
Σελίδα 1 από 9 
Οδηγίες Κ.Ε.Δ./Ο.Χ.Ε. 2018 -19 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 19 

 
Εισαγωγή: 
 
Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) της Ο.Χ.Ε. έκρινε απαραίτητη την συγκέντρωση 
και κωδικοποίηση του τρόπου χειρισμού ειδικών καταστάσεων οι οποίες παρουσιάζονται σε 
αγώνες των διοργανώσεων, όπως και καθορισμού του πλαισίου κίνησης των τεχνικών 
στελεχών (διαιτητών, κριτών, παρατηρητών) της δυνάμεώς της. Η απαρέγκλιτη τήρηση 
των όσων αναφέρονται στην παρούσα είναι υποχρεωτική από όλους, καθώς και η 
ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών (Σωματείων, αθλητών, αξιωματούχων, 
φιλάθλων), αφού αυτή αποτελεί τον «οδικό χάρτη» στην ομογενοποιημένη αντιμετώπιση 
παρεκτροπών και περιστατικών στα γήπεδα και τους αγώνες της χειροσφαίρισης και 
κώδικα συμπεριφοράς όλων. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να φέρουν μαζί τους τα 
τεχνικά στελέχη, κάθε φορά την οποία ορίζονται να διευθύνουν αγώνες χειροσφαίρισης, 
επίσημου ή φιλικού χαρακτήρα. 
Η παρούσα συντάχθηκε σε συνεργασία με την Διαρκή Επιτροπή Πρωταθλημάτων (Δ.Ε.Π.) 
της Ο.Χ.Ε., εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Χ.Ε. στην συνεδρίασή του της 18 
Σεπ 18 και αποτελεί επεξηγηματική και κατευθυντική οδηγία εφαρμογής της Γενικής 
Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Χειροσφαιρίσεως Αγωνιστικής Περιόδου 2018 – 2019, των 
Κανονισμών Παιδιάς του αθλήματος, του Πειθαρχικού Κανονισμού και του Κανονισμού 
Διεξαγωγής Αγώνων της Ο.Χ.Ε.  
  

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
α. Αξιωματούχος Σωματείου: Ως τέτοιο νοείται άτομο το οποίο κατέχει διοικητική θέση 

σε Σωματείο – μέλος της Ο.Χ.Ε., επίσης, και τα άτομα που ενεργούν εν τοις πράγμασι 
διοίκηση σε Σωματεία, ακόμη και αν δεν προκύπτει τυπικώς η συμμετοχή τους. 

β.  Τεχνικό Στέλεχος: Οι διαιτητές, οι κριτές, ο παρατηρητής του αγώνα, ο 
παρατηρητής της διαιτησίας, το πρόσωπο το οποίο είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια 
και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που ορίζονται από την Ο.Χ.Ε. επιφορτισμένα με ορισμένες 
ευθύνες εν σχέσει με την διεξαγωγή και την διεύθυνση ενός αγώνα. 

γ. Εγκατάσταση: Το γήπεδο και ο περιβάλλων χώρος του, που χρησιμοποιείται για την 
στάθμευση αυτοκινήτων και/ή για την εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων. 

δ. Αγωνιστικός χώρος: Ο χώρος που περικλείεται από τις εξέδρες ή τους εσωτερικούς 
τοίχους του γηπέδου και περιλαμβάνει τον αγωνιστικό χώρο, την περιμετρική αυτού ζώνη, 
τους χώρους των αναπληρωματικών και των τεχνικών στελεχών του αγώνα και διαθέτει 
πρόσβαση στον χώρο των αποδυτηρίων. 

ε. Χώρος αποδυτηρίων: Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει τα αποδυτήρια των ομάδων και 
των τεχνικών στελεχών του αγώνα, καθώς και τους διαδρόμους που οδηγούν σε αυτά. 

στ. Προπονητές: Θεωρούνται τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η τεχνική 
καθοδήγηση της ομάδος κατά την διάρκεια του αγώνος και ασκούν το έργο αυτό, καθώς 
και ο/οι βοηθός/οί τους τα στοιχεία των οποίων έχουν αναγραφεί στο Φύλλο Αγώνος 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Γενική Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων τα οποία 
διοργανώνει η Ο.Χ.Ε. και την Ελληνική Νομοθεσία. 
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2. ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ  
 

α. Τα αθλητικά παραπτώματα κάθε κατηγορίας και οι παραβάσεις των διατάξεων του  
Καταστατικού, των Κανονισμών της Ο.Χ.Ε., των Προκηρύξεών της και του Κανονισμού 
Παιδιάς που σημειώνονται με αφορμή την διεξαγωγή αγώνων επισήμου ή φιλικού 
χαρακτήρος στους οποίους συμμετέχουν οι ομάδες οποιασδήποτε κατηγορίας, 
προβλέπονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισμού της 
Ο.Χ.Ε.. Δεν αποκλείεται η παράλληλη εφαρμογή διατάξεων οι οποίες προβλέπουν την 
επιβολή ποινών και περιλαμβάνονται σε άλλους Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και 
Προεδρικά Διατάγματα.  

