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ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2008-2009 

Αριθ.Πρωτ: 29630                              Αθήνα, 12/6/2008 
 

Η Ελληνική Οµοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, σύµφωνα µε: 
1. Τις  διατάξεις του Αθλητικού Νόµου 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει που αφορά τον Ερασιτεχνικό και Επαγγελµατικό Αθλητισµό, 

2. τις  διατάξεις του Καταστατικού, 
3. τις  διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισµού, 
4. τις  διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισµού, 
5. τις  διατάξεις των Κανονισµών Πρωταθληµάτων, 
6. τις  διατάξεις του Κανονισµού Παιδιάς, 
7. τις  διατάξεις του Κανονισµού ∆ιαιτησίας, 
8. τις  διατάξεις του Κανονισµού Ντόπινγκ 
9. του Κανονισµού Εθνικών Οµάδων και σεβόµενη τους Κανονισµούς Χάντµπολ 
της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας, εκδίδει την παρακάτω: 

  
«ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2008 – 2009» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ -  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝ∆ΡΩΝ 

     1.  Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
α) Α1 Εθνική Κατηγορία Ανδρών  

Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από 13/9/2008 έως 7/6/2009 
 Αριθµός οµάδων που έχουν δικαίωµα συµµετοχής : 14 (∆ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ)  
 
Το Πρωτάθληµα της περιόδου 2009-2010 θα διεξαχθεί µε 12 οµάδες και η 
διαδικασία ανόδου και υποβιβασµού θα αναφέρεται στην σχετική ειδική 
προκήρυξη. 
 
β) Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών 
 Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από 1/11/2008 έως 7/6/2009  

Αριθµός οµάδων που έχουν δικαίωµα συµµετοχής : 20 (ΕΙΚΟΣΙ) σε δύο                  
οµίλους των 10 µε βάση την γεωγραφική θέση. 

Το Πρωτάθληµα της περιόδου 2009-2010 θα διεξαχθεί µε 12 οµάδες σε 1 όµιλο 
και η διαδικασία ανόδου και υποβιβασµού θα αναφέρεται στην σχετική ειδική 
προκήρυξη. 
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Οι ανωτέρω περίοδοι οριοθετούν την έναρξη και λήξη της αγωνιστικής 
περιόδου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των 
πρωταθληµάτων θα ορισθούν στις αντίστοιχες ειδικές προκηρύξεις. 
 

2. Β’  ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ 
 Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από 1/11/2008 έως 31/5/2009 

  Αριθµός οµάδων που έχουν δικαίωµα συµµετοχής: 21 (ΕΙΚΟΣΙ) χωρισµένες 
σε 2 οµίλους των 10 και 11  λαµβάνοντας υπόψη και τη γεωγραφική θέση 
των οµάδων ανά περιφέρεια. 
(Σηµ.:η 11η θέση στον 1ο όµιλο αφορά µόνο το σωµατείο του ΑΣΒ 
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εφόσον το εν λόγω σωµατείο δηλώσει συµµετοχή. Σε 
διαφορετική περίπτωση ο αριθµός των οµάδων του 1ου οµίλου θα 
είναι 10). 
 
Το Πρωτάθληµα της περιόδου 2009-2010 θα διεξαχθεί µε 20 οµάδες σε 2 
οµίλους των 10  λαµβάνοντας υπόψη την γεωγραφική θέση των οµάδων. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι οµάδες που θα υποβιβασθούν θα αγωνίζονται στα 
τοπικά πρωταθλήµατα που θα ανήκουν στις κατά τόπους Ενώσεις ή 
Τ. Επιτροπές. 
 

3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ – Τ. Ε  
          Χρόνος διεξαγωγής αγώνων από 1/10/2008 έως 31/5/2009 

Ο διαχωρισµός των οµάδων σε  οµίλους, θα καθορισθεί µε την Ειδική 
Προκήρυξη για το Πρωτάθληµα των τοπικών Κατηγοριών, Αγωνιστικής 
Περιόδου 2008-2009, λαµβάνοντας υπόψη και τη γεωγραφική θέση των 
οµάδων. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πρωταθλήµατα αυτά θα ανήκουν στα πρωταθλήµατα των 
Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών, θα διεξάγονται από αυτές, βάσει των 
ειδικών προκηρύξεων που εκάστοτε θα ισχύουν και θα εκδίδουν οι ίδιες 
µετά από την έγκριση της ∆. Ε. Π/ Ο. Χ. Ε  και εφ' όσον υπάρχουν 
τουλάχιστον τρεις (3) οµάδες να αγωνίζονται.  

          
Οι ανωτέρω περίοδοι οριοθετούν την έναρξη και λήξη της αγωνιστικής 
περιόδου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των 
πρωταθληµάτων θα ορισθούν στις αντίστοιχες ειδικές προκηρύξεις. 
 
   4. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
  Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από  1/10/2008 έως 31/5/2009 
 
   α)  Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ (Α ΦΑΣΗ) 
  Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από  1/10/2008 έως 7/12/2008 
   β)  Α1  ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ∆ΡΩΝ & ΠΡΟΚΡΙΘΕΙΣΕΣ Α2  
  Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από 8/12/2008 έως 31/5/2009 
 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συµµετοχή των οµάδων της Α1 Ανδρών είναι υποχρεωτική. 
Οι οµάδες που θα δηλώσουν συµµετοχή στο Κύπελλο Ελλάδος περιόδου 2008-09 
και δεν συµµετάσχουν, παραιτηθούν ή αποχωρήσουν (ως µη συµµετοχή νοείται 
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και η προσέλευση οµάδας να αγωνιστεί µε µειωµένη, κάτω του επιτρεπόµενου 
ορίου σύνθεση αθλητών) θα υπόκεινται εκτός από τις αγωνιστικές και στις κάτωθι 
κυρώσεις: 
 
α) Αποκλεισµό από την διοργάνωση της επόµενης περιόδου 
β) χρηµατικό πρόστιµο 2000€ για την Α2 και 4000€ για την Α1 
 
Οι ανωτέρω κυρώσεις ισχύουν και για τα σωµατεία της Α1 στην περίπτωση που 
δεν δηλώσουν καθόλου συµµετοχή. 
 
Οι ανωτέρω περίοδοι οριοθετούν την έναρξη και λήξη της αγωνιστικής 
περιόδου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των 
πρωταθληµάτων θα ορισθούν στις αντίστοιχες ειδικές προκηρύξεις. 
 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

1.  Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
 
α)  Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών  
 Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από 13/9/2008 έως 7/6/2009 
 Αριθµός οµάδων που έχουν δικαίωµα συµµετοχής : 10 (∆ΕΚΑ)     
 
Το Πρωτάθληµα της περιόδου 2009-2010 θα διεξαχθεί µε 10 οµάδες σε 1 όµιλο 
και η διαδικασία ανόδου και υποβιβασµού θα αναφέρεται στην σχετική ειδική 
προκήρυξη. 
 
β) Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών 
 Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από 1/11/2008 έως 31/5/2009 
   Αριθµός οµάδων που έχουν δικαίωµα συµµετοχής : 16 (∆ΕΚΑΕΞΙ) 

σε δυο (2) οµίλους των οκτώ (8)  λαµβάνοντας υπόψη και τη γεωγραφική 
θέση των οµάδων.  

 
Το Πρωτάθληµα της περιόδου 2009-2010 θα διεξαχθεί µε 10 οµάδες σε 1 όµιλο 
και η διαδικασία ανόδου και υποβιβασµού θα αναφέρεται στην σχετική ειδική 
προκήρυξη. 

 
2. Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
  Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από 6/12/2008 έως 31/5/2009 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλες οι οµάδες που δεν αγωνίζονται στην Α1 
και Α2 εθνική κατηγορία γυναικών και οι όµιλοι θα καθοριστούν 
λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση των οµάδων ανά περιφέρεια. 

 
3.  ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ   
  Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από  1/10/2008 έως 31/5/2009 

 
α) Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Α ΦΑΣΗ) 
  Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από  1/10/2008 έως 14/12/2008 
 
β) Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΠΡΟΚΡΙΘΕΙΣΕΣ Α2  
Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από  15/12/2008 έως 31/5/2009 
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Οι ανωτέρω περίοδοι οριοθετούν την έναρξη και λήξη της αγωνιστικής 
περιόδου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των 
πρωταθληµάτων θα ορισθούν στις αντίστοιχες ειδικές προκηρύξεις. 
 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συµµετοχή των οµάδων της Α1 Γυναικών είναι υποχρεωτική. 
Οι οµάδες που θα δηλώσουν συµµετοχή στο Κύπελλο Ελλάδος περιόδου 2008-09 
και δεν συµµετάσχουν, παραιτηθούν ή αποχωρήσουν (ως µη συµµετοχή νοείται 
και η προσέλευση οµάδας να αγωνιστεί µε µειωµένη, κάτω του επιτρεπόµενου 
ορίου σύνθεση αθλητριών) θα υπόκεινται εκτός από τις αγωνιστικές και στις 
κάτωθι κυρώσεις: 
 
α) Αποκλεισµό από την διοργάνωση της επόµενης περιόδου 
β) χρηµατικό πρόστιµο 2000€ για την Α2 και 4000€ για την Α1 
 
Οι ανωτέρω κυρώσεις ισχύουν και για τα σωµατεία της Α1 στην περίπτωση που 
δεν δηλώσουν καθόλου συµµετοχή. 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

A΄ & B΄ ΦΑΣΗ 
 
   1.ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ 

Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από  1/10/2008 έως  4/5/2009 
 

    2.ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 
Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από  1/10/2008 έως   4/5/2009 
 

    3.ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 
Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από   1/10/2008 έως   5/7/2009 
 
4.MINI ΑΓΟΡΙΩΝ - ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  
Περίοδος διεξαγωγής αγώνων από   1/10/2008 έως  20/7/2009 
 
Τα Ηλικιακά Πρωταθλήµατα δύναται να διεξάγονται και σε διευρυµένες 
περιφέρειες. Για τις ηλικίες που συµµετέχουν σε κάθε ηλικιακή κατηγορία 
καθώς και για τις λεπτοµέρειες των ηλικιακών πρωταθληµάτων θα εκδοθεί 
Ειδική Προκήρυξη. Το Πρωτάθληµα Μίνι αγοριών – κοριτσιών 2008-09 θα 
είναι επίσηµο και θα ανακηρυχθούν πρωταθλητές, δευτεραθλητές και 
τριταθλητές Ελλάδος.  

 
5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ- ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ 

 
 ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ 
 ΠΑΙ∆ΩΝ – ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 
 ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 
 ΜΙΝΙ (ΑΓΟΡΙΩΝ & ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ) 
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Οι ανωτέρω περίοδοι  οριοθετούν την έναρξη και λήξη της αγωνιστικής 
περιόδου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των 
πρωταθληµάτων θα ορισθούν στις αντίστοιχες ειδικές προκηρύξεις. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ           

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 
Η ∆ιοικητική Επιτροπή Πρωταθληµάτων ∆. Ε. Π της Οµοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως 
Ελλάδος, έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και διεξαγωγής των πρωταθληµάτων : 
 

Α) Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών 

Β) Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών 

Γ) Β Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών 

∆) Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών 
E) Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών 
ΣΤ) Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών 

Ζ) Β Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών 
Η) Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών 
Θ) Τελικές Φάσεις Ηλικιακών  

 
Όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήµατα τα αναλαµβάνουν οι Ενώσεις και Τοπικές 
Επιτροπές µε καθορισµό από τις Ειδικές Προκηρύξεις. 
 
Οι  Ενώσεις και οι κατά τόπους Τοπικές Επιτροπές παρακαλούνται να 
συνεργαστούν µε την Ο. Χ. Ε για την εξεύρεση ωρών αγώνων στα κατά τόπους 
γυµναστήρια. 
 
Όσον αφορά τη διοργάνωση αγώνων Beach Handball, η Ο. Χ. Ε διατηρεί 
αποκλειστικά την ευθύνη.  Κάθε επίσηµο ή ανεπίσηµο τουρνουά Ένωσης ή 
Τοπικής Επιτροπής ή και Σωµατείου, θα διεξάγεται κατόπιν εγκρίσεως της Ο. Χ. Ε 
και σύµφωνα µε τους κανονισµούς που εκάστοτε ισχύουν.  
 
∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή σωµατείων, αθλητών και διαιτητών σε τουρνουά 
Beach Handball τα οποία δεν έχουν την έγκριση της Ο. Χ. Ε. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ -  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 
 
1. Οι δηλώσεις συµµετοχής των σωµατείων που θα λάβουν µέρος στα  
πρωταθλήµατα και αναφέρονται οι κατηγορίες τους στο κεφάλαιο Α΄ 
πρέπει να σταλούν εγγράφως στην Ο. Χ. Ε µέχρι την 1/7/2008 µε 
ηµεροµηνία σφραγίδας  ΕΛ.ΤΑ. ή Ταχυδροµικής αποστολής µε 
Ταχυµεταφορά. ΕΙ∆ΙΚΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η 30η/9/2008).     
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2. Οι δηλώσεις συµµετοχής των οµάδων των σωµατείων που θα λάβουν µέρος 

στα Τοπικά πρωταθλήµατα των Ενώσεων και Τ. Επιτροπών καθώς και στα 
Ηλικιακά Πρωταθλήµατα, πρέπει να σταλούν εγγράφως στις κατά τόπους 
Ενώσεις και Τ.Ε. µέχρι την 30/8/2008 µε ηµεροµηνία σφραγίδας  ΕΛ.ΤΑ. ή 
Ταχυδροµικής αποστολής µε Ταχυµεταφορά.  

