
Αθήνα,25 /05/2022 
Αρ. Πρωτ. 6231 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Χ.Α. 
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 

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., και της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ της Ο.Χ.Ε., αγωνιστικής περιόδου 2021 -2022.  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

το πρωτάθλημα Ε.Σ.Χ.Α. ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ, Αγωνιστικής Περιόδου 2021 -2022.  

Άρθρο 1ο. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ  

 
α). Στο πρωτάθλημα Ε.Σ.Χ.Α. ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ μετέχουν ΕΝΤΕΚΑ (11) συνολικά ομάδες : 

1. Α.Ε.Κ. 
2. ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 
3. ΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΣ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ 
4. ΓΝΟΝ Ο ΑΡΗΣ 
5. ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
6. ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 
7. ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
8. ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣΝΦ 
9. ΟΦ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
10. ΟΧΧΚ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
11. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 

 

β). Τα Σωματεία που θα αποσύρουν εγγράφως τη συμμετοχή τους πριν από την έναρξη της 

διοργάνωσης δε θα συμπεριληφθούν στον πίνακα της βαθμολογίας.  

γ). Τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων αγώνων, των σωματείων που αποχωρούν ή 

αποκλείονται για οποιοδήποτε λόγο από τη διοργάνωση 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 μηδενιστούν σε δύο (2) συνολικά αγώνες, θα αποβάλλονται από τη 

διοργάνωση.  

ε). Οι υπόλοιποι αγώνες τους, βάσει του προγράμματος, θα κατακυρώνονται υπέρ των 

αντιπάλων τους με τέρματα 10-0. 

Άρθρο 2ο. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Με το πρόγραμμα των αγώνων θα καθορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των 

αγώνων, οι ώρες έναρξης και οι έδρες των σωματείων που διοργανώνουν τους αγώνες.  

Άρθρο 3ο. ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – 28/05/2022  

Οι αγώνες για το πρωτάθλημα Ε.Σ.Χ.Α. ΜΙΝΙ θα διεξάγονται κατά τις ακόλουθες ημέρες 

και ώρες: Σάββατο και Κυριακή από 09.00 έως 20.00. Δίνεται η δυνατότητα και για την 

διεξαγωγή των αγώνων καθημερινές και ώρες 18:00 – 20:00, λόγω του περιορισμένου 

χρόνου. 

Η Ε.Σ.Χ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει διπλή αγωνιστική εντός της ίδιας εβδομάδος, 

εφόσον οι υπάρχουσες ημερομηνίες δεν επαρκούν για την έγκαιρη περάτωση του 

πρωταθλήματος.  

Η κλήρωση του πρωταθλήματος θα γίνει στα γραφεία της Ε.Σ.Χ.Α. την Τετάρτη 
25/05/2022. 
 
Άρθρο 4ο. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.  
 

Στο πρωτάθλημα Ε.Σ.Χ.Α. ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ μετέχουν έντεκα (11) συνολικά ομάδες 
χωρισμένες σε δύο ομίλους. Ο Α’ όμιλος αποτελείται από πέντε (5) ομάδες, ενώ ο Β’ 
από έξι (6) ομάδες. 
Οι ομάδες θα χωριστούν στους ομίλους βάσει δυναμικότητας και κατόπιν 
κληρώσεως. 
 
 
 
 

Α΄ΦΑΣΗ  

A’ όμιλος 

Για τον πρώτο όμιλο, οι ομάδες θα συναντηθούν με σύστημα ένας προς όλους, με 

βαθμολογία, σε τρία (3) τουρνουά. Ανά Σαββατοκύριακο θα διεξάγεται ένα (1) 

τουρνουά (1 αγωνιστική).  

Το κάθε τουρνουά διεξάγεται στο γήπεδο μίας εκ των πέντε (5) μετεχουσών ομάδων, 

ανά Σαββατοκύριακο, ως ακολούθως: 

 
 



1η Αγωνιστική (Α όμιλος) (Σαββατοκύριακο) (1 τουρνουά)  

Ομάδα2 - Ομάδα5 

Ομάδα3 - Ομάδα4 

Ομάδα1 - Ομάδα2  

2η Αγωνιστική (Α όμιλος) (Σαββατοκύριακο) (1 τουρνουά)  

Ομάδα3 - Ομάδα1 

Ομάδα4 - Ομάδα5 

Ομάδα1 - Ομάδα4 

Ομάδα2 - Ομάδα3 

3η Αγωνιστική (Α όμιλος) (Σαββατοκύριακο) (1 τουρνουά)  

Ομάδα5 - Ομάδα1 

Ομάδα4 - Ομάδα2 

Ομάδα3 - Ομάδα5 

 
 
B’ όμιλος 

Για τον δεύτερο όμιλο, οι ομάδες θα συναντηθούν με σύστημα ένας προς όλους, με 

βαθμολογία, σε τρία (3) τουρνουά. Ανά Σαββατοκύριακο θα διεξάγεται ένα (1) 

τουρνουά (1 αγωνιστική).  