β. Οι αγώνες φιλικού χαρακτήρος διέπονται από τους Κανονισμούς της Ο.Χ.Ε. (π.χ. 
τήρηση Φύλλου Αγώνος, ύπαρξη Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητος, Κάρτα Υγείας, κανονικές 
αθλητικές εμφανίσεις κ.ο.κ.) και τα τεχνικά στελέχη, τα οποία ορίζονται για την διεύθυνσή 
τους, είναι υποχρεωμένα να μεριμνούν για την απαρέγκλιτη τήρησή τους, όπως και για την 
αναφορά οποιασδήποτε παρεκτροπής, επεισοδίων κ.λ.π. 

 
3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ* 

 *Με την χρήση ενός από τους ακόλουθους όρους θα πρέπει να χαρακτηρίζεται η αντίστοιχη 
συμπεριφορά, τόσο στην αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος, όσο και στην συμπληρωματική έκθεση. 
  

α. Ανάρμοστη συμπεριφορά: Ανάρμοστη συμπεριφορά συνιστούν ιδίως οι περιπτώσεις 
απειλής, ειρωνικών σχολίων σε βάρος των διαιτητών, επιδεικτικού λακτίσματος της μπάλας 
και είναι γενικώς ενέργειες που αποκλίνουν από την συνήθη συμπεριφορά του μέσου 
καλόπιστου αθλητή (ή αξιωματούχου ομάδος) και της υποχρέωσης τήρησης των κανόνων 
του ευ αγωνίζεσθαι.  

β. Υβριστική συμπεριφορά: Συνιστούν ιδίως περιπτώσεις ασέμνων και προσβλητικών 
εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών, πτυσίματος κλπ. κατά αντιπάλου, συναθλητού, θεατού, 
αξιωματούχου ομάδος, τεχνικού στελέχους ή άλλου παράγοντα του αγώνα. 

γ. Απόπειρα βιαιοπραγίας: Ως απόπειρα βιαιοπραγίας, θεωρείται κάθε ενέργεια που 
αποσκοπεί στην πρόκληση σωματικής βλάβης σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα 
πρόσωπα στο β) ανωτέρω.  

δ. Βάναυση συμπεριφορά: Υφίσταται όταν σκόπιμη ενέργεια αθλητού (ή αξιωματούχου 
ομάδος) έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ελαφράς σωματικής βλάβης σε οποιοδήποτε 
από τα αναφερόμενα πρόσωπα στο 4. ανωτέρω.  
Όταν από την βάναυση συμπεριφορά προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη, πρέπει αυτή να 
διαπιστωθεί από τον Ιατρό και τους διαιτητές του αγώνα και να βεβαιωθεί από τους 
διαιτητές στο Φύλλο Αγώνος. Ο τραυματισμός αυτός πρέπει να αποδεικνύεται από ιατρική 
βεβαίωση η οποία χορηγείται μόνον από ιατροδικαστή ή ιατρό Κρατικού Νοσοκομείου και η 
οποία πρέπει να υποβληθεί στην Ο.Χ.Ε. εντός 48 ωρών από τον τραυματισμό.  
 

4. ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ  
  
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρξει παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών της 
Ο.Χ.Ε. (πειθαρχικό παράπτωμα), που δεν έγινε αντιληπτή από τους διαιτητές ή - παρ' ό,τι 
υπέπεσε στην αντίληψή τους - δεν την ανέφεραν στο Φύλλο Αγώνος, κατά παράβαση 
καθήκοντος, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου κατά το οποίο σημειώθηκε η παράβαση 
αυτή (είτε πριν την έναρξη του αγώνα είτε κατά την διάρκεια του ή των διακοπών είτε 
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μετά την λήξη του), σε κάθε, όμως, περίπτωση πριν την συμπλήρωση και υπογραφή του 
Φύλλου Αγώνος («κλείσιμο»), αλλά βεβαιώθηκε με έκθεση του Παρατηρητή του αγώνα ή 
της Αστυνομικής αρχής ή της Δ.Ε.Α.Β. ή με κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο, επιβάλλονται οι 
ποινές που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισμού.  
 

5. ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΟΣ  

  
Στις περιπτώσεις όπου οι προαναφερόμενες παραβάσεις σημειωθούν μετά την 
συμπλήρωση του Φύλλου Αγώνος («κλείσιμο»), στο γήπεδο όπου διεξήχθη ο αγώνας, 
στους υπαίτιους επιβάλλονται οι αντίστοιχες ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις του 
Πειθαρχικού Κανονισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βεβαίωση των παραβάσεων με 
έκθεση των διαιτητών και παρατηρητών των αγώνων ή της αρμόδιας Αστυνομικής αρχής ή 
της Δ.Ε.Α.Β., η οποία πρέπει να υποβάλλεται εντός 24 ωρών από την διεξαγωγή του 
αγώνα.  
 

6.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
 
Σε κάθε αγώνα, ανεξαρτήτως του επισήμου ή μη χαρακτήρα του, τα Σωματεία οι ομάδες 
των οποίων αγωνίζονται, έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο (π.χ. 
εκφώνηση από τις ηχητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου μηνυμάτων κατά της βίας, 
αναγραφή στους ηλεκτρονικούς πίνακες του γηπέδου συνθημάτων κατά της βίας) για την 
πρόληψη και καταστολή πράξεων που διενεργούνται από αθλητές, προπονητές, 
διοικητικούς παράγοντες μέλη τους, θεατές και κάθε άλλο πρόσωπο, οι οποίες δυσφημούν 
το άθλημα και εξάπτουν ή διεγείρουν το κοινό. Για τον λόγο αυτό, είναι υποχρεωτική η 
ύπαρξη και καλή λειτουργία ηχητικής εγκατάστασης στο γήπεδο με ευθύνη του 
γηπεδούχου Σωματείου. 
  

7.  ΡΙΨΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ* ΕΝΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  
 *Αφορά και στο άναμμα βεγγαλικών και καπνογόνων και εν γένει χρήση πυροτεχνημάτων 
 
Κατά την διάρκεια του αγώνα (ή της ανάπαυλας): 

α. Σε περίπτωση όπου επεισόδια αφορούν στην ρίψη αντικειμένων ΕΝΤΟΣ του 
αγωνιστικού χώρου, ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΦΗ με παράγοντα του αγώνος (αθλητή, προπονητή, μέλος 
αποστολής ομάδος, τεχνικό στέλεχος), οι διαιτητές ζητούν από τον Παρατηρητή του 
αγώνα να ενημερώσει τους υπευθύνους της ομάδος της οποίας οι οπαδοί ασχημονούν, να 
αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος και να γίνει σχετική σύσταση από μικροφώνου 
(1η προειδοποίηση). Εάν το γεγονός επαναληφθεί και δεύτερη φορά, οι διαιτητές ζητούν 
από τον Παρατηρητή του αγώνα να ενημερώσει τους υπευθύνους της ομάδος της οποίας 
οι οπαδοί ασχημονούν, να αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος και να γίνει σχετική 
σύσταση από μικροφώνου (2η προειδοποίηση). Εάν το γεγονός επαναληφθεί και τρίτη 
φορά, οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα, κατευθύνονται προς την Γραμματεία και ζητούν 
να εκκενωθεί το γήπεδο (ή θα διακοπεί ο αγώνας). Στην περίπτωση αυτή, το γήπεδο 
πρέπει να εκκενωθεί από τους οπαδούς, με ευθύνη του υπευθύνου Σωματείου, θέτοντας 
εύλογη προς τούτο προθεσμία η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
30’. Οι διαιτητές ζητούν από τον Παρατηρητή του αγώνα να αναγραφεί το γεγονός στο 
Φύλλο Αγώνος.  

β. Σε περίπτωση όπου επεισόδια αφορούν στην ρίψη αντικειμένων ΕΝΤΟΣ του 
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αγωνιστικού χώρου, ΜΕ ΕΠΑΦΗ με παράγοντα του αγώνος (αθλητή, προπονητή, μέλος 
αποστολής ομάδος, τεχνικό στέλεχος), ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, οι διαιτητές 
προειδοποιούν τους υπευθύνους των ομάδων των οποίων οι οπαδοί ασχημονούν ότι, σε 
περίπτωση μίας ακόμη επανάληψης, θα εκκενωθεί το γήπεδο (ή θα διακοπεί ο αγώνας). Οι 
διαιτητές ζητούν από τον Παρατηρητή του αγώνα να αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο 
Αγώνος και να γίνει σχετική σύσταση από μικροφώνου (1η προειδοποίηση). Εάν το γεγονός 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά, οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα, κατευθύνονται προς 
την Γραμματεία και ζητούν να εκκενωθεί το γήπεδο (ή θα διακοπεί ο αγώνας). Στην 
περίπτωση αυτή, το γήπεδο πρέπει να εκκενωθεί από τους οπαδούς, με ευθύνη του 
υπευθύνου Σωματείου, θέτοντας εύλογη προς τούτο προθεσμία η οποία σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30’. Οι διαιτητές ζητούν από τον Παρατηρητή του 
αγώνα να αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος. 