 
3. Επειδή η προκήρυξη, η διοργάνωση και η τέλεση των Τοπικών και 

Ηλικιακών Πρωταθληµάτων όλης της Χώρας συνδέεται αναπόφευκτα µε τα 
πρωταθλήµατα αρµοδιότητας και ευθύνης της Ο. Χ. Ε. για να είναι νόµιµη η 
προκήρυξη και η τέλεσή τους, από όλες τις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές, 
πρέπει οι σχετικές Ειδικές Προκηρύξεις των Ηλικιακών πρωταθληµάτων και 
οι Ειδικές Προκηρύξεις των Τοπικών πρωταθληµάτων να κατατεθούν προς 
έγκριση στην Ο. Χ. Ε  µέχρι τις 30/9/2008 το αργότερο. 

 
4. Μέσα στις ειδικές Προκηρύξεις των κατηγοριών, θα αναφέρονται  από την 

Ο. Χ. Ε οι όµιλοι που καταρτίζονται για την κάθε κατηγορία. 
 

5. Η συµµετοχή των οµάδων στις Εθνικές κατηγορίες είναι υποχρεωτική. 
Σωµατεία  που θα δηλώσουν συµµετοχή και δεν λάβουν µέρος στο 
πρωτάθληµα που δήλωσαν, την επόµενη αγωνιστική περίοδο (2009-2010) 
θα υποβιβάζονται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία ενώ το ∆Σ της ΟΧΕ 
δύναται να αποφασίσει και περαιτέρω τιµωρία µε βάση το άρθρο 6 
παρ. 1 του κανονισµού αγώνων. Ως µη συµµετοχή, απόσυρση, και 
γενικότερα µηδενισµός θεωρείται η µη προσέλευση της οµάδος να 
αγωνιστεί ή η προσέλευση της µε µειωµένη σύνθεση κάτω  από το 
επιτρεπόµενο όριο των 7 αθλητών, σε δύο αγώνες.  

 
6. Όσα σωµατεία δεν δηλώσουν συµµετοχή ή δεν στείλουν εµπρόθεσµα τις 

δηλώσεις συµµετοχής, θα αποκλείονται από τα πρωταθλήµατα 2008-2009 
και δεν θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα Εθνικά πρωταθλήµατα της 
επόµενης αγωνιστικής περιόδου (2009-10) µετά από απόφαση της ∆. Ε. Π 
και έγκριση του ∆. Σ της Ο. Χ. Ε. 

 
7. Τα σωµατεία που αναγνωρίζονται από την Ο. Χ. Ε ως νέα σωµατεία, αφού 

πληρούν τις προϋποθέσεις, µπορούν να λάβουν µέρος µόνον στα 
πρωταθλήµατα ηλικιών για δύο (2) έτη και στην συνέχεια να  ενταχθούν 
στα πρωταθλήµατα των Ανδρών ή Γυναικών. Εξαίρεση αποτελούν τα 
σωµατεία που για αναπτυξιακούς λόγους συµπληρώνουν οµίλους της 
περιφέρειας, κατόπιν αποφάσεως της ∆. Ε. Π – Ο. Χ. Ε και έγκρισης του 
∆Σ. 

 
8.1 Σε περίπτωση συγχώνευσης σωµατείων, µη δήλωσης συµµετοχής ή 

παραίτησης πριν την έναρξη των πρωταθληµάτων περιόδου 2008-2009 
την κενωθείσα θέση που δηµιουργείται στην κατηγορία ή όµιλο 
καταλαµβάνει η πρώτη επιλαχούσα οµάδα κατά σειρά 
βαθµολογίας της αµέσως επόµενης κατηγορίας περιόδου 2007-
08. 
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Σε περίπτωση που την κατηγορία ή όµιλο που κενώνει θέση τροφοδοτούν                      
περισσότεροι από ένας (1) όµιλοι , τότε  η διεκδικήτρια της ανόδου θα 
προκύπτει  µετά από αγώνες µπαράζ σε ουδέτερη έδρα µεταξύ των 
καλύτερα βαθµολογικά οµάδων των οµίλων της αγωνιστικής περιόδου 
2007-08.  

8.2. Σε περίπτωση που την κατηγορία ή όµιλο που κενώνει θέση τροφοδοτούν      
όµιλοι για τους οποίους έχει προκύψει µικτή κατάταξη κατόπιν αγώνων 
µπαράζ, την κενωθείσα θέση θα συµπληρώσει  η οµάδα που έχει καταλάβει 
την αµέσως επόµενη καλύτερη βαθµολογική θέση, στην µικτή κατάταξη 
µετά τις οµάδες που ήδη έχουν προβιβαστεί κατηγορία.  

8.3. Όλοι οι αγώνες µπαράζ θα πρέπει να διεξαχθούν πριν την έναρξη των      
πρωταθληµάτων της αγωνιστικής περιόδου 2008-09 µε ευθύνη της ∆. Ε. Π 
της Ο. Χ. Ε η οποία θα καθορίσει τις ηµεροµηνίες, τις έδρες και το σύστηµα 
των αγώνων.  

9. Στα σωµατεία που µετέχουν στις εθνικές κατηγορίες Ανδρών είναι 
υποχρεωτική η συµµετοχή στα ηλικιακά πρωταθλήµατα ή Εφήβων ή Παίδων 
ή Παµπαίδων. Στα σωµατεία που δεν θα συµµετάσχουν σε µία από τις 
άνω κατηγορίες,  την επόµενη αγωνιστική περίοδο(2009-2010) και 
µε την έναρξη του πρωταθλήµατος που µετέχουν η βαθµολογία τους 
θα είναι µείον 3 βαθµούς. 

10. Επίσης τα σωµατεία που µετέχουν στις εθνικές κατηγορίες ανδρών 
υποχρεούνται να συµµετάσχουν και στο πρωτάθληµα Μίνι Αγοριών. 
Τα σωµατεία που δεν θα εφαρµόσουν αυτή την διάταξη τιµωρούνται 
µε πρόστιµο 3.000€ για την Α1 Ανδρών, 1.500€ για την Α2 και 250€ 
για την Β’ Εθνική.  

11. Στα σωµατεία που µετέχουν στις εθνικές κατηγορίες Γυναικών είναι 
υποχρεωτική η συµµετοχή στα ηλικιακά πρωταθλήµατα ή Νεανίδων ή 
Κορασίδων ή Παγκορασίδων. Στα σωµατεία που δεν θα συµµετάσχουν 
σε µία από τις άνω κατηγορίες την επόµενη αγωνιστική 
περίοδο(2009-2010) και µε την έναρξη του πρωταθλήµατος  η 
βαθµολογία τους θα είναι µείον 3 βαθµούς. 

