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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδoς 
 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός «Αγώνων Χειροσφαίρισης» της Ομοσπονδίας 
Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ), που είχε τροποποιηθεί και εγκριθεί από τη 
Γενική Συνέλευση των σωματείων -μελών της ΟΧΕ στις 29-3-2003, στις 16-3-
2006,14-3-2010 και στις 31-3-2013,  τροποποιείται ως εξής : 
 
 
Άρθρο 1  

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
 
1. Τα ετήσια πρωταθλήματα που διοργανώνονται για τα σωματεία που ανήκουν 
στη δύναμή της Ο.Χ.Ε. είναι τα παρακάτω:  
α. Εθνικά πρωταθλήματα Ανδρών-Γυναικών (A1-A2 -Β' Εθνική -Γ' Εθνική )  
β. Τοπικά πρωταθλήματα Ανδρών-Γυναικών  
γ. Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών -Γυναικών  
δ. Πρωταθλήματα  Εφήβων Παίδων –Παμπαίδων-Νεανίδων- Κορασίδων- 
Παγκορασίδων  
ε. Πρωταθλήματα Βeach HandbaII  
2. Όλα τα παραπάνω πρωταθλήματα, προκηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. της 
Ο.Χ.Ε. και οι όροι διεξαγωγής τους καθορίζονται από τις γενικές και ειδικές 
προκηρύξεις που εκδίδονται ετήσια και πάντα σύμφωνα με:  

α. Τον Κανονισμό Παιδιάς όπως έχει καθορισθεί από τη Διεθνή 
Ομοσπονδία (I.H.F.) ή τροποποιείται από αυτήν  
β. Του καταστατικού της Ο.Χ.Ε.  
γ. Του κανονισμού διαιτησίας  
δ. Του πειθαρχικού δικαίου  
ε. Του παρόντος κανονισμού  

3. Κάθε άλλη διοργάνωση που δεν προβλέπεται από τα παραπάνω μπορεί να 
διεξαχθεί με απόφαση του Δ.Σ. κοινοποιούμενη με ειδική προκήρυξη στα 
σωματεία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξή της.  
4. Επιτρέπεται η διοργάνωση φιλικών τουρνουά μεταξύ των σωματείων της 
δύναμης της Ο.Χ.Ε. μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας προς το 
αιτούμενο σωματείο και πάντα σύμφωνα με τους όρους της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου.  
5. Για τη μετακίνηση εκτός Ελλάδος σωματείου της δύναμης της Ο.Χ.Ε. 
απαιτείται έγκριση της Γ.Γ.Α. μετά από αίτημα του σωματείου προς την Ο.Χ.Ε. 
και σχετική έγκριση της. Το ίδιο ισχύει και για τα αλλοδαπά σωματεία που 
προσκαλούνται στην Ελλάδα για την διεξαγωγή φιλικών συναντήσεων. 
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Άρθρο 2 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 
1. Η Ο.Χ.Ε. έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και διεξαγωγής των 

παρακάτω:  
α. Α1-Α2-Β' Εθνικής κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών  
β. Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών-Γυναικών 
γ. Πανελλήνια πρωταθλήματα Εφήβων – Παίδων – Παμπαίδων -Νεανίδων 
Κορασίδων - Παγκορασίδων.  

2. Η επιτροπή πρωταθλημάτων της Ο.Χ.Ε. (Δ.Ε.Π.) αναλαμβάνει τη διοργάνωση 
των εθνικών πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου Ελλάδος (2-1α, 2-1β) και η 
επιτροπή ανάπτυξης τα πανελλήνια πρωταθλήματα ηλικιών (2-1γ).  
3. Οι ενώσεις ή τοπικές επιτροπές αναλαμβάνουν την ευθύνη της διοργάνωσης 
και διεξαγωγής των τοπικών πρωταθλημάτων της περιφέρειας τους, του 
κυπέλλου για την ανάδειξη του κυπελλούχου της Ένωσης ή της Τ.Ε. καθώς 
επίσης και τα πρωταθλήματα ηλικιών (2-1γ) για την ανάδειξη των νικητών των 
σωματείων της περιφέρειάς τους.  
4. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. μπορεί Ένωση ή Τ.Ε. να αναλάβει τη 
διοργάνωση και διεξαγωγή πρωταθλήματος Β' Εθνικής Κατηγορίας αν αυτό 
αναφέρεται στη γενική προκήρυξη που εκδίδεται ετήσια.  
 
Άρθρο 3  
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

1. Η χρονική περίοδος κατά την οποία διεξάγονται τα πρωταθλήματα καθορίζεται 
με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. μετά από σχετική εισήγηση της Δ.Ε.Π. Η 
απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλα τα σωματεία, στις ενώσεις και στις Τ.Ε. μέσω 
της γενικής προκήρυξης.  
2.Το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. με απόφασή του μπορεί να παρατείνει την ημερομηνία 
λήξης των πρωταθλημάτων ή να καθυστερήσει την έναρξή τους, αν το επιβάλουν 
σοβαροί λόγοι.  
 
Άρθρο 4 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

1. Οι ενώσεις και οι Τ.Ε. αναλαμβάνουν τα παρακάτω καθήκοντα για τις 
διοργανώσεις της περιφέρειάς τους.  
α. Καταρτίζουν το πρόγραμμα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων αρμοδιότητάς 
τους μέσα στη χρονική περίοδο που ορίζεται ετήσια από τη γενική προκήρυξη 
της Ο.Χ.Ε.  
β. Φροντίζουν για τη σύνταξη και κοινοποίηση των ειδικών προκηρύξεων των 
πρωταθλημάτων είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξή τους.  
Κάθε προκήρυξη πρέπει να έχει την έγκριση από το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε.  
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γ. Καταρτίζουν το αγωνιστικό πρόγραμμα κάθε πρωταθλήματος μετά από 
κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων μετά από πρόσκληση.  
δ. Ορίζουν τα γήπεδα και τις ώρες τέλεσης των αγώνων.  
ε. Σε συνεργασία με την ΚΕΔΧ ορίζουν τους διαιτητές-κριτές-κομισάριους στους 
αγώνες που διοργανώνουν.  
στ. Εκδικάζουν πρωτοβάθμια τις ενστάσεις που υποβάλλουν τα σωματεία και 
επιβάλλουν ποινές σύμφωνα με το καταστατικό και το πειθαρχικό δίκαιο της 
Ο.Χ.Ε για θέματα αρμοδιότητάς τους.  
ζ. Παραπέμπουν στο Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. τους διοικητικούς παράγοντες-προπονητές-
συνοδούς που υποπίπτουν σε παραπτώματα σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο 
κατά τη διάρκεια των αγώνων των πρωταθλημάτων της αρμοδιότητάς τους.  
η. Παραπέμπουν στην ΚΕΔΧ. τους διαιτητές και κριτές που υποπίπτουν σε 
παραπτώματα σύμφωνα με τον κανονισμό διαιτησίας.  
θ. Αναλαμβάνουν κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τους 
κανονισμούς.  
ι. Αναλαμβάνουν την οικονομική διαχείριση όλων των αγώνων της αρμοδιότητάς 
τους.  
κ. Για όλα τα παραπάνω ορίζουν επιτροπές σύμφωνα με το καταστατικό της 
Ο.Χ.Ε. και της Ένωσης ή Τ.Ε. όπως:  
 επιτροπή πρωταθλημάτων  
 Επιτροπές διαιτησίας  
 Οικονομική επιτροπή  
 Πειθαρχική επιτροπή  
 Επιτροπή Ανάπτυξης 

2. Κάθε Ένωση ή Τ.Ε. υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα στην Ο.Χ.Ε. τις 
προκηρύξεις των πρωταθλημάτων τής αρμοδιότητάς της για έγκριση και μετά τη 
λήξη αυτών να αποστείλει στην Ο.Χ.Ε. τα παρακάτω στοιχεία:  
α. Αντίγραφα φύλλων αγώνων  
β. Βαθμολογίες-σειρά κατάταξης ομάδων  
γ. Αριθμό συμμετεχουσών ομάδων και συμμετεχόντων αθλητών  
δ. Τους διαιτητές που χρησιμοποιήθηκαν στους αγώνες.  
ε. Τα γήπεδα στα οποία έγιναν οι αγώνες.  
στ. Κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την κρίση τους.  
 
Άρθρο 5 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1. Οι κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα σωματεία της Ο.Χ.Ε. διαιρούνται 
στις παρακάτω:  

α. Α1 Εθνική Κατηγορία Ανδρών-Γυναικών  

β.Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών-Γυναικών  

γ. Β' Εθνική Κατηγορία Ανδρών-Γυναικών  
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δ. Γ' Εθνική Κατηγορία Ανδρών  

ε. Τοπικές κατηγορίες  
2. Η Ο.Χ.Ε. έχει τη δυνατότητα να θεσπίσει ή να καταργήσει εθνικές κατηγορίες 
εφ' όσον οι ανάγκες και συνθήκες το επιβάλλουν.  
3. Η Ο.Χ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να εντάξει σε τοπικό πρωτάθλημα μιας Ένωσης 
ή Τ.Ε. μεμονωμένες ομάδες ή και να δημιουργήσει κοινά πρωταθλήματα Τ.Ε. για 
αναπτυξιακούς λόγους.  
 
Άρθρο 6  

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ 

1. Η συμμετοχή των δικαιούμενων ομάδων στα διάφορα πρωταθλήματα είναι 
υποχρεωτική. Σε περίπτωση που σωματείο δηλώσει συμμετοχή και δεν 
συμμετάσχει τελικά σε πρωτάθλημα ή αποσυρθεί κατά την διάρκεια αυτού, 
υποβιβάζεται και επιβάλλεται ποινή από το ΔΣ της Ο.Χ.Ε. μέχρι και αποκλεισμού 
του από το πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. 
Θεωρείται ότι μια ομάδα αποσύρεται από το πρωτάθλημα όταν μηδενιστεί σε δύο 
αγώνες, είτε γιατί παραιτήθηκε εγγράφως, είτε γιατί δεν προσήλθε να αγωνισθεί, 
είτε γιατί κατήλθε να αγωνιστεί με μειωμένη, κάτω του επιτρεπόμενου ορίου, 
σύνθεση αθλητών. Τα παραπάνω ισχύουν για ομάδες Ανδρών ή Γυναικών, ενώ 
για τις ομάδες των ηλικιακών πρωταθλημάτων που δηλώνουν συμμετοχή και δεν 
συμμετέχουν ή αποσύρονται θα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα το εύρος των 
όποιων θα ορίζεται από την Γενική Προκήρυξη πρωταθλημάτων και τις ειδικές 
προκηρύξεις των Ενώσεων.   
2. Ομάδα που αγωνίζεται σε εθνική κατηγορία, πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει 
τουλάχιστον μία (1) ομάδα ηλικιών (Εφήβων, ή παίδων, ή παμπαίδων, ή 
Νεανίδων, ή κορασίδων, ή παγκορασίδων) που θα συμμετέχει στο αντίστοιχο 
πρωτάθλημα. Η ηλικιακή κατηγορία θα προσδιορίζεται από τις οικείες 
προκηρύξεις των εθνικών πρωταθλημάτων. 

