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ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  κκεείίµµεεννηηςς  ΝΝοοµµοοθθεεσσίίααςς,,  ττοουυ  ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ  κκααιι  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσµµώώνν  ττηηςς  ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ  κκααιι  ττοουυ  
ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..,,  ττωωνν  ΠΠρροοεεδδρριικκώώνν  ∆∆ιιααττααγγµµάάττωωνν  κκααιι  ΥΥπποουυρργγιικκώώνν  ΑΑπποοφφάάσσεεωωνν  πποουυ  ττυυχχόόνν  οορρίίζζοουυνν  εειιδδιικκάά  θθέέµµαατταα,,  κκααθθώώςς  
κκααιι  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσµµώώνν  ΠΠααιιδδιιάάςς::  

  
ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΟΟΥΥΜΜΕΕ  

    
ΤΤοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ττηηςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001144--22001155,,  ττηηνν  εευυθθύύννηη  ττηηςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  
δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  έέχχεειι  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ήή  ηη  ααρρµµόόδδιιαα  εεππιιττρροοππήή  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  οορριισσθθεείί  ααππόό  
ααυυττόό  κκααιι  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί  µµεε  ττοουυςς  αακκόόλλοουυθθοουυςς  όόρροουυςς::  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  11οο      
ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  

  
ΣΣττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  δδιικκααιιοούύννττααιι  νναα  λλάάββοουυνν  µµέέρροοςς  οοιι  οοµµάάδδεεςς  κκααλλααθθόόσσφφααιιρρααςς  ααννδδρρώώνν  ττωωνν  
αακκόόλλοουυθθωωνν    δδεεκκααττεεσσσσάάρρωωνν  ((1144))  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ::  
  

ΑΑ//ΑΑ  ΚΚΑΑΕΕ  

11..    ΠΠΑΑΝΝΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΪΪΚΚΟΟΣΣ  ΑΑ..ΟΟ  ΚΚΑΑΕΕ    

22..    ΟΟΛΛΥΥΜΜΠΠΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΣΣ..ΦΦ..ΠΠ  ΚΚΑΑΕΕ  

33..    ΠΠΑΑΟΟΚΚ  ΚΚΑΑΕΕ  

44..    ΠΠΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝΙΙΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΕΕ    

55..    ΑΑΕΕ  ΝΝΕΕΑΑΣΣ  ΚΚΗΗΦΦΙΙΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΕΕ    

66..    ΚΚΑΑΟΟ  ∆∆ΡΡΑΑΜΜΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΕΕ  

77..    ΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΕΕ      

88..    ΑΑΠΠΟΟΛΛΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΕΕ  

99..    ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΕΕ  

1100..    ΑΑ..ΟΟ  ΚΚΟΟΛΛΟΟΣΣΣΣΟΟΣΣ  ΡΡΟΟ∆∆ΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΠΠ  ΚΚΑΑΕΕ  

1111..    ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ  BBCC  ΚΚΑΑΕΕ    

1122..    ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΑΑ..ΟΟ..ΚΚ  ΚΚΑΑΕΕ  

1133..    ΑΑΕΕΚΚ  ΝΝΕΕΑΑ  ΚΚΑΑΕΕ    22001144  

1144..    ΑΑΣΣΑΑ  ΑΑΜΜΑΑΛΛΙΙΑΑ∆∆ΑΑΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΟΟΙΙΒΒΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΕΕ  

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  22οο    
∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  

  
ii..  ΓΓιιαα  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχοουυνν  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  οοιι  ππρροοααννααφφεερρόόµµεεννεεςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  

δδήήλλωωσσηη  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  εεππίί  εειιδδιικκοούύ  εεννττύύπποουυ  ττοο  οοπποοίίοο  χχοορρηηγγεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ΟΟιι  δδηηλλώώσσεειιςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  
ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββλληηθθοούύνν,,  µµεε  ππρρωωττόόττυυππεεςς  υυπποογγρρααφφέέςς,,  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  ττοο  ααρργγόόττεερροο  µµέέχχρριι  ττηηνν  1100--1100--22001144  κκααιι  
ώώρραα  1155::0000  κκααιι  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννοουυνν  όόλλαα  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  1111  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

  
iiii..  ΜΜεε  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  ππρροοααννααφφεερρόόµµεεννηηςς  δδήήλλωωσσηηςς,,  ηη  σσυυµµµµεεττέέχχοουυσσαα  σσττοο  άάννωω  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδηηλλώώννεειι  όόττιι  

ααπποοδδέέχχεεττααιι  ααννεεππιιφφύύλλαακκτταα  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ππρροοκκήήρρυυξξηηςς,,  οοιιααδδήήπποοττεε  δδεε  ττυυχχόόνν  εεππιιφφύύλλααξξιιςς  λλοογγίίζζεεττααιι  ωωςς  
µµηη  γγεεγγρρααµµµµέέννηη,,  άάλλλλωωςς  ηη  οοµµάάδδαα  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  δδιιοορργγααννωωττήή  
((ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..))  κκααιι  ττηηνν  θθέέσσηη  ττηηςς  κκααττααλλααµµββάάννεειι  ηη  οοµµάάδδαα  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  σσττοο  ββααθθµµοολλοογγιικκόό  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ααµµέέσσωωςς  
κκααττώώττεερρηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ((ΑΑ22)),,  ΣΣωωµµααττεείίοουυ  πποουυ  δδιιααττηηρρεείί  ΤΤ..ΑΑ..ΚΚ  ήή  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  ΗΗ  οοµµάάδδαα  ηη  οοπποοίίαα  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  σσττηη  
ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή,,  υυπποοββιιββάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ααµµέέσσωωςς  κκααττώώττεερρηη  κκααττηηγγοορρίίαα,,  κκααττααλλααµµββάάννεειι  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  θθέέσσηη  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  
ββααθθµµοολλοογγιικκοούύ  ππίίνναακκαα  κκααιι  δδιικκααιιοούύττααιι  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  ττηηςς  κκααττώώττεερρηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ((ΑΑ22))  ττηηςς  ίίδδιιααςς  
ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

  
iiiiii..  ΚΚάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ααππόό  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  γγιιαα  ττηηνν  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ττηηςς  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  

υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  κκααττααββάάλλεειι  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  πποοσσόόνν  ττεεσσσσάάρρωωνν  χχιιλλιιάάδδωωνν  ((44..000000,,0000))  εευυρρώώ  ππλλέέοονν  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  ΗΗ  
κκααττααββοολλήή  ττοουυ  πποοσσοούύ  ααυυττοούύ  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  ττοο  ααρργγόόττεερροο  4488  ώώρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  ΣΣεε  
ππεερρίίππττωωσσηη  µµηη  έέγγκκααιιρρηηςς  κκααττααββοολλήήςς  ττοουυ  πποοσσοούύ  ααυυττοούύ,,  οο  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  ττοο  ππααρραακκρρααττήήσσεειι  ααππόό  
οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  χχρρηηµµααττιικκόό  πποοσσόό  έέχχεειι  εειισσππρράάξξεειι  ήή  θθαα  εειισσππρράάξξεειι  γγιιαα  λλοογγααρριιαασσµµόό  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααιιττίίαα..  

  
iivv..  ΚΚάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  δδηηλλώώσσεειι  κκύύρριιαα  έέδδρραα..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ηη  σσυυµµµµεεττέέχχοουυσσαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  

δδιιααθθέέττεειι  ιιδδιιόόκκττηηττοο  κκλλεειισσττόό  γγήήππεεδδοο,,  κκααττάάλλλληηλλοο  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  ττοονν  κκααννοοννιισσµµόό  
ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς,,  µµααζζίί  µµεε  ττηη  δδήήλλωωσσηη  
σσυυµµµµεεττοοχχήήςς,,  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  υυπποοββάάλλεειι  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  κκααιι  έέγγγγρρααφφοο  ααππόό  ττοο  οοπποοίίοο  νναα  ππρροοκκύύππττεειι  ηη  ππααρρααχχώώρρηησσηη  
σσεε  ααυυττήήνν  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  κκααττάάλλλληηλλοο  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  ωωςς  άάννωω  ααννααφφεερρόόµµεενναα,,  ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοττεείίννεειι  ωωςς  έέδδρραα  
ττηηςς..  ΤΤοο  έέγγγγρρααφφοο  ααυυττόό  ((ππααρρααχχωωρρηηττήήρριιοο))  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  όόλλαα  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  τταα  οοπποοίίαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  
άάρρθθρροο  1111  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  
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υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ππρροοσσκκοοµµίίσσεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  µµααζζίί  µµεε  τταα  άάννωω  έέγγγγρρααφφαα  κκααιι  ττηηνν  ππρροοββλλεεππόόµµεεννηη  σσττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  
ννοοµµοοθθεεσσίίαα  άάδδεειιαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ..  ΚΚάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  εεππίίσσηηςς  νναα  υυπποοββάάλλλλεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέγγχχρρωωµµοο  
σσχχεεδδιιάάγγρρααµµµµαα  ττωωνν  θθέέσσεεωωνν  ττοουυ  άάννωω  γγηηππέέδδοουυ..    

  
vv..  ΤΤοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  θθαα  ααρρχχίίσσεειι  ττηηνν  1122--1100--22001144,,  εεκκττόόςς  εεάάνν  ττοο  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ήή  όόρργγααννοο  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηηµµέέννοο  ήή  ηη  

ααρρµµόόδδιιαα  ππρροοςς  ττοούύττοο  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  ααπποοφφαασσίίσσοουυνν  ττηη  µµεεττάάθθεεσσηη  ττηηςς  ηηµµεερροοµµηηννίίααςς  εεννάάρρξξεεώώςς  ττοουυ..  
  
vvii..    ΜΜααζζίί  µµεε  ττηηνν  δδήήλλωωσσηη  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  οοιι  ππρροοααννααφφεερρόόµµεεννεεςς  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  ππρροοσσκκοοµµίίσσοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ::    

11..  ΤΤοο  ααννααφφεερρόόµµεεννοο  σσττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  7777ΑΑ  ππααρρ..  33  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοσσττέέθθηηκκεε  µµεε  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  
άάρρθθρροουυ  2244  ττοουυ  νν..  33005577//22000022  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκοούύ  ΑΑθθλληηττιισσµµοούύ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  
πποουυ  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  κκααιι  κκααθθ’’  οοιιοοδδήήπποοττεε  χχρροοννιικκόό  σσηηµµεείίοο  ααυυττοούύ  ττοο  
άάννωω  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  αανναακκλληηθθεείί,,  εεππέέρρχχοοννττααιι  σσωωρρεευυττιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  σσυυννέέππεειιεεςς::  αα))  
ααπποοββάάλλλλεεττααιι  ααυυττοοδδίίκκααιιαα  ηη  οοµµάάδδαα  ττηηςς  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  ττοο  ΚΚύύππεελλλλοο  ΕΕλλλλάάδδοοςς  
((αανν  έέχχεειι  ππρροοκκρριιθθεείί  κκααιι  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσεε  ααυυττόό))  ττηηςς  οοιικκεείίααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΜΜ..∆∆..ΟΟ  µµεεττάά  
ααππόό  σσχχεεττιικκήή  εειισσήήγγηησσηη--ππααρρααπποοµµππήή  υυππόό  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ββ))  εεκκππίίππττεειι  ααυυττοοδδίίκκααιιαα  οο  εεκκππρρόόσσωωππόόςς  ττηηςς  
ααππόό  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  µµέέλλοουυςς  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  γγ))  αακκυυρρώώννοοννττααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  όόλλωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  
σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  κκααττάά  ττηηνν  οοιικκεείίαα  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο,,  δδ))  δδεενν  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  κκααιι  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  
κκααιι  ΚΚύύππεελλλλοο  σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι  µµεε  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  οοµµάάδδεεςς..  

22..  ΒΒεεββααίίωωσσηη,,  πποουυ  θθαα  εεκκδδίίδδεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  µµεεττάά  ααππόό  ααίίττηησσηη  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  ππιισσττοοπποοιιεείίττααιι  ηη  
εεκκππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  ααννααγγόόµµεεννωωνν  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ήή  σσττιιςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννεεςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  ππάάσσηηςς  
φφύύσσεεωωςς  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππρροοςς  ααυυττόόνν  ήή  οο  δδιιαακκααννοοννιισσµµόόςς  πποουυ  σσυυµµφφωωννήήθθηηκκεε  µµεε  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  
κκιι  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  ∆∆ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  τταακκττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  άάννωω  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  κκααιι  οοιι  σσυυννέέππεειιεεςς  µµηη  
ττήήρρηησσήήςς  ττοουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίαα  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ((ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ)),,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  
ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  έέγγγγρρααφφοο  πποουυ  θθαα  κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίαα  ππρροοςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  οο  δδιιαακκααννοοννιισσµµόόςς  
πποουυ  σσυυµµφφωωννήήθθηηκκεε  γγιιαα  ττηηνν  τταακκττοοπποοίίηησσήή  ττοουυςς..      

33..  ΕΕκκ  ππααρρααλλλλήήλλοουυ  θθαα  δδιιεεννεερργγεείίττααιι  κκααττ’’  άάρρθθρροονν  6666  εεππ..  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  
ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  δδιιααδδιικκαασσίίαα  γγιιαα  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  σσυυννδδρροοµµήήςς  ττωωνν  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεεωωνν  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  εεννττόόςς  
ττωωνν  εειιδδιικκάά  ααννααφφεερροοµµέέννωωνν  σσττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  δδιιάάττααξξηη  ππρροοθθεεσσµµιιώώνν..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  έέλλλλεειιψψηηςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  
δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν,,  ηη  οοµµάάδδαα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  έέχχεειι  δδιικκααίίωωµµαα  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττοο  άάννωω  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  
ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001144--22001155,,  κκααττάά  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..    

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  33οο      
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

  
ΙΙ..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

  
11..  ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σσεε  κκάάθθεε  ααγγωωννιισσττιικκήή  ηηµµέέρραα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς,,  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  σσύύµµφφωωνναα  

µµεε  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  πποουυ  κκααττααρρττίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοο  ∆∆..ΣΣ  ήή  ττηηνν  ααρρµµόόδδιιαα  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΑΑλλλλααγγήή  ττηηςς  ηηµµέέρρααςς  
δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  µµπποορρεείί  νναα  γγίίννεειι  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ήή  ττηηςς  ίίδδιιααςς  εεππιιττρροοππήήςς..  ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ήή  
ττηηςς  ίίδδιιααςς  εεππιιττρροοππήήςς  µµπποορρεείί  εεππίίσσηηςς  νναα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  ηηµµέέρρεεςς  ττηηνν  ίίδδιιαα  εεββδδοοµµάάδδαα,,  γγιιαα  ττηηνν  
έέγγκκααιιρρηη  ππεερράάττωωσσηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..    ∆∆ιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  όόττιι  κκααττάά  ττηηνν  φφάάσσηη  ττωωνν  ppllaayy  ooffffss,,  οοιι  ααγγώώννεεςς  θθαα  
δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  µµέέρραα  ττηηςς  εεββδδοοµµάάδδααςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  κκααττααρρττιισσθθεείί..  ΓΓιιαα  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  
µµέέλληη  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  κκααττααρρττίίσσεειι  δδυυννάάµµεειι  ααδδεειιώώνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  8844  νν..  22772255//11999999  σσύύµµββαασσηη  γγιιαα  ττηηνν    
ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  µµεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννωωνν  ττοουυςς  µµεε  ττηηνν  FFOORRTTHHNNEETT  
MMEEDDIIAA  HHOOLLDDIINNGGSS,,  ιισσχχύύοουυνν  τταα  ααννααφφεερρόόµµεενναα  σσττοο  σσχχεεττιικκόό  ιιδδιιωωττιικκόό  σσυυµµφφωωννηηττιικκόό  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοονν  αακκρριιββήή  
κκααθθοορριισσµµόό  ττηηςς  ηηµµέέρρααςς  κκααιι  ώώρρααςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς    ττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκάά  µµεεττααδδιιδδόόµµεεννωωνν  ΑΑγγώώννωωνν  

  
22..  ΟΟιι  ααγγωωννιιζζόόµµεεννεεςς  οοµµάάδδεεςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  κκααττάά  ττηηνν  κκααθθοορριισσµµέέννηη  ααππόό  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ααγγώώννωωνν  ώώρραα  

έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  σσττοο  γγήήππεεδδοο  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ,,  µµεε  δδιικκήή  ττοουυςς  εευυθθύύννηη  κκααιι  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττοο  µµέέσσοο  µµεετταακκίίννηησσήήςς  
ττοουυςς..  

  
ΙΙΙΙ..    ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  

  

ΑΑ’’  ΦΦΑΑΣΣΗΗ  

11..  ΟΟιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  οοιι  οοπποοίίεεςς  µµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  θθαα  σσυυννααννττηηθθοούύνν  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς  δδύύοο  ((22))  φφοορρέέςς  σσττηηνν  ΑΑ’’  ΦΦάάσσηη,,  
σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  πποουυ  θθαα  κκααττααρρττιισσθθεείί  ((σσύύσσττηηµµαα  ««πποουυλλ»»  ––  έέννααςς  ππρροοςς  όόλλοουυςς))..  

  
ΟΟιι  κκλλεειιδδάάρριιθθµµοοιι  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  έέππεειιτταα  ααππόό  κκλλήήρρωωσσηη  κκααιι  οο  ππίίνναακκααςς  πποουυ  οορρίίζζεειι  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  
γγύύρροουυ  ααννάά  ααγγωωννιισσττιικκήή  έέχχεειι  ωωςς  αακκοολλοούύθθωωςς::  

  

11  ––  88  

22  ––  99  

33  ––  1100  

44  ––  1111  

55  ––  1122  

66  ––  1133  

77  ––  1144  
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11ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  22ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  33ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  44ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  55ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  66ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  77ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  

11--1144  1133--11  11--1122  1111--11  11--1100  99--11  11--88  
22--1133  1122--22  22--1111  1100--22  22--99  88--22  22--77  
33--1122  1111--33  33--1100  99--33  33--88  77--33  33--66  
44--1111  1100--44  44--99  88--44  44--77  66--44  44--55  
55--1100  99--55  55--88  77--55  55--66  55--1144  1144--1111  
66--99  88--66  66--77  66--1144  1144--1122  1100--1133  1133--99  
77--88  1144--77  1144--1133  1122--1133  1133--1111  1111--1122  1122--1100  

  
88ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  99ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  1100ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  1111ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  1122ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  1133ΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  

77--11  11--66  55--11  11--44  33--11  11--22  
66--22  22--55  44--22  22--33  22--1144  1144--88  
55--33  33--44  33--1144  1144--99  44--1133  1133--33  
44--1144  1144--1100  66--1133  1133--55  55--1122  1122--44  
88--1133  1133--77  77--1122  1122--66  66--1111  1111--55  
99--1122  1122--88  88--1111  1111--77  77--1100  1100--66  
1100--1111  1111--99  99--1100  1100--88  88--99  99--77  

  
  ΟΟ  ίίδδιιοοςς  ππίίνναακκααςς  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  κκααιι  γγιιαα  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  δδεευυττέέρροουυ  γγύύρροουυ,,  µµεε  ττηηνν  δδιιααφφοορράά  όόττιι  όόλλαα  τταα  
ααννααγγρρααφφόόµµεενναα  ζζεεύύγγηη  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι  ααννττίίσσττρροοφφαα..  

  
22..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  ΑΑ’’  ΦΦάάσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ((ΚΚααννοοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς)),,  οοιι  δδύύοο  ττεελλεευυττααίίεεςς  οοµµάάδδεεςς  

ττηηςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  πποουυ  κκααττααρρττίίσσττηηκκεε,,  ήήττοοιι  ηη  1133ηη  κκααιι  ηη  1144ηη  οοµµάάδδαα  υυπποοββιιββάάζζοοννττααιι  σσττηηνν  ααµµέέσσωωςς  
κκααττώώττεερρηη  κκααττηηγγοορρίίαα  ((ΑΑ22))..  

  
33..  ΓΓιιαα  ττηηνν  σσεειιρράά  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  οοµµάάδδωωνν  κκααττάά  ττιιςς  εεππόόµµεεννεεςς  φφάάσσεειιςς  ττοουυ  

ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς,,  λλααµµββάάννεεττααιι  υυππ’’  όόψψηη  ηη  θθέέσσηη  ττηηνν  οοπποοίίαα  κκααττέέλλααββεε  ηη  κκάάθθεε  µµίίαα  σσττοονν  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  
κκααττάάττααξξηηςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  κκααττααρρττιισσθθεείί  µµεεττάά  ττηηνν  ππεερράάττωωσσηη  ττηηςς  ΑΑ’’  ΦΦάάσσηηςς  ((ΚΚααννοοννιικκήή  ΠΠεερρίίοοδδοοςς))..    

  
ΟΟιι  ννίίκκεεςς  κκααιι  ήήττττεεςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ππρρααγγµµααττοοπποοιιοούύνν  οοιι  οοµµάάδδεεςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ((ΑΑ’’  ΦΦάάσσηη))  δδεενν  
λλααµµββάάννοοννττααιι  υυππ’’  όόψψηη  σσττιιςς  εεππόόµµεεννεεςς  φφάάσσεειιςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  
  
ΜΜεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  ααγγώώννεεςς  ppllaayy  ooffffss  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  οοµµάάδδωωνν  πποουυ  κκααττεεττάάγγηησσαανν  σσττηηνν  11ηη  
έέωωςς  κκααιι  ττηηνν  88ηη  θθέέσσηη..  
  
ΙΙΙΙΙΙ..    PPLLAAYY  OOFFFFSS    

  
BB''  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

  
11..  ΣΣττηη  φφάάσσηη  ααυυττήή  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  οοιι  οοµµάάδδεεςς  πποουυ  κκααττεεττάάγγηησσαανν    σσττιιςς  θθέέσσεειιςς  11--88  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  

κκααττάάττααξξηηςς  πποουυ  κκααττααρρττίίσσθθηηκκεε  µµεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  ΑΑ''  φφάάσσηηςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ((κκααννοοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς))  κκααιι  
σσυυννααννττώώννττααιι  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς  ωωςς  εεξξήήςς  ::  

  
11  --  88    ((11))  
22  --  77    ((22))  
33  --  66    ((33))  
44  --  55    ((44))  

  
22..  ΝΝιικκήήττρριιαα  σσττηηνν  φφάάσσηη  ααυυττήή  ααννααδδεειικκννύύεεττααιι  ηη  οοµµάάδδαα  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  εεππιιττύύχχεειι  δδύύοο  ((22))  ννίίκκεεςς  εεππίί  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  ττηηςς  

σσττοουυςς  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς..  ΟΟ  ππρρώώττοοςς  ααγγώώννααςς  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  έέχχεειι  κκααττααττααγγεείί  
σσττηηνν  υυψψηηλλόόττεερρηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ββααθθµµοολλοογγίίααςς  ττηηςς  ΑΑ''  φφάάσσηηςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ((κκααννοοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς))  κκααιι  οο  
δδεεύύττεερροοςς  ααγγώώννααςς  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  ττηηςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  χχρρεειιαασσθθεείί  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττρρίίττοουυ  ααγγώώνναα,,  
ααυυττόόςς  θθαα  γγίίννεειι  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ηη  οοπποοίίαα  κκααττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  ΑΑ''  φφάάσσηηςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  εείίχχεε  
κκααττααττααγγεείί  σσττηη  υυψψηηλλόόττεερρηη  θθέέσσηη  ββααθθµµοολλοογγίίααςς..  

  
33..  ΟΟιι  ννιικκηηττέέςς  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ααυυττήήςς  ππρροοκκρρίίννοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  εεππόόµµεεννηη  φφάάσσηη  ((ΓΓ''  ΦΦάάσσηη))..  

  
44..  ΟΟιι  ηηττττηηµµέέννοοιι  θθαα  κκααττααττααγγοούύνν  σσττιιςς  θθέέσσεειιςς  55--88  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  

ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  πποουυ  εείίχχαανν  κκααττααλλάάββεειι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  πποουυ  κκααττααρρττίίσσττηηκκεε  
µµεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  ΑΑ’’  ΦΦάάσσηηςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ((ΚΚααννοοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς))..  

  
ΓΓ''  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
  
11..  ΣΣττηηνν  φφάάσσηη  ααυυττήή  οοιι  οοµµάάδδεεςς  θθαα  ααγγωωννιισσττοούύνν  γγιιαα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  11  --  44  ωωςς  εεξξήήςς::    
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ΝΝιικκηηττήήςς  11  --  ΝΝιικκηηττήήςς  44      ((55))  
ΝΝιικκηηττήήςς  22  --  ΝΝιικκηηττήήςς  33      ((66))  

  
ΝΝιικκήήττρριιαα  οοµµάάδδαα  θθαα  ααννααδδεειιχχθθεείί  εεκκεείίννηη  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  εεππιιττύύχχεειι  ττρρεειιςς  ((33))  ννίίκκεεςς  εεππίί  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  ττηηςς..  
  

22..  ΟΟ  11οοςς  κκααιι  οο  22οοςς  ααγγώώννααςς  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  έέχχεειι  κκααττααττααγγεείί  σσττηηνν  υυψψηηλλόόττεερρηη  θθέέσσηη  
ττηηςς  ββααθθµµοολλοογγίίααςς  µµεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  ΑΑ''  φφάάσσηηςς  ((κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ))  κκααιι  οο  33οοςς  ααγγώώννααςς  κκααθθώώςς  κκααιι  οο  44οοςς  εεφφ’’  όόσσοονν  
χχρρεειιαασσθθεείί  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  ττηηςς..  