12. Επίσης τα σωµατεία που µετέχουν στις εθνικές κατηγορίες γυναικών 
υποχρεούνται να συµµετάσχουν και στο πρωτάθληµα Μίνι Κοριτσιών. 
Τα σωµατεία που δεν θα εφαρµόσουν αυτή την διάταξη τιµωρούνται 
µε πρόστιµο 750€ για την Α1 γυναικών, 375€ για την Α2  και 250€ 
για την Β’ Εθνική. 

13. Σε περίπτωση που σωµατείο της Α1, Α2, Β΄ Εθνικής κατηγορίας Ανδρών ή 
Γυναικών δηλώσει συµµετοχή σε ένα από τα ανωτέρω απαιτούµενα 
αναπτυξιακά πρωταθλήµατα  και τελικά δεν συµµετάσχει σε αυτό ή 
αποχωρήσει κατά την διάρκεια του πρωταθλήµατος αυτού ή µηδενιστεί δύο 
φορές λόγω της µη εµφάνισής του σε αγώνα ή προσέλευση του µε µειωµένη 
σύνθεση κάτω  από το επιτρεπόµενο όριο των 7 αθλητών, τότε ισχύουν τα 
ανωτέρω πρόστιµα και ποινές.  

14. Για την έναρξη των αγώνων απαιτούνται να είναι παρόντες επτά (7) αθλητές 
/ αθλήτριες σε κάθε οµάδα.  Οι διαιτητές υποχρεωτικά δεν επιτρέπουν την 
έναρξη του αγώνα εάν δεν είναι παρόντες τουλάχιστον οι προαναφερόµενοι 
αθλητές / αθλήτριες. 

15. Στα εθνικά πρωταθλήµατα ανδρών και γυναικών, κατηγοριών  Α1, Α2 και  
Β΄ Εθνικής , οι οµάδες υποχρεούνται να εµφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο 
µε δώδεκα (12) αθλητές ή αθλήτριες. Σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες  οι 

 7



 
 

 Ο.Χ.Ε.      ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2008-2009 

 

8

οµάδες θα µπορούν προαιρετικά να εµφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο έως 
και µε δεκατέσσερις (14) αθλητές ή αθλήτριες.  

16. Σε περίπτωση που οι προαναφερόµενες οµάδες συµµετάσχουν µε λιγότερους 
από δώδεκα (12) αθλητές ή αθλήτριες µετά από τρεις αγώνες θα τους 
επιβάλλεται χρηµατική ποινή ως εξής: Α1 Ανδρών 600€, Α2 Ανδρών 300€, 
Β’ Ανδρών 150€, Α1 Γυναικών 300€, Α2 Γυναικών 250€, Β’ Γυναικών 150€, 
ανά τρεις αγώνες. 

17. Εκτός των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που οι αγωνιζόµενες εκτός έδρας 
οµάδες προσέρχονται ν’ αγωνιστούν µε λιγότερους από 12 αθλητές-τριες και 
εφόσον η αναγραφόµενη τιµή αποζηµίωσης στον σχετικό πίνακα είναι 
µεγαλύτερη των 1.200€, τότε θα αφαιρείται από την λογιστική καρτέλα του 
µετακινούµενου σωµατείου ποσό, ίσο µε το αποτέλεσµα που προκύπτει από 
την διαίρεση του ποσού µετακίνησης δια 18 επί τον αριθµό µη 
εµφανισθέντων αθλητών (π.χ. οδοιπορικά µετακίνησης 1.200€, αριθµός µη 
εµφανισθέντων αθλητών 2: το ποσό που αφαιρείται είναι (1.200€/18)Χ 2= 
133,63€)   

18. Στα ηλικιακά πρωταθλήµατα οµάδα που θα εµφανισθεί σε τρεις (3) συνολικά 
αγώνες µε λιγότερους από δέκα (10) αθλητές ή αθλήτριες, θα τιµωρείται µε 
αφαίρεση δύο (2) βαθµών από την τρέχουσα βαθµολογία της. 

19. Σε όλα τα πρωταθλήµατα, σωµατείο που αποχωρεί κατά τη διάρκεια 
αγώνα, τιµωρείται: 

 
Α. Εφόσον είναι αγώνας πρωτ/µατος  Με µηδενισµό και αφαίρεση 

2 βαθµών από την τρέχουσα 
βαθµολογία 

Β. Εφόσον είναι αγώνας Κυπέλλου  Μηδενίζεται και αποκλείεται 
η συγκεκριµένη οµάδα από 
την επόµενη διοργάνωση 
κυπέλλου 

Γ. Εφόσον είναι αγώνας τελικής φάσης 
πρωταθλήµατος ή play off  
 
 
 
 

 Μηδενίζεται και αποκλείεται 
από την συνέχεια της 
τελικής φάσης. Αφαιρούνται 
2 βαθµοί από το επόµενο 
πρωτάθληµα. 

 
 
Το ∆Σ της ΟΧΕ δύναται να εξετάσει επιπλέον εάν η αποχώρηση µπορεί να  
Θεωρηθεί και δυσφήµιση µε περαιτέρω συνέπειες. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ - ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ   

1. Κάθε σωµατείο είναι υποχρεωµένο ταυτόχρονα µε την υποβολή δήλωσης 
συµµετοχής να δηλώσει γήπεδο στο οποίο θα τελούνται οι αγώνες του και να 
αποστέλλει  
α) σχετικό έγγραφο του γυµναστηρίου ότι του παραχωρεί το γήπεδο 
για την τέλεση των αγώνων του στο οποίο πρέπει ν’ αναγράφεται η 
χωρητικότητα µε αριθµό καθήµενων και όρθιων θεατών  
β) βεβαίωση του γυµναστηρίου ότι υφίσταται άδεια λειτουργίας του εν 
ισχύ.   
Σε περίπτωση που το σωµατείο αδυνατεί να εξασφαλίσει γήπεδο, αποκλείεται      
του πρωταθλήµατος. 
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2. Τα σωµατεία των Εθνικών κατηγοριών Ανδρών και Γυναικών  (Α1, Α2, Β΄) 
υποχρεωτικά θα αγωνίζονται σε κλειστό γυµναστήριο. 

3. Τα σωµατεία που είναι γηπεδούχα, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ώρες 
αγώνων (Σάββατο ή Κυριακή ή Τετάρτη) οι οποίες θα καθορισθούν από τις 
ειδικές προκηρύξεις των πρωταθληµάτων. Το σωµατείο είναι υποχρεωµένο 
να εξασφαλίσει ώρες την ηµέρα διεξαγωγής που προβλέπεται από τις 
ειδικές προκηρύξεις. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που αποδεικνύεται 
από έγγραφα η ∆. Ε. Π µπορεί να ορίσει διαφορετική ηµέρα. 