Το κάθε τουρνουά διεξάγεται στο γήπεδο μίας εκ των έξι (6) μετεχουσών ομάδων, ανά 

Σαββατοκύριακο, ως ακολούθως: 

 
1η Αγωνιστική (Β όμιλος) (Σαββατοκύριακο) (1 τουρνουά)  

Ομάδα5 - Ομάδα2 

Ομάδα4 - Ομάδα3 

Ομάδα1 - Ομάδα6 

Ομάδα3 - Ομάδα5 

Ομάδα6 - Ομάδα4 



2η Αγωνιστική (Β όμιλος) (Σαββατοκύριακο) (1 τουρνουά)  

Ομάδα3 - Ομάδα1 

Ομάδα4 - Ομάδα5 

Ομάδα6 - Ομάδα2 

Ομάδα1 - Ομάδα4 

Ομάδα2 - Ομάδα3 

3η Αγωνιστική (Β όμιλος) (Σαββατοκύριακο) (1 τουρνουά)  

Ομάδα1 - Ομάδα2 

Ομάδα6 - Ομάδα5 

Ομάδα5 - Ομάδα1 

Ομάδα2 - Ομάδα4 

Ομάδα3 - Ομάδα6 

Β΄ΦΑΣΗ 

Η Β’ φάση θα ολοκληρωθεί σε μία (1) αγωνιστική και σε ένα (1) τουρνουά 
Οι ομάδες που κατέλαβαν τις πέντε (5) πρώτες θέσεις των ομίλων Α & Β της Α΄ 
Φάσης, θα αγωνισθούν για τις θέσεις 1-10 σε μονό αγώνα. 
Η ομάδα που κατέλαβε την έκτη (6η) θέση του Β’ Ομίλου κατατάσσεται 11η στη 
γενική κατάταξη άνευ αγώνος. 
Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο γήπεδο μίας εκ των δέκα (10) μετεχουσών ομάδων, 
ως ακολούθως: 
 
Θέσεις 1-2 
Τις θέσεις 1-2 της γενικής κατάταξης θα διεκδικήσουν οι ομάδες που κατετάγησαν 
πρώτες στους δύο ομίλους της Α’ φάσης σε μονό αγώνα. Ο νικητής του παρακάτω 
αγώνα καταλαμβάνει την 1η θέση ενώ ο ηττημένος την 2η. 
 
1Α’ – 1Β’ 
 
Ομοίως για τις θέσεις 3-4: 
2Α’ – 2Β’ 
 
Θέσεις 5-6: 
3Α’ – 3Β’ 
 



Θέσεις 7-8: 
4Α’ – 4Β’ 
 

Θέσεις 9-10: 
5Α’ – 5Β’ 

 

 Στο πρωτάθλημα της ηλικιακής κατηγορίας ΜΙΝΙ της Ένωσης, σε 
περίπτωση ισοπαλίας αγώνων που θα πρέπει να αναδείξουν νικητή, θα 
ακολουθεί απευθείας εκτέλεση “Shootout” χωρίς παράταση. 

 

Άρθρο 5ο. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ.  

Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται αποκλειστικά σε Κλειστά Γυμναστήρια.  

Οι αγώνες θα διεξάγονται σε διαμορφωμένο αγωνιστικό χώρο στις διαστάσεις για 

γήπεδο ΜΙΝΙ (20μ Χ 16μ ή 13μ). 

Το κάθε τουρνουά διεξάγεται στην έδρα μιας εκ των τριών ομάδων που θα εκδηλώσει 

ενδιαφέρον για την τέλεσή του. Κάθε μια από τις ενδιαφερόμενες ομάδες θα πρέπει να 

διαθέτει το γήπεδό της για χρονικό διάστημα δύο (2) συνεχών ωρών μέσα στο 

Σαββατοκύριακο. Σε περίπτωση που οι τρεις (3) ομάδες του κάθε τουρνουά δεν έρθουν 

σε συμφωνία σχετικά με το γυμναστήριο στο οποίο θα διεξαχθούν οι αγώνες τότε την 

τελική απόφαση λαμβάνει η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Σ.Χ.Α.  

Άρθρο 6ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΚΑΤΑΤΑΞΗ -ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ.  

Οι ομάδες κατατάσσονται στον βαθμολογικό πίνακα σύμφωνα με το σύνολο των 

βαθμών που θα αποκομίσουν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, 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 7ο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ.  

α). Η διάρκεια των αγώνων είναι δύο ημιχρόνια των ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ λεπτών. (2 Χ 15).  

