Αθλητών 
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 την αγωνιστική περίοδο 2019 - 2020. 
Η κάρτα υγείας αθλητή έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία θεώρησης της. 
Η κάρτα υγείας αθλητή θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τον ιατρό, επικυρώνοντας με 
ευκρινή υπογραφή και σφραγίδα το σχετικό πεδίο στο έντυπο, για δε τους ιατρούς λοιπών 
ειδικοτήτων, πέραν της σφραγίδας και υπογραφής, υποχρεωτικά αναγράφεται, στο ίδιο 
πεδίο, ο Ατομικός Αριθμός Πιστοποίησης, τον οποία θα λάβουν αυτοί, μετά και την επιτυχή 
παρακολούθηση των ειδικών μετακπαιδευτικών σεμιναρίων από το ΕΚΑΕ. 
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.  
 
 
 



Άρθρο 23ο. ΓΕΝΙΚΑ 
Όλα τα Σωματεία πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2019-2020, καθώς και την παρούσα ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, για αποφυγή οποιασδήποτε ανωμαλίας και την εξασφάλιση της επιτυχίας 
διεξαγωγής του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. 
 
 Για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από τη ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, καθώς 
και για θέματα που έχουν ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση, αποφασίζει σχετικά το 
Δ.Σ. της Ένωσης.  
 
Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο επιθυμεί να καλύψει τον αγώνα με live streaming, θα 
πρέπει να φροντίσει ώστε να έχει εξασφαλίσει έγκριση από την διοργανώτρια αρχή. 
 
 Οποιαδήποτε τροποποίηση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ μπορεί να γίνει με εισήγηση της 
Επιτροπής ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Χ.Α. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΣΧΑ 
 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

            ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 