4. Στην περίπτωση αναβολής αγώνα, η ∆. Ε. Π της Ο. Χ. Ε ή η Επιτροπή 
πρωταθλήµατος της Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής καθορίζει την ηµεροµηνία 
του αγώνα και το γηπεδούχο σωµατείο οφείλει να ορίσει την ώρα 
διεξαγωγής του, σύµφωνα µε τις ώρες διεξαγωγής αγώνων που 
προβλέπονται στις σχετικές ειδικές προκηρύξεις. 

5. ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ: Σε περίπτωση που κατόπιν απόφασης του 
αρµόδιου πειθαρχικού οργάνου, σωµατείο έχει τιµωρηθεί µε την ποινή 
διεξαγωγής αγώνων κεκλεισµένων των θυρών, τότε δικαίωµα εισόδου 
έχουν όσοι αναγράφονται σε σχετική απόφαση του ∆.Σ της ΟΧΕ. Οι 
αποφάσεις που αφορούν αποκλεισµό έδρας των σωµατείων 
εκτελούνται την επόµενη, από την έκδοσή τους, αγωνιστική ηµέρα 
κατά την οποία το σωµατείο είναι γηπεδούχο, εκτός εάν µεταξύ της 
έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα µεσολαβεί 
χρονικό διάστηµα µικρότερο από πέντε (5) ηµέρες, οπότε η 
απόφαση εκτελείται την µεθεπόµενη αγωνιστική. Στην 
προσµέτρηση του ανωτέρω διαστήµατος δεν υπολογίζονται η 
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης και η ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του αγώνα. 

6. Εάν για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται µε το γήπεδο  καθίσταται 
αδύνατη η τέλεση του αγώνα, υπεύθυνο είναι αποκλειστικά και µόνον το 
γηπεδούχο σωµατείο.  Πάντως σε κάθε περίπτωση, την οριστική απόφαση 
θα λάβει η ∆. Ε. Π της Ο. Χ. Ε. 

7. Σε περιοχές που δεν υπάρχει γήπεδο και ειδικότερα στα νησιά, και δεν 
υπάρχουν το λιγότερο τρεις (3) οµάδες για τη διεξαγωγή τοπικού 
πρωταθλήµατος, η περίπτωση εξετάζεται από τη ∆. Ε. Π.  

8. Σωµατείο που πληροί τους όρους στην έδρα του και δηλώσει διαφορετικό 
γήπεδο ή τελικώς οριστεί άλλο γήπεδο από τη ∆. Ε. Π, τότε τα έξοδα 
µετακίνησης του γηπεδούχου σωµατείου τα πληρώνει το ίδιο το σωµατείο. 

9. Τα γήπεδα που θα χρησιµοποιηθούν: 

Α. Θα έχουν την άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης 
σύµφωνα µε το νόµο και πρέπει να πληρούν τους όρους 
ασφαλείας και οµαλής λειτουργίας όσον αφορά την 
υλικοτεχνική υποδοµή. 

Β. Η ΟΧΕ έχει δικαίωµα να ορίσει επιτροπή, η οποία θα έχει 
δικαίωµα να ελέγχει την καταλληλότητα του γηπέδου για 
την διεξαγωγή των αγώνων καθώς και για τηλεοπτικές 
µεταδόσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

1. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των διαγωνιζοµένων σωµατείων 
καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των κανονισµών της Ο. Χ. Ε και του 
Αθλητικού νόµου (2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει). 

2. Ντόπινγκ Κοντρόλ. 
Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Αθλητικού Νόµου 2725/99, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ΄ αριθµ. 19514/26/4/2005 Απόφασης 
του Υφυπουργού Πολιτισµού, οι αθλητές της χειροσφαίρισης είναι 
υποχρεωµένοι να δέχονται την διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ εντός ή εκτός 
αγώνων όποτε τους ζητηθεί από τους αρµόδιους κατά νόµο φορείς που 
έχουν την αρµοδιότητα να δίνουν σχετική εντολή. 
Η εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ εντός αγώνων, πανελληνίου ή 
τοπικού επιπέδου, δίδεται από το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης του 
Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και εκτός αγώνων, µε ή χωρίς προειδοποίηση, από 
τον Γενικό Γραµµατέα Αθλητισµού, την Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή 
(Ε.Ο.Ε.) και την ΟΧΕ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζει η ως άνω 
Υπουργική Απόφαση. 
Για το ντόπινγκ ισχύουν όσα αναφέρονται στο κανονισµό ντόπινγκ της 
Ο.Χ.Ε. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 

1. Στα πρωταθλήµατα δικαιούνται να λάβουν µέρος αθλητές και αθλήτριες 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του Αθλητικού νόµου (2725/99 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 16 του κανονισµού 
πρωταθληµάτων. 

2. Στα ηλικιακά πρωταθλήµατα, κατά την αγωνιστική περίοδο 2008-2009, 
λαµβάνουν µέρος αθλητές και αθλήτριες που αναφέρονται στα αντίστοιχα 
κεφάλαια της Ειδικής Προκήρυξης των Ηλικιακών Πρωταθληµάτων. 

3. Στις Εθνικές κατηγορίες Α1 Ανδρών και Α1  Γυναικών επιτρέπεται η 
συµµετοχή µέχρι και τριών (3) αθλητών ή αθλητριών κατηγορίας Παίδων- 
Κορασίδων αντίστοιχα οι οποίοι-ες έχουν γεννηθεί το έτος 1992-1993. ∆εν 
επιτρέπεται η συµµετοχή αθλητών-αθλητριών οι οποίοι-ες έχουν γεννηθεί 
από 1/1/1994 και αργότερα, στις ανωτέρω κατηγορίες. Στις Εθνικές 
κατηγορίες Α2, στη Β΄ Εθνική Κατηγορία Ανδρών και Γυναικών καθώς και 
στα τοπικά πρωταθλήµατα απαγορεύεται η συµµετοχή των αθλητών ή 
αθλητριών κατηγορίας παµπαίδων (1994-95) – παγκορασίδων (1994-95) 
αντίστοιχα και νεώτεροι.  

3.1. Εφόσον διαπιστωθεί κάτι τέτοιο από τους διαιτητές ή και από τον κοµισάριο 
πριν την έναρξη του αγώνα είναι υποχρεωµένοι να µην επιτρέψουν την 
συµµετοχή των εν λόγω αθλητών –τριών. Εάν το σωµατείο στο οποίο 
απαγορευτεί η συµµετοχή των εν λόγω αθλητών –τριών δεν συµπληρώνει 
τον απαιτούµενο αριθµό των 7 αθλητών για την έναρξη του αγώνα τότε ο 
αγώνας δεν διεξάγεται και το σωµατείο µηδενίζεται. 