γ. Σε περίπτωση όπου επεισόδια αφορούν στην ρίψη αντικειμένων ΕΝΤΟΣ του 
αγωνιστικού χώρου, ΜΕ ΕΠΑΦΗ με παράγοντα του αγώνος (αθλητή, προπονητή, μέλος 
αποστολής ομάδος) ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα, 
κατευθύνονται προς την Γραμματεία και ζητούν να εκκενωθεί το γήπεδο (ή θα διακοπεί ο 
αγώνας). Στην περίπτωση αυτή, το γήπεδο πρέπει να εκκενωθεί από τους οπαδούς, με 
ευθύνη του υπευθύνου Σωματείου, θέτοντας εύλογη προς τούτο προθεσμία, η οποία - σε 
καμία περίπτωση - δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30’. Οι διαιτητές ζητούν από τον 
Παρατηρητή του αγώνα να αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος. 

δ. Σε περίπτωση όπου επεισόδια αφορούν στην ρίψη αντικειμένων ΕΝΤΟΣ του 
αγωνιστικού χώρου, ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ τεχνικού στελέχους ή 
ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ κατά τεχνικού στελέχους, οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα. Οι διαιτητές 
ζητούν από τον Παρατηρητή του αγώνα, να αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος. 
Πέραν αυτών: 
   ε. Σε περίπτωση όπου επεισόδια αφορούν στην ρίψη αντικειμένων ΕΝΤΟΣ του 
αγωνιστικού χώρου, πριν την έναρξη και χωρίς επίπτωση στην ομαλή έναρξη και 
διεξαγωγή του αγώνα, οι διαιτητές ζητούν από τον Παρατηρητή του αγώνα να αναγραφεί 
το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος και να γίνει σχετική σύσταση από μικροφώνου. 
   στ. Σε περίπτωση όπου επεισόδια αφορούν στην ρίψη αντικειμένων ΕΝΤΟΣ του 
αγωνιστικού χώρου και μετά την λήξη του αγώνα, κατά την αποχώρηση των αποστολών 
των δύο ομάδων και των τεχνικών στελεχών του αγώνα, οι διαιτητές ζητούν από τον 
Παρατηρητή του αγώνα να αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος. 
   ζ. Σε περίπτωση όπου επεισόδια αφορούν στην ρίψη αντικειμένων ΕΚΤΟΣ του 
αγωνιστικού χώρου και δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, οι 
διαιτητές προειδοποιούν τους υπευθύνους των ομάδων των οποίων οι οπαδοί ασχημονούν 
ότι, σε περίπτωση μίας ακόμη επανάληψης, θα εκκενωθεί το γήπεδο (ή θα διακοπεί ο 
αγώνας). Οι διαιτητές ζητούν από τον Παρατηρητή του αγώνα να αναγραφεί το γεγονός 
στο Φύλλο Αγώνος και να γίνει σχετική σύσταση από μικροφώνου. Εάν το γεγονός 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά, οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα, κατευθύνονται προς 
την Γραμματεία και ζητούν να εκκενωθεί το γήπεδο (ή θα διακοπεί ο αγώνας). Στην 
περίπτωση αυτή, το γήπεδο πρέπει να εκκενωθεί από τους οπαδούς, με ευθύνη του 
υπευθύνου Σωματείου, θέτοντας εύλογη προς τούτο προθεσμία, η οποία - σε καμία 
περίπτωση - δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30’. Οι διαιτητές ζητούν από τον Παρατηρητή 
του αγώνα, να αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος. 
   η. Σε περίπτωση όπου επεισόδια αφορούν στην ρίψη αντικειμένων ΕΚΤΟΣ του 
αγωνιστικού χώρου και ΔΕΝ δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, οι 
διαιτητές ζητούν από τον Παρατηρητή του αγώνα να αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο 
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Αγώνος και να γίνει σχετική σύσταση από μικροφώνου.  
    θ. Σε περίπτωση ρίψης αντικειμένων τα οποία είναι αντικειμενικώς επικίνδυνα για την 
σωματική ακεραιότητα παικτών, μελών αποστολών, τεχνικών στελεχών κλπ. (ιδίως 
κροτίδων που παράγουν ήχο ή φως και ρίψη φωτοβολίδων ευθείας βολής στον χώρο των 
θεατών) ΕΝΤΟΣ του αγωνιστικού χώρου, αμέσως πριν από την έναρξη του αγώνα ή κατά 
την διάρκεια του αγώνα, οι διαιτητές προειδοποιούν τους υπευθύνους των ομάδων των 
οποίων οι οπαδοί ασχημονούν ότι, σε περίπτωση μίας ακόμη επανάληψης, θα εκκενωθεί το 
γήπεδο (ή θα διακοπεί ο αγώνας). Οι διαιτητές ζητούν από τον Παρατηρητή του αγώνα να 
αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος και να γίνει σχετική σύσταση από μικροφώνου. 
Εάν το γεγονός επαναληφθεί και δεύτερη φορά, οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα, 
κατευθύνονται προς την Γραμματεία και ζητούν να εκκενωθεί το γήπεδο (ή θα διακοπεί ο 
αγώνας). Στην περίπτωση αυτή, το γήπεδο πρέπει να εκκενωθεί από τους οπαδούς, με 
ευθύνη του υπευθύνου Σωματείου, θέτοντας εύλογη προς τούτο προθεσμία, η οποία - σε 
καμία περίπτωση - δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30’. Οι διαιτητές ζητούν από τον 
Παρατηρητή του αγώνα, να αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος. 
    ι. Εάν η εκκένωση του γηπέδου από τους οπαδούς, οι οποίοι ασχημονούν κατ΄ 
επανάληψιν, δεν καταστεί δυνατή, οι διαιτητές υποχρεούνται να διακόψουν τον αγώνα 
οριστικά εις βάρος της ομάδος της οποίας οι οπαδοί ασχημονούν κατά τα ανωτέρω. Για την 
διακοπή του αγώνα είναι απαραίτητη η συμφωνία των δύο διαιτητών και του Παρατηρητή 
του αγώνα. 
 