  
33..  ΕΕάάνν  χχρρεειιαασσθθεείί  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ππεερριισσσσοοττέέρρωωνν  ααγγώώννωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ττρριιώώνν  ((33))  ννιικκώώνν  οο  44οοςς  ααγγώώννααςς  

θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  όόπποουυ  δδιιεεξξήήχχθθηη  οο  33οοςς  ααγγώώννααςς  κκααιι  οο  55οοςς  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  όόπποουυ  
δδιιεεξξήήχχθθηησσαανν  οοιι  11οοςς  κκααιι  22οοςς  ααγγώώννααςς..  

  
44..  ΟΟιι  ννιικκηηττέέςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ααυυττώώνν  θθαα  ααγγωωννιισσθθοούύνν  σσττηηνν  εεππόόµµεεννηη  φφάάσσηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ((∆∆''  ΤΤεελλιικκήή  ΦΦάάσσηη))  γγιιαα  ττιιςς  

θθέέσσεειιςς  11  --  22..  
  
55..  ΟΟιι  ηηττττηηµµέέννοοιι  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ααυυττώώνν  θθαα  ααγγωωννιισσθθοούύνν  σσττηηνν  εεππόόµµεεννηη  φφάάσσηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ((∆∆''  ΤΤεελλιικκήή    ΦΦάάσσηη))  γγιιαα  

ττιιςς  θθέέσσεειιςς  33--44..  
  
∆∆''  ΦΦΑΑΣΣΗΗ  --  ((ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΦΦΑΑΣΣΗΗ))  

  
ΣΣττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ααυυττήή  φφάάσσηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  οοιι  οοµµάάδδεεςς  θθαα  ααγγωωννιισσττοούύνν  µµεε  ττοο  εεξξήήςς  σσύύσσττηηµµαα  ::  
  

11..  ΝΝιικκήήττρριιαα  οοµµάάδδαα  θθαα  ααννααδδεειιχχθθεείί  εεκκεείίννηη  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  εεππιιττύύχχεειι  ττρρεειιςς  ((33))  ννίίκκεεςς  εεππίί  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  ττηηςς..  
  
22..  ΟΟ  11οοςς  κκααιι  οο  33οοςς  ααγγώώννααςς  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  έέχχεειι  κκααττααττααγγεείί  σσττηηνν  υυψψηηλλόόττεερρηη  θθέέσσηη  

ττηηςς  ββααθθµµοολλοογγίίααςς  µµεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  ΑΑ''  φφάάσσηηςς  ((κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ))  κκααιι  οο  22οοςς  ααγγώώννααςς  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί  σσττηηνν  έέδδρραα  
ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  ττηηςς..  

  
33..  ΕΕάάνν  χχρρεειιαασσθθεείί  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ππεερριισσσσοοττέέρρωωνν  ααγγώώννωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ττρριιώώνν  ((33))  ννιικκώώνν  οο  44οοςς  ααγγώώννααςς  

θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  όόπποουυ  δδιιεεξξήήχχθθηη  οο  22οοςς  ααγγώώννααςς  κκααιι  οο  55οοςς  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  όόπποουυ  
δδιιεεξξήήχχθθηησσαανν  οοιι  11οοςς  κκααιι  33οοςς  ααγγώώννααςς..  

  
44..  ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  ωωςς  εεξξήήςς  ::  
  

ΝΝιικκηηττήήςς  55  ––  ΝΝιικκηηττήήςς  66      ((θθέέσσεειιςς  11  ––  22))    [[ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΟΟΣΣ]]  
ΗΗττττηηµµέέννοοςς  55  --  ΗΗττττηηµµέέννοοςς    66      ((θθέέσσεειιςς  33  ––  44))..  

  

ΙΙVV..    ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΩΩΝΝ  --    ΙΙΣΣΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΕΕΣΣ  

  

ΑΑ..    ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  

  

11..    ΟΟιι  οοµµάάδδεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααττάάσσσσοοννττααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοονν  ααρριιθθµµόό  ννιικκώώνν--ηηττττώώνν,,    δδηηλλααδδήή  22  ββααθθµµοούύςς  γγιιαα  κκάάθθεε  
κκεερρδδιισσµµέέννοο  ππααιιχχννίίδδιι,,  11  ββααθθµµόόςς  γγιιαα  κκάάθθεε  χχααµµέέννοο  ππααιιχχννίίδδιι    ((σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννωωνν  ττωωνν  ααππωωλλεειιώώνν  ααππόό  ααδδυυννααµµίίαα))  
κκααιι  00  ββααθθµµοοίί  γγιιαα  έένναα  ππααιιχχννίίδδιι  χχααµµέέννοο  ααππόό  υυππααιιττιιόόττηητταα..  
ΜΜιιαα  οοµµάάδδαα  θθαα  χχάάννεειι  έένναανν  ααγγώώνναα  λλόόγγωω  ααδδυυννααµµίίααςς,,  αανν  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  έέχχεειι  λλιιγγόόττεερροουυςς  ααππόό  22  
ααθθλληηττέέςς  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  έέττοοιιµµοουυςς  νναα  ααγγωωννιισσττοούύνν..    

  

22..      ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρµµόόζζεεττααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  οοµµάάδδαα  πποουυ  έέχχεειι  ππααίίξξεειι  µµόόννοο  11  ααγγώώνναα  εεννααννττίίοονν  κκάάθθεε  ααννττίίππααλληηςς  
οοµµάάδδααςς  ((µµοοννόό  ττοουυρρννοουυάά)),,  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  οοµµάάδδαα  πποουυ  έέχχεειι  ππααίίξξεειι  22  ήή  ππεερριισσσσόόττεερραα  ππααιιχχννίίδδιιαα  εεννααννττίίοονν  κκάάθθεε  
ααννττιιππάάλλοουυ  ((ππρρωωττάάθθλληηµµαα  µµεε  εεννττόόςς  κκααιι  εεκκττόόςς  έέδδρρααςς  ππααιιχχννίίδδιιαα  ήή  ππεερριισσσσόόττεερραα  ττοουυρρννοουυάά))..    

33..      ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  22  ήή  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  οοµµάάδδεεςς  έέχχοουυνν  ττοο  ίίδδιιοο  ααρριιθθµµόό  ννιικκώώνν--ηηττττώώνν,,    ττοο//αα  ππααιιχχννίίδδιι//αα  µµεεττααξξύύ  ααυυττώώνν  
ττωωνν  22  ήή  ππεερριισσσσοοττέέρρωωνν  οοµµάάδδωωνν  θθαα  κκααθθοορρίίζζεειι//οουυνν  ττηηνν  κκααττάάττααξξηη..  ΕΕάάνν  οοιι  22  ήή  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  οοµµάάδδεεςς  έέχχοουυνν  ττοο  ίίδδιιοο  
ααρριιθθµµόό  ννιικκώώνν--ηηττττώώνν  ααππόό  τταα  ππααιιχχννίίδδιιαα  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς,,  ππεερρααιιττέέρρωω  κκρριιττήήρριιαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρµµόόζζοοννττααιι  µµεε  ττηηνν  
αακκόόλλοουυθθηη  σσεειιρράά::    

••ΜΜεεγγααλλύύττεερρηη  δδιιααφφοορράά  ππόόννττωωνν  ααππόό  τταα  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς  ππααιιχχννίίδδιιαα    
••ΑΑννώώττεερροο  ααρριιθθµµόό  ππόόννττωωνν  σστταα  ππααιιχχννίίδδιιαα  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς    
••ΜΜεεγγααλλύύττεερρηη  δδιιααφφοορράά  ππόόννττωωνν  ααππόό  όόλλαα  τταα  ππααιιχχννίίδδιιαα  ττηηςς  οοµµάάδδααςς    
••  ΑΑννώώττεερροο  ααρριιθθµµόό  ππόόννττωωνν  πποουυ  θθαα  σσηηµµεειιωωθθοούύνν  σσεε  όόλλαα  τταα  ππααιιχχννίίδδιιαα  ττηηςς  οοµµάάδδααςς    
ΑΑνν  ππααρρόόλλαα  ααυυττάά  τταα  κκρριιττήήρριιαα  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα  ααπποοφφαασσιισσττεείί  ηη  κκααττάάττααξξηη,,  µµιιαα  κκλλήήρρωωσσηη  θθαα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  ττηηνν  ττεελλιικκήή  
κκααττάάττααξξηη..    

44..      ΑΑνν  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  εεππίίππεεδδοο  ααυυττώώνν  ττωωνν  κκρριιττηηρρίίωωνν  µµίίαα  ήή  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  οοµµάάδδαα//εεςς  µµπποορροούύνν  νναα  κκααττααττααγγοούύνν,,  ηη  
δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  ∆∆..11..33  ππρρέέππεειι  νναα  εεππααννααλληηφφθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  οοµµάάδδεεςς  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  
κκααττααττααγγεείί  αακκόόµµαα..    
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ΒΒ..            ΠΠααρρααδδεείίγγµµαατταα  

11..  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  11    

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΒΒ  110000  --  5555    ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΓΓ  110000  --  9955  
ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΓΓ  9900  --  8855    ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  8800  --  7755  
ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  7755  --  8800    ΓΓ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  6600  --  5555      
    

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

AA  33  22  11  55  226655  ::  222200  ..++4455  

BB  33  22  11  55  223355  ::  227700  --3355  

ΓΓ  33  11  22  44  224400  ::  224455  --55  

∆∆  33  11  22  44  221100  ::  221155  --55  

                    ΕΕπποοµµέέννωωςς::  

                    11ηη  ΑΑ--ΝΝιικκήήττρριιαα  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ΒΒ      33ηη  ΓΓ--ΝΝιικκήήττρριιαα  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ∆∆  
                    22ηη  ΒΒ                                                                              44ηη  ∆∆      

22..  ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  22  

  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΒΒ  110000  --  5555    ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΓΓ  110000  --  9955  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΓΓ  9900  --  8855    ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  7755  --  8800  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  112200  --  7755    ΓΓ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  6655  --  5555  
  

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

AA  33  33  00  66  331100  ::  221155  ..++9955  

BB  33  11  22  44  223300  ::  226655  --3355  

ΓΓ  33  11  22  44  223355  ::  224455  --1100  

∆∆  33  11  22  44  221100  ::  226600  --5500  

                ΕΕπποοµµέέννωωςς::    11ηη    ΑΑ  

ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  BB,,  ΓΓ,,  ∆∆  ::  

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

BB  22  11  11  33  117755::116655  ..++1100  

ΓΓ  22  11  11  33  115500::115555  --55  

∆∆  22  11  11  33  113355::114400  --55  

ΕΕπποοµµέέννωωςς::    22ηη    ΒΒ  ,,              33ηη  ΓΓ--ΝΝιικκήήττρριιαα  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ∆∆  ,,              44ηη  ∆∆      

33..      ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  33        

        

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΒΒ  8855  --  9900    ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΓΓ  110000  --  9955  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΓΓ  5555  --  110000    ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  7755  --  8855  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  7755  --  112200    ΓΓ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  6655  --  5555  
  

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

AA  33  00  33  33  221155  ::  331100  --9955  

BB  33  22  11  55  226655  ::  226655  00  

ΓΓ  33  22  11  55  226600  ::  221100  ..++5500  

∆∆  33  22  11  55  226600  ::  221155  ..++4455  
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ΕΕπποοµµέέννωωςς::    44ηη    ΑΑ  

ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  BB,,  ΓΓ,,  ∆∆  ::  

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

BB  22  11  11  33  117755::118800  --55  

ΓΓ  22  11  11  33  116600::115555  ..++55  

∆∆  22  11  11  33  114400::114400  00  

ΕΕπποοµµέέννωωςς::    11ηη    ΓΓ  ,,              22ηη      ∆∆  ,,              33ηη  ΒΒ      

44..    ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  44  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΒΒ  8855  --  9900    ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΓΓ  110000  --  9900  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΓΓ  5555  --  110000    ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  7755  --  8855  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  7755  --  112200    ΓΓ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  6655  --  5555  
  

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

AA  33  00  33  33  221155  ::  331100  --9955  

BB  33  22  11  55  226655  ::  226600  ..++55  

ΓΓ  33  22  11  55  225555  ::  221100  ..++4455  

∆∆  33  22  11  55  226600  ::  221155  ..++4455  

ΕΕπποοµµέέννωωςς::    44ηη    ΑΑ  

ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  BB,,  ΓΓ,,  ∆∆  ::  

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

BB  22  11  11  33  117755::117755  00  

ΓΓ  22  11  11  33  115555::115555  00  

∆∆  22  11  11  33  114400::114400  00  

ΕΕπποοµµέέννωωςς::    11ηη    ΒΒ  ,,              22ηη      ΓΓ  ,,              33ηη  ∆∆      

55..    ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  55  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΒΒ  110000  --  5555    ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  111100  --  9900  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΓΓ  8855  --  9900    ΓΓ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  5555  --  6600  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  112200  --  7755    ΓΓ    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  9900  --  7755  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  8800  --  110000    ΓΓ    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  110055  --  7755  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  8855  --  8800    ∆∆    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  7700  --  4455  

ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΓΓ  110000  --  9955    ∆∆    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  6655  --  6600  

ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  8800  --  7755    ΕΕ    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  7755  --  8800  

ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  7755  --  8800        
  

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

AA  55  33  22  88  447700  ::  440000  ..++7700  

BB  55  33  22  88  442200  ::  444400  --2200  

ΓΓ  55  33  22  88  443355  ::  339955  ..++4400  

∆∆  55  33  22  88  334455  ::  336600  --1155  

EE  55  22  33  77  337755  ::  339955  --2200  

ΖΖ  55  11  44  66  338855  ::  444400  --5555  

ΕΕπποοµµέέννωωςς::    55ηη    ΕΕ  ,,              66ηη      ΖΖ    
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ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  ΑΑ,,  ΒΒ,,  ΓΓ,,  ∆∆  ::  

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

AA  33  22  11  55  330055  ::  222200  ..++8855  

BB  33  22  11  55  223355  ::  227700  --3355  

ΓΓ  33  11  22  44  224400  ::  224455  --55  

∆∆  33  11  22  44  221100  ::  225555  --4455  

ΕΕπποοµµέέννωωςς::  
                    11ηη  ΑΑ--ΝΝιικκήήττρριιαα  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ΒΒ      33ηη  ∆∆--ΝΝιικκήήττρριιαα  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ΓΓ  
                    22ηη  ΒΒ                                                                              44ηη  ΓΓ      

66..    ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  66  

  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΒΒ  7711  --  6655    ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  9955  --  9900  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΓΓ  8855  --  8866    ΓΓ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  9955  --  110000  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  7777  --  7755    ΓΓ    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  8822  --  7755  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  8800  --  8866    ΓΓ    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  110055  --  7755  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  8855  --  8800    ∆∆    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  6688  --  6677  

ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΓΓ  8888  --  8877    ∆∆    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  6655  --  6600  

ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  8800  --  7755    ΕΕ    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  8800  --  7755  

ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  7755  --  7766        
  

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

AA  55  33  22  88  339988  ::  339922  ..++66  

BB  55  33  22  88  440033  ::  339999  ..++44  

ΓΓ  55  33  22  88  445555  ::  442233  ..++3322  

∆∆  55  33  22  88  338833  ::  337799  ..++44  

EE  55  33  22  88  338844  ::  338800  ..++44  

ΖΖ  55  00  55  55  338800  ::  443300  --5500  

ΕΕπποοµµέέννωωςς::    66ηη    ΖΖ  

ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  ΑΑ,,  BB,,  ΓΓ,,  ∆∆,,  ΕΕ  ::  

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

AA  44  22  22  66  331133  ::331122  ..++11  

BB  44  22  22  66  330088  ::  330099  --11  

ΓΓ  44  22  22  66  335500  ::  334488  ..++22  

∆∆  44  22  22  66  331188  ::  331199  --11  

EE  44  22  22  66  330044  ::  330055  --11  

ΕΕπποοµµέέννωωςς::    11ηη    ΓΓ  ,,              22ηη      ΑΑ    

ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  BB,,  ∆∆,,  ΕΕ  ::  

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

BB  22  11  11  33  115555::115511  ..++44  

∆∆  22  11  11  33  114433::114477  --44  

EE  22  11  11  33  114433::114433  00  
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ΕΕπποοµµέέννωωςς::    33ηη    ΒΒ  ,,              44ηη      ΕΕ  ,,              55ηη  ∆∆      

77..      ΠΠααρράάδδεειιγγµµαα  77  

  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΒΒ  7733  --  7711    ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  9955  --  9900  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΓΓ  8855  --  8866    ΓΓ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  9955  --  9966  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  7777  --  7755    ΓΓ    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  8822  --  7755  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  9900  --  9966    ΓΓ    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  110055  --  7755  

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  8855  --  8800    ∆∆    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  6688  --  6677  

ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΓΓ  8888  --  8877    ∆∆    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  8800  --  7755  

ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ∆∆  8800  --  7799    ΕΕ    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  8800  --  7755  

ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  7799  --  8800        
  

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

AA  55  33  22  88  441100  ::  440088  ..++22  

BB  55  33  22  88  441133  ::  440099  ..++44  

ΓΓ  55  33  22  88  445555  ::  441199  ..++3366  

∆∆  55  33  22  88  339988  ::  339944  ..++44  

EE  55  33  22  88  339988  ::  339944  ..++44  

ΖΖ  55  00  55  55  339955  ::  444455  --5500  

ΕΕπποοµµέέννωωςς::    66ηη    ΖΖ  

ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  ΑΑ,,  BB,,  ΓΓ,,  ∆∆,,  ΕΕ  ::  

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

AA  44  22  22  66  332255  ::  332288  --33  

BB  44  22  22  66  331188  ::  331199  --11  

ΓΓ  44  22  22  66  335500  ::  334444  ..++66  

∆∆  44  22  22  66  331188  ::  331199  --11  

EE  44  22  22  66  331188  ::  331199  --11  

ΕΕπποοµµέέννωωςς::    11ηη    ΓΓ  ,,              55ηη      ΑΑ    

ΤΤααξξιιννόόµµηησσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  BB,,  ∆∆,,  ΕΕ  ::  

ΟΟµµάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθµµοοίί  ∆∆ιιααφφοορράά  ΠΠόόννττωωνν  
ΜΜέέσσοοςς  
ΌΌρροοςς  

BB  22  11  11  33  115599  ::  115599  00  

∆∆  22  11  11  33  114477  ::  114477  00  

EE  22  11  11  33  114477  ::  114477  00  

ΕΕπποοµµέέννωωςς::    22ηη    ΒΒ,,      33ηη  ∆∆--ΝΝιικκήήττρριιαα  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ΕΕ,,        44ηη      ΕΕ  

  

ΓΓ..  ΕΕππιιππλλέέοονν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

  
11..  ΤΤαα  άάρρθθρραα  ΑΑ  κκααιι  ΒΒ  ιισσχχύύοουυνν  ααφφοούύ  όόλλεεςς  οοιι  οοµµάάδδεεςς  έέχχοουυνν  ααγγωωννιισσττεείί  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς  σσττοο  γγκκρροουυππ..  
  
22..      ΕΕάάνν  όόλλεεςς  οοιι  οοµµάάδδεεςς  δδεενν  έέχχοουυνν  ππααίίξξεειι  όόλλαα  τταα  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς  ππααιιχχννίίδδιιαα  κκααιι  22  ήή  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  οοµµάάδδεεςς  έέχχοουυνν  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  

ννίίκκεεςς--ήήττττεεςς,,  ηη  µµεεγγααλλύύττεερρηη  δδιιααφφοορράά  ππόόννττωωνν  όόλλωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  ππααίίξξεειι  µµέέχχρριι  ττόόττεε,,  θθαα  κκααθθοορρίίσσεειι  ττηηνν  
κκααττάάττααξξηη..  

  
∆∆..    ΥΥππααιιττιιόόττηητταα  
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  11..  ΜΜιιαα  οοµµάάδδαα  ηη  οοπποοίίαα,,  χχωωρρίίςς  ββάάσσιιµµοο  λλόόγγοο,,  δδεενν  κκααττααφφέέρρεειι  νναα  εεµµφφααννιισσττεείί  γγιιαα  έένναα    ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµέέννοο    ππααιιχχννίίδδιι  ήή  
ααπποοχχωωρρεείί  ααππόό  ττοο  γγήήππεεδδοο  ππρριινν  ααππόό  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ππααιιχχννιιδδιιοούύ,,  θθαα  χχάάννεειι  ττοο  ππααιιχχννίίδδιι  µµεε  υυππααιιττιιόόττηητταα    κκααιι  θθαα  
λλααµµββάάννεειι  µµηηδδέένν  ((00))  ββααθθµµοούύςς  σσττηηνν  κκααττάάττααξξηη..  

  
22..    ΑΑνν  ηη  οοµµάάδδαα  χχάάννεειι  ττοο  ππααιιχχννίίδδιι  ααππόό  υυππααιιττιιόόττηητταα  γγιιαα  δδεεύύττεερρηη  φφοορράά,,  τταα    ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  όόλλωωνν  ττωωνν  ππααιιχχννιιδδιιώώνν  
ααυυττήήςς  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  θθαα  αακκυυρρώώννοοννττααιι..  

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  44οο    
ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  
  
ΗΗ  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττωωνν  οοµµάάδδωωνν  σσττιιςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκέέςς  ∆∆ιιοορργγααννώώσσεειιςς  εεξξααρρττάάττααιι    ααππόό  ττηηνν  ββααθθµµοολλοογγιικκήή  κκααττάάττααξξήή  ττοουυςς  σσττοο  
ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ττηηςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  πποουυ  θθαα  
ππρροοκκύύψψοουυνν  ααππόό  ττιιςς  ΠΠρροοκκηηρρύύξξεειιςς  ττωωνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκώώνν  δδιιοορργγααννώώσσεεωωνν  σσεε  σσυυννδδυυαασσµµόό  µµεε  ττιιςς  ππεερριιεεχχόόµµεεννεεςς  σσττοουυςς  
ιισσχχύύοοννττεεςς  ΚΚααννοοννιισσµµοούύςς  εειιδδιικκέέςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσεε  ααυυττέέςς..  
  
∆∆ιικκααίίωωµµαα  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  έέχχοουυνν  οοιι  οοµµάάδδεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  κκααττέέλλααββαανν  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  11--88  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττοουυ  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττηηνν  θθέέσσηη  πποουυ  κκααττέέλλααββαανν  σσεε  ααυυττόό  όόππωωςς  θθαα  
ππιισσττοοπποοιιηηθθεείί  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  άάρρννηησσηηςς  οοµµάάδδααςς,,  ττηηνν  θθέέσσηη  ττηηςς  
κκααττααλλααµµββάάννεειι  ηη  ααµµέέσσωωςς  εεππόόµµεεννηη  ΚΚΑΑΕΕ  ββάάσσεειι  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  ππίίνναακκαα..    
  
ΣΣεε  ΚΚΑΑΕΕ,,  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  ααπποοκκττήήσσεειι  δδιικκααίίωωµµαα  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσεε  οοιιααδδήήπποοττεε  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ∆∆ιιοορργγάάννωωσσηη  κκααιι  έέχχεειι  δδηηλλώώσσεειι  
σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσεε  ααυυττήήνν,,  ττεελλιικκάά  δδεενν  σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  γγιιαα  οοιιοοννδδήήπποοττεε  λλόόγγοο,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΜΜ..∆∆..ΟΟ..  ηη  ππρροοββλλεεππόόµµεεννηη  σσττοονν  
ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσµµόό  πποοιιννήή  µµεεττάά  ααππόό  ππααρρααπποοµµππήή  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  
  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  55οο      
ΙΙ..  AANNTTIIKKAATTΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΩΩΝΝ      

  

11..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  οοιι  οοµµάάδδεεςς  πποουυ  θθαα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  
ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001144--22001155,,  δδεενν  λλάάββοουυνν  ττοο  ππρροοββλλεεππόόµµεεννοο  σσττοο  άάρρθθρροο  7777αα  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  όόππωωςς  
ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι,,  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  γγιιαα  ττηηνν  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττοουυςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα,,    ηη  σσυυµµππλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  κκεεννοούύ  
πποουυ  θθαα  δδηηµµιιοουυρργγηηθθεείί  σσττοονν  ααρριιθθµµόό  ττωωνν  οοµµάάδδωωνν  πποουυ  θθαα  σσυυµµµµεεττάάσσχχοουυνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  θθαα  γγίίννεειι    σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηη  
δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττοουυ  ιισσχχύύοοννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  κκααιι  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς  οοµµάάδδωωνν..    
  
22..  ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  οοµµάάδδαα  ΚΚΑΑΕΕ  ήή  ΤΤΑΑΚΚ  ήή  ΣΣωωµµααττεείίοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  σσεε  ααγγώώνναα  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  
οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  άάλλλληηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ,,  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  
ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ττηηνν  ίίδδιιαα  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  οοµµάάδδαα  ΚΚΑΑΕΕ  ήή  ΤΤΑΑΚΚ  ήή  ΣΣωωµµααττεείίοο  έέχχεειι  
σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  σσεε  ααγγώώνναα  ΚΚυυππέέλλλλοουυ  σσττηηνν  κκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ββααθθµµοολλοογγιικκήή  κκααττάάττααξξηη  άάλλλληηςς  
κκααττηηγγοορρίίααςς  κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααττάά  
ττηηνν  ίίδδιιαα  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο..    