3. Ομάδα που αγωνίζεται σε εθνική κατηγορία, πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει 
τουλάχιστον μία (1) ομάδα μίνι αντίστοιχου φύλου η οποία να συμμετέχει στο 
αντίστοιχο πρωτάθλημα ή στις διοργανώσεις που διεξάγονται με ευθύνη της ΟΧΕ 
ή των Ενώσεων και ΤΕ. 
4. Οι ποινές που επιβάλλονται για την μη τήρηση των ανωτέρω παραγράφων 2 
και 3 του παρόντος άρθρου είναι:  
α) η αφαίρεση βαθμών για τις ομάδες ανδρών ή γυναικών αντίστοιχα, από την 
βαθμολογία του πρωταθλήματος που θα συμμετάσχουν την επόμενη αγωνιστική 
περίοδο ή 
β) η επιβολή χρηματικού προστίμου  
Οι ποινές ανά κατηγορία καθώς και το ύψος του χρηματικού προστίμου θα 
καθορίζονται από τις οικείες προκηρύξεις. 
Για την επιβολή των ανωτέρω ποινών ως μη συμμετοχή εκλαμβάνεται και η 
αποχώρηση ηλικιακής ομάδας ή αποβολή της από το αντίστοιχο πρωτάθλημα 
ύστερα από δύο μηδενισμούς για οποιοδήποτε λόγο. 
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5. Τα νέα σωματεία που εγγράφονται στη δύναμη της Ο.Χ.Ε. θα πρέπει:  
α. Να δηλώνουν υποχρεωτικά γήπεδο που θα χρησιμοποιούν σαν έδρα με 
έγγραφη επιστολή παραχώρησης από τη διοικούσα επιτροπή του γυμναστηρίου.  
β. Να συμμετέχουν για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια σε πρωταθλήματα ηλικιών για 
να έχουν δικαίωμα μετά να λάβουν μέρος σε πρωταθλήματα ανδρών ή γυναικών. 
Το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. με απόφασή του μπορεί να εντάξει σε πρωτάθλημα ομάδα 
ανδρών ή γυναικών για αναπτυξιακούς λόγους, νωρίτερα.  
6. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αγώνες εθνικών κατηγοριών καθώς και σε 
αγώνες Τοπικών Πρωταθλημάτων Ανδρών και Γυναικών, αθλητές-τριες 
παμπαίδες ή παγκορασίδες και νεότεροι.  
7 .Τον τελικό λόγο για όλα τα παραπάνω έχει το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε.  
 
Άρθρο 7 
 

ΓEΝIΚH ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
1. Με την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου καταρτίζεται από την Ο.Χ.Ε. μετά 
από πρόταση της Δ.Ε.Π., η γενική προκήρυξη διεξαγωγής όλων των 
πρωταθλημάτων.  
2. Η γενική προκήρυξη της Ο.Χ.Ε. κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
σωματεία τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη 
των πρωταθλημάτων.  
3. Στην γενική προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνονται:  
α. Τα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών που προκηρύσσονται.  
β. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου 
Ελλάδος.  
γ. Οι διαρθρώσεις των ομίλων ανά κατηγορία ή τυχόν αναδιαρθρώσεις 
κατηγοριών.  
δ. Οι όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής των πρωταθλημάτων και κάθε 
περίπτωση που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.  
ε. Οι οικονομικοί όροι κάθε πρωταθλήματος.  
 
Άρθρο 8  
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 
1. Οι ειδικές προκηρύξεις των πρωταθλημάτων καταρτίζονται:  
α. Για τα πρωταθλήματα αρμοδιότητας της Ο.Χ.Ε. από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
μετά από σχετική πρόταση της Δ.Ε.Π.  
β. Από τις ενώσεις ή Τ.Ε. για τα πρωταθλήματα αρμοδιότητάς τους, που πάντως 
εγκρίνονται απαραίτητα από το Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. Παράλειψη της παραπάνω 
έγκρισης συνιστά ακυρότητα του σχετικού πρωταθλήματος.  
2. Οι ειδικές προκηρύξεις των πρωταθλημάτων κοινοποιούνται στα 
ενδιαφερόμενα σωματεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη 
αυτών.  
3. Οι ειδικές προκηρύξεις πρέπει να περιλαμβάνουν:  
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α. Την κατηγορία και τους ομίλους του συγκεκριμένου πρωταθλήματος στο οποίο 
αναφέρονται.  
β. Την επιτροπή που έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής του.  
γ. Την ημερομηνία έναρξης, τον τόπο, τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν, τις 
ημέρες που θα διεξάγονται οι αγώνες, και τις ημερομηνίες της κλήρωσης των 
αγωνιστικών.  
δ. Τα δικαιούμενα συμμετοχής σωματεία.  
ε. Το σύστημα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, τον καθορισμό της διαδικασίας 
για τον αριθμό των ομάδων που προβιβάζονται και υποβιβάζονται και την 
πρόβλεψη σε περίπτωση ισοβαθμίας.  
στ. Τους οικονομικούς όρους για τα σωματεία, τους διαιτητές, τους κριτές, κ.λ.π., 
τις τιμές των εισιτηρίων και τα παράβολα των ενστάσεων που υποβάλλονται.  
ζ. Προβλεπόμενα έπαθλα και βραβεία.  
η. Τυχόν αναδιαρθρώσεις κατηγοριών.  
4. Οι ειδικές προκηρύξεις είναι δεσμευτικές τόσο για την Ο.Χ.Ε., τις ενώσεις ή τις 
Τ.Ε., όσο και για τα σωματεία.  
Μη τήρηση άρθρων των ειδικών προκηρύξεων ή τυχόν τροποποιήσεις αυτών 
γίνονται μόνο για σοβαρούς λόγους και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ο.ΧΕ., 
που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των μελών του.  
 
Άρθρο 9  
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Κάθε σωματείο υποχρεούται μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες να 
υποβάλει στην Ο.Χ.Ε. αναλυτική δήλωση συμμετοχής στα πρωταθλήματα που 
προκηρύσσονται και δικαιούται συμμετοχής και στις ενώσεις και Τ.Ε. για τα 
πρωταθλήματα αρμοδιότητάς τους.  
2. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να είναι έγγραφη να υπογράφεται από τον 
πρόεδρο και τον γεν. γραμματέα του σωματείου και να φέρει τη σφραγίδα του 
σωματείου.  
3. Στη δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρονται:  
α. Τα χρώματα της ομάδας σε δύο (2) τύπους.  
β. Το γήπεδο που θέλει το σωματείο να χρησιμοποιεί σαν έδρα του με 
συνημμένη άδεια παραχώρησης από τη διοίκηση του γυμναστηρίου και άδεια 
λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης.  
4. Σε περίπτωση που σωματείο δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τη δήλωση 
συμμετοχής, αποκλείεται των πρωταθλημάτων για την τρέχουσα αγωνιστική 
περίοδο.  
 
Άρθρο 10  
 

ΓΗΠΕΔΑ 
1. Με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής του άρθρου 9 του παρόντος καθορίζονται 
και τα γήπεδα που θα χρησιμοποιούν τα σωματεία σαν έδρες και τα οποία 
γνωστοποιούνται με την κοινοποίηση του αγωνιστικού προγράμματος.  
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2. Τα γήπεδα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν χαρακτηρισθεί 
κατάλληλα και να τους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από τους αρμόδιους 
φορείς ή από την αρμόδια επιτροπή πρωταθλημάτων.  
3. Για να χαρακτηρισθεί ένα γήπεδο κατάλληλο για τη διεξαγωγή αγώνων θα 
πρέπει να συγκεντρώνει τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
α. Ο κύριος αγωνιστικός χώρος και αυτός που τον περιβάλλει θα πρέπει να είναι 
επίπεδος, χωρίς εδαφικές ανωμαλίες, απαλλαγμένος από κάθε εμπόδιο και 
αντικείμενο, σταθερό ή μετακινούμενο, που είναι δυνατόν να προκαλέσει τον 
τραυματισμό των αθλητών.  
β. Η κατασκευή και οι διαστάσεις των τερμάτων, τα δίκτυα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τους κανονισμούς παιδιάς.  
γ. Η περιοχή του τέρματος να είναι εμφανώς γραμμογραφημένη (6 μ.) και η 
περιοχή των ελευθέρων κτυπημάτων (9 μ.) σύμφωνα με τον κανονισμό παιδιάς.  
δ. Τα σημεία των 7 μ. (επανορθωτική ρίψη, πέναλτι), των 4 μ. προ του τέρματος, 
τα 4,50 μ. εκατέρωθεν της κεντρικής γραμμής (εισόδου -εξόδου των παικτών) και 
η γραμμή στο κέντρο του γηπέδου (κάθετη της κεντρικής γραμμής 30 εκ.) να είναι 
εμφανώς γραμμογραφημένα σύμφωνα με τον κανονισμό παιδιάς.  
ε. Το γήπεδο να είναι περιφραγμένο, να διαθέτει αποδυτήρια για τα μέλη δύο (2) 
τουλάχιστον ομάδων και ένα (Ι) για τους διαιτητές.  
ζ. Αποχωρητήρια και δίκτυο ύδρευσης.  
η. Πλήρες φαρμακείο.  
θ. Επαρκή φωτισμό, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για νυκτερινούς αγώνες.  
ι. Πίνακα αποτελεσμάτων.  
κ. Οι διαστάσεις του κυρίως γηπέδου να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς 
παιδιάς.  
λ. Η απόσταση των θεατών από τις γραμμές των ορίων να είναι τουλάχιστον 1 μ. 
Κατ' εξαίρεση τα τοπικά πρωταθλήματα των ενώσεων ή Τ.Ε. μπορούν να 
διεξαχθούν σε γήπεδα που δεν πληρούν τους όρους των παραπάνω 
παραγράφων ε, ζ, θ, ι, με την προϋπόθεση ότι έχει ληφθεί απόφαση από την 
επιτροπή πρωταθλήματος της ένωσης ή Τ.Ε. που θα εγκρίνει η Ο.Χ.Ε.  
4. Πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων η οργανωτική επιτροπή, πρέπει να 
επιθεωρεί τα γήπεδα που έχουν γνωστοποιηθεί με τις δηλώσεις συμμετοχής των 
σωματείων και να υποδεικνύει εγγράφως τις τυχόν ατέλειες που διαπιστώνονται.  
Τα σωματεία, στη συνέχεια, είναι υποχρεωμένα να συμμορφωθούν με τις 
υποδείξεις και να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην οργανωτική επιτροπή πέντε 
(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων, για τις 
σχετικές τροποποιήσεις.  
Σε αντίθετη περίπτωση το ενδιαφερόμενο σωματείο αποβάλλει την ιδιότητα του 
γηπεδούχου για τις υποδειχθείσες τροποποιήσεις.  
5. Κάθε αλλαγή, τροποποίηση ή προσθήκη σε εγκριθέντα γήπεδα πρέπει να 
γίνονται εγγράφως γνωστά στην Ο.Χ.Ε.  
6. Όλα τα σωματεία που διαθέτουν ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, εγκεκριμένο 
από την αρμόδια επιτροπή για τη διεξαγωγή των αγώνων τους, είναι 
υποχρεωμένα να το διαθέτουν για κάθε αγώνα που θα τους ζητηθεί από την 
Ο.Χ.Ε., κατόπιν συνεννοήσεως και συναίνεσης ή την ένωση ή Τ.Ε., για την 
τέλεση αγώνων πρωταθλήματος ή χρήση των εθνικών μας ομάδων.  
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7. Για την τέλεση των αγώνων απαιτούνται από το γηπεδούχο σωματείο:  
α. Τραπέζι για τους κριτές με καθίσματα για αυτούς, τον γυμνασίαρχο και τον 
ιατρό του αγώνα.  
β. Χρονόμετρο, πράσινες κάρτες για τα τάιμ άουτ και λοιπά όργανα που 
προβλέπονται από τον κανονισμό παιδιάς.  
8. Σωματείο που δεν συμμορφώνεται με τις  παραπάνω περιπτώσεις 7α και 7β 
παραπέμπεται στο Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. με ποινή επιβολής προστίμου μέχρι 300€.  
 