8. XΡΗΣΗ ΚΑΤΑΔΕΙΚΤΩΝ LASER 
 

Σε περίπτωση όπου οπαδοί αγωνιζόμενης ομάδος χρησιμοποιούν καταδείκτες laser 
σημαδεύοντας αθλητές ή τεχνικά στελέχη του αγώνα, οι διαιτητές προειδοποιούν τους 
υπευθύνους των ομάδων των οποίων οι οπαδοί χρησιμοποιούν τους καταδείκτες laser ότι, 
σε περίπτωση τριών ακόμη επαναλήψεων, θα εκκενωθεί το γήπεδο (ή θα διακοπεί ο 
αγώνας). Οι διαιτητές ζητούν από τον Παρατηρητή του αγώνα να αναγραφεί το γεγονός 
στο Φύλλο Αγώνος και να γίνει σχετική σύσταση από μικροφώνου. Εάν το γεγονός 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά, οι διαιτητές ζητούν από τον Παρατηρητή του αγώνα να 
ενημερώσει τους υπευθύνους της ομάδος της οποίας οι οπαδοί ασχημονούν, να αναγραφεί 
το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος και να γίνει σχετική σύσταση από μικροφώνου (2η 
προειδοποίηση). Εάν το γεγονός επαναληφθεί και τρίτη φορά, οι διαιτητές διακόπτουν τον 
αγώνα και διαιτητές ζητούν από τον Παρατηρητή του αγώνα να ενημερώσει τους 
υπευθύνους της ομάδος της οποίας οι οπαδοί ασχημονούν, να αναγραφεί το γεγονός στο 
Φύλλο Αγώνος και να γίνει σχετική σύσταση από μικροφώνου (3η προειδοποίηση). Εάν το 
γεγονός επαναληφθεί και τέταρτη φορά, οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα, 
κατευθύνονται προς την Γραμματεία και ζητούν να εκκενωθεί το γήπεδο (ή θα διακοπεί ο 
αγώνας). Στην περίπτωση αυτή, το γήπεδο πρέπει να εκκενωθεί από τους οπαδούς, με 
ευθύνη του υπευθύνου Σωματείου, θέτοντας εύλογη προς τούτο προθεσμία, η οποία - σε 
καμμία περίπτωση - δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30’. Οι διαιτητές ζητούν από τον 
Παρατηρητή του αγώνα να αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος. 
 

9.  ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ, ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ 
ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ  

  
Σε περίπτωση όπου οπαδοί αγωνιζόμενης ομάδος εκτραπούν ομαδικώς σε υβριστικά 
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συνθήματα εκτεταμένης εντάσεως με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή προσβολή εθνικών 
συμβόλων ή εθνικής ταυτότητος ή φυλετικής καταγωγής, οι διαιτητές ζητούν από τον 
Παρατηρητή του αγώνα να ενημερώσει τους υπευθύνους της ομάδος της οποίας οι οπαδοί 
ασχημονούν, να αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος και να γίνει σχετική σύσταση 
από μικροφώνου (1η  προειδοποίηση). Εάν το γεγονός επαναληφθεί και δεύτερη φορά, οι 
διαιτητές ζητούν από τον Παρατηρητή του αγώνα να ενημερώσει τους υπευθύνους της 
ομάδος της οποίας οι οπαδοί ασχημονούν, να αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος και 
να γίνει σχετική σύσταση από μικροφώνου (2η προειδοποίηση). Εάν το γεγονός 
επαναληφθεί και τρίτη φορά, οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα, κατευθύνονται προς την 
Γραμματεία και ζητούν να εκκενωθεί το γήπεδο (ή θα διακοπεί ο αγώνας). Στην περίπτωση 
αυτή, το γήπεδο πρέπει να εκκενωθεί από τους οπαδούς, με ευθύνη του υπευθύνου 
Σωματείου, θέτοντας εύλογη προς τούτο προθεσμία η οποία σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 30’. Οι διαιτητές ζητούν από τον Παρατηρητή του αγώνα να 
αναγραφεί το γεγονός στο Φύλλο Αγώνος.   
  