  
ΙΙΙΙ..  ΑΑΠΠΟΟΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗ  ––  ΑΑΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  --  ΜΜΗΗ  ΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  --  ΣΣΥΥΝΝΕΕΠΠΕΕΙΙΕΕΣΣ  

  
11..ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  µµηη  ππρροοσσεελλεεύύσσεεωωςς  οοµµάάδδααςς  ΚΚΑΑΕΕ  σσττοο  γγήήππεεδδοο  όόπποουυ  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµέέννοοςς  ααγγώώννααςς  γγιιαα  
λλόόγγοουυςς  πποουυ  δδεενν  ααννάάγγοοννττααιι  σσεε  ππεερριισσττααττιικκόό  πποουυ  σσυυννιισσττάά  ααννωωττέέρραα  ββίίαα  ήή  µµηη  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  σσεε  
ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµέέννοο  ααγγώώνναα  ήή  ααπποοχχώώρρηησσήήςς  ττηηςς  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ,,  ππλλέέοονν  ττηηςς  
εεππέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  ππρροοββλλεεππόόµµεεννωωνν  σσττοονν  ΚΚααννοοννιισσµµόό  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  κκααιι  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσµµόό  σσυυννεεππεειιώώνν,,  ηη  
άάννωω  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  λλάάββεειι  εεκκ  ττηηςς  ααννααλλοογγίίααςς  ττηηςς  ααππόό  ττηηνν  ααππααίίττηησσήή  ττηηςς  ααππόό  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  οοιικκοοννοοµµιικκόό  
ααννττάάλλλλααγγµµαα  ββρρεεθθεείί  εειιςς  χχεείίρρααςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  σσυυµµββάάσσεειιςς  πποουυ  έέχχεειι  ήή  θθαα  κκααττααρρττίίσσεειι  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  
εείίττεε  ωωςς  άάµµεεσσοοςς  εείίττεε  ωωςς  έέµµµµεεσσοοςς  ααννττιιππρρόόσσωωππόόςς  ττοουυςς,,  µµεεττάά  ττηηνν  µµηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηη//  µµηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  //  ααπποοχχώώρρηησσηη  ααππόό  ττοονν  
άάννωω  ααγγώώνναα  ((εεννδδεειικκττιικκάά  ααππόό  σσυυµµββάάσσεειιςς  χχοορρηηγγίίααςς,,  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν))  πποοσσόό  4400..000000,,0000  εευυρρώώ..  
  

22..ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοββοολλήήςς  ΚΚΑΑΕΕ  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  κκααττάά  ττιιςς  κκεείίµµεεννεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ήή  ααπποοχχώώρρηησσήήςς  ττηηςς  µµεε  έέγγγγρρααφφήή  
δδήήλλωωσσηη  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ήή  µµηη  ππρροοσσεελλεεύύσσεεωωςς  ττηηςς  δδύύοο  φφοορρέέςς  σσττοο  
γγήήππεεδδοο  όόπποουυ  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµέέννοοιι  ααγγώώννεεςς  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  πποουυ  δδεενν  ααννάάγγοοννττααιι  σσεε  ππεερριισσττααττιικκόό  πποουυ  σσυυννιισσττάά  
ααννωωττέέρραα  ββίίαα  ήή  µµηη  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  σσεε  δδύύοο  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµέέννοουυςς  ααγγώώννεεςς  ήή  ααπποοχχώώρρηησσήήςς  ττηηςς  ααππόό  
δδύύοο  ααγγώώννεεςς  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ΚΚααννοοννιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ,,  ηη  άάννωω  οοµµάάδδαα  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  
υυππόόλλοοιιπποουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  πποουυ  σσηηµµεειιώώθθηηκκαανν  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  έέχχοουυνν  εενν  
ττωω  µµεεττααξξύύ  δδιιεεξξααχχθθεείί,,  δδεενν  ιισσχχύύοουυνν..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοππέέσσεειι  σσεε  µµηηδδεεννιισσµµόό,,  λλόόγγωω  µµηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηηςς  σσεε  έένναανν  
ααγγώώνναα,,  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ppllaayy--  ooffffss,,  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  υυππόόλλοοιιπποουυςς  ααγγώώννεεςς  ppllaayy--  ooffffss..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  
ππααρράάλλλληηλλαα  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  κκααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  σσττιιςς  οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ΚΚααννοοννιισσµµώώνν  πποοιιννέέςς..  
  

33..ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσττηηνν  ααννααφφεερρόόµµεεννηη  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ππααρράάγγρρααφφοο  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  ααννααζζηηττήήσσεειι  ααππόό  
ττιιςς  υυππααίίττιιεεςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  τταα  µµέέλληη  ττωωνν  ∆∆ιιοοιικκήήσσεεώώνν  ττοουυςς,,  όόλλεεςς  ττιιςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππααρροοχχέέςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  κκααττααββλληηθθεείί  σσεε  
ααυυττέέςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  σσχχεεττιικκώώνν  ππρροοββλλέέψψεεωωνν  σσεε  σσυυµµββάάσσεειιςς  ((ππ..χχ  χχοορρηηγγιιώώνν,,  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν))  πποουυ  έέχχεειι  ήή  θθαα  
κκααττααρρττίίσσεειι  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εείίττεε  ωωςς  άάµµεεσσοοςς  εείίττεε  ωωςς  έέµµµµεεσσοοςς  ααννττιιππρρόόσσωωππόόςς  ττοουυςς,,  εεννώώ  ααππόό  ττηηνν  ααπποοχχώώρρηησσηη  δδεενν  δδιικκααιιοούύννττααιι  
οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  οοιικκοοννοοµµιικκόό  ααννττάάλλλλααγγµµαα  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττιιςς  ααννωωττέέρρωω  σσυυµµββάάσσεειιςς..    
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44..  ΕΕππίίσσηηςς  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  ζζηηττήήσσεειι  νναα  ττοουυ  κκααττααββλληηθθοούύνν  ααππόό  ττιιςς  υυππααίίττιιεεςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  τταα  µµέέλληη  ττωωνν  ∆∆ιιοοιικκήήσσεεώώνν  
ττοουυςς  ττοο  ιισσόόπποοσσοο  ττυυχχόόνν  πποοιιννιικκώώνν  ρρηηττρρώώνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  κκααττααππέέσσοουυνν  λλόόγγωω  ττωωνν  ααννααφφεερρόόµµεεννωωνν  σσττιιςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννεεςς  
ππααρρααγγρράάφφοουυςς  ααιιττιιώώνν  κκααιι  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  θθαα  ααννααγγκκαασσττεείί  νναα  κκααττααββάάλλεειι  σσεε  χχοορρηηγγοούύςς  ήή  σσεε  άάλλλλαα  φφυυσσιικκάά  ήή  ννοοµµιικκάά  ππρρόόσσωωππαα,,  µµεε  
τταα  οοπποοίίαα  έέχχεειι  ήή  θθαα  κκααττααρρττίίσσεειι  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ααννααφφεερρόόµµεεννεεςς  σσυυµµββάάσσεειιςς..  
  
55..  ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδιικκααιιοούύττααιι  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  πποοσσόό  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  τταα  ααννααφφεερρόόµµεενναα  σσττιιςς  ππααρρααγγρράάφφοουυςς  11  κκααιι  33  ττοουυ  
ππααρρόόννττοοςς  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..      
  

  

ΙΙΙΙΙΙ..  ΥΥΠΠΟΟΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  --  ΑΑΝΝΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΩΩΝΝ--  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  
11..  ΟΟιι  οοµµάάδδεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  κκααττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  ΑΑ''  φφάάσσηηςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ((κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ))  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  
ππεερριιόόδδοουυ  22001144--22001155  κκααττέέλλααββαανν  ττιιςς  δδύύοο  ττεελλεευυττααίίεεςς  θθέέσσηηςς  ήήττοοιι  ττηηνν  δδέέκκααττηη  ττρρίίττηη  ((1133ηη))  κκααιι  δδέέκκααττηη  ττέέττααρρττηη  ((1144ηη))  
θθέέσσηη  ττηηςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς,,  υυπποοββιιββάάζζοοννττααιι  σσττηηνν  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήή  ΚΚααττηηγγοορρίίαα..  ΣΣττηηνν  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήή  κκααττηηγγοορρίίαα  
ππρροοββιιββάάζζοοννττααιι  οοιι  οοµµάάδδεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  κκααττααλλάάββοουυνν  ττιιςς  δδύύοο  ππρρώώττεεςς  θθέέσσεειιςς  σσττοονν  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  
κκααττάάττααξξηηςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ττηηςς  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήήςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001144--22001155..  
  
22..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  οοµµάάδδαα  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  ππρροοββιιββάάσσττηηκκεε  κκααττάά  τταα  άάννωω  σσττηηνν  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήή  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  
δδεενν  σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ττηηνν  θθέέσσηη  ττηηςς  κκααττααλλααµµββάάννεειι  ηη  οοµµάάδδαα  ττοουυ  εεππόόµµεεννοουυ  κκααττάά  
σσεειιρράά  σσττοο  ββααθθµµοολλοογγιικκόό  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ααµµέέσσωωςς  κκααττώώττεερρηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ((ΑΑ22)),,  ΣΣωωµµααττεείίοουυ,,  µµεεττάά  ττηηνν  κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  σσχχεεττιικκοούύ  
εεγγγγρράάφφοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίαα  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  σσεε  σσυυννδδυυαασσµµόό  µµεε  ττοο  ππεερριιεεχχόόµµεεννοο  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  1111,,  3322  ππααρρ..  
1100  κκααιι  6666  εεππ..  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ιισσχχύύοοννττοοςς  ΕΕιιδδιικκοούύ  
ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς  ΟΟµµάάδδωωνν..  ΕΕππίίσσηηςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  οοµµάάδδαα  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  δδιικκααιιοούύττααιι  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  
σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  δδηηλλώώσσεειι  όόττιι  δδεενν  θθαα  σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  σσττοο  άάννωω  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα,,  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  εεκκ  
ττωωνν  δδύύοο  σσυυµµββεείί  ννωωρρίίττεερραα,,  ηη  σσυυµµππλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  ααρριιθθµµοούύ  ττωωνν  οοµµάάδδωωνν  πποουυ  θθαα  σσυυµµµµεεττάάσσχχοουυνν  σσττοο  άάννωω  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα    θθαα  
γγίίννεειι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  ππρροοββλλέέπποουυνν  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ιισσχχύύοοννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ((ααρρ..  3322))  ττοουυ  
ιισσχχύύοοννττοοςς  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς  ΟΟµµάάδδωωνν..    
  
33..  ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ..,,  µµεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  οο  ααρριιθθµµόόςς  ττωωνν  
οοµµάάδδωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  πποουυ  µµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  µµπποορρεείί  νναα  ττρροοπποοπποοιιηηθθεείί  έέωωςς  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  
ααρριιθθµµοούύ  ττωωνν  δδέέκκαα  έέξξιι  ((1166))  οοµµάάδδωωνν  κκααττ’’  ααννώώττααττοο  όόρριιοο  ααππόό  ττηηνν  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  22001155  --  22001166  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  εεππόόµµεεννεεςς..    
  
44..  ΓΓιιαα  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ααυυττήήςς  θθαα  σσυυννεεκκττιιµµώώννττααιι  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς  πποουυ  θθαα  εεππιικκρρααττοούύνν  σσττοονν  χχώώρροο  ττηηςς  
κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ααννώώττααττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς,,  οοιι  δδιιααφφααιιννόόµµεεννεεςς  ττοοιιααύύττεεςς  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  ααννάάγγκκεεςς  κκααιι  ππρροοοοππττιικκέέςς  ααννάάππττυυξξηηςς  
ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  
  
55..  ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  θθαα  αακκοολλοουυθθηηθθεείί  γγιιαα  ττηηνν  ππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  δδύύοο  ((22))  θθέέσσεεωωνν  οοµµάάδδωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  κκρριιττήήρριιαα  κκααιι  
οοιι  όόρροοιι  πποουυ  ααυυττέέςς  θθαα  ππλληηρροούύνν  κκααιι  θθαα  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σσττηηνν  άάννωω  ααππόόφφαασσηη,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττύύχχοουυνν  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  
ααπποοδδοοχχήήςς  κκααιι  εεγγκκρρίίσσεεωωςς  ττηηςς  ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ..  µµεεττάά  ααππόό  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  θθαα  ππεερριιλληηφφθθοούύνν  σσττοο  ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ττοουυ  
ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααρρττιισσθθεείί  εεννττόόςς  δδύύοο  µµηηννώώνν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ιισσχχύύοοςς  ττοουυ  άάννωω  
ΚΚααννοοννιισσµµοούύ..  
  
66..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοββοολλήήςς  µµίίααςς  οοµµάάδδααςς  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  µµεε  ττεελλεεσσίίδδιικκηη  ααππόόφφαασσηη  ττωωνν  ααρρµµοοδδίίωωνν  ΟΟρργγάάννωωνν  γγιιαα  
ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  εείίττεε  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  εείίττεε  ττωωνν  ιισσχχυυόόννττωωνν  κκααννοοννιισσµµώώνν  ήή  κκααιι  ααπποοχχώώρρηησσηηςς  µµίίααςς  
οοµµάάδδααςς  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  µµεε  έέγγγγρρααφφήή  δδήήλλωωσσήή  ττηηςς,,  ήή    µµηη  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσεε  δδύύοο  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  ΚΚααννοοννιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ήή  σσεε  έένναανν  ααγγώώνναα  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ττωωνν  ppllaayy--  ooffff  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς      κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  
ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  έέωωςς  ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς,,  εεππέέρρχχοοννττααιι  οοιι  εεξξήήςς  
σσυυννέέππεειιεεςς  ::    
αα..  αακκυυρρώώννοοννττααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  όόλλωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  κκααττάά  ττηηνν  οοιικκεείίαα  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο,,    
ββ..  δδεενν  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  κκααιι  ττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  κκααιι  ΚΚύύππεελλλλοο  σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι  µµεε  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  οοµµάάδδεεςς..  
γγ..  ηη  άάννωω  οοµµάάδδαα  κκααττααττάάσσσσεεττααιι  ττεελλεευυττααίίαα  σσττοονν  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  µµεεττάά  ααππόό  ττιιςς  οοµµάάδδεεςς  πποουυ  κκααττέέλλααββαανν  ααγγωωννιισσττιικκάά  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς  θθέέσσεειιςς  κκααιι  κκααττάά  σσυυννέέππεειιαα  
υυπποοββιιββάάζζοοννττααιι  σσττηηνν  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήή  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ααγγωωννιισσττιικκάά..    
  
77..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοββοολλήήςς  δδεεύύττεερρηηςς  οοµµάάδδααςς  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  µµεε  ττεελλεεσσίίδδιικκηη  ααππόόφφαασσηη  ττωωνν  ααρρµµοοδδίίωωνν  ΟΟρργγάάννωωνν  
γγιιαα  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  εείίττεε  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  εείίττεε  ττωωνν  ιισσχχυυόόννττωωνν  κκααννοοννιισσµµώώνν  ήή  κκααιι  ααπποοχχώώρρηησσηηςς  µµίίααςς  
οοµµάάδδααςς  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  µµεε  έέγγγγρρααφφήή  δδήήλλωωσσήή  ττηηςς,,  ήή    µµηη  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσεε  δδύύοο  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  ΚΚααννοοννιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ήή  σσεε  έένναανν  ααγγώώνναα  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ττωωνν  ppllaayy--  ooffff  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς    κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  
ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  έέωωςς  ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς,,  εεππέέρρχχοοννττααιι  οοιι  εεξξήήςς  σσυυννέέππεειιεεςς  ::    
11..  αακκυυρρώώννοοννττααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  όόλλωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  κκααττάά  ττηηνν  οοιικκεείίαα  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο,,    
22..  δδεενν  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  κκααιι  ττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  κκααιι  ΚΚύύππεελλλλοο  σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι  µµεε  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  οοµµάάδδεεςς..  
33..  ηη  άάννωω  οοµµάάδδαα  κκααττααττάάσσσσεεττααιι  ππρροοττεελλεευυττααίίαα  σσττοονν  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  µµεεττάά  ααππόό  ττιιςς  οοµµάάδδεεςς  πποουυ  κκααττέέλλααββαανν  ααγγωωννιισσττιικκάά  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς  θθέέσσεειιςς  κκααιι  κκααττάά  σσυυννέέππεειιαα  
υυπποοββιιββάάζζοοννττααιι  σσττηηνν  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήή  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ααγγωωννιισσττιικκάά..  
  
88..    ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοββοολλήήςς  ττρρίίττηηςς  οοµµάάδδααςς  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  µµεε  ττεελλεεσσίίδδιικκηη  ααππόόφφαασσηη  ττωωνν  ααρρµµοοδδίίωωνν  ΟΟρργγάάννωωνν  γγιιαα  
ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  εείίττεε  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  εείίττεε  ττωωνν  ιισσχχυυόόννττωωνν  κκααννοοννιισσµµώώνν  ήή  κκααιι  ααπποοχχώώρρηησσηηςς  µµίίααςς  
οοµµάάδδααςς  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  µµεε  έέγγγγρρααφφήή  δδήήλλωωσσήή  ττηηςς,,  ήή    µµηη  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσεε  δδύύοο  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  ΚΚααννοοννιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  
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ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ήή  σσεε  έένναανν  ααγγώώνναα  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ττωωνν  ppllaayy--  ooffff  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς    κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  
ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  έέωωςς  ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς,,  εεππέέρρχχοοννττααιι  οοιι  εεξξήήςς  σσυυννέέππεειιεεςς  ::  
11..  αακκυυρρώώννοοννττααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  όόλλωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  κκααττάά  ττηηνν  οοιικκεείίαα  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο,,    
22..  δδεενν  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  κκααιι  ττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  κκααιι  ΚΚύύππεελλλλοο  σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι  µµεε  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  οοµµάάδδεεςς..  
33..  ηη  άάννωω  οοµµάάδδαα  κκααττααττάάσσσσεεττααιι  ττρρίίττηη  ααππόό  ττοο  ττέέλλοοςς  σσττοονν  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  µµεεττάά  ααππόό  ττιιςς  οοµµάάδδεεςς  πποουυ  κκααττέέλλααββαανν  ααγγωωννιισσττιικκάά  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς  θθέέσσεειιςς  κκααιι  κκααττάά  σσυυννέέππεειιαα  
υυπποοββιιββάάζζοοννττααιι  σσττηηνν  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήή  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ααγγωωννιισσττιικκάά..  
  
99..  ΗΗ  ίίδδιιαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα  αακκοολλοουυθθεείίττααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοββοολλήήςς  κκααιι  άάλλλλωωνν  οοµµάάδδωωνν..  

1100..  ΠΠλλέέοονν  ττωωνν  οοµµάάδδωωνν  πποουυ  κκααττέέλλααββαανν    ααγγωωννιισσττιικκάά  ττιιςς  δδύύοο  ττεελλεευυττααίίεεςς  θθέέσσεειιςς  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  
ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς,,  όόλλεεςς  οοιι  οοµµάάδδεεςς  πποουυ  ααπποοββάάλλλλοοννττααιι  ήή  ααπποοχχωωρροούύνν  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  µµεε  έέγγγγρρααφφήή  δδήήλλωωσσήή  ττοουυςς,,  
ήή    δδεενν  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσεε  δδύύοο  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  ΚΚααννοοννιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ήή  σσεε  έένναανν  ααγγώώνναα  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ττωωνν  
ppllaayy--  ooffff  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  ααννωωττέέρρωω  υυππόό  66  έέωωςς  99,,  ααννααφφεερρόόµµεενναα  υυπποοββιιββάάζζοοννττααιι  σσττηηνν  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήή  
ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς..  HH  σσυυµµππλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  κκεεννοούύ  πποουυ  θθαα  δδηηµµιιοουυρργγηηθθεείί  σσττοονν  ααρριιθθµµόό  ττωωνν  οοµµάάδδωωνν  πποουυ  θθαα  
σσυυµµµµεεττάάσσχχοουυνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ττηηςς  εεππόόµµεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  σσυυννεεππεείίαα  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ((ππλλέέοονν  ττωωνν  δδύύοο  
οοµµάάδδωωνν  πποουυ  κκααττεεττάάγγηησσαανν  σσττιιςς  22  ππρρώώττεεςς  θθέέσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσττηηνν  ΑΑ11  ββάάσσεειι  ττηηςς  
ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς))  θθαα  γγίίννεειι  µµεε  ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  ττηηςς  ήή  ττωωνν  κκεεννώώνν  θθέέσσεεωωνν  ααππόό  ττιιςς  οοµµάάδδεεςς  ττοουυ  εεππόόµµεεννοουυ  ήή  ττωωνν  εεππόόµµεεννωωνν  κκααττάά  
σσεειιρράά  σσττοο  ββααθθµµοολλοογγιικκόό  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ααµµέέσσωωςς  κκααττώώττεερρηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ((ΑΑ22)),,  ΣΣωωµµααττεείίοουυ//ωωνν  κκααιι  µµέέχχρριι  ττηηνν  44ηη  θθέέσσηη  ττοουυ  
ββααθθµµοολλοογγιικκοούύ  ππίίνναακκαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ττηηςς  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς,,  µµεεττάά  ττηηνν  κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  
σσχχεεττιικκοούύ  εεγγγγρράάφφοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίαα  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  σσεε  σσυυννδδυυαασσµµόό  µµεε  ττοο  ππεερριιεεχχόόµµεεννοο  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  1111  
κκααιι  6666  εεππ..  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοββοολλήήςς  ήή  ααπποοχχώώρρηησσηηςς  µµεε  
έέγγγγρρααφφήή  δδήήλλωωσσήή,,  ήή    µµηη  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσεε  δδύύοο  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  ΚΚααννοοννιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ήή  σσεε  έένναανν  ααγγώώνναα  
ττηηςς  φφάάσσηηςς  ττωωνν  ppllaayy--  ooffff  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ππεερριισσσσοοττέέρρωωνν  ττωωνν  δδύύοο  
((22))  οοµµάάδδωωνν  θθαα  χχοορρηηγγηηθθεείί  ««ΕΕιιδδιικκήή  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηη»»  ((««wwiilldd  ccaarrdd»»))  µµεε  κκοοιιννήή  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΕΕΟΟΚΚ  κκααιι  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..      

  
1111..ΤΤαα  κκρριιττήήρριιαα  ττηηςς  χχοορρήήγγηησσηηςς  ττηηςς  ««ΕΕιιδδιικκήήςς  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς»»  ((““wwiilldd  ccaarrdd””))  έέχχοουυνν  κκααθθοορριισσθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  
ΕΕππιιττρροοππήή  πποουυ  σσυυγγκκρροοττήήθθηηκκεε  µµεε  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ  ττηηςς  ΕΕΟΟΚΚ  κκααιι  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  εεππιισσυυννάάππττοοννττααιι  σσττοονν  ΚΚααννοοννιισσµµόό  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ΑΑγγωωννιισσττιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ  22001144--22001155  ααπποοττεελλοούύνντταα  ααννααππόόσσππαασσττοο  ττµµήήµµαα  ττοουυ  ωωςς  ΕΕιιδδιικκόόςς  ΚΚααννοοννιισσµµόόςς  
ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς..  
  
1122..  ∆∆εενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ππρροοσσφφυυγγήή  γγιιαα  ππααρρααββάάσσεειιςς  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  ήή  ΚΚααννοοννιισσµµώώνν  µµεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  

κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  ααυυττέέςς  έέγγιινναανν  γγννωωσσττέέςς  µµεεττάά  ααππόό  ααυυττήήνν..    
  
1133..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττααγγγγεελλίίααςς  ––  ππρροοσσφφυυγγήήςς  γγιιαα  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  ήή  ττωωνν  

ΚΚααννοοννιισσµµώώνν,,  ηη  ααππόόφφαασσηη  πποουυ  ττυυχχόόνν  θθαα  εεκκδδοοθθεείί  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοββοολλήή  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  οοµµάάδδααςς  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  κκααττεεττάάγγηη  
ααππόό  ττηηνν  99ηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  κκααιι  µµεεττάά,,  δδεενν  εεµµπποοδδίίζζεειι  ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ττηηςς  
ββααθθµµοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  ττοο  κκύύρροοςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττωωνν  ppllaayy  ––  ooffff  πποουυ  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν,,  αανν  
ηη  ππρροοσσφφυυγγήή  δδεενν  εεππηηρρεεάάζζεειι  ττηηνν  δδιιααµµόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  ββααθθµµοολλοογγιικκοούύ  ππίίνναακκαα  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττιιςς  θθέέσσεειιςς    11--88..  

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  66οο  
ΕΕΠΠΑΑΘΘΛΛΑΑ  ––  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΑΑ  

  
ΣΣττηηνν  οοµµάάδδαα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  κκααττααλλάάββεειι  ττηηνν  11ηη  θθέέσσηη  σσττηηνν  ΤΤεελλιικκήή  ΒΒααθθµµοολλοογγιικκήή  ΚΚααττάάττααξξηη,,  θθαα  ααπποοννεεµµηηθθοούύνν  ααππόό  
ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ββρρααββεείίοο  κκααιι  έέππααθθλλαα..  ΣΣττηηνν  οοµµάάδδαα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  κκααττααλλάάββεειι  ττηηνν  22ηη  θθέέσσηη  σσττηηνν  ΤΤεελλιικκήή  ΒΒααθθµµοολλοογγιικκήή  
ΚΚααττάάττααξξηη  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001144--22001155  θθαα  ααπποοννεεµµηηθθοούύνν  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέππααθθλλαα..  ΕΕππίίσσηηςς  σσττηηνν  οοµµάάδδαα  ττηηςς  
ΚΚΑΑΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  κκααττααλλάάββεειι  ττηηνν  33ηη  θθέέσσηη  σσττηηνν  ΤΤεελλιικκήή  ΒΒααθθµµοολλοογγιικκήή  ΚΚααττάάττααξξηη  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001144--22001155  θθαα  
ααπποοννεεµµηηθθοούύνν  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέππααθθλλαα..  
  