Άρθρο 11  
 

ΓΗΠΕΔΟΥΧΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

1. Γηπεδούχα σωματεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών αυτών, είναι:  

α. Τα σωματεία που αγωνίζονται σε γήπεδα ιδιοκτησίας τους.  
β. Τα σωματεία που έχουν εξασφαλίσει για τους αγώνες τους την έγγραφη άδεια 
χρήσης του γηπέδου άλλου σωματείου ή δημοσίου φορέα, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος.  
γ. Τα σωματεία που αναγράφονται πρώτα στον αγώνα του καταρτισμένου 
προγράμματος μετά από κλήρωση. Διαθέτουν δε όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που προσδιορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων και των 
κανονισμών. Εξαιρούνται αγώνες μπαράζ, τελικοί κυπέλλου, τελικές φάσεις 
ηλικιακών και γενικά διοργανώσεις που ορίζονται σε ουδέτερες έδρες από την 
ΟΧΕ. 
2. Όταν το σωματείο αποβάλει την ιδιότητα του γηπεδούχου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου, του καταστατικού της Ο.Χ.Ε., του πειθαρχικού δικαίου και 
του παρόντος, οι αγώνες του θα διεξάγονται σε γήπεδο που καθορίζει η 
επιτροπή πρωταθλήματος αρμοδιότητάς της.  
Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του όμως διατηρούνται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς.  
3. Το γηπεδούχο σωματείο πρέπει να μεριμνά έγκαιρα για την τήρηση του 
άρθρου 10 παρ. 7 του παρόντος κανονισμού, άλλως θα τιμωρείται όπως το 
άρθρο 10 παρ. 8 ορίζει.  
 
Άρθρο 12  
 

ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ 
1. Γήπεδο αγώνα δύναται να χαρακτηρισθεί αντικανονικό, μόνο πριν από την 
έναρξή του και σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:  
α. Όταν οι κύριες γραμμές τού αγωνιστικού χώρου, διαχωριστική, χώρος 
ελεύθερης Βολής 6 μ., δεν έχουν καθόλου χαραχθεί.  
β. Όταν οι κύριες γραμμές έχουν μεν χαραχθεί, αλλά κατά τρόπο αντικανονικό και 
πλημμελή και για τον λόγο αυτό δεν εξασφαλίζουν την κανονική διεξαγωγή του 
αγώνα.  
γ .Όταν το ύψος, οι διαστάσεις και το πάχος των τερμάτων δεν είναι το 
προβλεπόμενο από τον κανονισμό παιδιάς.  
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δ. Όταν τα τέρματα δεν έχουν δίκτυα ή η κατάσταση των υπαρχόντων είναι τέτοια 
ώστε να μη γίνεται με ευχέρεια αντιληπτή η διέλευση της μπάλας στο τέρμα.  
ε. Όταν ο φωτισμός είναι καταφανώς ελαττωματικός,  
στ. Όταν στον αγωνιστικό χώρο υπάρχουν αντικείμενα ή εμπόδια που η 
παραμονή τους καθιστά αδύνατη την διεξαγωγή του αγώνα 
2. Για τη δυνατότητα διεξαγωγής ή όχι του αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του 
γηπέδου, μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν είναι οι διαιτητές, των αγωνιζομένων 
ομάδων υποχρεούμενων να συμμορφωθούν με τη σχετική απόφασή τους.  
3. Οι διαιτητές πρέπει να αξιώνουν και τα σωματεία υποχρεούνται, πριν από την 
έναρξη του αγώνα, να μεριμνούν για την αποκατάσταση της κανονικότητας του 
γηπέδου.  
4. Οι διαιτητές υποχρεούνται, με έκθεσή τους προς την οργανωτική επιτροπή, να 
αναφέρουν κάθε αντικανονικότητα γηπέδου που θα διαπιστώσουν. Σε 
περίπτωση δε υποβολής ένστασης, τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της 
απόφασης περί διεξαγωγής του αγώνα.  
5. Η ματαίωση του αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, βαρύνει το 
σωματείο που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου, με συνέπεια την απώλεια του 
αγώνα και τον μηδενισμό της ομάδας του.  

Άρθρο 13 
ΓΗΠΕΔΟ  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

1. Ένα γήπεδο χαρακτηρίζεται σαν ακατάλληλο, πριν ή και μετά την έναρξη του 
αγώνα, στις παρακάτω εξαιρετικές περιπτώσεις:  
α. Όταν, εξαιτίας βροχής, έχουν εισέλθει νερά στο πάτωμα του γηπέδου και 
κάποια σημεία του κυρίως αγωνιστικού χώρου καθίστανται ολισθηρά, 
συνιστώντας κίνδυνο για τους αθλητές και την σωματική τους ακεραιότητα.  
β. Όταν, για τον ίδιο λόγο, το έδαφος του γηπέδου, έστω και διάφορα μέρη 
αυτού, έχουν καλυφθεί με νερά ή λάσπες, σε σημείο που η αναπήδηση της 
μπάλας στο έδαφος να μην είναι η ενδεδειγμένη.  
γ. Όταν μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή ολικής ή μερικής βλάβης 
της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η διεξαγωγή του αγώνα καθίσταται αδύνατη.  
2. Αρμόδιος να αποφασίσει για τη δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα ή 
συνέχισής του, μετά τη διακοπή, είναι οι διαιτητές. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις των διαιτητών.  
3. Σε περίπτωση συνέχισης ή όχι του αγώνα, μετά από διακοπή, για 
οποιοδήποτε λόγο που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους, ο 
διαιτητής οφείλει να ειδοποιήσει για την απόφασή του τους αρχηγούς των δύο 
ομάδων.  
4. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με την απόφαση 
του διαιτητή, να απομακρυνθούν υπάρχοντα νερά ή λάσπες, για να γίνει δυνατή 
η διεξαγωγή ή συνέχιση του αγώνα.  
5. Αγώνας που διακόπηκε από τον διαιτητή, για έναν από τους αναφερόμενους 
στις προηγούμενες παραγράφους λόγους, για να συνεχισθεί θα πρέπει να μην 
περάσουν 45 λεπτά από τη διακοπή του.  
6. Ειδικά για την περίπτωση της παραγράφου 1γ του άρθρου αυτού, το 
γηπεδούχο σωματείο, σε εύλογο χρόνο που καθορίζεται από τον διαιτητή, χωρίς 
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κατάφωρη παραβίαση της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, οφείλει να 
επισκευάσει την ηλεκτρολογική βλάβη. 
 7. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής αγώνα λόγω ακαταλληλότητας αυτός θα πρέπει 
να επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, στο ίδιο γήπεδο και με τις ίδιες συνθέσεις 
αθλητών. Εάν η τέλεση του την επόμενη μέρα δεν είναι δυνατή, η επιτροπή 
πρωταθλήματος αφού πρώτα εξετάσει τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την 
τέλεση του, ορίζει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του το ταχύτερο δυνατό. 

Άρθρο 14  

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
1. Το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων, που ενδεικτικά 
αναφέρεται στον αριθμό των αγώνων και των αγωνιστικών ημερών, στον 
σχηματισμό ομίλων και υποομίλων κ.λ π., καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της 
Ο.Χ.Ε. και αναλύεται με σαφήνεια στις σχετικές προκηρύξεις.  
2. Οι συναντήσεις των πρωταθλημάτων καθορίζονται με κλήρωση από την 
επιτροπή πρωταθλημάτων, με την παρουσία των εκπροσώπων των σωματείων, 
που όμως δεν θεωρείται υποχρεωτική.  
3. Μετά την κλήρωση, καταρτίζονται από την Ομοσπονδία τα σχετικά 
προγράμματα των αγώνων, στα οποία πρέπει να αναφέρονται:  
α. Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης των αγώνων και  
β. Τα γηπεδούχα σωματεία και η έδρα τους.  
4. Τα προγράμματα αγώνων κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα σωματεία 
τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από την έναρξη του κάθε πρωταθλήματος.  
5. Η Ο.Χ.Ε. έχει το δικαίωμα της τροποποίησης του αρχικού προγράμματος και 
μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, μόνο για δικαιολογημένη αιτία, 
τηρούμενης, κατά το δυνατόν, της σειράς των αγώνων του αρχικού 
προγραμματισμού.  
6. Η τροποποίηση του προγράμματος θα πρέπει να κοινοποιείται στα 
ενδιαφερόμενα σωματεία 24 τουλάχιστον ώρες πριν από τον προγραμματισθέντα 
αγώνα.  
 
Άρθρο 15  
 

ΤΡΟΠΟΣ ΔlEΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ 
1. Στα πρωταθλήματα κάθε κατηγορίας και εφόσον το σύστημα προβλέπει 
διπλές συναντήσεις, το κάθε σωματείο δικαιούται να χρησιμοποιεί ως έδρα του το 
γήπεδο της επιλογής του, σύμφωνα πάντα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των 
άρθρων 9 παρ. 3β και άρθρο 10 του κανονισμού αυτού.  

2. Οι αγώνες αυτοί θα διεξάγονται εναλλάξ στα γήπεδα -έδρες των σωματείων, 
της σειράς καθοριζομένης με τη διαδικασία της κλήρωσης ή εφόσον αυτό 
επιβάλλεται και με ορισμό από την Ομοσπονδία.  
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3. Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο -έδρα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου αυτού, χρησιμοποιεί το γήπεδο που καθορίζει με απόφασή της η 
οργανωτική επιτροπή.  
4. Στην περίπτωση που το σύστημα διεξαγωγής πρωταθλήματος προβλέπει ότι 
οι συναντήσεις θα είναι απλές, αυτές θα διεξάγονται σε γήπεδα που θα 
καθορίζονται από τις οικείες προκηρύξεις. 
5. Σε περίπτωση επαναληπτικού αγώνα, αυτός θα διεξάγεται σε ουδέτερο 
γήπεδο, που καθορίζεται από την Δ.Ε.Π. -Ο.Χ.Ε.  
6. Οι αγώνες όλων των εθνικών κατηγοριών διεξάγονται απαραίτητα σε κλειστά 
γήπεδα.  
7. Οι αγώνες πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών, ειδικών τουρνουά και 
πανελληνίων πρωταθλημάτων είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε ένα ή 
περισσότερα γήπεδα επιλογής της Ο.Χ.Ε. εφόσον είναι κλειστό. Για το σκοπό 
αυτό απαιτείται λήψη απόφασης από το Δ.Σ. Ο.Χ.Ε. πριν από την έναρξη του 
οικείου πρωταθλήματος και η αναφορά της στις σχετικές προκηρύξεις.  
8. Δεν επιτρέπεται εντός 24 ωρών να δίνουν οι ομάδες δύο (2) αγώνες αν 
μεσολαβεί χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους πάνω από 100 χλμ.  
 
Άρθρο 16  
 

ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Στους αγωνιστικούς θεσμούς του αθλήματος (πρωταθλήματα, Κύπελλο) 
δικαιούνται συμμετοχής αθλητές, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, είναι 
γραμμένοι στο μητρώο αθλητών της Ο.Χ.Ε. και κατέχουν αθλητικό δελτίο, που 
έχει εκδώσει η Ομοσπονδία και φέρει ιατρική βεβαίωση, όπως ο νόμος καθορίζει.  
2. Αθλητές που έχουν ξένη ιθαγένεια δικαιούνται συμμετοχής στους αγωνιστικούς 
αυτούς θεσμούς, με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζουν οι διατάξεις 
νόμων και εγκυκλίων περί εγγραφής αθλητών και οι προκηρύξεις της ΟΧΕ.  
3. Δικαιούνται επίσης συμμετοχής και οι αθλητές, που η μετεγγραφή τους έχει 
εγκριθεί, με απόφαση της Ο.Χ.Ε., όπως καθορίζεται από τις εγκυκλίους περί 
μετεγγραφών Ο.Χ.Ε.  
4. Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής, που έχει τιμωρηθεί από την Ο.Χ.Ε.  
 