10.  ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΗ 
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ 

  
Σε περίπτωση όπου οπαδοί αγωνιζόμενης ομάδος εκτραπούν ομαδικώς σε υβριστικά 
συνθήματα τα οποία δεν έχουν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα ή δεν συνιστούν προσβολή 
των εθνικών συμβόλων ή εθνικής ταυτότητος ή φυλετικής καταγωγής (απρεπή 
συνθήματα), οι διαιτητές το καταγράφουν στο Φύλλο Αγώνος. 
 

11.  ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΟΒΑΡΑΣ ΜΟΡΦΗΣ  
 
Στις περιπτώσεις σοβαρών επεισοδίων, δυσφημιστικών για το άθλημα, τα οποία - λόγω της 
εκτάσεως και της σοβαρότητός τους - καθιστούν αδύνατη, κατά την κρίση τόσο των 
διαιτητών όσο και του Παρατηρητή του αγώνα, την ομαλή και ακίνδυνη διεξαγωγή του ή 
όταν, συνεπεία αντιαθλητικών αδίκων πράξεων προξενήθηκε τραυματισμός τεχνικών 
στελεχών και λοιπών προσώπων, συνεπεία του οποίου καθίσταται - καθ' οιονδήποτε τρόπο 
- αδύνατη η συνέχιση του αγώνα, οι διαιτητές υποχρεούνται να διακόψουν οριστικώς τον 
αγώνα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  
 
Στις περιπτώσεις ρίψης οιωνδήποτε επικίνδυνων για την σωματική ακεραιότητα παικτών, 
διαιτητών παραγόντων κ.λ.π. αντικειμένων, συνεπεία των οποίων καθίσταται καθ' 
οιονδήποτε τρόπο αδύνατη η συνέχιση του αγώνα, οι διαιτητές υποχρεούνται να 
διακόψουν οριστικά τον αγώνα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  
  

12.  ΧΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ Ή 
ΜΥΝΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ Ή ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΟΠΑΔΙΚΗ 
ΕΚΤΡΟΠΗ  

  
Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων ή η μετάδοση μουσικής ως και πάσης φύσεως 
ηχητικών ή ηλεκτρονικών και μουσικών σημάτων κατά την διάρκεια του αγώνα, πλην των 
φυσικών διακοπών του (ανάπαυλα, time out ομάδος, διακοπή από τους διαιτητές). Το ίδιο 
ισχύει και για την εκφώνηση συνθημάτων ή μηνυμάτων, τα οποία πιθανώς να 
προκαλέσουν οπαδική εκτροπή, από τον επίσημο εκφωνητή του αγώνα. Σε αντίθετη 
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περίπτωση, οι διαιτητές ή/και ο Παρατηρητής του αγώνα ενημερώνουν σχετικώς τους 
υπευθύνους της γηπεδούχου ομάδος. Εάν το γεγονός επαναληφθεί, έχουν το δικαίωμα να 
ζητήσουν την απομάκρυνση των υπευθύνων (εκφωνητή, dj, τεχνικού ήχου). Το γεγονός 
καταγράφεται στο Φύλλο Αγώνος. 
   

13. ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 
α. Τα σωματεία - μέλη της Ο.Χ.Ε., τα μέλη των διοικήσεων τους, οι υπάλληλοι και 

λοιποί συνεργάτες και προστηθέντες τους ως και τα με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενα 
μαζί τους πρόσωπα, οι αθλητές τους, τα τεχνικά στελέχη, οι προπονητές που μετέχουν στα 
πρωταθλήματα αρμοδιότητος της Ο.Χ.Ε., έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες 
του φιλάθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται στις διατάξεις των νόμων και των 
κανονισμών. Τα άνω πρόσωπα απαγορεύεται να ενεργούν με τρόπο που δυσφημεί το 
άθλημα καθώς και σε δημόσιες δηλώσεις οι οποίες μπορούν να παρακινήσουν τους 
φιλάθλους σε πράξεις βίας. 