ΕΕιιδδιικκήή  ττιιµµηηττιικκήή  δδιιάάκκρριισσηη  //  ββρρααββεείίοο  ααπποοννέέµµεεττααιι  σσεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα    δδεενν  εεππιιββλλήήθθηηκκεε  κκααννεεννόόςς  εείίδδοουυςς  ππεειιθθααρρχχιικκήή  ήή  
χχρρηηµµααττιικκήή  πποοιιννήή  ααππόό  ττοο  ΜΜοοννοοµµεελλέέςς  ∆∆ιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ήή  σσεε  ΚΚΑΑΕΕ,,  σσεε  
κκααννέένναανν  ααθθλληηττήή  ττηηςς  οοπποοίίααςς  δδεενν  εεππιιββλλήήθθηηκκεε  κκααννεεννόόςς  εείίδδοουυςς  ππεειιθθααρρχχιικκήή  ήή  χχρρηηµµααττιικκήή  πποοιιννήή  ααππόό  ττοο  ΜΜοοννοοµµεελλέέςς  
∆∆ιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  ΗΗ  σσχχεεττιικκήή  ααππόόφφαασσηη  λλααµµββάάννεεττααιι  ααππόό  ττοο  ∆∆..ΣΣ  ττοουυ  
ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ααφφοούύ  λληηφφθθεείί  υυππόόψψηη  κκααιι  ηη  ααννττααππόόκκρριισσηη  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  σσττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1166  ππααρρ..  99  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  
  
ΕΕιιδδιικκήή  ττιιµµηηττιικκήή  δδιιάάκκρριισσηη  //  ββρρααββεείίοο  ααπποοννέέµµεεττααιι  σσεε  ααθθλληηττήή  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  οο  οοπποοίίοοςς  ααννααδδεείίχχθθηηκκεε,,  µµεεττάά  ααππόό  ψψηηφφοοφφοορρίίαα  ττωωνν  
εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  δδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,    ωωςς  πποολλυυττιιµµόόττεερροοςς  ππααίίκκττηηςς  ((MMVVPP))  κκάάθθεε  µµήήνναα..  ΗΗ  
άάννωω  ααπποοννοοµµήή  ππρρααγγµµααττοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  µµέέλλοοςς  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττηηνν  11ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ττοουυ  εεππόόµµεεννοουυ  µµήήνναα  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  
εείίννααιι  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααννήήκκεειι  οο  ααθθλληηττήήςς..  
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ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  77οο      
ΜΜΠΠΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  --  ΜΜΠΠΑΑΛΛΙΙΕΕΡΡΕΕΣΣ  

  
11..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ππρροοµµηηθθεεύύεειι  ττηηνν  οοµµάάδδαα  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύµµεεννηηςς  µµεε  έέξξιι  ((66))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  µµππάάλλεεςς  

όόµµοοιιεεςς  µµεε  ααυυττήή  πποουυ  θθαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί  γγιιαα  ττοονν  ααγγώώνναα  κκααθθώώςς  κκααιι  µµίίαα  µµππααλλιιέέρραα,,  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  
ππρροοθθέέρρµµααννσσηηςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ττηηςς..  

  
22..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  22001144--22001155,,  ηη  µµππάάλλαα  πποουυ  θθαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  κκααιι  ττιιςς  

ππρροοπποοννήήσσεειιςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεειι  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττύύπποουυ  
««SSPPAALLDDIINNGG»»  δδεερρµµάάττιιννηη,,  σσεειιρράάςς  TTFF  11000000  LLEEGGAACCYY  SSIIZZEE  77  ααννττααπποοκκρριιννόόµµεεννηη  σσττιιςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  ττηηςς  ∆∆ιιεεθθννοούύςς  
ΟΟµµοοσσπποοννδδίίααςς,,  κκααιι  οο  ττύύπποοςς  ττηηςς  µµππααλλιιέέρρααςς  θθαα  εείίννααιι  ττύύπποουυ  ««  SSPPAALLDDIINNGG  »»..    

  
33..  ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέχχεειι  δδιικκααίίωωµµαα    ππρροοββοολλήήςς  ττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ//ήή  ττωωνν  λλοογγοοττύύππωωνν  οορριισσµµέέννωωνν  ήή  όόλλωωνν  ττωωνν  χχοορρηηγγώώνν  ττοουυ  

σσττιιςς  ππλλεευυρρέέςς  ττηηςς  µµππααλλιιέέρρααςς..  ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ππρροοµµηηθθεεύύεειι  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  µµεε  ττιιςς  µµππάάλλεεςς  κκααιι  ττιιςς  µµππααλλιιέέρρεεςς..  ΠΠεερρααιιττέέρρωω,,  
κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  δδεενν  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  ππρροοββοολλήή  ααππόό  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ήή  
υυππηηρρεεσσιιώώνν  άάµµεεσσαα  ήή  έέµµµµεεσσαα  ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν  µµεε  ττοονν    ΧΧοορρηηγγόό//  ΥΥπποοσσττηηρριικκττέέςς//  ΤΤεεχχννιικκοούύςς  ΥΥπποοσσττηηρριικκττέέςς  ττοουυ  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  

  
44..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  δδιιααθθέέττεειι  µµππάάλλαα,,  όόππωωςς  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  ωωςς  άάννωω,,  οο  ααγγώώννααςς  δδεενν  

δδιιεεξξάάγγεεττααιι  κκααιι  οο  ΑΑ’’  δδιιααιιττηηττήήςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  µµηηδδεεννίίσσεειι  ττηηνν  υυππεεύύθθυυννηη  οοµµάάδδαα,,  ααννααγγρράάφφοοννττααςς  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς  
ττοονν  λλόόγγοο  γγιιαα  ττοονν  οοπποοίίοο  δδεενν  δδιιεεξξήήχχθθηη  οο  ααγγώώννααςς..  

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  88οο        
ΓΓΗΗΠΠΕΕ∆∆ΑΑ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  ––  ΑΑ∆∆ΕΕΙΙΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  

  
11..  ΚΚάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  δδηηλλώώσσεειι  κκύύρριιαα  έέδδρραα,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  κκλλεειισσττόό  γγήήππεεδδοο,,  κκααττάάλλλληηλλοο  σσύύµµφφωωνναα  

µµεε  ττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοοµµοοθθεεσσίίαα  κκααιι  ττοουυςς  κκααννοοννιισσµµοούύςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,    µµεε  όόλλεεςς  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  ττοουυ  ααρριιθθµµηηµµέέννεεςς..  ΣΣεε  
ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα,,  ΚΚΑΑΕΕ  δδηηλλώώσσεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  κκααιι  ααιιττιιοολλοογγηηµµέένναα  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέωωςς  44  ηηµµέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  
δδιιεεξξααγγωωγγήή  ααγγώώνναα,,  όόττιι  ααδδυυννααττεείί  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσεειι  ττοο  γγήήππεεδδοο  ττοο  οοπποοίίοο  έέχχεειι  δδηηλλώώσσεειι  ωωςς  έέδδρραα  ττηηςς,,  κκααττάά  ττοο  άάρρθθρροο  
22  iivv  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς,,  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  κκααιι  µµόόννοο  λλόόγγωω  αακκααττααλλλληηλλόόττηηττααςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ήή  έέλλλλεειιψψηηςς  ήή  ααννάάκκλληησσηηςς  ττηηςς  
άάδδεειιααςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  δδιιααππιισσττώώννοοννττααιι  ααππόό  ττηη  δδιιοορργγααννώώττρριιαα  ααρρχχήή  κκααττάά  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  
ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς,,  οο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοοςς  ααγγώώννααςς  θθαα  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ττηηνν  ίίδδιιαα  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  σσεε  άάλλλλοο  γγήήππεεδδοο  
εεππιιλλοογγήήςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ααυυττήή  θθαα  έέχχεειι  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  ττηη  χχρρήήσσηη  κκααιι  θθαα  ππλληηρροοίί  όόλλεεςς  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  πποουυ  
ττάάσσσσεειι  οο  ΝΝόόµµοοςς  κκααιι  οοιι  ιισσχχύύοοννττεεςς  ΚΚααννοοννιισσµµοοίί  κκααιι  ΠΠρροοκκηηρρύύξξεειιςς  κκααιι  τταα  οοπποοίίοο  θθαα  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεννττόόςς  
ττηηςς  άάννωω  ππρροοθθεεσσµµίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  σσύύµµφφωωννηη  γγννώώµµηη  ττοουυ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  µµηη  εεξξεεύύρρεεσσηηςς  κκααιι  γγννωωσσττοοπποοίίηησσηηςς  γγηηππέέδδοουυ,,  
σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  ααννωωττέέρρωω,,  ααππόό  ττηη  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σσεε  ααυυττήήνν  οοιι  ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  
ΚΚααννοοννιισσµµόό  κκυυρρώώσσεειιςς  

  
22..  ΤΤαα  γγήήππεεδδαα  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ττηηςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ααννδδρρώώνν  

ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  κκρριιθθεείί  κκααττάάλλλληηλλαα  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ααυυττώώνν  ααππόό  τταα  ααρρµµόόδδιιαα  ππρροοςς  ττοούύττοο  όόρργγαανναα  κκααιι  
νναα  ππλληηρροούύνν  ττοουυςς  όόρροουυςς  κκααιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποουυνν  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  κκεείίµµεεννηηςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  ωωςς  κκααιι  ττωωνν  
ΚΚααννοοννιισσµµώώνν  ΠΠααιιδδιιάάςς  κκααιι  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..    

  
33..  ΩΩςς  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  οοµµάάδδαα  ((ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ))  θθεεωωρρεείίττααιι,,  εεκκεείίννηη  ηη  οοπποοίίαα  ααγγωωννίίζζεεττααιι  σσττοο  γγήήππεεδδοο  πποουυ  έέχχεειι  δδηηλλώώσσεειι  ωωςς  έέδδρραα  

ττηηςς,,  δδηηλλ..  εείίττεε  σσεε  γγήήππεεδδοο  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ήή  σσεε  γγήήππεεδδοο,,  γγιιαα  ττοο  οοπποοίίοο  ηη  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  έέχχεειι  υυπποοββάάλλεειι  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  
ττοο  ααννααφφεερρόόµµεεννοο  σσττοο  άάρρθθρροο  22  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  έέγγγγρρααφφοο,,  ααππόό  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ππρροοκκύύππττεειι  ηη  ππααρρααχχώώρρηησσηη  
ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  σσεε  ααυυττήήνν..  ΕΕππίίσσηηςς  ωωςς  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  οοµµάάδδαα  ((ΚΚΑΑΕΕ))  θθεεωωρρεείίττααιι  εεκκεείίννηη  ηη  οοπποοίίαα,,  εεξξ  ααιιττίίααςς  
ττυυχχόόνν  ααδδυυννααµµίίααςς  χχρρήήσσηηςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττηηςς  ήή  ττοουυ  ππααρρααχχωωρρηηθθέέννττοοςς  κκααττάά  τταα  ααννωωττέέρρωω  γγηηππέέδδοουυ,,  
χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυ  ααγγώώνναα  γγήήππεεδδοο  εεππιιλλοογγήήςς  ττηηςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  11  εεδδααφφ..  
22  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  άάρρθθρροουυ..          

  
44..  ΟΟιι  γγηηππεεδδοούύχχοοιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  φφρροοννττίίζζοουυνν  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  

κκααττααπποολλέέµµηησσηη  ττηηςς  ββίίααςς  σσττοουυςς  ααγγωωννιισσττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς,,  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  δδεε  ττηηςς  υυπποοχχρρεεώώσσεεώώςς  ττοουυςς  ααυυττήήςς  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  
µµεερριιµµννοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  ααππααγγόόρρεευυσσηη  ττηηςς  δδιιάάθθεεσσηηςς  ααππόό  τταα  κκυυλλιικκεείίαα  ττωωνν  γγηηππέέδδωωνν  σστταα  οοπποοίίαα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  
ααννααψψυυκκττιικκώώνν  κκλλππ..  εειιδδώώνν  σσεε  σσυυσσκκεευυαασσίίαα  ααππόό  γγυυααλλίί,,  ααλλοουυµµίίννιιοο  ήή  ππλλαασσττιικκόό  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ααππααγγόόρρεευυσσηη    
ππώώλληησσηηςς,,  δδιιάάθθεεσσηηςς  κκααιι  κκααττααννάάλλωωσσηηςς  οοιιννοοππννεευυµµααττωωδδώώνν  πποοττώώνν  εεννττόόςς  ττηηςς  ααθθλληηττιικκήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ((ααππόόφφαασσηη  
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ΑΑ..∆∆  44//0055  άάρρθθρροο  6677αα))..  

  
55..  ΟΟιι  γγηηππεεδδοούύχχοοιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττηηνν  ΑΑσσττυυννοοµµιικκήή  ∆∆ύύννααµµηη  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  γγήήππεεδδοο  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  

µµεερριιµµννοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττηηςς  εεφφααρρµµοογγήήςς  ττηηςς  ααππααγγόόρρεευυσσηηςς  ττοουυ  κκααππννίίσσµµααττοοςς  σσεε  ααυυττόό..  
  
66..  ΟΟιι  γγηηππεεδδοούύχχοοιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  µµεερριιµµννοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττωωνν  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεεωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  µµεεττάάδδοοσσηηςς  

ττοουυ  ααγγώώνναα..,,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  σσττοο  σσχχεεττιικκόό  ιιδδιιωωττιικκόό  σσυυµµφφωωννηηττιικκόό  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  ααννττίίσσττοοιιχχωωνν  
δδιικκααιιωωµµάάττωωνν..  ΕΕιιδδιικκάά  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  τταα  σσχχεεττιικκάά  δδιικκααιιώώµµαατταα  σσττηηνν  FFOORRTTHHNNEETT  MMEEDDIIAA  
HHOOLLDDIINNGGSS,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  µµεερριιµµννοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  όόρρωωνν  ττοουυ  ααππόό  88--77--22001133  ιιδδιιωωττιικκοούύ  
σσυυµµφφωωννηηττιικκοούύ  ,,  ηη  ππααρρααββίίαασσηη  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εεππιισσεείίεειι  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ααννττίίσσττοοιιχχωωνν  ππρροοββλλεεππόόµµεεννωωνν  πποοιιννιικκώώνν  ρρηηττρρώώνν..  
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77..  ΌΌλλοοιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  ττωωνν  οοµµάάδδωωνν  πποουυ  ττιιµµωωρροούύννττααιι  µµεε  πποοιιννήή  ττέέλλεεσσηηςς  ααγγώώνναα  χχωωρρίίςς  θθεεααττέέςς  ((κκεεκκλλεειισσµµέέννωωνν  ττωωνν  
θθυυρρώώνν)),,  θθαα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  σσττοο  γγήήππεεδδοο  πποουυ  έέχχοουυνν  δδηηλλώώσσεειι,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  άάρρθθρροο  22  ππααρρ..  iivv  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  
ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ααλλλλάά  χχωωρρίίςς  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  φφιιλλάάθθλλωωνν  ((κκεεκκλλεειισσµµέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν))..  ΤΤαα  δδιικκααιιοούύµµεενναα  εειισσόόδδοουυ  ππρρόόσσωωππαα,,  
σσεε  µµίίαα  ττέέττοοιιαα  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  3311  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  ΣΣεε  
ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδιιααππιισσττωωθθεείί  ααππόό  τταα  ααρρµµόόδδιιαα  όόρργγαανναα  ππααρράάββαασσηη  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  εεφφααρρµµόόζζοοννττααιι  οοιι  
σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  

  
OO  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((κκοοµµιισσάάρριιοοςς))  ττοουυ  ααγγώώνναα  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ααννααγγρράάφφεειι  σσττοο  φφύύλλλλοο  ααγγώώνναα  ττοονν  αακκρριιββήή  
ααρριιθθµµόό  ττωωνν  ααττόόµµωωνν  τταα  οοπποοίίαα  ττυυχχόόνν  εειισσήήλλθθαανν  σσττοο  γγήήππεεδδοο  χχωωρρίίςς  νναα  έέχχοουυνν  δδιικκααίίωωµµαα..    
  

88..  ΤΤαα  µµέέλληη  ττηηςς  ααπποοσσττοολλήήςς  ττωωνν  οοµµάάδδωωνν,,  ((εεκκττόόςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν,,  ττοουυ  ΠΠρροοπποοννηηττήή  κκααιι  ττοουυ  ΑΑ΄́  ΒΒοοηηθθοούύ  ΠΠρροοπποοννηηττήή))  τταα  
οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  δδιικκααίίωωµµαα  εειισσόόδδοουυ  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  κκααιι  ππααρρααµµοοννήήςς  σσττοονν  ππάάγγκκοο  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  φφέέρροουυνν  ττηηνν  εειιδδιικκήή  
δδιιααππίίσσττεευυσσηη  µµεε  ττηηνν  φφωωττοογγρρααφφίίαα,,  ττοο  οοννοοµµααττεεππώώννυυµµοο  κκααιι  ττηηνν  ιιδδιιόόττηηττάά  ττοουυςς,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ττοουυςς  χχοορρηηγγεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  
ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  
  
OO  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((κκοοµµιισσάάρριιοοςς))  ττοουυ  ααγγώώνναα  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  εελλέέγγχχεειι  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω..  
  

99..    ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλεειι  νναα  µµεερριιµµννάά  γγιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  άάδδεειιααςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  κκάάθθεε  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώνναα  ττηηςς  ααππόό  
ττηηνν  ααρρµµόόδδιιαα  κκααττάά  ττοο  άάρρθθρροο  5566αα  ππααρρ..  99  νν..  22772255//11999999  ααρρχχήή  ήήττοοιι  ααππόό  ττοονν  ππρροοϊϊσσττάάµµεεννοο  ττηηςς  ααρρµµόόδδιιααςς  γγιιαα  τταα  θθέέµµαατταα  
ααθθλληηττιισσµµοούύ  υυππηηρρεεσσίίααςς  ττηηςς  οοιικκεείίααςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς..  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  ττηηςς  άάδδεειιααςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι  σσττηηνν  οοιικκεείίαα  
αασσττυυννοοµµιικκήή  ήή,,  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη,,  λλιιµµεεννιικκήή  ααρρχχήή  γγιιαα  ττηη  λλήήψψηη  ττωωνν  ααννααγγκκααίίωωνν  µµέέττρρωωνν  αασσφφάάλλεειιααςς  κκααιι  ττάάξξηηςς..  ΚΚααττάά  ττηηνν  
δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς,,  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλεειι  νναα  κκοοιιννοοπποοιιεείί  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττηηνν  άάδδεειιαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  κκάάθθεε  
ααγγώώνναα    ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  ττηηνν  έέκκδδοοσσήή  ττηηςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  µµεερριιµµννήήσσεειι  γγιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσήή  ττηηςς  ήή  δδεενν  δδιιααθθέέττεειι  
ττέέττοοιιαα  άάδδεειιαα  ήή  δδεενν  ττηηνν  κκοοιιννοοπποοιιήήσσεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέωωςς  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,    oo  ααγγώώννααςς  
δδεενν  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  κκααιι  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  σσττοονν  ΚΚααννοοννιισσµµόό  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  κκααιι  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  
ΚΚααννοοννιισσµµόό  πποοιιννέέςς  ααππόό  ττοο  ΜΜ∆∆ΟΟ  µµεεττάά  ααππόό  ππααρρααπποοµµππήή  ααππόό  ττοο  ∆∆ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..    

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  99οο  
ΤΤΑΑΪΪΜΜ  ––  ΑΑΟΟΥΥΤΤ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  ((ΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟ  TTVV  ΤΤΑΑΪΪΜΜ  ––  ΑΑΟΟΥΥΤΤ))  ––  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΑΑΪΪΜΜ  ΑΑΟΟΥΥΤΤ  

AA..11        ΟΟρριισσµµόόςς  

ΗΗ  οορργγααννώώττρριιαα  ααρρχχήή  ττηηςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς,,  µµπποορρεείί  νναα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  ααππόό  µµόόννηη  ττηηςς,,  ππόόττεε  θθαα  εεφφααρρµµόόζζοοννττααιι  τταα  
ττηηλλεεοοππττιικκάά  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  κκααιι  εεππιιππλλέέοονν  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ααυυττώώνν  ((6600  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα..))  

BB..22    ΚΚααννόόννααςς  

BB..22..11    ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίοοδδοο,,  11  ΤΤηηλλεεοοππττιικκόό  ττάάιιµµ  άάοουυττ  εεππιιττρρέέππεεττααιι,,  εεππιιππλλέέοονν  ττωωνν  χχρρεεοουυµµέέννωωνν  κκααννοοννιικκώώνν    ττάάϊϊµµ  
άάοουυττ..  ΤΤηηλλεεοοππττιικκάά  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  σσττιιςς  ππααρρααττάάσσεειιςς,,  δδεενν  εεππιιττρρέέπποοννττααιι..  

BB..22..22  ΤΤοο  ππρρώώττοο  ττάάιιµµ  άάοουυττ  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίοοδδοο  ((οοµµάάδδοοςς  ήή    ΤΤηηλλεεοοππττιικκόό))  θθαα  εείίννααιι  6600  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν  σσεε  δδιιάάρρκκεειιαα..  

BB..22..33  ΗΗ  δδιιάάρρκκεειιαα  όόλλωωνν  ττωωνν  άάλλλλωωνν  χχρρεεοούύµµεεννωωνν  ττάάϊϊµµ  άάοουυττςς  σσεε  µµίίαα  ππεερρίίοοδδοο  θθαα  εείίννααιι  6600  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα..  

BB..22..44    ΚΚααιι  οοιι  δδύύοο  οοµµάάδδεεςς  δδιικκααιιοούύννττααιι  22  χχρρεεοούύµµεενναα  ττάάιιµµ  άάοουυττςς  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  ηηµµιιχχρρόόννοουυ  κκααιι  33  σσττηη  
δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  δδεευυττέέρροουυ  ηηµµιιχχρρόόννοουυ..  

  ΑΑυυττάά  τταα  χχρρεεοούύµµεενναα  ττάάϊϊµµ  άάοουυττςς  µµπποορροούύνν  νναα  ζζηηττηηθθοούύνν  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  χχρροοννιικκήή  σσττιιγγµµήή  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  
ααγγώώννοοςς  κκααιι  ηη  δδιιάάρρκκεειιάά  ττοουυςς  εείίννααιι::  

••  ΕΕάάνν  λλοογγίίζζοοννττααιι  ωωςς  ΤΤηηλλεεοοππττιικκάά  ττάάιιµµ  άάοουυττ  ,,  6600  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα,,  εεάάνν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ΤΤηηλλεεοοππττιικκάά  ττάάιιµµ  άάοουυττ,,  
ππ..χχ..  ττοο  ππρρώώττοο  σσεε  µµίίαα  ππεερρίίοοδδοο  ήή    

••  ΕΕάάνν  δδεενν  λλοογγίίζζοοννττααιι  ωωςς  ττηηλλεεοοππττιικκάά  ττωωνν  6600  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα,,  ππ..χχ..  ζζηηττοούύµµεενναα  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  οοµµάάδδαα,,  
µµεεττάά  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττωωνν  ΤΤηηλλεεοοππττιικκώώνν  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ..  

ΓΓ..33  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  

ΓΓ..33..11  ΣΣεε  ιιδδααννιικκήή  ππεερρίίππττωωσσηη,,  τταα  ΤΤηηλλεεοοππττιικκάά  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  λλααµµββάάννοοννττααιι  55  λλεεππττάά  ππρριινν  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  
ππεερριιόόδδοουυ..    

    ΩΩσσττόόσσοο,,  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  εεγγγγύύηησσηη  όόττιι  θθαα  ττηηρρεείίττααιι  ττοο  ωωςς  άάννωω  χχρροοννοοδδιιάάγγρρααµµµµαα..  

ΓΓ..33..22  ΕΕάάνν  κκααµµίίαα  ααππόό  ττιιςς  δδύύοο  οοµµάάδδεεςς  δδεενν  έέχχεειι  ζζηηττήήσσεειι  χχρρεεοούύµµεεννοο  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  εεννώώ  ααπποοµµέέννοουυνν  55  λλεεππττάά  γγιιαα  ττηη  
λλήήξξηη  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  ττόόττεε  έένναα  ΤΤηηλλεεοοππττιικκόό  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  θθαα  χχοορρηηγγεείίττααιι  µµεε  ττηηνν  ππρρώώττηη  εευυκκααιιρρίίαα,,  όότταανν  ηη  µµππάάλλαα  
εείίννααιι  ννεεκκρρήή  κκααιι  ττοο  χχρροοννόόµµεεττρροο  ττοουυ  ααγγώώννοοςς  σσττααµµααττηηµµέέννοο..  ΑΑυυττόό  ττοο  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ,,  δδεε  θθαα  χχρρεεώώννεεττααιι  εεννααννττίίοονν  
κκααµµίίααςς  οοµµάάδδααςς..  

ΓΓ..33..33  ΕΕάάνν  σσεε  µµίίαα  εεκκ  ττωωνν  δδύύοο  οοµµάάδδωωνν  έέχχεειι    χχοορρηηγγηηθθεείί  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  ππρριινν  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  55  λλεεππττάά  γγιιαα  ττηη  λλήήξξηη  ττηηςς  
ππεερριιόόδδοουυ,,  ααυυττόό  ττοο  χχρρεεοούύµµεεννοο  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  θθαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθεείί  ωωςς  ττηηλλεεοοππττιικκόό  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ..  

  ΑΑυυττόό  ττοο  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  θθαα  µµεεττρρήήσσεειι  ωωςς  ΤΤηηλλεεοοππττιικκόό  κκααιι  ωωςς  χχρρεεοούύµµεεννοο,,  γγιιαα  ττηηνν  οοµµάάδδαα  πποουυ  ττοο  ζζήήττηησσεε..  