5. Αθλητής δεν δικαιούται να αγωνισθεί σε περισσότερους από έναν αγώνα την 
ίδια ημερομηνία. Κατ' εξαίρεση τούτο είναι δυνατό σε τελικές φάσεις πανελλήνιων 
πρωταθλημάτων και τουρνουά ενώσεων κ.λ.π. και εφόσον τούτο υπαγορεύεται 
από την ανάγκη έγκαιρης περαίωσής τους. 
6. Μη τήρηση της ανωτέρω παραγράφου, επισύρει την ποινή χρηματικού 
προστίμου για τα  σωματεία η οποία θα προβλέπεται στις οικείες προκηρύξεις. 
 
 
Άρθρο 17  
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 
1. Κάθε ομάδα που συμμετέχει σε αγώνα οφείλει:  



 12

α. Να δίνει στον σημειωτή τα δελτία των αθλητών της που θα αγωνισθούν, 
καθώς και τα ονόματα του προπονητή και του βοηθού του, δέκα λεπτά πριν από 
την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.  
β. Στην προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, να έχει επτά (7) 
τουλάχιστον αθλητές έτοιμους να αγωνιστούν.  
2. Σε περίπτωση που μια ομάδα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όσα ορίζει 
η προηγούμενη παράγραφος, τότε και μόνο δικαιούται να της δοθεί 15λεπτη 
καθυστέρηση, για την έναρξη του αγώνα. Ο χρόνος αυτός καθορίζεται με βάση 
την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και δεν είναι δυνατόν να 
παραταθεί από τον αναφερόμενο χρόνο περισσότερο από 15 λεπτά. Σε 
περίπτωση που σωματείο δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τα ανωτέρω και μετά 
την παρέλευση του 15λεπτου, ο αγώνας δεν διεξάγεται και ισχύουν όσα ορίζονται 
στο άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού. 
3. Διευκρινίζεται ότι ώρα προσέλευσης των ομάδων είναι η αναγραφόμενη στο 
πρόγραμμα των αγώνων, το δε σφύριγμα του διαιτητή σημαίνει την κλήση τους 
για την έναρξη του αγώνα.  
4. Επίσης η κάθε ομάδα οφείλει να έχει στη διάθεση του διαιτητή, από την έναρξη 
μέχρι το τέλος του αγώνα, μπάλα οποιασδήποτε εταιρείας, σε καλή κατάσταση 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς παιδιάς, η δε σχετική κρίση 
ανήκει αποκλειστικά στον α' διαιτητή. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί 
κάποια εταιρεία ως επίσημος χορηγός μπάλας πρωταθλήματος, τότε οφείλει η 
κάθε ομάδα να έχει στην διάθεση του διαιτητή μπάλα της χορηγού εταιρείας. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που καθορίζονται από τις 
οικείς προκηρύξεις 
 
Άρθρο 18  
 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 

1.Η ΟΧΕ έχει δικαίωμα δια μέσου της Επιτροπής πρωταθλήματος και ΚΕΔΧ να 
ορίζει στελέχη τα οποία θα υποβοηθούν το έργο των διαιτητών και θα 
συνδράμουν στην σωστή και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. 
2. Τα στελέχη αυτά είναι τα ακόλουθα: ο αντιπρόσωπος της ΟΧΕ (delegate),  ο 
γυμνασίαρχος (κομισάριος), ο Παρατηρητής Διαιτησίας και ο Παρατηρητής 
Αγώνα. Η ΟΧΕ διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει και άλλα πρόσωπα εκτός των άνω, 
εφόσον οι ανάγκες ή οι συνθήκες το επιβάλλουν. 
3. Τα απαραίτητα προσόντα, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος ορισμού, τα καθήκοντα 
και αρμοδιότητες των πρόσωπων αυτών σε ότι αφορά τους αγώνες, εφόσον δεν 
αναγράφονται σε άλλο υφιστάμενο Κανονισμό (π.χ Διαιτησίας), θα καθορίζονται 
και θα διευκρινίζονται με ειδική εγκύκλιο της ΟΧΕ η οποία θα εκδίδεται πριν την 
έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. 
 
 
Άρθρο 19  
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ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 
1. Τα φύλλα αγώνα είναι βιβλιοδετημένα με την ευθύνη της Ο.Χ.Ε., η οποία και 
τα χορηγεί στους συνδέσμους διαιτητών.  
2. Οι διαιτητές έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν το φύλλο αγώνα.  
3. Το φύλλο αγώνα συντάσσεται σε 4 αντίγραφα. Το πρώτο, που θεωρείται και το 
πρωτότυπο, παραδίδεται στον γυμνασίαρχο ή σε έναν από τους διαιτητές, το 
δεύτερο και τρίτο στους υπεύθυνους των δύο ομάδων, το δε τελευταίο παραμένει 
στο βιβλίο.  
4. Η κυκλοφορία του φύλλου αγώνα στα χέρια τρίτων απαγορεύεται.  
5. Το φύλλο αγώνα συμπληρώνεται 10 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη 
έναρξη του αγώνα και πρέπει να αναγράφει:  
α. Την οργανωτική επιτροπή.  
β. Την κατηγορία και την αγωνιστική περίοδο του πρωταθλήματος που ανήκει ο 
αγώνας.  
γ. Τις ομάδες που αγωνίζονται, το γήπεδο και την ώρα έναρξης του αγώνα.  
δ. Το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, κατά σειρά ορισμού τους, του 
γυμνασίαρχου και των κριτών του αγώνα.  
ε. Το ονοματεπώνυμο αθλητών και των προπονητών, που έχουν την ευθύνη της 
καθοδήγησης των πρώτων, στον συγκεκριμένο αγώνα  
Οι αναγραφές αυτές πρέπει να γίνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.  
6. Μετά τη λήξη του αγώνα θα αναγράφεται:  
α. Το αποτέλεσμα σε κάθε ημίχρονο (του πρώτου ημιχρόνου, κατά τη λήξη του, 
όπως και του δεύτερου ημιχρόνου, σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος 
καθώς και της τυχόν παράτασης), στη συνέχεια δε το τελικό αποτέλεσμα και η 
νικήτρια ομάδα.  
β. Παρατηρήσεις των διαιτητών και σε περίπτωση αποβολής:  
1β. Το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός του αποβληθέντος και ο αριθμός δελτίου 
Ο.Χ.Ε.  
2β. Η ομάδα στην οποία ανήκει.  
3β. Η αιτία της αποβολής και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή (π.χ. εξύβριση 
κ.λ.π..).  
7 .Επίσης αναγράφονται:  
α. Η διακοπή του αγώνα σε βάρος της μιας ή και των δύο ομάδων και η 
κατακύρωσή του υπέρ της μιας ομάδας, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι για τη λήψη 
αυτής της απόφασης.  
β. Ενστάσεις που θα υποβληθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό 
αυτόν.  
8. Το φύλλο αγώνα υπογράφεται από τους υπεύθυνους συνοδούς, τον 
κομισάριο, τους κριτές και τους διαιτητές και σε περίπτωση ένστασης και από τον 
υπεύθυνο συνοδό, που ενίσταται.  
9. Παράλειψη υπογραφής του φύλλου αγώνα δεν αποτελεί ισχυρό λόγο 
ακυρότητάς του, αποτελεί όμως πειθαρχικό παράπτωμα εκείνων, που δεν 
τηρούν αυτή την υποχρέωσή τους.  
10. Μετά την υπογραφή του φύλλου αγώνα και από τους δύο διαιτητές, 
απαγορεύεται οποιαδήποτε συμπλήρωση ή διόρθωσή του, καθώς και η 
αναγραφή ενστάσεων στο κείμενό του.  
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11. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η διόρθωση στο φύλλο αγώνα επιτρέπεται, 
μόνο με την έγκριση του  διαιτητή και αφού ειδοποιηθούν για την ενέργεια αυτή οι 
αρχηγοί των δύο ομάδων. Η διόρθωση αυτή πρέπει να γίνει κατά τη στιγμή 
διαπίστωσης του λάθους ή κατά την πρώτη φυσική διακοπή του αγώνα και 
μονογράφεται από τους διαιτητές.  
 
Άρθρο 20  
 

ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 
1. Οι ομάδες που συμμετέχουν σε αγώνα, οφείλουν να προσκομίσουν τα 
αθλητικά δελτία των αθλητών τους που πρόκειται να αγωνιστούν. Τα δελτία αυτά 
θα πρέπει να φέρουν τη θεώρηση που ο νόμος ορίζει.  
2. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών σε αγώνες, όταν στερούνται δελτίου της 
Ο.Χ.Ε. αλλά και όταν αυτό που προσκομίζεται στερείται ιατρικής θεώρησης, που 
θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο, όπως ο νόμος ορίζει.  
3. Ο έλεγχος των δελτίων θα γίνεται από τον α' διαιτητή, πριν από την έναρξη του 
αγώνα.  
4. Τον έλεγχό τους δικαιούνται να ζητήσουν και οι υπεύθυνοι συνοδοί ή οι 
εκπρόσωποι των ομάδων.  
5. Τα δελτία επιστρέφονται στις ομάδες μετά τη λήξη του αγώνα, εκτός των 
περιπτώσεων:  
α. Υποβολής ένστασης για την ταυτότητα ή την κανονική συμμετοχή αθλητή και  
β. Αναγραφής αθλητή, για οποιαδήποτε αιτία, από τους διαιτητές στο φύλλο 
αγώνα.  
-Μη προσκόμιση δελτίων -αποτελέσματα  
6. Εάν το σωματείο δεν προσκομίσει σε αγώνα τα δελτία της παρ.1 του άρθρου 
αυτού, ο διαιτητής υποχρεούται να μην προχωρήσει στη διεξαγωγή του.  
Υπαίτιο για τη μη διεξαγωγή θεωρείται το σωματείο, που δεν προσκομίζει τα 
δελτία.  
-Έλλειψη ιατρικής θεώρησης  
7. Αυτά, τα οποία ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, ισχύουν και στην 
περίπτωση που τα προσκομιζόμενα δελτία στερούνται ιατρικής θεώρησης.  
-Αντικανονική συμμετοχή αθλητών -Ένσταση κακής συμμετοχής.  
8. Στην περίπτωση που αθλητής, αν και δεν δικαιούται συμμετοχής για 
οποιαδήποτε αιτία, κατέχει το δελτίο της Ο.Χ.Ε., η συμμετοχή του σε αγώνα είναι 
αντικανονική, το δε αντίπαλο σωματείο δικαιούται να υποβάλει ένσταση κακής 
συμμετοχής του αθλητή.  
9. Από τη γενική και τις ειδικές προκηρύξεις ορίζεται κάθε χρόνο η διαδικασία 
εγκυρότητας των δελτίων.  
 