β. Δυσφήμιση του αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη που 
δυσφημεί το άθλημα της χειροσφαίρισης στην συνείδηση του φίλαθλου κόσμου λόγω της 
προβολής/δημοσιότητας που έλαβε το συγκεκριμένο περιστατικό ή προβλέπεται ειδικά 
στους σχετικούς Κανονισμούς της Ο.Χ.Ε.. Ως δυσφήμιση του αθλήματος της 
χειροσφαίρισης θεωρούνται και οι με οποιοδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε δημόσιες 
δυσμενείς, προσβλητικές ή/και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των Αθλητικών αρχών, της 
Ο.Χ.Ε., των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, των θεσμοθετημένων αθλητικών 
Δικαιοδοτικών Οργάνων και επιτροπών, των μελών του ΑΣΕΑΔ, των οργάνων της 
διαιτησίας, των διαιτητών καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των ανωτέρω οργάνων 
αλλά και σε βάρος άλλου Σωματείου – μέλους της Ο.Χ.Ε., των αθλητών ή παραγόντων 
αυτού, διά του Τύπου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Google+, 
YouΤube,  Blogger, LinkedIn, Ιnstagram, Pinterest, Foursquare, Flickr, Snapchat κ.ο.κ.). 

γ. Στα προαναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιβάλλονται οι ποινές οι οποίες 
προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ο.Χ.Ε. ή παραπέμπονται στην Επιτροπή 
Φιλάθλου Ιδιότητος της Ε.Ο.Ε. 
 

18. ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΟΣ 
 
Στους αγώνες της Handball Premier και της Α1 κατηγορίας των γυναικών, τα γηπεδούχα 
σωματεία υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την παρουσία ιατρού αγώνος (όχι 
φυσιοθεραπευτού, νοσηλευτού ή διασώστη), η ιδιότητα του οποίου εξετάζεται από τα 
τεχνικά στελέχη πριν από την έναρξη του αγώνα και αποδεικνύεται με την επίδειξη 
ταυτότητος – μέλους του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου επισήμου εγγράφου. 
 

19.  ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία Σωματείο, διοικητικός του παράγοντας, άτομο που ενεργεί 
εν τοις πράγμασι διοίκηση σε Σωματείο (ακόμη και αν δεν προκύπτει τυπικώς η συμμετοχή 
του), αθλητής, υπάλληλος ή τεχνικό στέλεχος της Ο.Χ.Ε. εμπλακεί σε διαδικασία 
παράνομου στοιχηματισμού για αγώνες στους οποίους συμμετέχει το Σωματείο ή και 
άλλους τυχόν αγώνες χειροσφαίρισης αρμοδιότητος της Ο.Χ.Ε., παραπέμπεται με απόφαση 
του Δ.Σ. της Ο.Χ.Ε. (ή του επιληφθέντος Δικαιοδοτικού Οργάνου) στην Τακτική 
Δικαιοσύνη, σύμφωνα με τα κατά τα λοιπά ειδικά προβλεπόμενα, ενώ ταυτόχρονα του 
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επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον Πειθαρχικό Κανονισμό ποινές για δωροδοκία, χωρίς 
να αποκλείεται επιβολή οιασδήποτε βαρύτερης , προβλεπόμενης σε ειδικό Νόμο, ποινής. Η 
Ο.Χ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει αναγωγικώς κατά των τελεσιδίκως κριθέντων ως 
υπαιτίων (είτε από την Αθλητική είτε από την Τακτική Δικαιοσύνη) για την συγκεκριμένη 
παράβαση φυσικών προσώπων, αξιώνοντας την καταβολή κάθε ποσού που τυχόν θα 
καταβάλει ως ποινική ρήτρα χορηγού ή χορηγών της συνεπεία των ανωτέρω πράξεών 
τους. 
 

20.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΝΩ, ΣΥΜΒΟΛΩΝ, ΕΜΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή 
ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ (ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ) ΥΠΟΚΙΝΟΥΝ ΒΙΑ Ή 
ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

  
Απαγορεύεται η ανάρτηση, εντός των γηπέδων όπου διεξάγονται αγώνες χειροσφαίρισης 
πανώ, συμβόλων, εμβλημάτων, σημαιών ή κειμένων τα οποία, αμέσως ή εμμέσως, 
υποκινούν βία ή προσβάλλουν εθνικά σύμβολα ή φυσικά πρόσωπα και είναι άσχετα με 
τους αγώνες της χειροσφαίρισης. Σε αντίθετη περίπτωση, τα τεχνικά στελέχη (διαιτητές, 
Παρατηρητής) του αγώνα ενημερώνουν τους υπευθύνους των ομάδων οι οπαδοί των 
οποίων έχουν προχωρήσει στην σχετική ανάρτηση, ώστε να μεριμνήσουν για την 
απομάκρυνσή τους. Εάν αυτό δεν πραγματοποιηθεί, το γεγονός αναγράφεται στο Φύλλο 
Αγώνος. Τα τεχνικά στελέχη έχουν δικαίωμα να μην ξεκινήσουν (ή να διακόψουν) τον 
αγώνα, εάν κρίνουν ότι τα συγκεκριμένα εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την διεξαγωγή 
του. 