ΓΓ..33..44        ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ααυυττήή  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  θθαα  υυππάάρρχχεειι  κκααττ’’  εελλάάχχιισσττοο  11  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίοοδδοο  κκααιι  µµέέγγιισσττοο  66  ττάάϊϊµµ  
άάοουυττςς  σσττοο  ππρρώώττοο  ηηµµίίχχρροοννοο  κκααιι  µµέέγγιισσττοο,,  88  ττάάϊϊµµ  άάοουυττςς  σσττοο  δδεεύύττεερροο  ηηµµίίχχρροοννοο..    
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ΧΧοορρήήγγηησσηη  ΤΤάάϊϊµµ  ΆΆοουυττ  

ΑΑ..11        ΟΟρριισσµµόόςς    

ΤΤάάϊϊµµ  άάοουυττ,,  εείίννααιι  µµίίαα  δδιιαακκοοππήή  ττοουυ  ππααιιχχννιιδδιιοούύ,,    πποουυ  ζζηηττάά  οο  ππρροοπποοννηηττήήςς  ήή  οο  ββοοηηθθόόςς  ππρροοπποοννηηττήή..    

ΒΒ..22        ΚΚααννόόννααςς  

ΒΒ..22..11..  ΚΚάάθθεε  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  δδιιααρρκκεείί  11  λλεεππττόό..  
  

ΒΒ..22..22..  ΈΈνναα  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  µµπποορρεείί  νναα  χχοορρηηγγηηθθεείί  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  µµίίααςς  εευυκκααιιρρίίααςς  γγιιαα  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ..  
  

ΒΒ..22..33  ΜΜίίαα  εευυκκααιιρρίίαα  γγιιαα  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  ααρρχχίίζζεειι  όότταανν::  

••  ΚΚααιι  γγιιαα  ττιιςς  δδύύοο  οοµµάάδδεεςς  όότταανν  ηη  µµππάάλλαα  ννεεκκρρώώννεειι,,  ττοο  χχρροοννόόµµεεττρροο  ττοουυ  ππααιιχχννιιδδιιοούύ  εείίννααιι  σσττααµµααττηηµµέέννοο  κκααιι  οο  
δδιιααιιττηηττήήςς  έέχχεειι  ττεελλεειιώώσσεειι  ττηηνν  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττοουυ  µµεε  ττηηνν  γγρρααµµµµααττεείίαα..  

••  ΚΚααιι  γγιιαα  ττιιςς  δδύύοο  οοµµάάδδεεςς,,  ηη  µµππάάλλαα  ννεεκκρρώώννεειι  µµεεττάά  ααππόό  ππεεττυυχχηηµµέέννηη,,  ττεελλεευυττααίίαα  ήή  µµοοννααδδιικκήή,,  εελλεεύύθθεερρηη  
ββοολλήή..  

••  ΓΓιιαα  ττηηνν  οοµµάάδδαα  πποουυ  δδεενν  σσκκόόρρααρρεε,,  εεάάνν  έένναα  κκααλλάάθθιι  σσηηµµεειιωωθθεείί..  
  

ΒΒ..22..44  ΜΜίίαα  εευυκκααιιρρίίαα  γγιιαα  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  ττεελλεειιώώννεειι  όότταανν  ηη  µµππάάλλαα  εείίννααιι  σσττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττοουυ  ππααίίκκττηη  γγιιαα  εεππααννααφφοορράά  ααππόό  θθέέσσηη  
εεκκττόόςς  οορρίίωωνν  ήή  γγιιαα  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ήή  µµοοννααδδιικκήήςς  εελλεεύύθθεερρηηςς  ββοολλήήςς..  
  
  
ΒΒ..22..55  ΣΣεε  κκάάθθεε  οοµµάάδδαα  µµπποορροούύνν  νναα  χχοορρηηγγηηθθοούύνν::  

••  22  ττάάιιµµ  άάοουυττςς  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  ηηµµιιχχρρόόννοουυ  

••  33  ττάάιιµµ  άάοουυττςς  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  δδεεύύττεερροουυ  ηηµµιιχχρρόόννοουυ  ,,  µµεε  µµέέγγιισσττοο  ααρριιθθµµόό  22  εεξξ  ααυυττώώνν  ττωωνν    ττάάιιµµ  άάοουυττ  σστταα  
ττεελλεευυττααίίαα  22  λλεεππττάά  ττοουυ  δδεεύύττεερροουυ  ηηµµιιχχρρόόννοουυ..    

••  11  ττάάιιµµ  άάοουυττ  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  κκάάθθεε  ππααρράάτταασσηηςς..  
  

ΒΒ..22..66  ΑΑχχρρηησσιιµµοοπποοίίηητταα  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  δδεε  µµεεττααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  εεππόόµµεεννοο  ηηµµίίχχρροοννοο  ήή  ππααρράάτταασσηη..  
  
ΒΒ..22..77..  ΤΤοο  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  χχρρεεώώννεεττααιι  σσττηηνν  οοµµάάδδαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  οο  ππρροοπποοννηηττήήςς  ππρρώώττοοςς  υυππέέββααλλλλεε  ττοο  ααίίττηηµµαα,,  εεκκττόόςς  αανν  ττοο  ττάάϊϊµµ  
άάοουυττ  χχοορρηηγγήήθθηηκκεε    µµεεττάά  ααππόό  κκααλλάάθθιι  πποουυ  ππέέττυυχχαανν  οοιι  ααννττίίππααλλοοιι  χχωωρρίίςς  νναα  έέχχεειι  κκααττααλλοογγιισσττεείί  σσφφάάλλµµαα  ήή  ππααρράάββαασσηη..  
  
ΒΒ..22..88..  ΈΈνναα  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  δδεενν  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  σσττηηνν  οοµµάάδδαα  πποουυ  σσκκόόρρααρρεε  όότταανν  ττοο  χχρροοννόόµµεεττρροο  ττοουυ  ππααιιχχννιιδδιιοούύ  δδεείίχχννεειι  22::0000  
λλεεππττάά  ήή  λλιιγγόόττεερροο  σσττηηνν  ττέέττααρρττηη  ππεερρίίοοδδοο  κκααιι  σσεε  κκάάθθεε  ππααρράάτταασσηη  κκααιι  µµεεττάά  ααππόό  ππεεττυυχχηηµµέέννηη  κκααλλααθθιιάά    εεκκττόόςς  κκιι  εεάάνν  έέννααςς  
δδιιααιιττηηττήήςς  έέχχεειι  σσττααµµααττήήσσεειι  ττοο  ππααιιχχννίίδδιι..  

ΓΓ..33        ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  

ΓΓ..33..11..  ΜΜόόννοο  οο  ππρροοπποοννηηττήήςς  ήή  οο  ββοοηηθθόόςς  ππρροοπποοννηηττήή  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  ζζηηττήήσσεειι  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ..  ΑΑυυττόό  θθαα  ττοο  κκάάννεειι  έέχχοοννττααςς  
εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  οοππττιικκήή  εεππααφφήή  µµεε  ττοονν  σσηηµµεειιωωττήή  ήή  ππηηγγααίίννοοννττααςς  σσττοο  ττρρααππέέζζιι  ττηηςς  γγρρααµµµµααττεείίααςς,,  ζζηηττώώννττααςς  ττοουυ  κκααθθααρράά  ττάάϊϊµµ  
άάοουυττ,,  κκάάννοοννττααςς  ττοο  σσχχεεττιικκόό  σσήήµµαα  µµεε  τταα  χχέέρριιαα  ττοουυ..  
  
ΓΓ..33..22..ΗΗ  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ,,  µµπποορρεείί  νναα  αακκυυρρωωθθεείί  µµόόννοο  ππρριινν  ηηχχήήσσεειι  ηη  κκόόρρνναα  ττοουυ  σσηηµµεειιωωττήή,,  γγιιαα  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  
ααίίττηηµµαα..    
  
ΓΓ..33..33..  ΗΗ  ππεερρίίοοδδοοςς  ττοουυ  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ::  

••  ΑΑρρχχίίζζεειι,,  όότταανν  οο  δδιιααιιττηηττήήςς  σσφφυυρρίίζζεειι  κκααιι  κκάάννεειι  ττοο  σσήήµµαα  ττοουυ  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ..  

••  ΤΤεελλεειιώώννεειι,,  όότταανν  οο  δδιιααιιττηηττήήςς  σσφφυυρρίίζζεειι  κκααιι  γγννέέψψεειι  σσττιιςς  οοµµάάδδεεςς  νναα  εεππιισσττρρέέψψοουυνν  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..  

  
ΓΓ..33..44..  ΑΑµµέέσσωωςς  µµόόλλιιςς  ααρρχχίίσσεειι  ηη  εευυκκααιιρρίίαα  γγιιαα  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ,,  οο  σσηηµµεειιωωττήήςς  θθαα  δδεείίξξεειι  σσττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς,,  ηηχχώώννττααςς  ττηηνν  κκόόρρνναα  
ττοουυ,,  όόττιι  έέχχεειι  υυπποοββλληηθθεείί  ααίίττηηµµαα  γγιιαα  χχοορρήήγγηησσηη  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ..    

ΑΑνν  µµππεειι  κκααλλάάθθιι  σσεε  ββάάρροοςς  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  πποουυ  ζζήήττηησσεε  ττοο  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ,,  οο  χχρροοννοοµµέέττρρηηςς  θθαα  σσττααµµααττήήσσεειι  ααµµέέσσωωςς  ττοο  
χχρροοννόόµµεεττρροο  ττοουυ  ππααιιχχννιιδδιιοούύ  κκααιι  θθαα  ηηχχήήσσεειι  ττηηνν  κκόόρρνναα  ττοουυ..  

  
ΓΓ..33..55..  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  κκααιι  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  δδιιααλλεείίµµµµααττοοςς  ττοουυ  ππααιιχχννιιδδιιοούύ  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  
δδεεύύττεερρηηςς  ((22ηηςς)),,  ττέέττααρρττηηςς  ((44ηηςς))  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  κκάάθθεε  ππααρράάτταασσηηςς  οοιι  ππααίίκκττεεςς  µµπποορροούύνν  νναα  ααφφήήσσοουυνν  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  
κκααιι  νναα  κκάάθθοοννττααιι  σσττοονν  ππάάγγκκοο  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ττοουυςς,,    κκααιι  τταα  µµέέλληη  ττοουυ  ππάάγγκκοουυ  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  έέχχοουυνν  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ππάάγγκκοουυ  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  µµπποουυνν  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο,,  υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  ααυυττοοίί    ππααρρααµµέέννοουυνν  κκοοννττάά  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ππάάγγκκοουυ..  
  
ΓΓ..33..66..  ΕΕάάνν  ττοο  ααίίττηηµµαα  γγιιαα  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  γγίίννεειι  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  οοµµάάδδαα,,  ααφφόόττοουυ  ηη  µµππάάλλαα  εείίννααιι  σσττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττοουυ  σσοουυττέέρρ  ττωωνν  
εελλεευυθθέέρρωωνν  ββοολλώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ππρρώώττηη  ήή    µµοοννααδδιικκήή  εελλεεύύθθεερρηη  ββοολλήή,,  ττοο  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  θθαα  χχοορρηηγγεείίττααιι  εεάάνν::  
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••  ΗΗ  ττεελλεευυττααίίαα  ήή  µµοοννααδδιικκήή  εελλεεύύθθεερρηη  ββοολλήή  εείίννααιι  ππεεττυυχχηηµµέέννηη..  

••  ΗΗ  ττεελλεευυττααίίαα  ήή  µµοοννααδδιικκήή  εελλεεύύθθεερρηη  ββοολλήή  αακκοολλοουυθθεείίττααιι  ααππόό  εεππααννααφφοορράά  ααππόό  εεκκττόόςς  οορρίίωωνν,,  ααππόό  ττηηνν  
ππρροοέέκκτταασσηη  ττηηςς  κκεεννττρριικκήήςς  γγρρααµµµµήήςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  ααππέέννααννττιι  ααππόό  ττοο  ττρρααππέέζζιι  ττηηςς  γγρρααµµµµααττεείίααςς..  

••  ΈΈνναα  σσφφάάλλµµαα  κκααττααλλοογγιισσθθεείί  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  εελλεευυθθέέρρωωνν  ββοολλώώνν..  ΣΣεε  ααυυττήή  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ηη  εελλεεύύθθεερρηη  
ββοολλήή//έέςς  θθαα  οολλοοκκλληηρρώώννοοννττααιι  κκααιι  ττοο  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ππρριινν  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  πποοιιννήήςς  γγιιαα  ττοο  
ννέέοο  σσφφάάλλµµαα..  

••  ΈΈνναα  σσφφάάλλµµαα  κκααττααλλοογγιισσθθεείί  ππρριινν  ηη  µµππάάλλαα  ζζωωννττααννέέψψεειι  µµεεττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ήή  µµοοννααδδιικκήή  εελλεεύύθθεερρηη  ββοολλήή..  
ΣΣεε  ααυυττήή  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ττοο  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ππρριινν  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  πποοιιννήήςς  γγιιαα  ττοο  ννέέοο  
σσφφάάλλµµαα..  

••  ΜΜίίαα  ππααρράάββαασσηη  κκααττααλλοογγιισσθθεείί  ππρριινν  ηη  µµππάάλλαα  ζζωωννττααννέέψψεειι,,  µµεεττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ήή  µµοοννααδδιικκήή  εελλεεύύθθεερρηη  ββοολλήή..  
ΣΣεε  ααυυττήή  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ττοο  ττάάϊϊµµ  άάοουυττ  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ππρριινν  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  εεππααννααφφοορράάςς  ααππόό  εεκκττόόςς  
οορρίίωωνν..  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  σσεεττ  εελλεευυθθέέρρωωνν  ββοολλώώνν  ήή//κκααιι  κκααττοοχχήήςς  ττηηςς  µµππάάλλααςς,,  πποουυ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  
ττηηςς  11  πποοιιννήήςς  σσφφάάλλµµααττοοςς,,  κκάάθθεε  σσεεττ  θθαα  ααννττιιµµεεττωωππίίζζεεττααιι  ξξεεχχωωρριισσττάά..  

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1100οο    
∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  ––  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΕΕΣΣ    

  
11..    ΣΣττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  δδιικκααιιοούύννττααιι  νναα  λλάάββοουυνν  µµέέρροοςς  ααθθλληηττέέςς  κκααιι  ππρροοπποοννηηττέέςς  πποουυ  ππλληηρροούύνν  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττωωνν  

ΚΚααννοοννιισσµµώώνν  ττηηςς  ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ΕΕιιδδιικκάά  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  ππεερρίί  ααννττιικκαατταασσττάάσσεεωωςς  ((ααλλλλααγγήήςς))  ααλλλλοοδδααπποούύ  
κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήή,,  όόπποουυ  ααυυττήή  εεππιιττρρέέππεεττααιι,,  εεννττόόςς  ττωωνν  υυππόό  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ΝΝοοµµοοθθεεσσίίααςς,,  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ππρροοββλλεεπποοµµέέννωωνν  ππρροοθθεεσσµµιιώώνν,,  οο  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ππρροοββεείί  άάννεευυ  εεττέέρροουυ  εειιςς  ττηηνν  
εεππιικκύύρρωωσσηη  ττηηςς  λλύύσσεεωωςς  ττηηςς  σσυυµµββάάσσεεωωςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  µµεε  ττοονν  υυππόό  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ααλλλλοοδδααππόό  
κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήή  εεφφ''  όόσσοονν  ττοουυ  κκοοιιννοοπποοιιηηθθεείί  σσχχεεττιικκήή  ππρροοςς  ττοούύττοο  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  
ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  κκααιι  κκααττααγγγγεελλίίαα  ττηηςς  σσυυµµββάάσσεεωωςς  εερργγαασσίίααςς  εεννώώππιιοονν  ττωωνν  ααρρµµοοδδίίωωνν  οορργγάάννωωνν..  ΟΟιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  µµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  
ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσυυννοοµµοολλοογγοούύνν  όόττιι  ππααρρααιιττοούύννττααιι  ττοουυ  δδιικκααιιώώµµααττόόςς  ττοουυςς  υυπποοββοολλήήςς  
εεννσσττάάσσεεωωνν  κκααττ''  ααλλλλήήλλωωνν  δδιιαα  ττοονν  ωωςς  άάννωω  λλόόγγοο,,  ττυυχχόόνν  δδεε  υυπποοββλληηθθηησσόόµµεεννεεςς  εεννσσττάάσσεειιςς  ααπποορρρρίίππττοοννττααιι  ωωςς  
ααππααρράάδδεεκκττεεςς..  
  

22..  ΚΚάάθθεε  οοµµάάδδαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  δδηηλλώώννεειι  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς  µµέέχχρριι  
1122  ααθθλληηττέέςς,,  µµεε  ττηηνν  εεππιιφφύύλλααξξηη  ττωωνν  οοιικκεείίωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττοονν  ααννώώττααττοο  ααρριιθθµµόό  ααννάά  κκααττηηγγοορρίίαα  ααθθλληηττώώνν..    

    
33..  ΓΓιιαα  τταα  θθέέµµαατταα  ττοουυ  ααρριιθθµµοούύ  κκααιι  ττωωνν  κκααττηηγγοορριιώώνν  ααθθλληηττώώνν  πποουυ  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  δδιιααττηηρρεείί  σσττηηνν  δδύύννααµµήή  ττηηςς  κκααιι  νναα  

χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ,,  ααννττιικκααττάάσστταασσήήςς  ττοουυςς,,  ττοουυ  ππεερριιεεχχοοµµέέννοουυ  ττωωνν  σσυυµµββάάσσεεωωνν  πποουυ  κκααττααρρττίίζζοοννττααιι    µµεεττααξξύύ  
ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττώώνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  ττωωνν  
κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττώώνν  ττοουυςς  ιισσχχύύοουυνν  τταα  ππρροοββλλεεππόόµµεενναα  σσττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ΑΑ11  
ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς    

  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1111οο          
ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  --  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΟΟ  ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  
  
ΟΟιι  ππρρώώττοοιι  ππρροοπποοννηηττέέςς  ττωωνν  ααγγωωννιιζζοοµµέέννωωνν  οοµµάάδδωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  έέννααςς  ααθθλληηττήήςς  ααππόό  κκάάθθεε  µµίίαα  οοµµάάδδαα,,  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  
εεππιιλλέέγγεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ππρροοπποοννηηττήή  ττοουυ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  εευυ  ααγγωωννίίζζεεσσθθααιι  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  
ααθθλλήήµµααττοοςς  νναα  ππααρρίίσσττααννττααιι  σσεε  κκοοιιννήή  σσυυννέέννττεευυξξηη  ττύύπποουυ  µµεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  κκααθθώώςς  κκααιι  κκάάθθεε  
ααγγώώνναα  εεππίίδδεειιξξηηςς  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  νναα  ππρροοββααίίννοουυνν  σσεε  δδηηλλώώσσεειιςς  σσττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττωωνν  
ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ..  ΠΠρρώώττοοιι  σσττηηνν  σσυυννέέννττεευυξξηη  ττύύπποουυ  θθαα  λλααµµββάάννοουυνν  ττοονν  λλόόγγοο  οο  ππρρώώττοοςς  ππρροοπποοννηηττήήςς  κκααιι  οο  ααθθλληηττήήςς  ττηηςς  
φφιιλλοοξξεεννοούύµµεεννηηςς  οοµµάάδδααςς  κκααιι  εενν  σσυυννεεχχεείίαα  οο  ππρρώώττοοςς  ππρροοπποοννηηττήήςς  κκααιι  οο  ααθθλληηττήήςς  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οοµµάάδδααςς..    
  
ΚΚάάθθεε  οοµµάάδδαα  θθαα  δδιιαασσφφααλλίίζζεειι  όόττιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδύύοο  ((22))  ααθθλληηττέέςς  ττηηςς  θθαα  σσυυννααννττώώννττααιι  µµεε  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττωωνν  ΜΜΜΜΕΕ  σσττηηνν  
µµεειικκττήή  ζζώώννηη  ήή  εεάάνν  ααυυττόό  δδεενν  εείίννααιι  εεφφιικκττόό  σσεε  κκααττάάλλλληηλλοο  µµέέρροοςς  ππλληησσίίοονν  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροοχχήή  
δδηηλλώώσσεεωωνν  µµεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΠΠρρώώττοοιι  θθαα  κκάάννοουυνν  δδηηλλώώσσεειιςς  οοιι  ααθθλληηττέέςς  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύµµεεννηηςς  οοµµάάδδααςς  κκααιι  εενν  
σσυυννεεχχεείίαα  οοιι  ααθθλληηττέέςς  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οοµµάάδδααςς..  
  
ΕΕιιδδιικκάά  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  τταα  σσχχεεττιικκάά  δδιικκααιιώώµµαατταα  σσττηηνν  FFOORRTTHHNNEETT  MMEEDDIIAA  HHOOLLDDIINNGGSS,,  θθαα  
ππρρέέππεειι  νναα  µµεερριιµµννοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  όόρρωωνν  ττοουυ  ααππόό  88--77--22001133  ιιδδιιωωττιικκοούύ  σσυυµµφφωωννηηττιικκοούύ  ,,  ηη  ππααρρααββίίαασσηη  
ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εεππιισσεείίεειι  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ααννττίίσσττοοιιχχωωνν  ππρροοββλλεεππόόµµεεννωωνν  πποοιιννιικκώώνν  ρρηηττρρώώνν..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1122οο          
ΑΑΝΝΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  

  
ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννααββοολλήή  ααγγώώννωωνν,,  ιισσχχύύοουυνν  τταα  ααννααφφεερρόόµµεενναα  σσττιιςς  οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ττοουυ  

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  κκααιι  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς..  
  
ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ΕΕθθννιικκήή  οοµµάάδδαα  ΑΑννδδρρώώνν  ((σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  ααννττιιππρροοσσωωππεευυττιικκώώνν  

σσυυγγκκρροοττηηµµάάττωωνν  ττωωνν  ΕΕννόόππλλωωνν  ∆∆υυννάάµµεεωωνν))  ααππαασσχχοολλεείί  ααθθλληηττέέςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  πποουυ  µµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα,,  ττοο  ∆∆..ΣΣ..  
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ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ήή  ηη  κκααττ''  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσίίνν  ττοουυ  εεννεερργγοούύσσαα  ααρρµµόόδδιιαα  εεππιιττρροοππήή,,  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  µµηηνν  ααννααββάάλλεειι  
όόλλοουυςς  ττοουυ  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηηµµέέρρααςς,,  ααλλλλάά  µµόόννοο  όόσσοουυςς  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  κκααιι  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  
δδιιεεξξααχχθθοούύνν,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  όόσσαα  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσµµοούύςς..  

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1133οο    
ΕΕΝΝΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΥΥΓΓΕΕΣΣ    

  
αα))  ΟΟιι  εεννσσττάάσσεειιςς  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  όόσσαα  οορρίίζζοοννττααιι  σσττοο  οοιικκεείίοο  άάρρθθρροο  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  

ααρρµµοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ππρρέέππεειι  δδεε  γγιιαα  νναα  γγίίννοουυνν  ττυυππιικκάά  δδεεκκττέέςς  ππρροοςς  σσυυζζήήττηησσηη,,  νναα  ββεεββααιιωωθθοούύνν  µµεε  έέγγγγρρααφφοο,,  
πποουυ  θθαα  έέχχεειι  ννόόµµιιµµαα  υυπποογγρρααφφεείί  µµέέσσαα  σσεε  δδύύοο  ((22))  εερργγάάσσιιµµεεςς  ηηµµέέρρεεςς,,  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  νναα  
σσυυννοοδδεεύύοοννττααιι,,  κκααττάά  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττοουυςς  ααππόό  ππααρράάββοολλοο,,  πποοσσοούύ  χχιιλλίίωωνν  ((11..000000,,0000  €€))  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  κκααττααββλληηθθεείί  σσττοονν  
ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  κκααιι  θθαα  κκααττααππέέσσεειι  υυππέέρρ  ττοουυ  ττεελλεευυττααίίοουυ  κκααττάά  πποοσσοοσσττόό  5500%%  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  έέννσστταασσηη  εευυδδοοκκιιµµήήσσεειι  
κκααιι  σσττοο  σσύύννοολλόό  ττοουυ  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααπποορρρριιφφθθεείί..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  εεππόόµµεεννοουυ  ααγγώώνναα,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  
σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  ΚΚΑΑΕΕ  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  υυπποοββάάλλεειι  εεννσσττάάσσεειιςς,,  σσεε  δδιιάάσσττηηµµαα  λλιιγγόόττεερροο  ααππόό  4488  ώώρρεεςς,,  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  
υυπποοσσττηηρρίίξξοουυνν  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  εεννσσττάάσσεειιςς  σσεε  δδιιάάσσττηηµµαα  µµιιααςς  ηηµµέέρρααςς  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΚΚααττάά  ττηηνν  φφάάσσηη  
ττωωνν  ppllaayy--  ooffffss,,    οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  υυπποοββάάλλεειι  εεννσσττάάσσεειιςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  ττιιςς  υυπποοσσττηηρρίίξξοουυνν  έέωωςς  ττιιςς  1122..000000  ττηηςς  
εεππόόµµεεννηηςς  εερργγάάσσιιµµηηςς  ηηµµέέρρααςς  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..    
  

ββ))  ΠΠρροοσσφφυυγγέέςς  κκααττάά  ττωωνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττωωνν  ααρρµµόόδδιιωωνν  οορργγάάννωωνν  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  αασσκκοούύννττααιι  εεννώώππιιοονν  ττοουυ  ΑΑ..ΣΣ..ΕΕ..ΑΑ..∆∆,,  
σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς..  