 
 
 
Άρθρο 21  
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ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
1. Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα που προκηρύσσεται. κάθε 
σωματείο οφείλει να γνωστοποιήσει στην οργανωτική επιτροπή τα χρώματα των 
αθλητικών του στολών, σε δύο τύπους.  
2. Σε περίπτωση που οι δύο ομάδες του αγώνα έχουν το ίδιο ή και παραπλήσιο 
χρώμα φανέλας, είναι υποχρεωτική η αλλαγή της από το σωματείο, που:  
α. Έχει την ιδιότητα του φιλοξενούμενου ή  
β. αυτού, που έχει βάση της κλήρωσης τυπικά την ιδιότητα του φιλοξενούμενου 
σε αγώνες που τελούνται σε ουδέτερα γήπεδα (αγώνες μπαράζ, ημιτελικοί –
τελικοί κυπέλου, κλπ)  
3. Στην περίπτωση που ένας αθλητής φορά στολή διαφορετικού χρώματος από 
αυτό της ομάδας του, είναι δυνατόν να μην του επιτραπεί από το διαιτητή η 
συμμετοχή του στον αγώνα, μέχρι να συμμορφωθεί με τα όσα ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου αυτού. 
4. Οι στολές των τερματοφυλάκων πρέπει να είναι όμοιες και με τα ίδια χρώματα. 
Οι δύο ομάδες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και δεύτερο σετ στολών 
τερματοφυλάκων διαφορετικού χρώματος ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
ομοιοχρωμίας με τις στολές τις αντίπαλου ομάδος ή και των διαιτητών. Ομοίως, 
οι διαιτητές υποχρεούνται να έχουν μαζί τους στολές 2 τουλάχιστον διαφορετικών 
χρωμάτων 
 
 
Άρθρο 22  
 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΛΗΤΩΝ 
1. Οι αθλητές κάθε ομάδας θα πρέπει να φέρουν στις φανέλες αυτούς τους 
αριθμούς που προβλέπονται από τους κανονισμούς παιδιάς και θα πρέπει να 
είναι ευδιάκριτοι και σε αντίθετο με της στολής χρώμα.  
2. Οι αριθμοί που θα χρησιμοποιούνται, θα είναι κατά προτίμηση από το 1 μέχρι 
το   99. Ο αριθμός του αθλητή θα πρέπει να αναγράφεται με μεγάλους 
χαρακτήρες (τουλάχιστον ύψους 20 εκατοστών) στο πίσω μέρος της φανέλας και 
με μικρούς (τουλάχιστον ύψους 10 εκατοστών) στο εμπρός μέρος της φανέλας 
και του αθλητικού σορτς. 
3. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του ίδιου αριθμού από αθλητές της αυτής 
ομάδας, με εξαίρεση εκείνου που εναλλάσσεται μεταξύ θέσεων παίκτη γηπέδου 
και τερματοφύλακα ο οποίος πρέπει να φορά τον ίδιο αριθμό και στις δύο θέσεις  
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή σε αγώνα, ο οποίος δεν θα έχει στην 
φανέλα του αριθμό.  
 
Άρθρο 23  
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔIΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ 
Η χρονική διάρκεια των αγώνων κάθε πρωταθλήματος ρυθμίζεται πάντα από τις 
σχετικές διατάξεις των κανονισμών παιδιάς.  
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Άρθρο 24  
ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ- ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 
1. Η διαιτησία όλων των αγώνων ανατίθεται σε επίσημους διαιτητές της Ο,Χ,Ε, 
 -Ορισμοί για αρμοδιότητες  
2. Για τον ορισμό των διαιτητών των αγώνων, αρμόδια είναι η Κ.Ε.Δ.Χ., που 
λειτουργεί στα πλαίσια της ΟΧΕ και του αθλητικού νόμου.  
3. Για τα τοπικά πρωταθλήματα οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται από τις 
αρμόδιες επιτροπές ορισμού διαιτητών των τοπικών οργανωτικών επιτροπών,  
4. Τους αγώνες διαιτητεύουν δύο διαιτητές 
5. Οι διαιτητές εκτός των άλλων έχουν ιδιαίτερες αρμοδιότητες να:  
α. Ελέγχουν τα δελτία των αθλητών.  
β. Ελέγχουν την κανονικότητα της γραμματείας  
γ. Εκλέγουν την μπάλα του αγώνα.  
δ. Αποφασίζουν για την αντικανονικότητα ή ακαταλληλότητα του γηπέδου.  
ε. Αποφασίζουν για τη συνέχιση ή όχι του αγώνα που έχει διακοπεί, για 
ακαταλληλότητα του γηπέδου ή για άλλη αιτία.  
στ. Κατακυρώνουν τον αγώνα υπέρ μιας των ομάδων και εφόσον συντρέχουν οι 
λόγοι για την απόφαση αυτή.  
ζ. Λαμβάνουν αποφάσεις για περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προβλέψει ο 
κανονισμός αυτός  
6. Σε περίπτωση έκδοσης ειδικής εγκύκλιου αρμοδιοτήτων από την ΟΧΕ είναι 
δυνατόν κάποιες εκ των άνω αρμοδιοτήτων να εκχωρηθούν σε άλλους 
συντελεστές του αγώνα 
7 .Η διεξαγωγή αγώνα με έναν διαιτητή είναι έγκυρη.  
8. Στις περιπτώσεις που δεν προσέλθει ένας από τους διαιτητές και δεν έχει 
αντικατασταθεί έγκαιρα, με απόφαση της ΚΕΔΧ. ο κομισάριος ενεργεί για τα 
παρακάτω:  
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 από τα δύο σωματεία 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).  
9. Ο ορισμός, σύμφωνα με τα παραπάνω, διαιτητή απαγορεύεται σε όσους 
διαιτητές είναι τιμωρημένοι.  
10. Ο κομισάριος οφείλει να καταγγείλει αμέσως στην οργανωτική επιτροπή τους 
διαιτητές, που αρνούνται να αναλάβουν, στην περίπτωση της παρ. 8, καθήκοντα 
διαιτησίας αγώνα.  
11. Οι διαιτητές σε περιπτώσεις ανωμαλίας, επεισοδίων ή αποβολής αθλητών 
οφείλουν να αναγράψουν στο φύλλο αγώνα την ακριβή αιτία τους, καθώς και την 
περίπτωση κατακύρωσης του αγώνα υπέρ της μιας των ομάδων. Οφείλουν 
επίσης να υποβάλουν μέσα σε 48 ώρες στην οργανωτική επιτροπή, πλήρη και 
λεπτομερή έκθεση των όσων έγιναν.  
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12. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων από τις ομάδες, για κακή εφαρμογή των 
κανονισμών από τους διαιτητές ή κριτές του αγώνα, υποχρεούνται τόσο οι 
διαιτητές όσο και οι κριτές και ο κομισάριος να υποβάλλουν, στο χρονικό 
διάστημα που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, έκθεση, στην οποία θα 
πρέπει να αναφέρεται και η προσωπική τους άποψη.  
13. Εάν η Ομοσπονδία ειδοποιήσει τους ορισμένους διαιτητές ενός αγώνα για μία 
σοβαρή καθυστέρηση φιλοξενούμενης ομάδας λόγω εκτάκτων συνθηκών, η 
γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να περιμένει προκειμένου να διεξαχθεί το 
παιχνίδι.  
Οι διαιτητές την προκαθορισμένη ώρα έναρξης θα αναγράψουν στο φύλλο 
αγώνα την γηπεδούχο ομάδα και θα περιμένουν τη φιλοξενούμενη.  
Στις συνήθεις περιπτώσεις ισχύουν όσα ορίζει ο κανονισμός.  
14. Δεν επιτρέπεται στα σωματεία να εξαιρούν διαιτητές και στους διαιτητές να 
εξαιρούν σωματεία. Σε περίπτωση καθυστέρησης λόγω εκτάκτων συνθηκών 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, εκτός αν υπάρχει αεροπορική μετακίνηση, οπότε τον τελευταίο λόγο έχει 
η επιτροπή πρωταθλήματος.  
 
Άρθρο 25  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ 
1. Αγώνας που διακόπηκε συνέπεια της ακαταλληλότητας του γηπέδου ή άλλων 
λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή ηλεκτροφωτισμού, τραυματισμός διαιτητή 
κ.λ.π..) επαναλαμβάνεται με απόφαση της επιτροπής πρωταθλήματος, από του 
χρονικού σημείου που συντελέσθηκε η διακοπή, διατηρουμένων όλων των 
στοιχείων που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα (π.χ. σκορ, φάουλ, τάιμ άουτ, 
αποβολές αθλητών) μη επιτρεπόμενης της αναπλήρωσής τους κ.λ.π..  

-Ο αγώνας αυτός θα πρέπει να επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, στο ίδιο 
γήπεδο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ημέρα διεξαγωγής του ορίζεται από 
την επιτροπή πρωταθλήματος το ταχύτερο δυνατό.  

2. Αν ο αγώνας διακοπεί συνέπεια επεισοδίων, που δημιουργήθηκαν από τους 
αθλητές, παράγοντες ή οπαδούς της μιας ή και των δύο ομάδων, υπεύθυνο για 
τη διακοπή θεωρείται το ή και τα δύο υπαίτια σωματεία.  
3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, ο διαιτητής υποχρεούται:  
α. Να αναγράψει στο φύλλο αγώνα την υπαίτια της διακοπής ομάδα.  
β. Να κατακυρώσει τον αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας, με αποτέλεσμα αυτό 
της στιγμής της διακοπής, αν αυτό ήταν υπέρ της ομάδας υπέρ της οποίας 
κατακυρώνεται ο αγώνας.  
γ. Να κατακυρώσει τον αγώνα με σκορ 10 -0 υπέρ της αντίπαλης ομάδας, 
εφόσον το αποτέλεσμα ήταν υπέρ της υπαίτιας της διακοπής ομάδας, η οποία 
και μηδενίζεται.  
4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας της ομάδας υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε ο 
αγώνας, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3γ του άρθρου 
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αυτού, το αποτέλεσμα του διακοπέντος αγώνα δεν θα υπολογίζεται αν 
προβλέπονται διαφορές τερμάτων, αλλά θα διεξάγεται, με απόφαση της 
επιτροπής πρωταθλήματος, αγώνας ή αγώνες κατάταξης με την ή τις ομάδες 
που ισοβάθμησαν μαζί της, εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία 
ισοβαθμούν οι ομάδες του διακοπέντος ή μη τελεσθέντος αγώνα.  
5. Αν υπαίτιες της διακοπής θεωρηθούν και οι δύο ομάδες, δεν κατακυρώνεται 
υπέρ μιας, αλλά μηδενίζονται και οι δύο ομάδες.  
-Παραίτηση, μη προσέλευση ή αποχώρηση ομάδας  
6. Στην περίπτωση έγγραφης παραίτησης, μη προσέλευσης ή αποχώρησης 
ομάδας για οποιοδήποτε λόγο, πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα, αυτός 
κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας, με σκορ 10-0. Ως μη προσέλευση 
θεωρείται και η εμφάνιση ομάδος να αγωνισθεί με μειωμένη, κάτω του 
επιτρεπόμενου ορίου, σύνθεση αθλητών. 
7. Η κατακύρωση του αγώνα, για όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις, πρέπει να 
γίνει από τους διαιτητές στο φύλλο αγώνα, εκτός της περίπτωσης έγγραφης 
παραίτησης ομάδος πριν τον αγώνα. Στην περίπτωση αυτή με απόφαση της 
ΔΕΠ/ΟΧΕ ο αγώνας ματαιώνεται, οι ορισμένοι διαιτητές και στελέχη δεν 
μετακινούνται, δεν συντάσσεται φύλλο αγώνα και ο τελευταίος κατακυρώνεται με 
σκορ 10-0 υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 
Αν, σε περίπτωση διακοπής, ο διαιτητής δεν αναγράψει στο φύλλο αγώνα όπως 
οφείλει, υπέρ ποιας ομάδας κατακυρώνεται ο αγώνας και σε βάρος ποιας τον 
διέκοψε, υποχρεούται να αναφέρει στη σχετική έκθεσή του τους λόγους για τους 
οποίους έλαβε αυτή την απόφαση.  
-Στην περίπτωση αυτή, την απόφαση της κατακύρωσης του αγώνα λαμβάνει το 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή ο αθλητικός δικαστής.  
 