3.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον έλεγχο των φύλλων αγώνων που 
διενεργεί η ∆. Ε. Π ότι τελικά  συµµετείχαν σε αγώνα εθνικών κατηγοριών 
αθλητές – τριες ηλικίας  κατά παράβαση των ανωτέρω τότε τα σωµατεία 
που υπέπεσαν στην παράβαση θα τιµωρούνται  µε πρόστιµο 1.500€ για την 
Α1 Ανδρών -  Γυναικών, 750€ για την Α2 Ανδρών – Γυναικών και 500€ για 
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την Β΄ Εθνική Ανδρών – Γυναικών, οι δε διαιτητές και ο κοµισάριος θα 
παραπέµπονται στα πειθαρχικά όργανα της Ο. Χ. Ε. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

 
Κανένας αθλητής ή αθλήτρια, συµπεριλαµβανοµένου και των κατηγοριών Μίνι, 
δεν θα δικαιούται συµµετοχής σε οποιονδήποτε επίσηµο ή φιλικό αγώνα εάν δεν 
είναι κάτοχος πλαστικοποιηµένου µηχανογραφηµένου δελτίου αθλητικής ιδιότητας 
που φέρει την  σφραγίδα της Ο. Χ. Ε. Τα δελτία που υπάρχουν ήδη στα χέρια των 
σωµατείων ισχύουν για την αγωνιστική περίοδο 2008-2009. Οι νέες αυτοκόλλητες 
ετικέτες ιατρικής θεώρησης που θα αποσταλούν από την Ο. Χ. Ε θα επικολληθούν 
στα ήδη υπάρχοντα δελτία και θα θεωρούνται µία φορά τον χρόνο βάσει του 
Αθλητικού Νόµου (2725/99 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3057/02). Οποιαδήποτε 
άλλα δελτία θεωρούνται άκυρα. 
Νέα δελτία εκδίδονται στις περιπτώσεις: 
 Νέας εγγραφή αθλητού / αθλήτριας 
 Μεταγραφών (υποσχετική, ελεύθερη µεταγραφή, αποδέσµευση, κ.α.) αθλητού 
ή αθλήτριας. 

 
∆εν επιτρέπεται όποιος κατέχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας να κάθεται 
στον πάγκο της οµάδας του ή οποιασδήποτε άλλης οµάδας µε άλλη 
ιδιότητα (π.χ. συνοδού, φροντιστή κλπ).  Στην περίπτωση που 
διαπιστωθεί η ανωτέρω παράβαση από τον έλεγχο των φύλλων αγώνων 
τότε οι παραβάτες θα παραπέµπονται στον Αθλητικό ∆ικαστή µε βάση το 
άρθρο 7 του Πειθαρχικού Κανονισµού της ΟΧΕ και τυχόν ποινή τους θα 
ισχύει και για τις δύο ιδιότητες. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η - ∆ΕΛΤΙΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

 
Σύµφωνα µε το Νόµο όλα τα σωµατεία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ να έχουν 
προπονητή που να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος της αντίστοιχης 
κατηγορίας από την Γ.Γ.Α και συµβόλαιο (σύµβαση µε το σωµατείο του) µερικής ή 
ολικής απασχόλησης θεωρηµένο από την ∆ΟΥ που εδρεύει το σωµατείο του.  
 
Τα σωµατεία υποχρεούνται να δηλώσουν στην Ο. Χ. Ε το αργότερο 20 ηµέρες 
πριν την έναρξη των πρωταθληµάτων που αγωνίζονται: 
 
 τους προπονητές που χρησιµοποιούν στα τµήµατά τους οι οποίοι προκειµένου 
να συµµετάσχουν πρέπει να κατέχουν κάρτα προπονητού  καθώς και  
 τους βοηθούς προπονητές οι οποίοι προκειµένου να συµµετάσχουν θα πρέπει 
να  κατέχουν κάρτα βοηθού προπονητή και να αναγράφονται στο φύλλο 
αγώνος µε την ιδιότητά τους, 

Μόνο οι ανωτέρω έχουν την δυνατότητα να δίνουν οδηγίες στον πάγκο 
στους αθλητές. 
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Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου γίνει αλλαγή 
προπονητού ή βοηθού προπονητού, θα πρέπει να γίνει άµεσα έγγραφη 
ενηµέρωση από το σωµατείο στην Ο. Χ. Ε και κοινοποίηση στον ΣΥ. Π. ΧΕ. 
Τέλος ισχύουν όλα τα αναφερόµενα στο άρθρο 31 του Αθλητικού Νόµου 2725/99 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Προπονητής µιας οµάδας δεν έχει το δικαίωµα να κάθεται µε οποιαδήποτε ιδιότητα 
στον πάγκο άλλης οµάδας οποιασδήποτε  κατηγορίας. Τα δελτία προπονητών 
εκδίδονται από τον ΣΥ. Π. ΧΕ και επικυρώνονται από την Ο. Χ. Ε η οποία σε κάθε 
περίπτωση έχει τον τελευταίο λόγο. Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε 
ακύρωση και αφαίρεση της κάρτας προπονητού έως και 60 ηµερολογιακές 
ηµέρες. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3057/02 , δεν επιτρέπεται  εν ενεργεία 
προπονητής να φέρει την ιδιότητα και να συµµετέχει ταυτόχρονα ως αθλητής σε 
οποιαδήποτε κατηγορία στον ίδιο κλάδο άθλησης. 
Προσοχή!  
 ∆ικαιούνται αλλοδαπό προπονητή µόνο τα σωµατεία της Α1 Εθνικής 

κατηγορίας Ανδρών & Γυναικών στους οποίους θα χορηγείται δελτίο 
προπονητή σύµφωνα µε το ισχύοντα νόµο. 
∆εν θα επιτρέπεται να συµµετέχουν ως προπονητές ή βοηθοί 
προπονητές των οµάδων τους όσοι δεν είναι εφοδιασµένοι µε το 
δελτίο ιδιότητας προπονητή. 

 
Ο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ – ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΚΡΙΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ (ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ) 
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ι διαιτητές των αγώνων και οι κριτές (Σηµειωτής- Χρονοµέτρης) ορίζονται από  
ν Κ. Ε. ∆. Χ  σύµφωνα µε  τον εσωτερικό κανονισµό διαιτησίας χειροσφαιρίσεως 
ι σύµφωνα µε το Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3057/02. 
ι κριτές εκτός των ηλικιακών αγώνων  θα  αποζηµιώνονται από τα γηπεδούχα 
µατεία πριν από την έναρξη των αγώνων. Οι κριτές θα υπογράφουν αποδείξεις 
ο γηπεδούχο σωµατείο και θα πληρώνονται τα χρήµατα. Οι αποδείξεις αυτές θα 
ραδίδονται συγκεντρωτικά στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου από τα 
µατεία στην Ο. Χ. Ε, προς πληρωµή. 