  
γγ))  ΟΟιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  µµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς  ττοουυςς,,  σσυυµµφφωωννοούύνν,,  ααπποοδδέέχχοοννττααιι  κκααιι  κκααθθιισσττοούύνν  

ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ααρρµµόόδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  ττωωνν  κκάάθθεε  φφύύσσηηςς  δδιιααφφοορρώώνν  πποουυ  θθαα  ππρροοκκύύψψοουυνν  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς  κκααιι  πποουυ  έέχχοουυνν  
σσχχέέσσηη  µµεε  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  κκααιι  ττηηνν  εερρµµηηννεείίαα  ττωωνν  ΝΝόόµµωωνν  πποουυ  ιισσχχύύοουυνν,,  ττοουυ  ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ,,  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσµµώώνν  κκααιι  ττωωνν  
ΠΠρροοκκηηρρύύξξεεωωνν  ττηηςς  ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ  κκααιι  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  κκααιι  πποουυ  
ααπποοττεελλοούύνν  σσύύµµββαασσηη  µµεεττααξξύύ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  κκααιι  ααθθλληηττώώνν,,  µµόόννοο  τταα  δδιικκααιιοοδδοοττιικκάά  όόρργγαανναα  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  
ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ααυυττέέςς,,  ααππααγγοορρεευυµµέέννηηςς  ρρηηττώώςς  κκάάθθεε  ππρροοσσφφυυγγήήςς  σστταα  ΠΠοολλιιττιικκάά  ∆∆ιικκαασσττήήρριιαα..  ΠΠρροοσσφφυυγγήή  ττωωνν  
ππρροοααννααφφεερροοµµέέννωωνν  ππρροοσσώώππωωνν  σστταα  ΠΠοολλιιττιικκάά  ∆∆ιικκαασσττήήρριιαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  εειιδδιικκάά  κκααιι  µµόόννοονν  γγιιαα  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  
οοιι  οοπποοίίεεςς  ααννααφφύύοοννττααιι  µµεεττααξξύύ  ττοουυςς,,  άάλλλλωωςς  ιισσχχύύοουυνν  οοιι  ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  ααππόό  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  
ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ∆∆ιικκααίίοουυ,,  κκυυρρώώσσεειιςς..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττυυχχόόνν  ππρροοσσφφυυγγήή  ΚΚΑΑΕΕ  κκααττάά  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ∆∆ΣΣ  ήή  άάλλλλωωνν  
οορργγάάννωωνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδεενν  εεππηηρρεεάάζζεειι  ττηηνν  ππρρόόοοδδοο  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1144οο        
ΠΠΑΑΡΡΑΑΠΠΤΤΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ––  ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ––  ΚΚΑΑΤΤΑΑΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΗΗΤΤΡΡΩΩΝΝ  

  
ΑΑ..  ΟΟιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  µµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα,,  οοιι  δδιιοοιικκηηττιικκοοίί  κκααιι  λλοοιιπποοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς  κκααιι  
ππρροοπποοννηηττέέςς  ττοουυςς,,  υυππόόκκεειιννττααιι  σσττιιςς  κκυυρρώώσσεειιςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσµµόό  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  
κκααιι  ττηηνν  κκεείίµµεεννηη  ΝΝοοµµοοθθεεσσίίαα  γγιιαα  τταα  ππααρρααππττώώµµαατταα  σστταα  οοπποοίίαα  ττυυχχόόνν  υυπποοππέέσσοουυνν  κκααιι  ττιιςς  ππααρρααββάάσσεειιςς  ττωωνν  κκααννοοννιισσµµώώνν  
ααυυττώώνν  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  εεννδδεεχχοοµµέέννωωςς  ππρροοββοούύνν..      
  
ΒΒ..  ΚΚΑΑΤΤΑΑΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΗΗΤΤΡΡΩΩΝΝ  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάάππττωωσσηηςς  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  ρρήήττρρααςς  κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττιιςς  σσυυµµββάάσσεειιςς  ττιιςς  
οοπποοίίεεςς  έέχχεειι  κκααττααρρττίίσσεειι  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εείίττεε  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  µµεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  εεννττόόςς  
έέδδρρααςς  ααγγώώννωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  µµεεττάά  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  σσχχεεττιικκήήςς  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  
ππρροοςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ    ήή  //  κκααιι  ττηηςς  άάδδεειιααςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  8844  ττοουυ  νν..  22772255//11999999  εείίττεε  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  
ππρροοββοολλήήςς  φφυυσσιικκώώνν  ήή  ννοοµµιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  άάννωω  ααγγώώννωωνν  σστταα  γγήήππεεδδαα  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  µµέέσσωω  ττωωνν  εενν  γγέέννεειι  
ττωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττοουυςς  µµεεττάά  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  σσχχεεττιικκήήςς  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  ππρροοςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  υυππέέρρ  ττωωνν  
ααννττιισσυυµµββααλλλλοοµµέέννωωνν  φφοορρέέωωνν    λλόόγγωω  ππααρράάββαασσηηςς  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε    εεκκ  ττωωνν  σσυυµµββααττιικκώώνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεώώνν  ττοουυςς,,  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  
ππααρρααχχωωρροούύνν  ρρηηττάά  κκιι  ααννεεππιιφφύύλλαακκτταα  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  ππααρραακκρρααττήήσσεειι,,  άάµµεεσσαα,,  ααυυττοοδδίίκκααιιαα  κκααιι  κκααττάά  
ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  έέννααννττιι  ππααννττόόςς  ττρρίίττοουυ,,  ααππόό  ττηηνν  ααννααλλοογγίίαα  ττοουυςς  σσεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααππααίίττηησσηη  κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεκκ  ττωωνν  
ααννωωττέέρρωω  σσυυµµββάάσσεεωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  ααιιττίίαα  χχρρηηµµααττιικκόό  πποοσσόό  πποουυ  ιισσοούύττααιι  µµεε  ττοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  ρρήήττρρααςς  πποουυ  
κκααττέέππεεσσεε  κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ    
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1155οο  
ΑΑ∆∆ΕΕΙΙΕΕΣΣ  
  
ΟΟιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ππααρρέέχχοουυνν  άάδδεειιαα  σσττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  ττοουυςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  
εεππιιλλέέγγοοννττααιι  γγιιαα  νναα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  εεππιιδδεείίξξεεωωςς  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..    ΑΑννττιιθθέέττωωςς  
υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  µµηηνν  ππααρρέέχχοουυνν  άάδδεειιαα  γγιιαα  ττηηνν  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττοουυςς  σσεε  ααγγώώννεεςς  εεππιιδδεείίξξεεωωςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  δδιιοορργγααννώώννοοννττααιι  ααππόό  
οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρίίττοο,,  εεάάνν  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωςς  δδεενν  ττοουυςς  χχοορρηηγγηηθθεείί  σσχχεεττιικκήή  έέγγγγρρααφφηη  έέγγκκρριισσηη  ααππόό  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1166οο  
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ    

  
ΑΑ''  ΕΕΙΙΣΣΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  
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αα))  ΜΜεε  ττηηνν  εεππιιφφύύλλααξξηη  ττηηςς  εεφφααρρµµοογγήήςς  ττηηςς  δδιιααττάάξξεεωωςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  11  ττοουυ  νν..  33337722//22000055,,  ηη  εευυθθύύννηη  κκααιι  εεππιιµµέέλλεειιαα  γγιιαα  ττηηνν  
έέκκδδοοσσηη,,  κκααιι  εενν  γγέέννεειι  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  ααννήήκκεειι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  σσττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚΑΑΕΕ..  ΗΗ  
δδιιάάθθεεσσηη  εειισσιιττηηρρίίωωνν    ααππόό  ττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  σσττηηνν  φφιιλλοοξξεεννοούύµµεεννηη  ΚΚΑΑΕΕ  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  αακκόόµµηη  κκααιι  µµεε  κκοοιιννήή  ττοουυςς  
σσυυµµφφωωννίίαα..  
ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  ηη  οοπποοίίαα  ππεερριιέέχχεεττααιι  σσττηηνν  εειιδδιικκήή  οοιικκοοννοοµµιικκήή  εεγγκκύύκκλλιιοο  πποουυ  θθαα  εεκκδδοοθθεείί  ααππόό  
ττοονν  ΣΣύύννδδεεσσµµοο  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  ααννααππόόσσππαασσττοο  µµέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  
ππρροοκκηηρρύύξξεεωωςς,,  ρρυυθθµµίίζζεεττααιι  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  θθέέµµαα  ααφφοορράά  ττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσήή  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ττιιςς  
κκααττηηγγοορρίίεεςς  κκααιι    ττοο  εείίδδοοςς  ααυυττώώνν..      

  
ΒΒ''  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΟΟΙΙΒΒΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  

  
ΣΣττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροοχχήή  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυςς  κκααττάά  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  
κκααττααββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚΑΑΕΕ,,  ααµµοοιιββήή  µµεε  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ννόόµµιιµµοουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  σσττοοιιχχεείίοουυ  πποουυ  υυππόόκκεειιττααιι  σσττιιςς  
εεκκάάσσττοοττεε  ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  κκρρααττήήσσεειιςς..  ΠΠλλέέοονν  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  ααµµοοιιββήήςς  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  µµεετταακκίίννηησσήήςς  ττοουυςς,,  
δδιικκααιιοούύννττααιι  εεξξόόδδωωνν  κκιιννήήσσεεωωςς  κκααιι  δδιιααµµοοννήήςς  τταα  οοπποοίίαα  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  ττηη  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚΑΑΕΕ,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  όόρροουυςς,,  
ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς  δδιιαακκρρίίσσεειιςς  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΕΕγγκκυυκκλλίίοουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  ααπποοττεελλεείί  ααννααππόόσσππαασσττοο  µµέέρροοςς  
ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  
  
ΓΓ''  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΟΟΙΙΒΒΗΗ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ  ((ΚΚΟΟΜΜΙΙΣΣΑΑΡΡΙΙΩΩΝΝ))  

  
ΣΣττοουυςς  ττεεχχννιικκοούύςς  ππααρρααττηηρρηηττέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροοχχήή  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυςς  κκααττάά  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  
ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  κκααττααββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚΑΑΕΕ,,  ααµµοοιιββήή  µµεε  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ννόόµµιιµµοουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  σσττοοιιχχεείίοουυ  πποουυ  
υυππόόκκεειιττααιι  σσττιιςς  εεκκάάσσττοοττεε  ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  κκρρααττήήσσεειιςς..  ΠΠλλέέοονν  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  ααµµοοιιββήήςς  οοιι  ττεεχχννιικκοοίί  ππααρρααττηηρρηηττέέςς  σσεε  
ππεερρίίππττωωσσηη  µµεετταακκίίννηησσήήςς  ττοουυςς,,  δδιικκααιιοούύννττααιι  εεξξόόδδωωνν  κκιιννήήσσεεωωςς  κκααιι  δδιιααµµοοννήήςς  τταα  οοπποοίίαα  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  ττηη  γγηηππεεδδοούύχχοο  
ΚΚΑΑΕΕ,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  όόρροουυςς,,  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς  δδιιαακκρρίίσσεειιςς  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΕΕγγκκυυκκλλίίοουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  
ααπποοττεελλεείί  ααννααππόόσσππαασσττοο  µµέέρροοςς  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  
  
∆∆''  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΤΤΩΩΝΝ//ΚΚΡΡΙΙΤΤΩΩΝΝ  

  
ΣΣττοουυςς  κκρριιττέέςς//σσηηµµεειιωωττέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροοχχήή  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυςς  κκααττάά  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ττοουυ  
ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  κκααττααββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚΑΑΕΕ,,  ααµµοοιιββήή  µµεε  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ννόόµµιιµµοουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  σσττοοιιχχεείίοουυ  πποουυ  υυππόόκκεειιττααιι  
σσττιιςς  εεκκάάσσττοοττεε  ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  κκρρααττήήσσεειιςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΕΕγγκκυυκκλλίίοουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  
ααπποοττεελλεείί  ααννααππόόσσππαασσττοο  µµέέρροοςς  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  
  
ΕΕ’’  ΕΕΞΞΟΟ∆∆ΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ  ∆∆ΙΙΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  

  
ΣΣττοουυςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττέέςς  ∆∆ιιααιιττηησσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροοχχήή  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυςς  κκααττάά  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  
ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  κκααττααββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚΑΑΕΕ,,  ααµµοοιιββήή  µµεε  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ννόόµµιιµµοουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  
σσττοοιιχχεείίοουυ  πποουυ  υυππόόκκεειιττααιι  σσττιιςς  εεκκάάσσττοοττεε  ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  κκρρααττήήσσεειιςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  
ΕΕγγκκυυκκλλίίοουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  ααπποοττεελλεείί  ααννααππόόσσππαασσττοο  µµέέρροοςς  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  
  
ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  ππεερριιέέχχεεττααιι  σσττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΕΕγγκκύύκκλλιιοο  πποουυ  εεκκδδίίδδεειι  οο  ΣΣύύννδδεεσσµµόόςς  
µµααςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  κκάάθθεε  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  ααννααππόόσσππαασσττοο  µµέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ππρροοκκηηρρύύξξεεωωςς  
οορρίίζζεεττααιι  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε    θθέέµµαα  ααφφοορράά  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ((ΒΒ’’,,  ΓΓ’’,,  ∆∆’’  κκααιι  ΕΕ’’))  ααµµοοιιββέέςς  κκααιι  έέξξοοδδαα..  
  
  
ΣΣΤΤ''  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΕΕΙΙΣΣΠΠΡΡΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

  
11..  ΤΤοο  κκααθθααρρόό  πποοσσόό  ττωωνν  εειισσππρράάξξεεωωνν  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  ααγγώώννωωνν,,  ππεερριιέέρρχχεεττααιι  σσττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..    
  
22..  ΣΣττοουυςς  ααγγώώννεεςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι,,  κκααττάά  ττηηνν  φφάάσσηη  ττωωνν  ppllaayy--ooffffss  κκααιι  εεάάνν  χχρρεειιαασσθθεείί  νναα  δδιιεεξξααχχθθεείί  µµοοννόόςς  

ααγγώώννααςς  ((ττρρίίττοοςς  ήή  ππέέµµππττοοςς))  γγιιαα  νναα  ααννααδδεειιχχθθεείί  ηη  ννιικκήήττρριιαα  οοµµάάδδαα  ττοο  κκααθθααρρόό  ππρροοϊϊόόνν  τταα  οοπποοίίοο  θθαα  ππρροοκκύύψψεειι  ααππόό  ττηηνν  
εεκκκκααθθάάρριισσηη  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  ττοουυ  ααγγώώνναα  θθαα  µµοοιιρράάζζεεττααιι  υυππόό  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεξξ  ηηµµιισσεείίααςς  ((5500  ––  5500%%))  σσττιιςς  
ααγγωωννιιζζόόµµεεννεεςς  ΚΚΑΑΕΕ..  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  µµηη  ααππόόδδοοσσηηςς  ααππόό  ττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  σσττηηνν  φφιιλλοοξξεεννοούύµµεεννηη  ΚΚΑΑΕΕ  ττοουυ  άάννωω  πποοσσοοσσττοούύ,,  ηη  φφιιλλοοξξεεννοούύµµεεννηη  
ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ααπποοσσττέέλλλλεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσχχεεττιικκήή  έέγγγγρρααφφηη  ααννααφφοορράά,,  ττηηνν  οοπποοίίαα  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  κκοοιιννοοπποοιιεείί  σσττηηνν  
γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚΑΑΕΕ  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  σσυυµµµµοορρφφωωθθεείί  µµεε  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσήή  ττηηςς  ττάάσσσσοοννττάάςς  ττηηςς  ππρροοθθεεσσµµίίαα  δδέέκκαα  ((1100))  
ηηµµεερρώώνν,,  µµεεττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  ππααρραακκρρααττεείί  πποοσσάά  ιισσόόπποοσσαα  µµεε  τταα  οοφφεειιλλόόµµεενναα  ααππόό  οοιιοοδδήήπποοττεε  
χχρρηηµµααττιικκόό  πποοσσόό  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  ββρρεεθθεείί  εειιςς  χχεείίρρααςς  ττοουυ,,  κκααττάά  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  έέννααννττιι  ππααννττόόςς  ττρρίίττοουυ  κκααιι  νναα  τταα  
ααπποοδδίίδδεειι  σσττηηνν  φφιιλλοοξξεεννοούύµµεεννηη  ΚΚΑΑΕΕ..    
  
ΗΗ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  ηη  οοµµάάδδαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  δδεενν  ππρροοσσήήλλθθεε  ήή  δδεενν  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  ήή  ααππεεχχώώρρηησσεε  ααππόό  ττοονν  ααγγώώνναα,,  δδεενν  δδιικκααιιοούύττααιι  
κκααννέένναα  χχρρηηµµααττιικκόό  πποοσσόό  ααππόό  ττιιςς  κκααθθααρρέέςς  εειισσππρράάξξεειιςς  ττοουυ,,  εεφφααρρµµοοζζόόµµεεννωωνν  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν    ττοουυ  
ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  
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33..  ΑΑππόό  ττοο  ααννττίίττιιµµοο  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδιικκααιιοούύττααιι  πποοσσοοσσττόό  33%%  κκααττάά  ττηη  κκααννοοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  κκααιι  55%%  
κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ppllaayy--ooffffss..  

  
44..  ΤΤοο  κκααθθααρρόό  έέσσοοδδοο  ττοουυ  ααγγώώνναα  ππρροοκκύύππττεειι  ααφφοούύ  ααφφααιιρρεεθθοούύνν  ααππόό  ττιιςς  εειισσππρράάξξεειιςς  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  οοιι  κκάάττωωθθιι  δδααππάάννεεςς::    
  

αα..  ΠΠοοσσοοσσττόό  1155%%  ((ήή  όόπποοιιοο  πποοσσοοσσττόό  έέχχεειι  σσυυµµφφωωννηηθθεείί  µµεεττααξξύύ  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ττηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ))  ππλλέέοονν  
ααννααλλοογγοούύννττοοςς  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ  υυππέέρρ  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ      ααγγώώνναα..  
ββ..  AAµµοοιιββέέςς  δδιιααιιττηηττώώνν,,  σσηηµµεειιωωττώώνν//κκρριιττώώνν,,  ττεεχχννιικκώώνν  ππααρρααττηηρρηηττώώνν  //κκοοµµιισσααρρίίωωνν,,  υυππηηρρεεσσίίαα  γγηηππέέδδοουυ..  
γγ..  ΈΈξξοοδδαα  εεκκττύύππωωσσηηςς  εειισσιιττηηρρίίωωνν  κκλλππ..  
δδ..  ΈΈξξοοδδαα  φφιιλλοοξξεεννίίααςς  κκααιι  ππεερριιπποοιιήήσσεεωωςς..  
εε..    ΠΠοοσσοοσσττόό  55%%  εεππίί  ττοουυ  ααννττιιττίίµµοουυ  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  υυππέέρρ  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  ττααµµεείίωωνν  ττοουυ  ΑΑσσττυυννοοµµιικκοούύ  
ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ    ((ΕΕΤΤΕΕΧΧ  ––  ΤΤΑΑΥΥΑΑΠΠ))..  

  
55..    ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  τταα  εειισσιιττήήρριιαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  δδεενν    σσφφρρααγγίίζζοοννττααιι    υυππόό  ττηηςς  ααρρµµόόδδιιααςς  αασσττυυννοοµµιικκήήςς  ααρρχχήήςς  γγιιαα  

οοιιοοννδδήήπποοττεε  λλόόγγοο,,  θθαα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  άάννεευυ  ττηηςς  ππααρροουυσσίίααςς  φφιιλλάάθθλλωωνν  ττηηςς  ((δδηηλλ..  κκεεκκλλεειισσµµέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν))..  ΣΣττηηνν  
ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  ηη  υυππεεύύθθυυννηη  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  εεννηηµµεερρώώσσεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττηηνν  
ττεελλεευυττααίίαα  εερργγάάσσιιµµηη  ηηµµέέρραα  ππρριινν  ττηηνν  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµέέννηη  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα  ιισσχχύύοουυνν  οοιι  ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  
σσττοονν  ΚΚααννοοννιισσµµόό  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ,,  ηη  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εεππιισσύύρρεειι  ττιιςς  
ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  σσττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσµµόό  κκυυρρώώσσεειιςς..  

  

66..    ΚΚάάθθεε  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ααπποοσσττεείίλλεειι  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  εερργγάάσσιιµµηη  ηηµµέέρραα  
ππρριινν  ττηηνν  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµέέννηη  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  ααννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ    ππρραακκττιικκοούύ  σσφφρράάγγιισσηηςς  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  ααππόό  ττηηνν  
ααρρµµόόδδιιαα  αασσττυυννοοµµιικκήή  ααρρχχήή  ((δδεενν  ιισσχχύύεειι  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ήή  µµηηχχααννοογγρρααφφιικκήήςς  έέκκδδοοσσηηςς  κκααιι  
δδιιααχχεείίρριισσηηςς  εειισσιιττηηρρίίωωνν  µµέέσσωω  φφοορροολλοογγιικκοούύ  µµηηχχααννιισσµµοούύ))..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  µµηη  σσφφρράάγγιισσηηςς  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  οο  
ααγγώώννααςς  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί  κκεεκκλλεειισσµµέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  ηη  υυππεεύύθθυυννηη  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  
εεννηηµµεερρώώσσεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  εερργγάάσσιιµµηη  ηηµµέέρραα  ππρριινν  ττηηνν  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµέέννηη  
έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  
    77..    ΕΕππιιππλλέέοονν  κκάάθθεε  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  νναα  υυπποοββάάλλεειι  σσττοονν  ΤΤεεχχννιικκόό  

ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  ααννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ  ππρραακκττιικκοούύ  σσφφρράάγγιισσηηςς  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  ααππόό  ττηηνν  ααρρµµόόδδιιαα  αασσττυυννοοµµιικκήή  ααρρχχήή    
((δδεενν  ιισσχχύύεειι  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ήή  µµηηχχααννοογγρρααφφιικκήήςς  έέκκδδοοσσηηςς  κκααιι  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  εειισσιιττηηρρίίωωνν  µµέέσσωω  
φφοορροολλοογγιικκοούύ  µµηηχχααννιισσµµοούύ))..  ΗΗ  µµηη  σσυυµµµµόόρρφφωωσσηη  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  µµεε  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  υυπποοχχρρέέωωσσήή  ττηηςς  κκααιι  ηη  µµηη  
δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  ααυυττοούύ  κκεεκκλλεειισσµµέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν,,  κκααττααγγρράάφφεεττααιι  κκααιι  ππιισσττοοπποοιιεείίττααιι  µµεε  ττηη  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  
ττοουυ    ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  κκααιι  εενν  σσυυννεεχχεείίαα  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σσεε  ααυυττήήνν  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΜΜ∆∆ΟΟ  οοιι  ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  
ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσµµόό  πποοιιννέέςς..        

  

ΣΣΤΤ''  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

  
αα))  ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  δδύύννααννττααιι  νναα  ττρροοπποοπποοιιηηθθοούύνν  τταα  ααννααγγρρααφφόόµµεενναα  σσττοουυςς  οοιικκοοννοοµµιικκοούύςς  όόρροουυςς  ττηηςς  

ππααρροούύσσηηςς  χχρρηηµµααττιικκάά  πποοσσάά  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  ττιιµµέέςς  ττωωνν  εεκκδδιιδδοοµµέέννωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν..  
  
ββ))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττυυχχόόνν  δδιιααφφοορροοπποοιιήήσσεεωωςς  ττωωνν  ρρυυθθµµίίσσεεωωνν  ττοουυ  κκααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  τταα  ααµµιιγγώώςς  ααγγωωννιισσττιικκάά  θθέέµµαατταα  ππρροοςς  ααυυττόόνν  ττηηςς  ∆∆ιιεεθθννοούύςς  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίααςς  ((FF..II..BB..AA)),,  οοιι  
δδιιααιιττηηττέέςς  δδιικκααιιοούύννττααιι  νναα  εεφφααρρµµόόζζοουυνν  ττοονν  κκααννοοννιισσµµόό  ττηηςς  ∆∆ιιεεθθννοούύςς  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίααςς..    