Άρθρο 26  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ -ΒΑΘΜΟΙ  

ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 

1. Οι ομάδες που συμμετέχουν σε ένα αγώνα βαθμολογούνται με:  

α. Δύο βαθμούς (2) στην περίπτωση νίκης.  
β. Έναν Βαθμό (Ι) στην περίπτωση ισοπαλίας.  
γ. Μηδέν Βαθμούς (0) στην περίπτωση ήττας.  
-Μηδενισμός ομάδων  
2. Εκτός των περιπτώσεων μηδενισμού μιας ομάδας, που προβλέπονται από 
άλλες διατάξεις των κανονισμών πρωταθλημάτων ή άλλων κανονισμών, ομάδα 
μηδενίζεται και στις παρακάτω περιπτώσεις:  
α. Σε συμμετοχή σε αγώνα αθλητών, που δεν δικαιούνται συμμετοχής (κακή 
συμμετοχή) και εφόσον έχει υποβληθεί σχετική ένσταση.  
 
β. Σε μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 21, που προβλέπουν 
την αλλαγή της φανέλας, όταν ο διαιτητής θεωρήσει αδύνατη τη διεξαγωγή του 
αγώνα.  
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γ. Όταν ομάδα, που έχει την ιδιότητα του γηπεδούχου σωματείου, δεν διαθέτει το 
γήπεδό της έτοιμο για την έναρξη του αγώνα, την ώρα που έχει 
προγραμματισθεί.  
δ. Όταν το γήπεδο είναι αντικανονικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 
του παρόντος κανονισμού. Η αντικανονικότητα κρίνεται από τους διαιτητές του 
αγώνα με απόφασή τους, που λαμβάνεται, πριν από την έναρξη του αγώνα.  
ε. Όταν δεν διεξαχθεί ένας αγώνας, συνέπεια της έλλειψης αθλητικών δελτίων ή 
όταν δεν υπάρχει στα δελτία η απαιτούμενη από το νόμο ιατρική θεώρηση.  
στ. Όταν μία ομάδα δεν προσέρχεται στον αγώνα ή προσέρχεται να αγωνιστεί με 
μειωμένη, κάτω του επιτρεπόμενου ορίου, σύνθεση αθλητών  
-Ομάδα η οποία δεν θα προσέλθει να αγωνισθεί σε δύο αγώνες, ή προσήλθε να 
αγωνιστεί με μειωμένη, κάτω του επιτρεπόμενου ορίου σύνθεση αθλητών σε 2 
αγώνες,  πλην των σε βάρος της μηδενισμών που θα υποστεί από διακοπέντα 
αγώνα, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. Τα αποτελέσματα των 
αγώνων που έδωσε μέχρι τότε, λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του 
γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Τα αποτελέσματα δε των 
υπόλοιπων αγώνων της λογίζονται 10-0 υπέρ των αντιπάλων.  
ζ. Όταν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, διαγωνιζόμενη ομάδα αποχωρήσει, για 
οποιοδήποτε λόγο. 
η. Όταν διαγωνιζόμενη ομάδα παραιτηθεί εγγράφως πριν τον αγώνα 
θ. Όταν το υπόχρεο σωματείο δεν καταβάλει πριν την έναρξη του αγώνα τις 
προβλεπόμενες αποζημιώσεις στα στελέχη αγώνα εφόσον αυτό προβλέπεται 
από στην αντίστοιχη ειδική προκήρυξη της διοργάνωσης (διαιτητές, κριτές, 
delegate, κλπ)  
3. Αγώνας για τον οποίο η οργανωτική επιτροπή αποφασίζει την επανάληψή του, 
για λόγους που προβλέπονται από το νόμο ή τους κανονισμούς θεωρείται ότι δεν 
έχει διεξαχθεί. Οι κυρώσεις όμως σε βάρος αθλητών, που έχουν αναγραφεί στο 
φύλλο αγώνα από τους διαιτητές, επιβάλλονται. 
4. Σε όλες τις περιπτώσεις μηδενισμού ομάδος αφαιρείται και ένας (1) βαθμός 
από την βαθμολογία του τρέχοντος πρωταθλήματος, εκτός των περιπτώσεων για 
τις οποίες προβλέπονται αυστηρότερες ποινές από τον παρόντα κανονισμό ή τον 
Πειθαρχικό κανονισμό ή τις προκηρύξεις της ΟΧΕ 
 
Άρθρο 27  
 

ΚATATAΞΗ ΟΜΑΔΩΝ 
1. Πρωταθλήτρια ομάδα κάθε πρωταθλήματος, ανακηρύσσεται η ομάδα που 
συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία  
-Ισοβαθμία ομάδων.  
2. Κατά τη λήξη κάθε πρωταθλήματος ή και φάσεών του και σε περιπτώσεις 
ισοβαθμίας ομάδων για όλες τις θέσεις, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται σε κάθε 
προκήρυξη, με την οποία ρυθμίζεται το σύστημα που θα εφαρμοστεί σε κάθε 
πρωτάθλημα, όπως π.χ. αγώνες κατάταξης, αποτελέσματα των μεταξύ των 
ομάδων που ισοβαθμούν, αγώνων κ.λ.π.  
3. Εφόσον στις προκηρύξεις προβλέπονται αγώνες κατάταξης, αυτοί θα 
διεξαχθούν κατά τον ακόλουθο τρόπο:  
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α. Σε διάστημα 30 ημερών από λήξη του πρωταθλήματος, χωρίς όμως η 
προθεσμία αυτή να είναι αποκλειστική.  
β. Όταν οι ομάδες έχουν έδρα την ίδια πόλη ή περιφέρεια τότε:  
1β. Αν οι ομάδες είναι δύο, ο αγώνας κατάταξης θα διεξαχθεί σε γήπεδο 
ουδέτερο, της αυτής πόλης ή περιφέρειας, που θα ορισθεί από την ομοσπονδία  
2β. Αν οι ομάδες είναι περισσότερες από δύο, σε απλούς αγώνες και στα γήπεδα 
της προηγούμενης παραγράφου 1β.  
3β. Όταν οι ομάδες έχουν έδρα διαφορετική πόλη ή περιφέρεια, τότε διεξάγεται 
αγώνας ή αγώνες σε ουδέτερη πόλη και σε γήπεδο που ορίζεται από την Δ.Ε.Π.-
Ο.Χ.Ε.  
 
Άρθρο 28  
 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 
1. Ο αριθμός των ομάδων που υποβιβάζονται αγωνιστικά, από κάθε κατηγορία, 
στην αμέσως κατώτερη καθώς και ο αριθμός των ομάδων που ανέρχονται στην 
αμέσως ανώτερη, καθορίζεται οπό τις οικίες προκηρύξεις πρωταθλημάτων.  
2. Ρητά αναφέρεται, ότι ανεξάρτητα από τις τυχόν προβλεπόμενες 
αναδιαρθρώσεις κατηγοριών, οι ομάδες που από τις σχετικές προκηρύξεις 
πρωταθλημάτων προβλέπονται ότι προάγονται οπωσδήποτε θα προαχθούν και 
για τη συμπλήρωση των ομίλων που αναδιαρθρώνονται θα γίνονται αγώνες 
κατάταξης των υποβιβαζομένων με τους βαθμολογικά καλύτερους μετά των 
προαχθέντων.  
 
Άρθρο 29  
 
 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 
1. Σωματείο έχει δικαίωμα να ζητήσει οπό την αρμόδια οργανωτική επιτροπή, 
αναβολή αγώνα του, μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις:  
α. Αν η ομάδα του, την ήμερα του αγώνα, αγωνίζεται για τα Κύπελλα Ευρώπης 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  
β. Αν η ομάδα του, την ήμερα του αγώνα, αναχωρεί ή επιστρέφει από το 
εξωτερικό, όπου αγωνίσθηκε για το Κύπελλο Ευρώπης.  
γ. Αν η ομάδα του έχει διαθέσει αθλητή της στις εθνικές ομάδες και κατά την 
ήμερα του αγώνα της είναι απασχολημένος με τις υποχρεώσεις των εθνικών 
ομάδων.  
δ. Αν η ομάδα του έχει διαθέσει από 3 αθλητές και πάνω σε αντιπροσωπευτική 
σχολική ομάδα εθνικού επιπέδου και την ήμερα του αγώνα της είναι 
απασχολημένοι σε επίσημες διεθνείς εκδηλώσεις της αντιπροσωπευτικής ομάδος  
ε. Αν η ομάδα του έχει διαθέσει από 3 αθλητές και πάνω σε σχολική ομάδα 
και την ήμερα του αγώνα της είναι απασχολημένοι σε τελική φάση 
πανελληνίου σχολικού πρωταθλήματος. 
στ. Αν το γήπεδο του γηπεδούχου σωματείου δηλώσει κώλυμα εγγράφως 8 
ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία του αγώνα και εξακριβωθεί από 
την αρμόδια επιτροπή πρωταθλήματος, δύναται να αναβληθεί ο αγώνας ή και να 
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μετατεθεί σε άλλο γήπεδο. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Πρωταθλημάτων 
της ΟΧΕ κρίνει ότι η αναβολή του αγώνα για άλλη ημερομηνία δεν είναι 
δυνατή, τότε ο αγώνας θα διεξαχθεί υποχρεωτικά την ημερομηνία που είχε 
αρχικά οριστεί, σε άλλο γήπεδο, με υπεύθυνο για την εξεύρεσή του το 
γηπεδούχο σωματείο. Το γήπεδο που θα δηλώσει ως έδρα το γηπεδούχο 
σωματείο πρέπει να πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις και να μην 
βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χλμ από την επίσημη έδρα 
του. Εάν το γηπεδούχο σωματείο, για οποιοδήποτε λόγο, δεν δηλώσει νέο 
γήπεδο έως και 72 ώρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, τότε ο αγώνας θα 
διεξαχθεί στην αρχικά ορισθείσα ημερομηνία στην έδρα του 
φιλοξενούμενου σωματείου. Στην περίπτωση αυτή το τυπικά γηπεδούχο 
σωματείο έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται για 
τα γηπεδούχα σωματεία.  
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί ο αγώνας στην έδρα του 
φιλοξενουμένου σωματείου, τότε το αργότερο μέχρι 48 ώρες πριν την 
διεξαγωγή του αγώνα, η Επιτροπή Πρωταθλημάτων ορίζει εκείνη γήπεδο 
το οποίο δύναται να βρίσκεται σε απόσταση έως και 150 χλμ από το 
αρχικό. Στην τελευταία περίπτωση, όλες οι πρόσθετες  οικονομικές 
επιβαρύνσεις που θα προκύψουν για την διεξαγωγή του αγώνα, θα 
χρεώνονται στο γηπεδούχο σωματείο. 
ζ.  Δεν συνιστά λόγο αναβολής αγώνα η ταυτόχρονη ύπαρξη 
υποχρεώσεων προπονητή σωματείου σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα του 
ίδιου σωματείου, σε άλλο σωματείο, σε Εθνική ομάδα, ή σε σχολική ομάδα. 
Αναβολή αγώνα στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να δοθεί μόνο εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 
2. Η αρμοδιότητα για τη λήψη της απόφασης για την αναβολή του αγώνα ανήκει 
στην επιτροπή του πρωταθλήματος.  
3. Η απόφαση για την αναβολή γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα σωματεία 24 
τουλάχιστον ώρες πριν από την ήμερα, που είχε καθορισθεί για την διεξαγωγή 
του αγώνα.  
4. Αγώνας ματαιώθηκε για οποιαδήποτε αιτία και κρίνεται ότι πρέπει να 
επαναληφθεί, διεξάγεται, αν αυτό είναι εφικτό, σε διάστημα 8 ημερών από την 
ημέρα. που αρχικά είχε προγραμματισθεί η διεξαγωγή του.  
5. Η απόφαση για την επανάληψη του αγώνα γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα 
σωματεία, 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την διεξαγωγή του. 
6.  Η επιτροπή πρωταθλήματος έχει δικαίωμα να αναβάλλει ή/και να 
μεταθέτει αγώνες και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μόνο εφόσον: α) συναινούν και τα δύο 
αγωνιζόμενα σωματεία β) διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν έμμεσες ή άμεσες 
αρνητικές επιπτώσεις σε τρίτα σωματεία ώστε να μην διακυβεύεται το 
κύρος και αξιοπιστία της διοργάνωσης.  
7. Η επιτροπή πρωταθλήματος, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε., έχει 
δικαίωμα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για απόλυτα δικαιολογημένους λόγους 
να αναβάλει ή μεταθέσει αγώνες, όχι όμως πέρα από την ημερομηνία λήξης του 
Πρωταθλήματος, που έχει καθορισθεί με την οικεία προκήρυξη πρωταθλήματος. 
Αν είναι εφικτό ακολουθείται η αγωνιστική σειρά της κλήρωσης.  Ως εξαιρετικές 
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περιπτώσεις θεωρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και γενικά έκτακτα 
γεγονότα που δεν ήταν δυνατόν να έχουν προβλεφθεί.  
8. Ο πρόεδρος της επιτροπής πρωταθλήματος, σε περιπτώσεις που είναι 
αδύνατη η συνεδρίαση της επιτροπής, έχει δικαίωμα να ενεργεί και να 
αποφασίζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο και μετά 
από σύμφωνη γνώμη δύο (2) τουλάχιστον μελών της Επιτροπής, του 
Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της ΟΧΕ.  
9. Η επιτροπή πρωταθλήματος για απόλυτα δικαιολογημένους λόγους, και 
μόνο μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε., έχει δικαίωμα να τροποποιεί το 
πρόγραμμα των διοργανώσεων ή/και να παρατείνει την λήξη τους. 