β). Το διάλειμμα μεταξύ των ημιχρονίων θα είναι 5 λεπτά.  

 

Άρθρο 8ο. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022, ΑΡΘΡΟ 18ο. 

 
Άρθρο 9ο. ΜΠΑΛΑ ΑΓΩΝΩΝ.  

Οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες Νο.(0). ή (00) 

Άρθρο 10ο. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ.  

α). Στο πρωτάθλημα Ε.Σ.Χ.Α. ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές κάτοχοι 

Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας εκδοθέντων από την Ο.Χ.Ε για την αγωνιστική περίοδο 

2021 -2022 και θεωρημένων από Ιατρό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 

Αθλητικής Νομοθεσίας και των Κεφαλαίων ΣΤ & Ζ, της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022.  

β) Στη σύνθεση της κάθε ομάδας, σε κάθε αγώνα, μπορούν να συμμετέχουν και 

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-τρια.  

 

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 της διοργάνωσης Μίνι ΑΓΟΡΙΑ έχουν το δικαίωμα να 

δηλώσουν επί του Φύλλου Αγώνος απεριόριστο αριθμό αθλητών-τριών (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 ΠΕΝΤΕ (5) αθλητές-τριες έτοιμους-μες για να αγωνισθούν 



Άρθρο 11ο. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ  

Στα πρωτάθλημα Ε.Σ.Χ.Α. Μίνι δικαιούνται συμμετοχής αθλητές-τριες γεννηθέντες-

θείσες κατά το έτος 2012 και μεταγενέστερα.  

Άρθρο 12ο. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

α). Ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλονται και επιλύονται οι ενστάσεις καθορίζεται 
στο Κεφάλαιο -Ι- ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, αγωνιστικής περιόδου 
2018 - 2019. 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 13ο ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΚΡΙΤΕΣ  

α). Για τους αγώνες του Πρωταθλήματος Ε.Σ.Χ.Α. ΜΙΝΙ, ισχύουν όσα ορίζει το 

Κεφάλαιο -Θ- της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ, το άρθρο 31 των 

Κανονισμών αγώνων της Ο.Χ.Ε., το άρθρο 8 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2021-2022 και το Καταστατικό της Ε.Σ.Χ.Α. 

β). Η αποζημίωση των διαιτητών ανέρχεται στο ποσό των 3,5 ευρώ για κάθε αγώνα, 
ανά ομάδα και η αποζημίωση των κριτών ανέρχεται στο ποσό των 2,5 ευρώ για 
κάθε αγώνα, ανά ομάδα. 
Η αποζημίωση θα καλύπτεται εξίσου από όλα τα συμμετέχοντα  στο τουρνουά, 
σωματεία και θα καταβάλλεται πριν την έναρξη του τουρνουά. 
 
Άρθρο 14ο. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ -ΠΑΓΚΟΙ ΟΜΑΔΩΝ  

1-- Ισχύουν όσα αναφέρονται στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2021-
2022 και επιπλέον τα κάτωθι. 
 
2.-- Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των ομάδων και η διεξαγωγή αγώνων σε όλες τις 
ηλικιακές κατηγορίες χωρίς την δήλωση στην ΟΧΕ και ΕΑΠ πριν την έναρξη του κάθε 
ηλικιακού πρωταθλήματος νόμιμου προπονητή με κάρτα ΣΥΠΧΕ/ΟΧΕ ή βεβαίωση 
δόκιμου αναπτυξιακού προπονητή ΣΥΠΧΕ/ΟΧΕ ή με κάρτα ΣΥΠΧΕ/ΕΑΠ στις 
ηλικιακές κατηγορίες παμπαίδων/παγκορασίδων Α΄& Β΄ και μίνι 
αγοριών/κοριτσιών. 
 

Άρθρο 15ο. 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 σε όλους 
ανεξαιρέτως τους αγώνες τους. 
 



β). Σε περίπτωση κατά την οποία τα γηπεδούχα σωματεία δεν έχουν φροντίσει 
για την παρουσία Ιατρού, ο αγώνας δεν θα ξεκινά. Αν εντός τριάντα λεπτών (30’), 
από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ο ιατρός  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 16ο. 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 17ο. 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 2021-2022. 
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 18ο. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο θα πρέπει να καταβάλλει παράβολο συμμετοχής 
δέκα (10) ευρώ μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2022. 
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. ΓΕΝΙΚΑ  

Όλα τα Σωματεία πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, καθώς και την παρούσα ΕΙΔΙΚΗ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, για αποφυγή οποιασδήποτε ανωμαλίας και την εξασφάλιση της επιτυχίας 

διεξαγωγής του πρωταθλήματος.  

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.  

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 