  
γγ))  ΚΚααττ’’  εεφφααρρµµοογγήήνν  ττωωνν  οοιικκεείίωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  οοιι  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  

αασσφφααλλίίζζοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ιιααττρροοφφααρρµµαακκεευυττιικκήή  ττοουυςς  ππεερρίίθθααλλψψηη  σσεε  ιιδδιιωωττιικκήή  αασσφφααλλιισσττιικκήή  εεττααιιρρεείίαα..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  
υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ττηηρροούύνν  ππιισσττάά  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  αασσφφααλλιισσττηηρρίίοουυ  σσυυµµββοολλααίίοουυ  πποουυ  θθαα  ττοουυςς  κκοοιιννοοπποοιιηηθθεείί  
ααππόό  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑΚΚ..ΕΕ  κκααιι  ττωωνν  ττυυχχόόνν  ππρροοσσθθέέττωωνν  ππρράάξξεεωωνν  ααυυττοούύ  ωωςς  κκααιι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  εεγγκκύύκκλλιιοο  οοδδηηγγίίαα  κκλλππ  ττοουυ  
ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ  σσυυννδδέέεεττααιι  µµεε  ααυυττόό  κκααθθώώςς  κκααιι  νναα  κκααττααββάάλλλλοουυνν    εεµµππρρόόθθεεσσµµαα  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοο  σσύύννοολλοο  ττοουυ  αασσφφααλλίίσσττρροουυ,,  
ήήττοοιι  ττόόσσοο  ττηηνν  ααννααλλοογγίίαα  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσεε  κκάάθθεε  µµίίαα  ααππόό  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  όόσσοο  κκααιι  ττηηνν  ααννααλλοογγίίαα  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσττοουυςς  
ααθθλληηττέέςς  ττηηςς,,  δδιικκααιιοούύµµεεννεεςς  νναα  ππααρραακκρρααττήήσσοουυνν  ααππόό  ααυυττοούύςς  ((ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  ττοουυςς))  ττηηνν  ααννααλλοογγίίαα  πποουυ  ττοουυςς  ββααρρύύννεειι..  
ΗΗ  άάννωω  κκααττααββοολλήή  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιεείίττααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  πποουυ  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  γγννωωσσττοοπποοιιεείί  σσττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ..  ΣΣεε  
ππεερρίίππττωωσσηη  µµηη  έέγγκκααιιρρηηςς  ήή  ππρροοσσήήκκοουυσσααςς  κκααττααββοολλήήςς,,  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  ππααρραακκρρααττεείί  τταα  οοφφεειιλλόόµµεενναα  πποοσσάά  ααππόό  
οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ττυυχχόόνν  χχρρηηµµααττιικκόό  πποοσσόό  ττηηςς  οοφφεειιλλέέττρριιααςς  ΚΚΑΑΕΕ  σσώώζζεεττααιι  εειιςς  χχεείίρρααςς  ττοουυ  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  ααιιττίίααςς  κκααιι  κκααττάά  
ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  έέννααννττιι  ππααννττόόςς  ττρρίίττοουυ,,  µµηη  ααπποοκκλλεειιόόµµεεννηηςς  ττηηςς  εεφφααρρµµοογγήήςς  ττηηςς  δδιιααττάάξξεεωωςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3366  ττοουυςς  
ιισσχχύύοοννττοοςς  γγιιαα  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ..  ΕΕππίίσσηηςς  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  
δδιικκααιιοούύττααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  οοφφεειιλλήήςς  ΚΚΑΑΕΕ  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  σσυυµµφφωωννηηθθεείίσσαα  µµεε  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  πποουυ  ααννέέλλααββεε  ττηηνν  
µµααγγννηηττοοσσκκόόππηησσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ααµµοοιιββήή,,  νναα  ππααρραακκρρααττάά  ττοο  ιισσόόπποοσσοο  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ττυυχχόόνν  
χχρρηηµµααττιικκόό  πποοσσόό  ττηηςς  οοφφεειιλλέέττρριιααςς  ΚΚΑΑΕΕ  σσώώζζεεττααιι  εειιςς  χχεείίρρααςς  ττοουυ  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  ααιιττίίααςς  κκααιι  κκααττάά  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  έέννααννττιι  
ππααννττόόςς  ττρρίίττοουυ..    

  
δδ))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  υυφφίίσσττααννττααιι  οοπποοιιεεσσδδήήπποοττεε  κκααιι  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ΚΚΑΑΕΕ  
ααννααγγόόµµεεννεεςς  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ήή  σσττιιςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  ππρροοςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  οο  ττεελλεευυττααίίοοςς  
δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  ππααρραακκρρααττεείί  τταα  ααννωωττέέρρωω  οοφφεειιλλόόµµεενναα  πποοσσάά  ααππόό  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  χχρρηηµµααττιικκόό  πποοσσόό  ττηηςς  οοφφεειιλλέέττρριιααςς  ΚΚΑΑΕΕ  
ττυυχχόόνν  σσώώζζεεττααιι  εειιςς  χχεείίρρααςς  ττοουυ  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  ααιιττίίααςς  ((εεννδδεειικκττιικκάά  ααννααφφέέρρεεττααιι  ττοο  οοιικκοοννοοµµιικκόό  ααννττάάλλλλααγγµµαα  ααππόό  ττηηνν  
ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττοουυ  δδιικκααιιώώµµααττοοςς  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  µµεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ,,  ττοο  οοιικκοοννοοµµιικκόό  
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ααννττάάλλλλααγγµµαα  ααππόό  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  ππρροοββοολλήήςς  φφυυσσιικκώώνν  ήή  ννοοµµιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  µµέέσσωω  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  κκ..αα..))  κκααιι  κκααττάά  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  έέννααννττιι  ππααννττόόςς  ττρρίίττοουυ..  
  
ΗΗ  ααννωωττέέρρωω  ππααρραακκρράάττηησσηη  θθαα  γγίίννεεττααιι  ττµµηηµµααττιικκάά  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττιιςς  κκααττααββοολλέέςς  ττοουυ  χχρρηηµµααττιικκοούύ  πποοσσοούύ  ττοο  οοπποοίίοο  έέχχεειι  
λλααµµββάάννεειινν  ηη  οοφφεειιλλέέττρριιαα  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ττοο  οοπποοίίοο  σσώώζζεεττααιι  εειιςς  χχεείίρρααςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ττοο  δδεε  πποοσσοοσσττόό  ττηηςς  ππααρραακκρράάττηησσηηςς  εεππίί  
ττοουυ  άάννωω  πποοσσοούύ,,  θθαα  ααπποοφφαασσίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  οοφφεειιλλήήςς  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  ππρροοςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  
  
ΓΓιιαα  ττοονν  λλόόγγοο  ααυυττόό  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  κκααττάάρρττιισσηη  κκααιι  κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσυυµµββάάσσεεωωνν  εεκκχχωωρρήήσσεεωωνν  ττωωνν  
ααππααιιττήήσσεεωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρροοςς  ττρρίίττοουυςς  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααιιττίίαα  ήή  δδιιαακκααννοοννιισσµµώώνν  οοφφεειιλλώώνν  ΚΚΑΑΕΕ  ππρροοςς  
ττρρίίττοουυςς  µµέέσσωω  ττωωνν  ααππααιιττήήσσεεώώνν  ττοουυςς  κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααιιττίίαα  σσεε  πποοσσοοσσττόό  ααννώώττεερροο  ττοουυ  8855%%  ττοουυ    
ύύψψοουυςς  ττηηςς  ααππααίίττηησσηηςς  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  ααππόό  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  σσύύµµββαασσηη..    
  
εε))    ∆∆ιιααππιισσττεεύύσσεειιςς  

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέχχεειι  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  χχοορρηηγγήήσσεειι  δδιιααππίίσσττεευυσσηη  σσεε  έένναανν  εεκκππρρόόσσωωππόό  ττοουυ  ,,  πποουυ  έέχχεειι  οορριισσθθεείί  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  
∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  κκααιι  θθαα  ττοουυ  χχοορρηηγγεείί  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  εειισσέέρρχχεεττααιι  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυςς  γγηηππέέδδοουυ  σστταα  οοπποοίίαα  
δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  ααγγώώννεεςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττάάςς  ττοουυ  ––  εεκκττόόςς  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ττωωνν  οοµµάάδδωωνν  κκααιι  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  
--  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  εελλέέγγχχεειι  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσµµώώνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..    
  
ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέχχεειι  δδιικκααίίωωµµαα  εεππίίσσηηςς  νναα  χχοορρηηγγήήσσεειι  δδιιααππίίσσττεευυσσηη  σσεε  έένναανν  εεππόόππττηη  ,,  πποουυ  έέχχεειι  οορριισσθθεείί  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  
∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  κκααιι  θθαα  ττοουυ  χχοορρηηγγεείί  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  εειισσέέρρχχεεττααιι  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυςς  γγηηππέέδδοουυ  σστταα  οοπποοίίαα  
δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  ααγγώώννεεςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ααρρµµοοδδιιόόττηηττάάςς  ττοουυ  ––  εεκκττόόςς  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ττωωνν  οοµµάάδδωωνν  κκααιι  ττωωνν  
δδιιααιιττηηττώώνν--  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  εελλέέγγχχεειι  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσµµώώνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..    
  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1177οο  
ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΚΚΟΟΛΛΛΛΟΟ  ΑΑΠΠΟΟΝΝΟΟΜΜΩΩΝΝ  

  

11..  ΤΤοο  ββρρααββεείίοο  ((ΚΚύύππεελλλλοο  κκλλππ..))  κκααιι  τταα  έέππααθθλλαα  σσττηηνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιαα  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  έέππααθθλλαα  σσττηηνν  ∆∆εευυττεερρααθθλλήήττρριιαα  
οοµµάάδδαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς,,  ααπποοννέέµµοοννττααιι  ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  55οουυ  ττεελλιικκοούύ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς,,  υυππόό  ττηηνν  
ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  όόττιι  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς  ττοο  εεππιιττρρέέπποουυνν..  ΣΣχχεεττιικκάά  θθαα  κκρρίίννεειι  ηη  ααρρµµόόδδιιαα  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ττοουυ  
ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααδδυυννααµµίίααςς  σσύύγγκκλληησσηηςς  γγιιαα  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς,,  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ..  ΗΗ  
σσχχεεττιικκήή  ααππόόφφαασσηη  δδεενν  χχρρήήζζεειι  εεππιικκύύρρωωσσηηςς  κκααιι  εείίννααιι  άάµµεεσσαα  εεκκττεελλεεσσττήή..  

22..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααιι  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηηνν  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηη  ήή  µµηη  ττηηςς  ααπποοννοοµµήήςς  κκααττάά  τταα  άάννωω,,  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  
ΚΚΑΑΕΕ  ((ττοουυ  55οουυ  ττεελλιικκοούύ))  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  µµεερριιµµννήήσσεειι  γγιιαα  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::  

  αα))  ττηηνν  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  εειιδδιικκοούύ  χχώώρροουυ  εεννττόόςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  οο  οοπποοίίοοςς,,  θθαα  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  
εειιδδιικκήή  σσήήµµααννσσηη//σσηηµµααττοοδδόόττηησσηη  µµεε  κκιιννηηττάά  σσττοοιιχχεείίαα  ((ππαασσσσάάλλοουυςς,,  σσχχοοιιννιιάά  κκλλππ..))  σσεε  ττρρόόπποο  ώώσσττεε  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  
ααππρρόόσσκκοοππττηη  εείίσσοοδδοοςς  ττωωνν  σσυυµµµµεεττεεχχόόννττωωνν  σσττηηνν  ααπποοννοοµµήή  ααθθλληηττώώνν--ππρροοπποοννηηττώώνν--ππααρρααγγόόννττωωνν  κκλλππ..  ααππόό  τταα  
ααπποοδδυυττήήρριιαα  ππρροοςς  ττοονν  χχώώρροο  ααπποοννοοµµήήςς  κκααιι  ααννττίίσσττρροοφφαα,,  φφρροουυρροούύµµεεννοοςς  ααππόό  ιικκααννόό  ααρριιθθµµόό  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  
αασσφφααλλεείίααςς  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  ((κκααττ’’  εελλάάχχιισσττοονν  3300  άάττοοµµαα))..  

  ββ))  σσττοονν  άάννωω  εειιδδιικκάά  δδιιααµµοορρφφωωµµέέννοο  χχώώρροο,,  θθαα  ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν::    
11..  δδύύοο  ((22))  ββάάθθρραα::  έένναα  ((11))  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  66mm  ΧΧ  11mm  κκααιι  ύύψψοουυςς  4400ccmm  κκααιι  έένναα  ((11))  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  66mm  ΧΧ  11mm  κκααιι  

ύύψψοουυςς  2200ccmm  γγιιαα  ττηηνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιαα  κκααιι  ∆∆εευυττεερρααθθλλήήττρριιαα  οοµµάάδδαα  ααννττίίσσττοοιιχχαα..  
22..  ΈΈνναα  ((11))  ττρρααππέέζζιι  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  11,,2200mm  µµήήκκοοςς  XX  7700mm  ύύψψοοςς  κκααλλυυµµµµέέννοο  µµεε  µµππλλέέ  σσκκοούύρροο  ύύφφαασσµµαα  σσττοο  οοπποοίίοο  

θθαα  ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν  τταα  έέππααθθλλαα  κκααιι  ββρρααββεείίαα..  
33..  ΠΠρροοηηγγεείίττααιι  ηη  ααπποοννοοµµήή  ττωωνν  εεππάάθθλλωωνν  σσττηηνν  ∆∆εευυττεερρααθθλλήήττρριιαα  οοµµάάδδαα..  
44..  ΑΑκκοολλοουυθθεείί  ηη  ααπποοννοοµµήή  ττωωνν  εεππάάθθλλωωνν  σσττηηνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιαα  οοµµάάδδαα  κκααιι  ττοουυ    ΒΒρρααββεείίοουυ//ΚΚυυππέέλλλλοουυ  σσττοονν  

ααρρχχηηγγόό  ααυυττήήςς..  
  

33..  ΤΤαα  έέππααθθλλαα  σσττηηνν  ΤΤρριιττααθθλλήήττρριιαα  οοµµάάδδαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς,,  ααπποοννέέµµοοννττααιι  σσεε  εειιδδιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  
δδιιοορργγααννώώννεειι  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  ττοουυ  χχώώρροουυ..    

  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1188οο      
ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ««ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΟΟ//ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΚΚΤΤΗΗ»»  ΤΤΟΟΥΥ  

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  

ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

  
11..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  ππααρρααχχωωρροούύνν  κκααιι  µµεεττααββιιββάάζζοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππλλέέοονν  ττωωνν  ααννααφφεερρόόµµεεννωωνν  σστταα  άάρρθθρραα  5511,,  5522,,  5533,,5544,,  5566  κκααιι  
5577  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς,,  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  ππρροοββοολλήήςς  χχοορρηηγγώώνν//υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  ––  ττεεχχννιικκώώνν  υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  
µµέέσσωω  ττωωνν  κκααττωωττέέρρωω  ααννααφφεερρόόµµεεννωωνν  δδιιααφφηηµµιισσττιικκώώνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  χχώώρρωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  κκααττωωττέέρρωω  ααννααφφεερρόόµµεενναα  
δδιικκααιιώώµµαατταα  ππρροοββοολλήήςς  χχοορρηηγγώώνν//υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  ––  ττεεχχννιικκώώνν  υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  άάννεευυ  ττηηςς  κκααττααββοολλήήςς  οοιιοουυδδήήπποοττεε  
ααννττααλλλλάάγγµµααττοοςς..      
  
22..  ΚΚάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ηη  οοµµάάδδαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  µµεεττέέχχεειι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  ππααρρααχχωωρρεείί  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  
άάννεευυ  ττηηςς  εεκκ  µµέέρροουυςς  ττοουυ  κκααττααββοολλήήςς  οοιιοουυδδήήπποοττεε  ααννττααλλλλάάγγµµααττοοςς,,  τταα  αακκόόλλοουυθθαα  δδιικκααιιώώµµαατταα  κκααιι  ππααρροοχχέέςς  γγιιαα  ττηηνν  
ππρροοββοολλήή  ττοουυ  εεµµπποορριικκοούύ  σσήήµµααττοοςς,,  λλοογγοοττύύπποουυ,,  ήή  έέττεερροουυ  ττυυχχόόνν  δδιιαακκρριιττιικκοούύ  γγννωωρρίίσσµµααττοοςς  εεππιιττεελλοούύννττοοςς  οοννοοµµααττιικκήή  
λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ννοοµµιικκοούύ  ήή  φφυυσσιικκοούύ  ππρροοσσώώπποουυ  πποουυ  θθαα  ααννααλλάάββεειι  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς,,  ττοο  
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οοπποοίίοο  εεφφ’’  εεξξήήςς  θθαα  κκααλλεείίττααιι  ««ΧΧοορρηηγγόόςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς»»,,  µµεε  ααννττάάλλλλααγγµµαα  ττηηνν  µµέέσσωω  ααυυττοούύ  ππρροοββοολλήή  ττοουυ..  
ΣΣυυγγκκεεκκρριιµµέένναα::  
  
ΠΠααρρααχχωωρρεείί,,  εεκκχχωωρρεείί  κκααιι  µµεεττααββιιββάάζζεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  σσττοο  κκεεννττρριικκόό  κκύύκκλλοο  ((σσέέννττρραα))  
εεππιιδδααππέέδδιιααςς  ααυυττοοκκόόλλλληηττηηςς  δδιιααφφήήµµιισσηηςς  δδιιαασσττάάσσεεωωςς  δδιιααµµέέττρροουυ  33,,66mm    γγιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  χχοορρηηγγοούύ  //  υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  
ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  σσυυννηηµµµµέέννοο  σσττοο  ππααρρόόνν  σσχχεεδδιιάάγγρρααµµµµαα..    
  
αα))  ΠΠααρρααχχωωρρεείί  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  χχρρήήσσηηςς,,  άάννεευυ  ττηηςς  κκααττααββοολλήήςς  οοιιοουυδδήήπποοττεε  ττυυχχόόνν  ααννττααλλλλάάγγµµααττοοςς,,  ττωωνν  
ηηχχηηττιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  ωωςς  έέδδρραα  ττηηςς  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  
ττηηςς,,  γγιιαα  ττηηνν  εεκκφφώώννηησσηη  εείίκκοοσσιι  ((2200))  ηηχχηηττιικκώώνν  µµηηννυυµµάάττωωνν  σσεε  κκάάθθεε  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώνναα  ττηηςς  σσττηηνν  έέννααρρξξηη  ττωωνν  
δδεεκκααλλέέππττωωνν,,  µµεε  ππεερριιεεχχόόµµεεννοο  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν//υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ««ΧΧοορρηηγγοούύ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς»»,,  ττωωνν  
ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν//ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  κκααθθώώςς    κκααιι  ττωωνν  ΤΤηηλλεεοοππττιικκώώνν  σσττααθθµµώώνν,,  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  
ππααρρααχχωωρρήήθθηηκκαανν  τταα  δδιικκααιιώώµµαατταα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  µµεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..    
  
ββ))  ΠΠααρρααχχωωρρεείί  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  άάννεευυ  ττηηςς  κκααττααββοολλήήςς  οοιιοουυδδήήπποοττεε  ττυυχχόόνν  ααννττααλλλλάάγγµµααττοοςς,,  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  χχρρήήσσηηςς  ττοουυ  
γγηηππέέδδοουυ  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  ωωςς  έέδδρραα  ττηηςς  κκααιι  ττωωνν  ηηχχηηττιικκώώνν  ττοουυ  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  δδεειιγγµµααττοοδδιιααννοοµµώώνν  
κκααιι  δδιιααγγωωννιισσµµώώνν  µµεε  ττηηνν  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττωωνν  θθεεααττώώνν  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ττηηςς..  
  
γγ))  ΗΗ  δδααππάάννηη  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  άάννωω  ππααρροοχχώώνν  ((ππ..χχ  κκαατταασσκκεευυήή  δδιιααφφηηµµιισσττιικκώώνν  µµέέσσωωνν,,  ττοοπποοθθέέττηησσηη  κκααιι  ααπποοξξήήλλωωσσηη  
ττοουυςς,,  κκλλππ..)),,  ββααρρύύννεειι  ττοουυςς  ττεελλιικκώώςς  δδιιααφφηηµµιιζζόόµµεεννοουυςς  ((««ΧΧοορρηηγγόό  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς//ΥΥπποοσσττηηρριικκττέέςς  ττοουυ  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς»»))  κκααιι  σσεε  κκααµµµµίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  ήή  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  υυππάάρρχχεειι  
δδιιααφφοορρεεττιικκήή  ππρρόόββλλεεψψηη  σσττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  σσυυµµββάάσσεειιςς..    
  

δδ))  ΌΌλλεεςς  οοιι  δδιιααφφηηµµίίσσεειιςς  πποουυ  εευυρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττοο  εείίδδοοςς  κκααιι  ττοο  υυλλιικκόό  ττοουυςς    
((ππιινναακκίίδδεεςς  κκααιι  ααυυττοοκκόόλλλληητταα)),,  θθαα  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  σσυυννηηµµµµέέννοο  σσττοο  ππααρρόόνν  σσχχεεδδιιάάγγρρααµµµµαα..    
  
εε))  ΣΣεε  όόλλαα  τταα  γγήήππεεδδαα  σστταα  οοπποοίίαα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  ααγγώώννεεςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  µµππρροοσσττάά  ααππόό  ττηηνν  
γγρρααµµµµααττεείίαα  µµέέχχρριι  ππρριινν  jjuummpp  bbaallll  ττοουυ  ααγγώώνναα  IInn  CCoouurrtt  BBaallll  SSttaanndd  ((ΕΕππιιδδααππέέδδιιοοςς  ΠΠύύρργγοοςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ΕΕππίίσσηηµµηηςς  
ΜΜππάάλλααςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς))  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  φφέέρρεειι  σσττιιςς  ττέέσσσσεερριιςς  ππλλεευυρρέέςς  ττοουυ  τταα  λλοογγόόττυυππαα  ττωωνν  χχοορρηηγγώώνν--υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  
ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  ΟΟ  ΠΠύύρργγοοςς  ααυυττόόςς  θθαα  ααφφααιιρρεείίττααιι  αακκρριιββώώςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΟΟ  ΠΠύύρργγοοςς  ααυυττόόςς  θθαα  
χχοορρηηγγηηθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσεε  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα    εευυθθύύννεεττααιι  γγιιαα  ττηηνν  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  αακκεερρααιιόόττηηττααςς  ααυυττοούύ  κκααιι  ττηηνν  
ααννττιικκααττάάσστταασσήή  ττοουυ  µµεε  δδααππάάννεεςς  ττηηςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  φφθθοορράάςς  ήή  κκαατταασσττρροοφφήήςς  ττοουυ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  
υυπποοββιιββαασσµµοούύ  ΚΚΑΑΕΕ,,  ααυυττήή  οοφφεείίλλεειι  νναα  εεππιισσττρρέέψψεειι  ττοονν  ααννωωττέέρρωω  ΠΠύύρργγοο,,  σσττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ττοο  ππααρρέέλλααββεε,,  σσεε  
δδιιααφφοορρεεττιικκήή  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ττοονν  ααννττιικκαατταασσττήήσσεειι  µµεε  δδααππάάννεεςς  ττηηςς..    
  
33..  ΚΚάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  ηη  οοµµάάδδαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  µµεεττέέχχεειι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  ππααρρααχχωωρρεείί  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  
οοχχττώώ  ((88))  δδιιααφφηηµµιισσττιικκάά  ssppoottss  σστταα  mmaattrriixx  ((σσεε  όόσσαα  γγήήππεεδδαα  υυππάάρρχχοουυνν))  σσεε  κκάάθθεε  ααγγώώνναα,,  mmaaxx..  δδιιάάρρκκεειιααςς  3300’’’’,,  έένναα  ((11))  ππρριινν  
ττηηνν  έέννααρρξξηη  κκααιι  έένναα  ((11))  µµεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  κκάάθθεε  δδεεκκααλλέέππττοουυ  σσεε  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ((όόπποοιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  δδιιααθθέέττεειι))..    
  

44..  ΤΤηηνν  ααννααφφοορράά  ττηηςς  εεππίίσσηηµµηηςς  εεππωωννυυµµίίααςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  σσεε  ααννααγγγγεελλίίεεςς,,  σσττααττιισσττιικκάά,,  ttrraaiilleerrss  κκλλππ..  πποουυ  
ππρροοββάάλλλλοοννττααιι  ππρριινν  ήή  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  ππρροοββοολλήήςς  
ττοουυςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  σσύύµµββαασσηηςς  µµεεττααξξύύ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  ττωωνν  ΧΧοορρηηγγοούύ//  ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ,,  οοιι  
οοπποοίίοοιι  θθαα  γγννωωσσττοοπποοιιηηθθοούύνν  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ..      
  
55..  ΤΤηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  δδηηµµιιοουυρργγήήσσοουυνν  σσττηηνν  έέδδρραα  ττοουυςς  εειιδδιικκήή  κκεερρκκίίδδαα  γγιιαα  ττοονν  χχοορρηηγγόό  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1199οο      
BBAACCKKDDRROOPPSS  ΣΣΥΥΝΝΕΕΝΝΤΤΕΕΥΥΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΜΜΙΙΚΚΤΤΗΗΣΣ  ΖΖΩΩΝΝΗΗΣΣ,,  ΑΑΙΙΘΘΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΝΝΤΤΕΕΥΥΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  κκααιι  FFLLAASSHH  

IINNTTEERRVVIIEEWW    

  
ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ππααρρααχχωωρρήήσσοουυνν  θθέέσσεειιςς  σστταα  bbaacckkddrrooppss  ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς  σσυυννεεννττεεύύξξεεωωνν  ττύύπποουυ,,  ττηηςς  µµιικκττήήςς  
ζζώώννηηςς  θθέέσσεειιςς  κκααιι  ττοουυ  FFLLAASSHH  IINNTTEERRVVIIEEWW  γγιιαα  χχοορρηηγγοούύςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  όόππωωςς  ααυυττοοίί  ππρροοσσδδιιοορρίίζζοοννττααιι  σσττοο  εειιδδιικκόό  
σσχχεεδδιιάάγγρρααµµµµαα  ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοσσααρρττάάττααιι  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα..  ΗΗ  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  κκααιι  ττωωνν  ΧΧοορρηηγγώώνν//  ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  σσεε  πποοσσοοσσττόό  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  2200  %%    ττηηςς  
σσυυννοολλιικκήήςς  δδιιααθθέέσσιιµµηηςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  ..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  ιισσχχύύοουυνν  τταα  εεξξήήςς  ::  
  
αα))  ΓΓιιαα  ττοο  BBaacckkddrroopp  ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς  σσυυννεεννττεεύύξξεεωωνν  ττύύπποουυ,,  έένναα  φφόόννττοο  µµέέγγιισσττηηςς  δδιιάάσστταασσηηςς  22,,55  µµ..  ύύψψοοςς  ΧΧ  66  µµ..  ππλλάάττοοςς  
((ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττοο  µµέέγγεεθθοοςς  ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς))    ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοοπποοθθεεττηηµµέέννοο  αακκρριιββώώςς  ππίίσσωω  ααππόό  ττοο  κκεεννττρριικκόό  ττρρααππέέζζιι  
ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς  ττηηςς  σσυυννέέννττεευυξξηηςς  ττύύπποουυ..  ΤΤοο  σσχχέέδδιιοο  ττοουυ  φφόόννττοουυ  θθαα  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  θθαα  ππεερριιέέχχεειι  ττοουυςς  
χχοορρηηγγοούύςς//υυπποοσσττηηρριιχχττέέςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  κκααθθώώςς  κκααιι  κκεεννέέςς  θθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..    
  
