
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Αρ.πρωτ.:22965                                                                      Αθήνα, 19/10/2021 
 
 
Προς: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΟΧΕ 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σας ενημερώνουμε, ότι,  το  ΔΣ της Ο.Χ.Ε. στη συνεδρίαση του στις 14/10/2021 αποφάσισε 
την τροποποίηση άρθρου της  υπ.αριθμ.22154/23.7.2021 Γενικής Προκήρυξης  καθώς και της 
υπ.αριθμ 22785 / 1.10.2021 Ειδικής Προκήρυξης της Α2 Ανδρών  . Αναλυτικά: 
 

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ– ΙΑΤΡΟΣ  ΑΓΩΝΑ  
 

«Το γηπεδούχο σωματείο  υποχρεούται σε όλους τους αγώνες, όλων των κατηγοριών, να 
έχει ιατρό αγώνα ή φυσιοθεραπευτή ή νοσοκόμο, που θα αποδεικνύεται από επίσημα 
έγγραφα. 
Σε περίπτωση που τα  γηπεδούχα σωματεία δεν έχουν γιατρό, αυτό θα αναγράφεται στο 
φύλλο αγώνος  ο αγώνας δεν διεξάγεται, και ο  αγώνας κατακυρώνεται  με σκορ 10-0 υπέρ 
του αντίπαλου σωματείου και 2 βαθμούς υπέρ του.  
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
 
«Το γηπεδούχο σωματείο  υποχρεούται σε όλους τους αγώνες, όλων των κατηγοριών, να 
έχει ιατρό αγώνα που θα αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο. 
Σε περίπτωση που τα  γηπεδούχα σωματεία δεν έχουν γιατρό, αυτό θα αναγράφεται στο 
φύλλο αγώνος  ο αγώνας δεν διεξάγεται, και ο  αγώνας κατακυρώνεται  με σκορ 10-0 υπέρ 
του αντίπαλου σωματείου και 2 βαθμούς υπέρ του.  
 
           ΑΡΘΡΟ  18Ο  ΙΑΤΡΟΣ  ΑΓΩΝΑ  

Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται σε όλους τους αγώνες του να έχει ιατρό 
αγώνα ή φυσιοθεραπευτή ή νοσοκόμο. 
Σε περίπτωση που τα γηπεδούχα σωματεία δεν θα έχουν Ιατρό ή φυσιοθεραπευτή ή 
νοσοκόμο ,  ο αγώνας δεν διεξάγεται, και κατακυρώνεται  με σκορ 10-0 υπέρ του αντίπαλου 
σωματείου και 2 βαθμούς υπέρ του. Για την προσέλευση του Ιατρού δίνεται στα γηπεδούχα 
σωματεία 30λεπτη καθυστέρηση έναρξης του αγώνα. Μετά την παρέλευση των 30 λεπτών, 
οι διαιτητές «κλείνουν» το ΦΑ αναγράφοντας όλα τα ανωτέρω σε αυτό. 
 
 

 



 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
 

Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται σε όλους τους αγώνες του να έχει ιατρό 
αγώνα που θα αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο 
Σε περίπτωση που τα γηπεδούχα σωματεία δεν θα έχουν Ιατρό,ο αγώνας δεν διεξάγεται, 
και κατακυρώνεται  με σκορ 10-0 υπέρ του αντίπαλου σωματείου και 2 βαθμούς υπέρ του. 
Για την προσέλευση του Ιατρού δίνεται στα γηπεδούχα σωματεία 30λεπτη καθυστέρηση 
έναρξης του αγώνα. Μετά την παρέλευση των 30 λεπτών, οι διαιτητές «κλείνουν» το ΦΑ 
αναγράφοντας όλα τα ανωτέρω σε αυτό. 
 
 
          Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας 
     
   Κωνσταντίνος Γκαντής                                                             Αναστάσιος Χειβιδόπουλος 
 