αρατηρητής αγώνα-Κοµισάριος 
 Παρατηρητής αγώνα και ο Κοµισάριος ορίζονται από την ∆. Ε. Π της Ο. Χ. Ε και 
µφωνα µε όσα ορίζει ο εσωτερικός κανονισµός περί αγώνων της Ο. Χ. Ε και οι 
δικές Προκηρύξεις. 
αρατηρητής διαιτησίας 
 παρατηρητής διαιτησίας ορίζεται από την Κ. Ε. ∆. Χ  και σύµφωνα µε όσα ορίζει 
εσωτερικός κανονισµός περί αγώνων της Ο. Χ. Ε και οι Ειδικές Προκηρύξεις. 
elegate-Εκπρόσωπος ΟΧΕ 
 ΟΧΕ διατηρεί το δικαίωµα µετά από συνεννόηση της επιτροπής 
ωταθλήµατος σε συνεργασία και µε την ΚΕ∆Χ να ορίζει ένα πρόσωπο 
α όλες τις παραπάνω αρµοδιότητες εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΕΣΕΙΣ 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται µόνον από τις οµάδες που διαγωνίζονται σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στο άρθρο 33 του κανονισµού αγώνων της Ο. Χ. Ε.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ - ΠΟΙΝΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΥΝΟ∆ΩΝ- 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Οι ποινές σε αθλητές, προπονητές, συνοδούς, παράγοντες, σωµατεία επιβάλλονται 
από το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο σύµφωνα µε τον πειθαρχικό κανονισµό της 
ΟΧΕ. 
Κάθε αθλητής ή αθλήτρια που αναγράφεται στο φύλλο αγώνα από τον ∆ιαιτητή 
για παράβαση και κρατείται το δελτίο του , αυτόµατα τιµωρείται µε µία (1) 
αγωνιστική µέχρι της εκδόσεως αποφάσεως για την επιβολή οριστικής ποινής από 
το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο. 
Οι προπονητές, συνοδοί κ.λ.π. θα εκτίουν την ποινή τους µετά την απόφαση του 
αρµόδιου πειθαρχικού οργάνου. 
Στον χώρο των αναπληρωµατικών µαζί µε τους παίκτες δικαιούνται να βρίσκονται 
για κάθε αγωνιζόµενη οµάδα:  
1 επίσηµος συνοδός 
1 προπονητής (που θα φέρει το δελτίο ταυτότητας προπονητή) και έχει 
δικαίωµα να καθοδηγεί την οµάδα 
1 βοηθός προπονητή (που θα φέρει το δελτίο ταυτότητας προπονητή) και έχει 
δικαίωµα να καθοδηγεί την οµάδα 
1 ιατρός ή φροντιστής, ή διερµηνέας εφόσον η οµάδα έχει αλλοδαπό προπονητή 
 
Σε κάθε περίπτωση έχουν δικαίωµα παραµονής στον χώρο των αναπληρωµατικών 
τέσσερα (4) το πολύ άτοµα, εκτός των αθλητών. 
 

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 και θα επιβάλλεται πρόστιµο όπως παρακάτω:  
 
Άνδρες: Α1 300€, Α2 250€ Β' Εθνική 150 €. 
Γυναίκες: Α1 250€ , Α2 200€ , Β' Εθνική 150€ .  
Τοπικά και Ηλικιακά Πρωταθλήµατα Ανδρών-Γυναικών: 150€ .  
Το πρόστιµο ισχύει  για κάθε αγώνα.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 
Οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα πρωταθλήµατα, θα περιλαµβάνονται 
στις Ειδικές προκηρύξεις των πρωταθληµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι∆’- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ - ΥΠΟΟΜΙΛΩΝ 

 
Οι όµιλοι και τυχόν υποόµιλοι θα καθορίζονται µε βάση την τελική βαθµολογία 
των πρωταθληµάτων της αγωνιστικής περιόδου 2007-2008 και τις δηλώσεις 
συµµετοχής των οµάδων. 
Θα ανακοινωθούν µε τις ειδικές προκηρύξεις των κατηγοριών όπου θα 
καθορίζονται και οι υπόλοιπες λεπτοµέρειες. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Προκήρυξη, από τον 
Κανονισµό των πρωταθληµάτων και τον Κανονισµό ∆ιαιτησίας καθώς και 
για οτιδήποτε χρειάζεται διευκρίνιση ή συµπλήρωση, τροποποίηση ή 
αλλαγή, αρµόδια για να αποφασίσει είναι η ∆. Ε. Π της Ο. Χ. Ε. 
 
 
Ο Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραµµατέας 
 
 
Στέλιος Αγγελούδης                   Χαράλαµπος Πιλαφάς  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14



 
 

 Ο.Χ.Ε.      ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2008-2009 

 

15

 
 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2008-2009 

     
Α1 ΑΝ∆ΡΩΝ 
     
 1. ΑΣΕ ∆ΟΥΚΑ      
 2. ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ    
 3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ              
 4. ΠΑΟΚ 
 5. ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ       
 6. ΑΟ ∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ ΑΡΓΟΥΣ    
 7. ΑΟ∆ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                         
 8. Α Ε Κ              
 9. ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ                       
10.ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ        
11.ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
12.ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
13.ΑΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 
14.ΕΓΣΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 
 
 

Α2΄ ΑΝ∆ΡΩΝ - A΄ ΟΜΙΛΟΣ Α2 ΑΝ∆ΡΩΝ - Β΄ΟΜΙΛΟΣ 
1. ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 1. ΧΑΝΘ 
2. ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 2. ΠΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
3. ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 3. ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 
4. ΑΟ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4. ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 
5. Ο.Φ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 5. ΑΟΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
6. ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  6. ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
7. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7. ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
8. ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  8. Β Α Ο 
9. ΑΟ ΚΥ∆ΩΝ ΧΑΝΙΩΝ  9. ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ 
10.ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΒΥΡΩΝΑ 10.ΑΣ ∆ΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 
     
 

Β΄ ΑΝ∆ΡΩΝ – Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Β΄ ΑΝ∆ΡΩΝ – Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 
1. ΑΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ 1. ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ ΑΜΣ 
2. ΑΟ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 2. ΓΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
3. ΑΟ ΑΛΚΥΩΝ  3. ΑΣ ΜΙΛΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
4. ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4. ΓΑΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
5. ΑΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5. ΑΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
6. ΑΟ ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6. ΕΣ Ο ΑΜΥΝΤΑΣ 
7. ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7. ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
8. ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ  8. ΑΕΠ ΞΑΝΘΗΣ 
9. ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 9. ΑΣ ∆ΟΛΟΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
10.ΑΟ ΦΟΥΡΕΣΙ 10.ΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 
11.ΑΣΒ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  
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Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1. Α. Σ. Ε ΟΡΜΗ 
2. ΓΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 
3. ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
4. Ο.Φ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
5. Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
6. ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
7. ΓΣ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
8. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
9.ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΒΥΡΩΝΑ 
10.ΑΕΠ ΞΑΝΘΗΣ 
 