ββ))  ΓΓιιαα  ττοο  FFLLAASSHH  iinntteerrvviieeww  bbaacckkddrroopp  έένναα  φφόόννττοο  εελλάάχχιισσττηηςς  δδιιάάσστταασσηηςς  22,,55  µµ..  ύύψψοοςς  ΧΧ  22,,55  µµ..  ππλλάάττοοςς  γγιιαα  χχρρήήσσηη  σσττοονν  
ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  ((µµεεττααφφεερρόόµµεεννοο  φφόόννττοο))  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  θθαα  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  θθαα  ππεερριιέέχχεειι  
ττοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς//υυπποοσσττηηρριιχχττέέςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  κκααθθώώςς  κκααιι  κκεεννέέςς  θθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  ΤΤοο  εεππίίσσηηµµοο  
φφόόννττοο  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς  πποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  ααππόό  τταα  ΜΜΜΜΕΕ  ππρριινν,,  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  κκααιι  
µµεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..    
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γγ))  ΓΓιιαα  ττοο  bbaacckkddrroopp  ττηηςς  µµιικκττήήςς  ζζώώννηηςς  έένναα  φφόόννττοο  εελλάάχχιισσττηηςς  δδιιάάσστταασσηηςς  22,,55  µµ..  ύύψψοοςς  ΧΧ  22,,55  µµ..  ππλλάάττοοςς  γγιιαα  χχρρήήσσηη  σσττηη  
µµιικκττήή  ζζώώννηη  ((µµεεττααφφεερρόόµµεεννοο  φφόόννττοο))  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  θθαα  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  θθαα  ππεερριιέέχχεειι  ττοουυςς  
χχοορρηηγγοούύςς//υυπποοσσττηηρριικκττέέςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  κκααθθώώςς  κκααιι  κκεεννέέςς  θθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  ΤΤοο  εεππίίσσηηµµοο  
φφόόννττοο  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς  πποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  ααππόό  τταα  ΜΜΜΜΕΕ  ππρριινν,,  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  κκααιι  
µµεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  
  
ΈΈππεειιτταα  ααππόό  ρρηηττήή  έέγγκκρριισσηη  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττωωνν  ττεελλιικκώώνν  σσχχεεδδίίωωνν  ττοουυ  bbaacckkddrroopp  ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς  ΣΣυυννέέννττεευυξξηηςς  ΤΤύύπποουυ,,  
ττοουυ  bbaacckkddrroopp  ττοουυ  ffllaasshh  iinntteerrvviieeww  κκααιι  ττοουυ  bbaacckkddrroopp  ττηηςς  µµιικκττήήςς  ζζώώννηηςς,,  ηη  ππααρρααγγωωγγήή  κκααιι  ττοοπποοθθέέττηησσήή  ττοουυςς  ααπποοττεελλεείί  
εευυθθύύννηη  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  ΜΜόόννοο  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδύύννααττααιι  νναα  ττρροοπποοπποοιιεείί  ττοο  φφόόννττοο  ττωωνν  bbaacckkddrrooppss  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  
ππεερριιόόδδοουυ  λλόόγγωω  υυπποογγρρααφφήήςς  σσύύµµββαασσηηςς  µµεε  ννέέοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς//υυπποοσσττηηρριικκττέέςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  
  
ΌΌλλεεςς  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρράάγγοουυνν  κκααιι  τταα  ττρρίίαα  bbaacckkddrrooppss  εεγγκκααίίρρωωςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  σσχχέέδδιιαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  νναα  
ααπποοσσττέέλλλλοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  φφωωττοογγρρααφφιικκόό  υυλλιικκόό  γγιιαα  εεππιιββεεββααίίωωσσηη  ττηηςς  σσωωσσττήήςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττοουυςς..  
  
ΕΕιιδδιικκάά  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  τταα  σσχχεεττιικκάά  δδιικκααιιώώµµαατταα  σσττηηνν  FFOORRTTHHNNEETT  MMEEDDIIAA  HHOOLLDDIINNGGSS,,  θθαα  
ππρρέέππεειι  νναα  µµεερριιµµννοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  όόρρωωνν  ττοουυ  ααππόό  88--77--22001133  ιιδδιιωωττιικκοούύ  σσυυµµφφωωννηηττιικκοούύ  ,,  ηη  ππααρρααββίίαασσηη  
ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εεππιισσεείίεειι  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ααννττίίσσττοοιιχχωωνν  ππρροοββλλεεππόόµµεεννωωνν  πποοιιννιικκώώνν  ρρηηττρρώώνν  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2200οο      
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ  ((IINNSSTTAANNTT  RREEPPLLAAYY))    

  
ΗΗ  εεφφααρρµµοογγήή  ττοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  άάµµεεσσηηςς  εεππααννάάλληηψψηηςς  ((iinnssttaanntt  rreeppllaayy))  θθαα  γγίίννεεττααιι  µµόόννοο  σσττοουυςς  ττεελλιικκοούύςς  ττωωνν  PPLLAAYY  OOFFFF  
ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  κκααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς  κκααιι  ρρυυθθµµίίσσεειιςς  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ττηηςς  FFIIBBAA..    

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2211οο  
ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

    
11..  ΑΑρρµµόόδδιιοο  γγιιαα  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ΜΜοοννοοµµεελλέέςς  ∆∆ιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  άάρρθθρροο  112200  νν..  

22772255//11999999,,    εείίννααιι  ττοο  σσυυγγκκρροοττηηθθέένν  κκααττάά  ττιιςς  οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  όόρργγααννοο..    
  

ΤΤοο  ππρροοββλλεεππόόµµεεννοο  σσττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  111199  ππααρρ..  11  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  όόππωωςς  ααυυττόό  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι,,  
ΠΠρρωωττοοββάάθθµµιιοο  ∆∆ιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  πποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εείίννααιι  ααρρµµόόδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν  εεκκδδίίκκαασσηη  ττωωνν  
ππεειιθθααρρχχιικκώώνν  ππααρρααππττωωµµάάττωωνν  σστταα  οοπποοίίαα  υυπποοππίίππττοουυνν  ααθθλληηττέέςς,,  ππρροοπποοννηηττέέςς,,  ππααρράάγγοοννττεεςς  κκααιι  οοµµάάδδεεςς  ((ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ))  ττηηςς  
ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  πποουυ  λλααµµββάάννοουυνν  µµέέρροοςς  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  δδιιοορργγααννώώσσεεωωςς,,  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  
ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  πποοιιννώώνν,,  εεφφααρρµµοοζζοοµµέέννωωνν  ττωωνν  εεγγκκεεκκρριιµµέέννωωνν  εειιδδιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  γγιιαα  
ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ττηηςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς..  

  
ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή,,  ηη  εεππιιββααλλλλόόµµεεννηη  πποοιιννήή  σσττηηνν  οοµµάάδδαα,,  σσεε  ααθθλληηττέέςς,,  ππρροοπποοννηηττέέςς  ήή  ππααρράάγγοοννττεεςς  ααυυττήήςς  εεκκττίίεεττααιι  
σσττοονν  εεππόόµµεεννοο  κκααττάά  σσεειιρράά  ααππόό  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ααγγώώνναα  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ((ήή  σσττοουυςς  ααθθλληηττέέςς,,  
ππρροοπποοννηηττέέςς  ήή  ππααρράάγγοοννττεεςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς))  εεππιιββλλήήθθηηκκεε,,  άάλλλλωωςς  κκααττάά  ττιιςς  οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς,,  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  εεππίίσσηηµµηηςς  
δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααυυττήή  µµεεττέέχχεειι..    
  

22..        ΟΟιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  οοιι  οοµµάάδδεεςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  µµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001144--22001155  ππααρρααιιττοούύννττααιι  ττηηςς  
ππρροοσσββοολλήήςς  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττοουυ  ΜΜ..∆∆..ΟΟ  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  ααννααγγόόµµεεννοουυςς  σσττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττοουυ  νν..  33337722//22000055..  

  
33..  αα))  ΟΟιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  οοιι  οοπποοίίεεςς  σσεε  εεκκττέέλλεεσσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  8844  ππααρρ..  22  ττοουυ  ΝΝ..  22772255//11999999,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι,,  

κκααττήήρρττιισσαανν  κκααττ’’  ιιδδίίαανν  σσυυµµββάάσσεειιςς  µµεε  ττηηλλεεοοππττιικκοούύςς  σσττααθθµµοούύςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  
µµεεττάάδδοοσσηηςς  κκααιι  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  κκααλλααθθόόσσφφααιιρρααςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001144--22001155,,  
σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  θθεεωωρροούύννττααιι  γγηηππεεδδοούύχχοοιι,,  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ααπποοσσττεείίλλοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααννττίίγγρρααφφαα  ττωωνν  σσυυµµββάάσσεεωωνν  
ααυυττώώνν  κκααττάά  τταα  εειιδδιικκόόττεερραα  ααννααφφεερρόόµµεενναα  σστταα  οοιικκεείίαα  άάρρθθρραα  ττοουυ  κκααννοοννιισσµµοούύ  ππρρωωττααθθλληηµµάάττωωνν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  κκααιι  νναα  
δδιιαασσφφααλλίίζζοουυνν  τταα  υυππέέρρ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  δδιικκααιιώώµµαατταα  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  ααννωωττέέρρωω  σσττοο  άάρρθθρροο  1188  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  

  
ββ))  ΕΕππίίσσηηςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα    ααπποοδδίίδδοουυνν  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  πποοσσοοσσττόό  88%%,,  ττοο  οοπποοίίοο  ααυυττόόςς  δδιικκααιιοούύττααιι  εεππίί  ττοουυ  
σσυυµµφφωωννηηθθέέννττοοςς  ααννττααλλλλάάγγµµααττοοςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  άάρρθθρροο  8844  ππααρρ..  88  ττοουυ  ΝΝ..  22772255//9999  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  
ιισσχχύύεειι,,  κκααιι  τταα  εειιδδιικκόόττεερραα  ααννααφφεερρόόµµεενναα  σστταα  οοιικκεείίαα  άάρρθθρραα  ττοουυ  κκααννοοννιισσµµοούύ  ππρρωωττααθθλληηµµάάττωωνν  ααρρµµοοδδιιόόττηηττοοςς  
ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ΗΗ  σσχχεεττιικκήή  κκααττααββοολλήή  ππρρααγγµµααττοοπποοιιεείίττααιι  ααππεευυθθεείίααςς  ααππόό  ττοονν  ααννττιισσυυµµββααλλλλόόµµεεννοο  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ττηηλλεεοοππττιικκόό  
ήή  ρρααδδιιοοφφωωννιικκόό  σσττααθθµµόό,,  κκααττ΄́  εεφφααρρµµοογγήήνν  ττηηςς  δδιιααττάάξξεεωωςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  8844  ττοουυ  νν..  22772255//9999  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  µµεε  
ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3300  ττοουυ  νν..  33005577//22000022  κκααιι  ιισσχχύύεειι  έέκκττοοττεε..    
  
γγ))  ∆∆ιιαα  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ααππόό  ττιιςς  σσυυµµµµεεττέέχχοουυσσεεςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ππααρρέέχχεειι  ρρηηττήή  
κκααιι  ααννέέκκκκλληηττηη  εεννττοολλήή  κκααιι  εεξξοουυσσίίαα  σσττοουυςς  ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ  κκααιι  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  νναα  εειισσππρράάττττοουυνν  ααππεευυθθεείίααςς  ααππόό  ττοονν  φφοορρέέαα  σσττοονν  
οοπποοίίοο  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  τταα  δδιικκααιιώώµµαατταα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  µµεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννωωνν  ττοουυςς  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  
άάννωω  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ττοο  ππρροοββλλεεππόόµµεεννοο  ααππόό  ττιιςς  οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς,,  πποοσσοοσσττόό  ττοουυςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααυυττόό  δδεενν  
κκαατταασσττεείί  εεφφιικκττόό,,  οο  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  ααππααγγοορρεεύύεειι  ττηηνν  εείίσσοοδδοο  ττοουυ  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  σσυυννεερργγεείίοουυ  σσττοο  γγήήππεεδδοο  πποουυ  
δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  οοιι  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  εειιςς  ββάάρροοςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  κκύύρρωωσσηη  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  
ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7788  ππααρρ..  44  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  ωωςς  ιισσχχύύεειι  σσεε  σσυυννδδυυαασσµµόό  µµεε  ττιιςς  ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  ααππόό  ττιιςς  
οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ππεειιθθααρρχχιικκοούύ  κκααννοοννιισσµµοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  κκααττηηγγοορρίίααςς,,  κκυυρρώώσσεειιςς..    
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44..  ΗΗ  ππααρροούύσσαα  δδιιέέππεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  113311  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  ωωςς  εεττρροοπποοπποοιιήήθθηη  κκααιι  ιισσχχύύεειι..    
  
55..  ΓΓιιαα  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  δδιιάάττααξξηηςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  112200  ππααρρ..  22ββ  ττοουυ  νν..  22772255//11999999  όόππωωςς  ααυυττόό  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  µµεε  ττοο  

άάρρθθρροο  99  ττοουυ  νν..  33226622//22000044,,  ωωςς  ««µµααγγννηηττοοσσκκόόππηησσηη»»  ((vviiddeeoo))  ττοουυ  ααγγώώνναα  θθεεωωρρεείίττααιι  οο  υυλλιικκόόςς  φφοορρέέααςς  ((DDVVDD))  σσττοονν  
οοπποοίίοο  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  όόππωωςς  ππρροοββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσττααθθµµόό//κκααννάάλλιι  πποουυ  έέχχεειι  τταα  σσχχεεττιικκάά  
δδιικκααιιώώµµαατταα  κκααιι  οο  υυλλιικκόόςς  φφοορρέέααςς  ((DDVVDD))  σσττοονν  οοπποοίίοο  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  ααππόό  ττοονν  ήή  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  πποουυ  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  
θθαα  ααννααθθέέσσεειι  ττηηνν  µµααγγννηηττοοσσκκόόππηησσηη  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  ααγγώώννωωνν  γγιιαα  ττηηνν  εεννηηµµέέρρωωσσηη  ττωωνν  ππρροοπποοννηηττώώνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  ––  µµεελλώώνν  
ττοουυ,,  ττηηνν  εεννηηµµέέρρωωσσηη  ττοουυ  ααρρχχεείίοουυ  ττοουυ,,  γγιιαα  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  λλοοιιππήή  χχρρήήσσηη  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  
ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς,,..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ρρηηττάά  ηη  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττοουυ  υυλλιικκοούύ  πποουυ  ββιιννττεεοοσσκκοοππήήθθηηκκεε  γγιιαα  εεµµπποορριικκοούύςς  
λλόόγγοουυςς..    
  
ΕΕιιδδιικκάά  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  τταα  σσχχεεττιικκάά  δδιικκααιιώώµµαατταα  σσττηηνν  FFOORRTTHHNNEETT  MMEEDDIIAA  HHOOLLDDIINNGGSS,,  θθαα  
ππρρέέππεειι  νναα  µµεερριιµµννοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  όόρρωωνν  ττοουυ  ααππόό  88--77--22001133  ιιδδιιωωττιικκοούύ  σσυυµµφφωωννηηττιικκοούύ  σσχχεεττιικκάά  µµεε  
ττηηνν  ααππααγγόόρρεευυσσηη  χχρρηησσιιµµοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  κκιιννηηµµααττοογγρρααφφηηθθέέννττοοςς  υυλλιικκοούύ  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  σσκκοοππόό  ––  ππρροοββοολλήή  σσεε  
ssiitteess  κκλλππ..,,  ηη  ππααρρααββίίαασσηη  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εεππιισσεείίεειι  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ααννττίίσσττοοιιχχωωνν  ππρροοββλλεεππόόµµεεννωωνν  πποοιιννιικκώώνν  ρρηηττρρώώνν..  
  
ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  ααγγώώννααςς  δδεενν  ππρροοββάάλλλλεεττααιι  ττηηλλεεοοππττιικκάά  ωωςς  ««µµααγγννηηττοοσσκκόόππηησσηη»»  ((vviiddeeoo)),,  θθεεωωρρεείίττααιι  οο  υυλλιικκόόςς  
φφοορρέέααςς  ((DDVVDD))  σσττοονν  οοπποοίίοο  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  ααππόό  ττοονν  ήή  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  πποουυ  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ααννααθθέέσσεειι  ττηηνν  
µµααγγννηηττοοσσκκόόππηησσηη  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  ααγγώώννωωνν..  ΜΜααγγννηηττοοσσκκοοππήήσσεειιςς  ««vviiddeeoo»»  πποουυ  δδεενν  ππλληηρροούύνν  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς,,  
δδεενν  λλααµµββάάννοοννττααιι  υυππ’’  όόψψιινν..  

  
ΤΤοο  DDVVDD,,  σσττοο  οοπποοίίοο  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  κκααιι  οοιι  δδιιαακκοοππέέςς  ααυυττοούύ  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ππααρράάγγρρααφφοο,,  θθαα  
εείίννααιι  σσττηηνν  δδιιάάθθεεσσηη  ττοουυ  ΜΜ∆∆ΟΟ,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  εεππιιθθυυµµεείί  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττοουυ..    
  

66..  αα..  ΓΓιιαα  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ππρροοσσφφυυγγήήςς  ήή  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  δδιικκοογγρράάφφοουυ  εεννώώππιιοονν  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕππίίλλυυσσηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  
∆∆ιιααφφοορρώώνν,,  ααππααιιττεείίττααιι  ηη  κκααττάάθθεεσσηη  ααππόό  ττοονν  ππρροοσσφφεεύύγγοονντταα    ππααρρααββόόλλοουυ,,  µµέέχχρριι  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς,,  ττοο  ύύψψοοςς  
ττοουυ  οοπποοίίοουυ  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  µµεε  ααιιττιιοολλοογγηηµµέέννηη  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ    ττοουυ  ((κκάάλλυυψψηη  ααπποοζζηηµµίίωωσσηηςς  µµεελλώώνν  ττηηςς  
ΕΕΕΕΟΟ∆∆ΑΑΚΚ))  ,,δδεενν  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  σσεε  κκααµµίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη,,  κκααιι  ααννααρρττάάττααιι  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκάάττωωθθιι  ττηηςς  
ππααρροούύσσααςς  ππρροοκκήήρρυυξξηηςς  ππρροοςς  γγννώώσσηη  ττωωνν  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννωωνν  µµεερρώώνν..      

  
ββ..  ΗΗ  µµηη  κκααττάάθθεεσσηη    ππααρρααββόόλλοουυ  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  ττηηνν  ααππόόρρρριιψψηη  ττοουυ  δδιικκοογγρράάφφοουυ  σσαανν  ααππααρράάδδεεκκττοο..  

  
77..    ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  θθαα  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  τταα  ππρρόόσσωωππαα  τταα  οοπποοίίαα  δδιικκααιιοούύννττααιι  εελλεευυθθέέρρααςς  εειισσόόδδοουυ  σστταα  
γγήήππεεδδαα  σστταα  οοπποοίίαα  θθαα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς,,  ππλλέέοονν  ααυυττώώνν  τταα  οοπποοίίαα  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττοονν  
ΚΚααννοοννιισσµµόό  ΠΠρρωωττααθθλληηµµάάττωωνν  ααρρµµοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ΓΓιιαα  ττοο  σσκκοοππόό  ααυυττόό  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  οοφφεείίλλεειι  νναα  
µµεερριιµµννήήσσεειι  γγιιαα  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  εειιδδιικκοούύ  χχώώρροουυ..    ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττωωνν  PPllaayy  OOffff  κκααιι  σσττοουυςς  ΤΤεελλιικκοούύςς  γγιιαα  
ττιιςς  θθέέσσεειιςς  11--22  δδεενν  ιισσχχύύοουυνν  οοιι  κκάάρρττεεςς  εελλεευυθθέέρρααςς  εειισσόόδδοουυ  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  εεκκδδοοθθεείί  ααππόό  ττοο  ΣΣύύννδδεεσσµµοο..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2222οο  
  
ΣΣττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001144--22001155  εεφφααρρµµόόζζοοννττααιι  οο  ΚΚααννοοννιισσµµόόςς  
ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  όόππωωςς  δδιιααµµοορρφφώώθθηηκκεε  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  --  µµεελλώώνν  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  ττηηςς    
2222--77--22001144  κκααιι  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΟΟΚΚ  όόππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  τταα  υυππ’’  ααρριιθθµµ..  ππρρωωττ..    55220000//99--1100--22001144,,  55222222//1100--1100--
22001144  κκααιι  55223399//1100--1100--22001144  έέγγγγρρααφφάά  ττηηςς,,  οο  ΚΚααννοοννιισσµµόόςς  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς  ΣΣυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  
ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  οο  ΕΕιιδδιικκόόςς  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόόςς  ΚΚααννοοννιισσµµόόςς,,  όόππωωςς  δδιιααµµοορρφφώώθθηηκκεε  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  
ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  --  µµεελλώώνν  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ττηηςς    2222--77--22001144  κκααιι  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΟΟΚΚ  όόππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  
ααππόό  τταα  υυππ’’  ααρριιθθµµ..  ππρρωωττ..  55220000//99--1100--22001144  κκααιι  55223399//1100--1100--22001144  έέγγγγρρααφφάά  ττηηςς  κκααιι  οοιι  οοπποοίίοοιι  ααπποοττεελλοούύνν  ααννααππόόσσππαασσττοο  
µµέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς,,  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  όόλλεεςς  οοιι  σσυυµµµµεεττέέχχοουυσσεεςς  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  ΚΚΑΑΕΕ,,  δδηηλλώώννοουυνν  όόττιι  εεγγκκρρίίννοουυνν  κκααιι  
ααπποοδδέέχχοοννττααιι  σσττοο  σσύύννοολλόό  ττοουυςς  ααννεεππιιφφύύλλαακκτταα..  ΕΕππίίσσηηςς  σσεε  εεκκττέέλλεεσσηη  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  εεφφααρρµµοοσσθθεείί  γγιιαα  
ττηηνν  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  22001144--22001155  ηη  ““ΕΕγγκκύύκκλλιιοοςς  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ΕΕιισσιιττηηρρίίωωνν””  πποουυ  θθαα  ααπποοσσττααλλεείί  σσεε  εεύύλλοογγοο  χχρρόόννοο  κκααιι  
ααπποοττεελλεείί  ααννααππόόσσππαασσττοο  ττµµήήµµαα  ττηηςς..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  θθέέµµαα  ττοο  οοπποοίίοο  ττυυχχόόνν  δδεενν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  κκααννοοννιισσµµοούύςς  ττηηςς  ΕΕΟΟΚΚ  
κκααιι  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ήή  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  ππρροοκκήήρρυυξξηη  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοσσααφφήήννιισσηη  κκααιι  σσυυµµππλλήήρρωωσσηη  αασσααφφεειιώώνν  κκααιι  κκεεννώώνν  τταα  
οοπποοίίαα  ττυυχχόόνν  θθαα  εεµµφφααννιισσθθοούύνν  κκααττάά  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεώώνν  ττοουυςς  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  εερρµµηηννεείίαα  ααυυττώώνν,,  ααρρµµόόδδιιοο  
κκααθθίίσσττααττααιι  ττοο  ∆∆..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  µµεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ααρρµµόόδδιιααςς  εεππιιττρροοππήήςς,,  οοιι  
ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  δδεε  έέχχοουυνν  ττηηνν  ααυυττήή  ννοοµµιικκήή  ιισσχχύύ  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  πποουυ  δδιιαασσααφφηηννίίζζοουυνν,,  σσυυµµππλληηρρώώννοουυνν  ήή  εερρµµηηννεεύύοουυνν  κκααιι  
ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρµµοοσσττοούύνν  άάµµεεσσαα..  
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  22001144--22001155  

  

ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  ππααρρααββόόλλοουυ    γγιιαα  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ππρροοσσφφυυγγήήςς  ήή  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  δδιικκοογγρράάφφοουυ  
εεννώώππιιοονν  ττηηςς  ΠΠρρωωττοοββάάθθµµιιααςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕππίίλλυυσσηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ∆∆ιιααφφοορρώώνν  ((ΑΑ  ΕΕΕΕΟΟΚΚ∆∆ΑΑΚΚ)),,  οορρίίσσθθηηκκεε  σσεε  δδιιαακκόόσσιιαα  
((220000,,0000))  εευυρρώώ  γγιιαα  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς//ππρροοπποοννηηττέέςς  πποουυ  κκααττήήρρττιισσαανν  σσυυµµββάάσσεειιςς  µµεε  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  
εεκκααττόό  ((110000,,0000))  εευυρρώώ  γγιιαα  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς//ππρροοπποοννηηττέέςς  πποουυ  κκααττήήρρττιισσαανν  σσυυµµββάάσσεειιςς//  σσυυµµφφωωννηηττιικκάά  µµεε  ΚΚΑΑΕΕ//  
ΣΣωωµµααττεείίαα  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς..    
  
ΠΠεερρααιιττέέρρωω  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ((ΕΕιιδδιικκέέςς  ∆∆ιιααττάάξξεειιςς)),,  ηη  οοπποοίίαα  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  ∆∆ΣΣ  
ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ  µµααςς  κκααττάά  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  σσυυννεεδδρρίίαασσηη,,  ττοο  ααννωωττέέρρωω  ππααρράάββοολλοο,,  δδεενν  θθαα  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  σσεε  κκααµµίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη,,  
ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηηνν  έέκκββαασσηη  ττηηςς  δδίίκκηηςς,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  κκααλλυυφφθθοούύνν  λλεειιττοουυρργγιικκέέςς  δδααππάάννεεςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  
  
  
  