Άρθρο 30  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

 
Στους αγώνες χειροσφαίρισης δικαίωμα ελεύθερης εισόδου έχουν:  
α. Όσοι κατέχουν δελτία ελεύθερης εισόδου, που εκδίδονται από τη Γ.Γ.Α. και την 
Ο.Χ.Ε.  
β. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. των τοπικών ενώσεων και επιτροπών της Ο.Χ.Ε.  
γ. Οι διαιτητές, κριτές, γυμνασίαρχος και παρατηρητές των αγώνων, καθώς και 
ένας γιατρός του αγώνα.  
δ. Οι αποστολές των δυο διαγωνιζομένων ομάδων με ανώτατο όριο τα 25 άτομα 
 
 
 
Άρθρο 31  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Οι οικονομικοί όροι με τους οποίους θα διεξάγονται τα διάφορα 
πρωταθλήματα, καθορίζονται σύμφωνα με τις ειδικές προκηρύξεις του κάθε 
πρωταθλήματος. 
2. Ομάδα που αποχωρεί από αγώνα, πριν από την κανονική του λήξη, πέρα από 
τις τυχόν άλλες κυρώσεις,  δεν δικαιούται να διεκδικήσει κανένα μερίδιο από τα 
έσοδα του αγώνα.  
3. Σε περίπτωση που η Ο.Χ.Ε. ή οι Ενώσεις και Τ.Ε. συνάψουν συμβάσεις 
κεντρικής χορηγίας που δεν επηρεάζουν τον χορηγό κάθε σωματείου, τότε τα 
σωματεία είναι υποχρεωμένα να ακολουθήσουν τη σύμβαση της χορηγίας, 
άλλως θα αποκλείονται του πρωταθλήματος και θα υποβιβάζονται.  
4 .Η Ο.Χ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει μέρος της χορηγίας στα 
ενδιαφερόμενα σωματεία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της.  
5. Σε περίπτωση σύμβασης με εταιρεία ή τηλεοπτικό κανάλι για μετάδοση 
αγώνων αρμόδιοι για την επιλογή των μεταδόσεων είναι η επιτροπή 
πρωταθλήματος σε συνεργασία με το τηλεοπτικό κανάλι και την επιτροπή 
δημοσίων σχέσεων με πρωταρχικό σκοπό την καλύτερη διαφήμιση και ανάπτυξη 
του αθλήματος. 
6. Το ποσοστό των δικαιουμένων εισιτήριων των φιλοξενούμενων σωματείων 
στους πάσης φύσεως αγώνες –εφόσον έχουν εκδοθεί εισιτήρια- καθώς και οι 
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διαδικασία διάθεσης τους ορίζονται με απόφαση του ΔΣ της ΟΧΕ η οποία 
κοινοποιείται στα μετέχοντα σωματεία. 
.  
 
Άρθρο 32  

ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ -ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ -ΠΟΙΝΕΣ 
1. Τα σωματεία υποχρεούνται να σέβονται και να τηρούν όλα όσα ορίζονται στις 
διατάξεις των νόμων, των εγκυκλίων, του καταστατικού, των κανονισμών και των 
γενικών και ειδικών προκηρύξεων πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου Ελλάδας.  
2. Με βάση το πειθαρχικό δίκαιο με το οποίο επιβάλλονται ποινές σε αθλητές ή 
αθλήτριες, θα τιμωρούνται και όσοι βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο (συνοδοί, 
προπονητές, κ.λ.π.) και υποπέσουν σε κάποιο παράπτωμα.  
Κάθε αθλητής ή αθλήτρια αναγραφόμενος στο φύλλο αγώνα από τον διαιτητή 
του οποίου κρατείται το δελτίο, αυτόματα τιμωρείται με μία (1) αγωνιστική, μέχρι 
της εκδόσεως αποφάσεως για την επιβολή οριστικής ποινής από το αρμόδιο 
πειθαρχικό όργανο. 
3. Επαναλαμβανόμενος αγώνας θεωρείται ότι δεν διεξήχθη ποτέ και κατά 
συνέπεια δεν θεωρείται αγωνιστική ημέρα.  
4. Αγώνας που ματαιώθηκε λόγω μη προσέλευσης ή έγγραφης παραίτησης ή 
αποχώρησης θεωρείται σαν αγωνιστική ημέρα κατά την έκτιση της ποινής του 
αθλητή μόνο για το σωματείο υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε ο αγώνας.  
Αντίθετα αγώνας που διακόπηκε με υπαιτιότητα κάποιου σωματείου και 
κατακυρώθηκε υπέρ του αντιπάλου του θεωρείται αγωνιστική ήμερα και για τα 
δύο (2) σωματεία κατά την έκτιση της ποινής.  
 
5. Με απόφαση του ΔΣ της ΟΧΕ καθορίζεται αναλυτικά ο αριθμός και οι ιδιότητες 
των προσώπων που δικαιούνται είσοδο στους αγώνες που γίνονται 
κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας του γηπεδούχου σωματείου.  
 
 
Άρθρο 33  
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΗ) 

1. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο,  
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βασίζονται στις συστάσεις του delegate, 
αποτελούν πραγματικές αποφάσεις και είναι τελεσίδικες. 
2. Δεν χωρεί οποιαδήποτε ανταπόδειξη σχετικά με τις σημειώσεις των διαιτητών 
και του παρατηρητή που αφορούν σε παραβάσεις που αναγράφονται στο Φ.Α. 
Διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις (αλλά όχι μεταβολές ή τροποποιήσεις των 
σημειώσεων που έχουν γραφεί στο Φ.Α.) επιτρέπονται με την υποβολή από τους 
διαιτητές ή/και τον παρατηρητή συμπληρωματικής έκθεσης ή αναφοράς τους. 
3. Κατά την διάρκεια αγώνων στους οποίους υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη και εφ’ 
όσον αυτό είναι τεχνικώς και χρονικώς εφικτό, οι διαιτητές και ο delegate του 
αγώνα μπορούν με δική τους απόφαση να ζητήσουν την συμβολή του replay για 
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περιπτώσεις, όπως π.χ. αμφισβητούμενες φάσεις, την χρονική εγκυρότητα 
τέρματος, την εξολοκλήρου διέλευση της μπάλας από την γραμμή τέρματος, την 
επιβολή ποινής σε αθλητή/συνοδό ομάδος, κ.α. Ο delegate ή και οι διαιτητές 
βλέπουν μόνοι τους το replay της επιζητούμενης φάσης και βγάζουν απόφαση, 
την οποία μεταφέρουν στις αγωνιζόμενες ομάδες. Η κρίση τους είναι οριστική και 
δεσμευτική σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
4. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν μόνο οι ομάδες που συμμετέχουν στον 
αγώνα και μόνο για τους παρακάτω λόγους και προϋποθέσεις για την τυπική και 
ουσιαστική αποδοχή τους:  