 
21.  ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 

 
Η χρήση οπτικών μέσων (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες) ως αποδεικτικού υλικού για την 
διερεύνηση περιστατικών ή την επιβολή ποινών σε Σωματεία ή αθλητές επιτρέπεται, 
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν επωνύμου καταγγελίας ή παραγγελίας του Μονομελούς 
Δικαιοδοτικού Οργάνου, για κάθε περίπτωση την οποία κρίνεται ότι αυτό (το υλικό) μπορεί 
να διαφωτίσει. 
 

22.  ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ 
 
Όταν Σωματεία των οποίων οι ομάδες αγωνίζονται σε αγώνα χειροσφαίρισης επιθυμούν να 
υποβάλουν ένσταση (κατά την διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα) στο ηλεκτρονικό 
Φύλλο Αγώνος, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
 i. Για γεγονότα τα οποία αφορούν στο α! ημίχρονο του αγώνα, η ένσταση πρέπει να 
υποβληθεί κατά την διάρκεια της ανάπαυλας. 
 ii. Για γεγονότα το οποία αφορούν στο β! ημίχρονο του αγώνα, η ένσταση πρέπει 
να υποβληθεί μετά την λήξη του, πριν οι διαιτητές και ο παρατηρητής του αγώνα 
υπογράψουν («κλείσουν») το Φύλλο Αγώνος και – σε καμμία περίπτωση - μετά από 30’ 
από την λήξη του αγώνα. 
 iii. Η ένσταση πρέπει να αφορά σε συγκεκριμένα γεγονότα, περιστατικά ή 
παραβάσεις, τα οποία προβλέπονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής Αγώνων της Ο.Χ.Ε. και να 
μην αφορούν σε θέματα τα οποία σχετίζονται με την κρίση και την ερμηνεία φάσεων από 
μέρους των διαιτητών. 
 iv. Ο υπεύθυνος συνοδός του Σωματείου οφείλει να ενημερώσει τους διαιτητές και 
τον Παρατηρητή του αγώνα για την πρόθεση του Σωματείου του να υποβάλει ένσταση και 
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να τους παραδώσει – εντός του χρόνου των 30’ – γραπτό και ενυπόγραφο, το  κείμενο της 
ένστασης.  

v. Ο σημειωτής πληκτρολογεί το κείμενο στο ηλεκτρονικό Φύλλο Αγώνος, το οποίο 
και διαβάζει ο αξιωματούχος του ενιστάμενου Σωματείου. 

vi. Οι διαιτητές απαντούν επί του ηλεκτρονικού Φύλλου Αγώνος, το οποίο – όταν 
ολοκληρωθεί («κλείσει»), αποστέλλεται ηλεκτρονικώς (με e-mail) στην Ο.Χ.Ε. 

vii. Το χειρόγραφό (και ενυπόγραφο) κείμενο της ένστασης κρατείται από τους 
διαιτητές (ή τον Παρατηρητή) του αγώνα.- 

 
23.  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

 
Ο μέγιστος αριθμός των φιλάθλων, τους οποίους μπορεί να δεχθεί μία εγκατάσταση στις 
κερκίδες της, προσδιορίζεται από την άδεια λειτουργίας της, η οποία εκδίδεται από την 
αρμόδια προς αυτό Αρχή. Επί του αριθμού των παρισταμένων φιλάθλων σε αγώνα 
χειροσφαίρισης, σε ό,τι αφορά περιπτώσεις ενδεχόμενης υπερβάσεως των οριζομένων 
στην άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, αρμόδια να αποφανθεί είναι η παρούσα στο 
γήπεδο Αστυνομική Αρχή, η οποία μπορεί να ζητήσει την μερική ή ολική εκκένωση της 
εγκατάστασης, προκειμένου να διεξαχθεί ομαλώς ο αγώνας και χωρίς να κινδυνεύσουν 
φίλαθλοι, αθλητές ή στελέχη. Σε περίπτωση όπου υπάρχει ενδεχόμενο υπεραριθμίας 
φιλάθλων στις κερκίδες, τα τεχνικά στελέχη του αγώνα οφείλουν να διαβουλεύονται με 
τον επικεφαλής των μέτρων τάξεως. Η συγκεκριμένη διαβούλευση, καθώς και η 
συνεπαγόμενη απόφαση, πρέπει να περιγράφεται στο Φύλλο Αγώνος. 
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