 
 
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 
1. ΑΟ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1. ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
2. ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 2. ΑΠΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ 
3. ΕΑΧ ΧΑΝΙΑ 3. ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 
4. ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 4. ΜΠΣ ΦΙΛΩΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
5. ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5. ΠΑΣ ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ 
6. ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 6. ΓΑΑΣ ΟΡΦΕΑΣ 
7. ΑΟ ΦΑΙΑΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7. ΠΑΟΚ 
8. ΑΙΑΝΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8. ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 
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Β΄ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 

1. ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
2. ΓΕ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 
3. ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΡΕΝΤΗ 
4. ΓΣ ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ 
5. ΑΟ ΑΛΚΥΩΝ 
6. ΓΕΡΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΥ 
7. ΑΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
8. ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΧΙΟΥ 
9. ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 
10.ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 
11.ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
12.ΑΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
13.ΓΣ ΑΡΤΑΣ 
14.ΑΟΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
15.ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
16.ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
17.ΕΣ Ο ΑΜΥΝΤΑΣ 
18.ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
19.ΑΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ 
20.∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
21.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ∆ΡΑΜΑΣ 
22.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 
23.ΕΥΡΥΤΟΣ ΒΟΛΟΥ 
24.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 
25.∆ΟΛΟΠΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
26.ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 
27.ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑΣ 
28.ΑΕΣ ΝΕΜΕΣΙΣ 
29.ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
30.ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
31.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
32.ΝΕΜΕΣΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
33.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
34.ΑΟ ΚΥ∆ΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

  
 
 
Επίσης δικαίωµα συµµετοχής έχουν και οι λοιπές οµάδες που δεν αγωνίζονται στις 
Α1 & Α2 εθνικές κατηγορίες και επιθυµούν να συγκροτήσουν γυναικείες οµάδες 
την αγωνιστική περίοδο 2008-09. Οι όµιλοι θα καθοριστούν λαµβάνοντας υπόψη 
τη γεωγραφική θέση των οµάδων ανά περιφέρεια, µετά τις δηλώσεις συµµετοχής. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2008-09 

 
Προς την Ο. Χ. Ε.                   Αριθ. Πρωτοκ.   
 
Όνοµα Σωµατείου:                            _________________     
Κύριε Πρόεδρε, 
Με την ∆ήλωσή µας αυτή σας γνωρίζουµε ότι θα πάρουµε µέρος στα παρακάτω πρωταθλήµατα της 
αγωνιστικής περιόδου 2008 – 2009 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ      ΓΗΠΕ∆Ο    
ΧΡΩΜΑΤΑ 

(1η ΕΜΦΑΝΙΣΗ & Τ/Φ) 

ΧΡΩΜΑΤΑ 
(2η ΕΜΦΑΝΙΣΗ & 

Τ/Φ) 

Α1 ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝ∆ΡΩΝ   

   

Α2 ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

  
   

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝ∆ΡΩΝ 

  
   

Α1 ΕΘΝΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

  
   

Α2 ΕΘΝΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

  
   

Β΄ ΕΘΝΙΚΗ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

  
   

 
Τηλέφωνο              Fax                                      
 

• Συµπληρώστε µε ένα  την στήλη «ΝΑΙ» σε κάθε κατηγορία που θα συµµετάσχει το 
σωµατείο σας και την στήλη «ΟΧΙ» σε κάθε κατηγορία που δεν θα συµµετάσχει το σωµατείο 
σας. 

• Σε κάθε κατηγορία που θα συµµετάσχει το σωµατείο σας συµπληρώνετε υποχρεωτικά και 
την στήλη «ΓΗΠΕ∆Ο» µε την έδρα του σωµατείου στην αντίστοιχη κατηγορία, «ΧΡΩΜΑΤΑ 
(1η ΕΜΦΑΝΙΣΗ & Τ/Φ)» και «ΧΡΩΜΑΤΑ (2η ΕΜΦΑΝΙΣΗ & Τ/Φ)». 

• Επίσης υποχρεωτικά συµπληρώνετε και τουλάχιστον έναν αριθµό τηλεφώνου και έναν Fax 
• ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ήλωση για τα Ηλικιακά και Τοπικά Πρωταθλήµατα θα υποβάλλεται στην 

αντίστοιχη Τοπική ή Ένωση στην οποία ανήκει το Σωµατείο σας. 
• H παρούσα πρέπει να συνοδεύεται από την άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης του 

κλειστού γυµναστηρίου που χρησιµοποιείτε σαν έδρα των αγώνων σας ή βεβαίωση του 
γυµναστηρίου για την ισχύ της άδειας καθώς και το παραχωρητήριο του γηπέδου. 

• ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ονοµ/νυµο,τηλ & fax):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
• ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:(ονοµ/νυµο,τηλ,fax):  

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Η ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 1/7/2008, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Β΄ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 30/9/2008 . 
 
                          -Ο-                                   Σφραγίδα                             -Ο- 
 Πρόεδρος                      Γεν. Γραµµατέας 
  (όνοµα-υπογραφή)                      (όνοµα-υπογραφή) 
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 2008-09 
       (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Α1-Α2 ΑΝ∆ΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 
 
 
Προς την Ο. Χ. Ε.                   Αριθ. Πρωτ.   
 
 
Όνοµα Σωµατείου:                       _________________     
 
Κατηγορία Σωµατείου:_____________________________________ 
 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Με την ∆ήλωσή µας αυτή σας γνωρίζουµε ότι έχουµε λάβει υπόψη µας τις 
κυρώσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο Α΄ της παρούσας και δηλώνουµε 
συµµετοχή στο θεσµό του Κυπέλλου Ελλάδος περιόδου 2008-09 ως εξής:  
 
 
 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝ∆ΡΩΝ:      ΝΑΙ                                          ΟΧΙ                                               

 
 
 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:   ΝΑΙ                                         ΟΧΙ                                               

 
 
 
 

• Συµπληρώστε µε ένα  την επιλογή «ΝΑΙ» εφόσον θα συµµετάσχει το 
σωµατείο σας και την επιλογή «ΟΧΙ» εφόσον  δεν θα συµµετάσχει το 
σωµατείο σας. 

 
• Η συµµετοχή των οµάδων της Α1 είναι υποχρεωτική. 
 
• Η δήλωση συµµετοχής να αποσταλεί µέχρι 1/7/2008 

 
 
 
 
                          -Ο-                      Σφραγίδα                        -Ο- 
 Πρόεδρος                      Γεν. Γραµµατέας 
  (όνοµα-υπογραφή)                      (όνοµα-υπογραφή) 
 