α. Για ακαταλληλότητα του γηπέδου.  
β. Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή. Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να είναι 
συγκεκριμένες και ειδικά, για την περίπτωση της αντικανονικής συμμετοχής 
αθλητή, να αναφέρουν τόσο το ονοματεπώνυμο, όσο και το πατρώνυμό του και 
τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται η ένσταση  
γ. Για πλαστοπροσωπία αθλητή.  
δ. Για σοβαρή παράβαση ή κακή εφαρμογή των κανονισμών παιδιάς από τους 
διαιτητές ή τους κριτές, της οποίας συνέπεια ήταν η συγκεκριμένη διαμόρφωση 
του αποτελέσματος, που σε αντίθετη περίπτωση ενδεχόμενα να ήταν υπέρ της 
ομάδας, που υποβάλλει την ένσταση αυτή.  
ε. Για κατακύρωση από τους διαιτητές αγώνα, που έχει διακοπεί συνέπεια 
επεισοδίων.  
στ. Για τη μη τέλεση από τους διαιτητές αγώνα, επειδή δεν προσκομίσθηκαν τα 
δελτία αθλητικής ιδιότητας ή/και τα δελτία υγείας των αθλητών 
5. Οι ενστάσεις όλων των περιπτώσεων υποβάλλονται μόνο από τον υπεύθυνο 
συνοδό ή τον προπονητή της ομάδας. Για να γίνουν τυπικά δεκτές οι ενστάσεις: 
α) των περιπτώσεων α και β, θα πρέπει να υποβάλλονται πριν από την έναρξη 
του αγώνα.  
β) των περιπτώσεων γ και δ, θα πρέπει να υποβάλλονται, είτε στην διακοπή 
ημιχρόνου είτε στο τέλος του αγώνα και εφόσον έχει δηλωθεί η σχετική πρόθεση 
υποβολής των.  
γ) των περιπτώσεων. ε και στ πρέπει να υποβάλλονται αμέσως μετά την 
κατακύρωση του αγώνα από τον διαιτητή και την αναγραφή του στο φύλλο 
αγώνα 
6. Οι διαιτητές υποχρεούνται να δέχονται την αναγραφή στο φύλλο αγώνα μόνο 
ενστάσεις που υποβάλλονται για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
(α) έως και (στ) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 
Aν αποδεδειγμένα οι διαιτητές αρνηθούν την αναγραφή στο φύλλο αγώνα 
ένστασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 4  του παρόντος 
άρθρου, το θιγόμενο σωματείο έχει δικαίωμα να υποβάλει στην διοργανώτρια 
αρχή και να υποστηρίξει την ένσταση που δεν του επετράπη να υποβάλει λόγω 
της άρνησης των διαιτητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10α και 
10β του παρόντος άρθρου.  
7. Αποδεδειγμένη άρνηση των διαιτητών να δεχτούν αναγραφή ενστάσεως για 
τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως και (στ) της παραγράφου 
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3 του παρόντος άρθρου, θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται από το 
αρμόδιο πειθαρχικό όργανο σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας.  
8. Ο υπεύθυνος συνοδός ή ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας πρέπει να 
βεβαιώσουν ενυπόγραφα ότι έλαβαν γνώση της ένστασης που υποβλήθηκε 
καθώς επίσης οι διαιτητές, ο delegate ή γυμνασίαρχος και οι κριτές του αγώνα.  
9. Μετά την υποβολή της ένστασης της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του 
παρόντος, ο υπεύθυνος διαιτητής υποχρεούται να απαντήσει συνοπτικά, στο 
φύλλο αγώνα και να αιτιολογήσει την απόφαση ή την παράλειψή του, που 
προσβάλλεται. Tην απάντηση αυτή θα πρέπει να συνυπογράψει και ο άλλος 
διαιτητής. Περισσότερες λεπτομέρειες, που όμως δεν είναι δυνατόν, να 
διαφοροποιούν την προηγούμενη απάντησή τους στο φύλλο αγώνα, 
αναφέρονται από τους διαιτητές στις έγγραφες εκθέσεις τους που υποχρεωτικά 
πρέπει να υποβάλλουν  εντός 48 ωρών.  
10. Υποστήριξη της ένστασης και καταβολή του παράβολου.  
α. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται, όπως ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι, 
για να γίνουν τυπικά δεκτές προς συζήτηση, πρέπει να υποστηριχθούν με 
έγγραφο του ενδιαφερόμενου σωματείου, που θα έχει νόμιμα υπογραφεί, σε 
διάστημα 48 ωρών από τη διεξαγωγή του αγώνα, διαφορετικά δεν θα εξετάζονται 
από την επιτροπή.  
β. Για την τυπική αποδοχή της ένστασης επίσης είναι απαραίτητη η καταβολή του 
παράβολου, που καθορίζεται από την ειδική προκήρυξη του κάθε 
πρωταθλήματος, σε διάστημα 48 ωρών από τη διεξαγωγή του αγώνα. Τυχόν μη 
καταβολή του παραβόλου στην ανωτέρω προθεσμία σημαίνει και αυτόματη 
απόρριψη της ένστασης ως τυπικά απαράδεκτης. Το ποσό του παράβολου 
κατατίθεται στον λογαριασμό της ΟΧΕ στην τράπεζα που συνεργάζεται και η 
καταβολή του αποδεικνύεται με αντίγραφο του καταθετηρίου εγγράφου. Σε 
περίπτωση που, για λόγους που δεν ευθύνεται το ενιστάμενο σωματείο (πχ 
επίσημη αργία, απεργία τραπεζών) δεν είναι εφικτό να καταβληθεί το παράβολο 
στο 48ωρο διάστημα από την διεξαγωγή του αγώνα, τότε η κατάθεση του 
παραβόλου πρέπει να γίνει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την διεξαγωγή του 
αγώνα. 
γ. Τα παράβολα της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση απόρριψης της 
ένστασης, καταπίπτουν υπέρ της Ο.Χ.Ε., διαφορετικά, επιστρέφονται στο 
δικαιούχο σωματείο.  
11. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται εκδικάζονται:  
α. Όσον αφορά τα πρωταθλήματα και Κύπελλα που διοργανώνει η ΟΧΕ από την  
επιτροπή ενστάσεων, που λειτουργεί στα πλαίσια της Ομοσπονδίας και 
συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
120 παρ. 1γ του Ν2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  
β. Όσον αφορά τα πρωταθλήματα και Κύπελλα που διοργανώνονται από τις 
αθλητικές Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές, η αρμοδιότητα της εκδίκασης των 
ενστάσεων ανήκει, αναλογικά και σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα εδάφια της 
προηγούμενης παραγράφου, στις επιτροπές ενστάσεων των οικείων αθλητικών 
ενώσεων και Τοπικών επιτροπών, πρωτόδικα. 
γ. Όσον αφορά τις τελικές φάσεις ηλικιακών πρωταθλημάτων, τα διήμερα του 
Κυπέλλου Ελλάδος (φαιναλ φορ) και γενικά διοργανώσεις που υπάρχουν 
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συνεχόμενοι και καθημερινοί αγώνες, η αρμοδιότητα εκδίκασης ανήκει σε 
τριμελείς επιτροπές που συνίστανται ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις (ad hoc) με 
απόφαση του ΔΣ της ΟΧΕ και που κοινοποιούνται στα συμμετέχοντα σωματεία 
πριν την έναρξη των διοργανώσεων. Στις επιτροπές αυτές θα μετέχει 
υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας μη εν ενεργεία διαιτητής (κατά προτίμηση μέλος 
της ΚΕΔΧ) και οι αποφάσεις τους είναι άμεσα εφαρμοστές. Κατά των 
αποφάσεων αυτών δύναται να υπάρξει προσφυγή στα δευτεροβάθμια 
δικαιοδοτικά όργανα. 
12. Κατά την εκδίκαση των ενστάσεων στην αρμόδια επιτροπή, το 
ενδιαφερόμενο σωματείο έχει δικαίωμα να λάβει γνώση όλων των εγγράφων 
(εκθέσεις διαιτητών, delegate, κλπ) και να καταθέσει έγγραφο υπόμνημα που θα 
περιέχει τις απόψεις του για την υπό κρίση ένσταση. Το ίδιο ισχύει και για το 
αντίπαλο σωματείο. Η επιτροπή δύναται να επιτρέψει και την προφορική 
ανάπτυξη, με τη παράσταση νόμιμα εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των 
ενδιαφερομένων σωματείων.  
13. Οι αποφάσεις των επιτροπών ενστάσεων είναι οριστικές, υποβάλλονται δε 
για τυπική και μόνο επικύρωση προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εφόσον πρόκειται 
για αποφάσεις της επιτροπής ενστάσεων της ΟΧΕ ή Τοπικών Επιτροπών, ή 
προς το Δ.Σ. της οικείας Αθλητικής Ένωσης εφόσον πρόκειται για αποφάσεις 
επιτροπών ενστάσεων Αθλητικής ένωσης. Οι επιτροπές ενστάσεων έχουν 
δικαίωμα υποβολής εισηγήσεων παραπομπών στα αρμοδία πειθαρχικά όργανα 
στελεχών αγώνα, εφόσον κατά την εκδίκαση υποθέσεων υποπέσουν στην 
αντίληψη τους πειθαρχικά παραπτώματα ή παραλείψεις αυτών. 
14. Στις περιπτώσεις της υποβολής ένστασης αντικανονικής συμμετοχής αθλητή 
και πλαστοπροσωπίας η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ερευνήσει την 
βασιμότητα των λόγων της ένστασης και στην περίπτωση κατά την οποία το 
ενιστάμενο σωματείο δεν υποστηρίξει την συζήτηση της υποβληθείσης ένστασης, 
εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις.  
 
 
Άρθρο 34  
 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
1. Τα αποδεικτικά στοιχεία, που τα όργανα της παραγράφου 11 του άρθρου 33 
έχουν δικαίωμα να λάβουν υπόψη, για τον σχηματισμό της γνώμης τους, προς 
έκδοση απόφασης είναι:  
α. όλα τα επίσημα έγγραφα του αγώνα (φύλλο αγώνα, εκθέσεις διαιτητών, 
κριτών, παρατηρητών, κομισάριου), που έχουν συνταχθεί από τους παράγοντες, 
οι οποίοι έχουν ορισθεί, από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας ή των 
ενώσεων, για τη διεύθυνσή του, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το νόμο και τον 
εσωτερικό κανονισμό της Ο.Χ.Ε.  
β.  Τα βίντεο, φωτογραφίες, μαγνητοσκοπήσεις, , δημοσιεύσεις κ.λ.π), τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη, σε συνδυασμό πάντα, με τα αποδεικτικά στοιχεία της 
προηγούμενης παραγράφου α'.  
2. Στις περιπτώσεις υποβολής ένστασης, η βιντεοταινία ή ο ψηφιακός δίσκος 
ιδιωτικής μαγνητοσκόπησης του αγώνα είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη σαν 
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αποδεικτικό στοιχείο, μόνο στην περίπτωση που αυτός παραληφθεί στα γραφεία 
της ΟΧΕ/Ενωσης έως 48 ώρες μετά την τέλεση του αγώνα ή άμεσα εφόσον 
πρόκειται για τελικές φάσεις ηλικιακών πρωταθλημάτων, τα διήμερα του 
Κυπέλλου Ελλάδος (φαιναλ φορ) και γενικά διοργανώσεις που υπάρχουν 
συνεχόμενοι και καθημερινοί αγώνες 
 
Άρθρο 35  
 

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 
1. Κατά των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή της Αθλητικής Ένωσης, 
δύναται να ασκηθεί το ένδικο μέσο της Προσφυγής.  
 

Προθεσμία άσκησης 
2. Οι προσφυγές που ασκούνται εκδικάζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο 
Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.). 
 

Αρμοδιότητα εκδικάσεως 
3. Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. είναι 8 ημέρες και 
αρχίζει από την επόμενη της με καθοιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης 
της προσβαλλόμενης απόφασης στα ενδιαφερόμενα μέρη.  
 
4. Μετά την άσκηση της προσφυγής, το Δ.Σ. διαβιβάζει στο συμβούλιο της 
προηγούμενης παραγράφου τον πλήρη φάκελο της συγκεκριμένης απόφασης.  
5. Για την τυπική αποδοχή της προσφυγής, το σωματείο που προσφεύγει θα 
πρέπει να καταθέσει το παράβολο που προβλέπεται από το νόμο.  
 
Άρθρο 36  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς αυτούς και δεν 
καθορίζεται από την γενική και την ειδική προκήρυξη του κάθε πρωταθλήματος, 
αλλά και για την αποσαφήνιση και συμπλήρωση ασαφειών και κενών, που τυχόν 
θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή των διατάξεών τους, η αρμοδιότητα της 
ρύθμισης ανήκει στο Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε., ύστερα από σχετική πρόταση της 
επιτροπής πρωταθλήματος.  
2. Οι ως άνω αποφάσεις του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. θεωρούνται ότι έχουν την αυτή 
νομική ισχύ, με τις διατάξεις που διασαφηνίζουν ή συμπληρώνουν και είναι 
άμεσα εφαρμόσιμες  
3. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών Κανονιστικών 
πράξεων σχετικά με το αντικείμενο του Κανονισμού αυτού αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτού. 
4. Ο παρών εσωτερικός Κανονισμός "Αγώνων Χειροσφαίρισης", που 
περιέχει 36 άρθρα, ύστερα από τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτόν, 
εγκρίθηκε ομόφωνα στις 14 Ιουνίου 2015 από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος και θα ισχύσει, 
ευθύς ως εγκριθεί από τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα Αθλητισμού. 
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Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας  
 
 
 
ΓΚΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ         ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
 
 


