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  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ    

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΑΑ11  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  

KKAAΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  

ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΥΥ    

22001199  --  22002200  
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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  ΔΔιιααττααγγμμάάττωωνν  κκααιι  ΥΥπποουυρργγιικκώώνν  ΑΑπποοφφάάσσεεωωνν  

πποουυ  ττυυχχόόνν  οορρίίζζοουυνν  εειιδδιικκάά  θθέέμμαατταα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ΠΠααιιδδιιάάςς::  

  

ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΟΟΥΥΜΜΕΕ  
    

ΤΤοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  

22001199--22002200,,  ττηηνν  εευυθθύύννηη  ττηηςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  έέχχεειι  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  

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  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  

  

ΣΣττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  δδιικκααιιοούύννττααιι  νναα  λλάάββοουυνν  μμέέρροοςς  

οοιι  οομμάάδδεεςς  κκααλλααθθόόσσφφααιιρρααςς  ααννδδρρώώνν  ττωωνν  αακκόόλλοουυθθωωνν    δδεεκκααττεεσσσσάάρρωωνν  ((1144))  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ::  

  

ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΕΕΠΠΩΩΝΝΥΥΜΜΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΕΕ  

                    11  ΠΠΑΑΝΝΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΪΪΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ    

22  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΑΑΣΣ    ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  

ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ    

33  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΕΕΩΩΣΣ  ––  ΑΑΕΕΚΚ--  ΝΝΕΕΑΑ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  

ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΔΔΡΡΩΩΝΝ  22001144  

44  ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥ  11997711  ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  

ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ    

55  ΠΠΑΑΝΝΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΕΕΙΙΟΟΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΣΣ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  

22000044  ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ    

66  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΡΡΑΑΤΤΣΣΙΙΝΝΙΙΟΟΥΥ  ΟΟ  ΦΦΑΑΡΡΟΟΣΣ  

ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  

77  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΧΧΟΟΛΛΑΑΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  

88  ΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ      

99  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ    ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΣΣ  ΡΡΕΕΘΘΥΥΜΜΝΝΗΗΣΣ  KKAAEE    

1100  ΠΠΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝΙΙΟΟΣΣ  ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΣΣΜΜΥΥΡΡΝΝΗΗΣΣ  ––  ΝΝΕΕΑΑΣΣ  ΣΣΜΜΥΥΡΡΝΝΗΗΣΣ  

ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ    

1111  ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΚΚΥΥΜΜΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ      

1122  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΣΣ  ΙΙΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  11996655  ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ      

1133  ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΟΟ    ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΗΗΣΣ  

ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ    

1144  ΓΓΣΣ  ΕΕΠΠΑΑΡΡΧΧΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣ    ΕΕΡΡΜΜΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα,,  λλόόγγωω  ααλλλλααγγήήςς  εεππωωννυυμμίίααςς  ήή  δδιιαακκρριιττιικκοούύ  ττίίττλλοουυ,,  σσυυννεεππεείίαα  

ννόόμμιιμμηηςς  ααιιττίίααςς,,  κκάάπποοιιεεςς  ααππόό  ττιιςς  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννεεςς,,  έέχχοουυσσεεςς  δδιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς,,  ΚΚΑΑΕΕ,,  

ααλλλλάάξξεειι  εεππωωννυυμμίίαα,,  ααυυττήή  θθεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  υυππεειισσέέρρχχεεττααιι  σσττηηνν  θθέέσσηη  ττηηςς  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννηηςς  ωωςς  

ππρροοςς  όόλλεεςς  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττηηςς,,  ααππόό  ττοο  ννόόμμοο,,  ττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  κκααιι  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  

ππρροοκκήήρρυυξξηη  
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ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  22οο    

ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  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  ττοουυ  ννοομμίίμμοουυ  εεκκππρροοσσώώπποουυ  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ,,  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  ττοο  ααρργγόόττεερροο  μμέέχχρριι  ττηηνν  

2277--99--22001199  κκααιι  ώώρραα  1122::0000  κκααιι  νναα  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  όόλλαα  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  

σσττοο  άάρρθθρροο  1111  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

  

ΜΜεε  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννηηςς  δδήήλλωωσσηηςς,,  ηη  σσυυμμμμεεττέέχχοουυσσαα  σσττοο  άάννωω  

ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδηηλλώώννεειι  όόττιι  ααπποοδδέέχχεεττααιι  ααννεεππιιφφύύλλαακκτταα  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  

ππρροοκκήήρρυυξξηηςς,,    ηη  οοπποοίίαα  ααπποοττεελλεείί  σσύύμμββαασσηη  ααννεεππιιφφύύλλαακκττηηςς  ππρροοσσχχώώρρηησσηηςς  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  σσττοουυςς  

ααγγωωννιισσττιικκοούύςς,,  εεμμπποορριικκοούύςς,,  χχοορρηηγγιικκοούύςς  κκααιι  οοιικκοοννοομμιικκοούύςς  όόρροουυςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  κκααιι  σσττιιςς  

ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  κκααννοοννιισσμμοούύςς,,  οοιιααδδήήπποοττεε  δδεε  ττυυχχόόνν  εεππιιφφύύλλααξξιιςς  λλοογγίίζζεεττααιι  ωωςς  μμηη  

γγεεγγρρααμμμμέέννηη,,  άάλλλλωωςς  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  μμεε  ααππόόφφαασσηη  

ττοουυ  ΔΔ..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  ήή  

ΤΤ..ΑΑ..ΚΚ  ήή  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  ΗΗ  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  δδεεσσμμεεύύεειι  εεππίίσσηηςς  ττοουυςς  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς,,  ττοουυςς  

ππρροοπποοννηηττέέςς  κκααιι  τταα  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  μμέέλληη  ττηηςς  εεκκάάσσττοοττεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  χχωωρρίίςς  νναα  ααππααιιττεείίττααιι  

ιιδδιιααίίττεερρηη  σσυυμμφφωωννίίαα  μμεεττααξξύύ  ααυυττώώνν  κκααιι  ττηηςς  δδιιοορργγααννώώττρριιαα..  ΗΗ  οομμάάδδαα  ηη  οοπποοίίαα  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  

σσττηη  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή,,  υυπποοββιιββάάζζεεττααιι  σσεε  κκααττώώττεερρηη  κκααττηηγγοορρίίαα,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  κκααιι  ΠΠρροοκκηηρρύύξξεειιςς  ττηηςς  ΕΕΟΟΚΚ  

  

iiii..  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  έέωωςς  

2277--99--22001199..    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..  

  

iiiiii..  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  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  2288--99--22001199,,  εεκκττόόςς  εεάάνν  ττοο  ΔΔ..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  
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ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ,,  όόππωωςς  ααυυττόό  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι  

έέκκττοοττεε,,  μμεε  ττηηνν  εεππιιφφύύλλααξξηη  ττηηςς  δδηημμοοσσίίεευυσσηηςς  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  22  ττοουυ  

άάρρθθρροουυ  44  ττοουυ  νν..  44660033//22001199  γγιιαα  ττοονν  δδιιοορριισσμμόό  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  σσυυσσττααθθεείίσσααςς  ωωςς  ΝΝΠΠΔΔΔΔ  

κκααιι  εεπποοππττεευυόόμμεεννηηςς  ααππόό  ττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  κκααιι  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  ΕΕππιιττρροοππήήςς  

ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ,,  ττηηνν  ππααύύσσηη  ττηηςς  υυφφιισσττάάμμεεννηηςς  κκααττάά  ττηη  δδηημμοοσσίίεευυσσηη  ττοουυ  

άάννωω  ΝΝόόμμοουυ  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  κκααιι  ττηηνν  κκααττάάρργγηησσηη  ττωωνν  

άάρρθθρρωωνν  7777,,  7777ΑΑ  κκααιι  7788  ττοουυ  νν..  22772255//119999,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  6633  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  

ΝΝόόμμοουυ  

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  ΔΔΣΣ  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..      

  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  33οο      

ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

  

ΙΙ..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

  

11..  ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσεε  κκάάθθεε  ααγγωωννιισσττιικκήή  ηημμέέρραα  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  πποουυ  κκααττααρρττίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοο  

ΔΔ..ΣΣ  ήή  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΑΑλλλλααγγήή  ττηηςς  ηημμέέρρααςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  

ααγγώώννωωνν  μμπποορρεείί  νναα  γγίίννεειι  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ήή  ττηηςς  ίίδδιιααςς  εεππιιττρροοππήήςς..  ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  

ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ήή  ττηηςς  ίίδδιιααςς  εεππιιττρροοππήήςς  μμπποορρεείί  εεππίίσσηηςς  νναα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  

ααγγωωννιισσττιικκέέςς  ηημμέέρρεεςς  ττηηνν  ίίδδιιαα  εεββδδοομμάάδδαα,,  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκααιιρρηη  ππεερράάττωωσσηη  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..    ΔΔιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  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  κκααττααρρττίίζζοουυνν  δδυυννάάμμεειι  

ααδδεειιώώνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  8844  νν..  22772255//11999999  σσύύμμββαασσηη  γγιιαα  ττηηνν    ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  

δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννωωνν  ττοουυςς  ττηηνν  ΕΕΡΡΤΤ  ΑΑΕΕ,,  

θθαα  ιισσχχύύσσοουυνν  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  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΣΣ  

  

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::  
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  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  33

ΗΗ
  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  44

ΗΗ
  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  55

ΗΗ
  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  66

ΗΗ
  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  77

ΗΗ
  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  

  

88
ΗΗ
  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  99

ΗΗ
  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  1100

ΗΗ
  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  1111

ΗΗ
  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  1122

ΗΗ
  ΑΑΓΓΩΩΝΝ..  1133

ΗΗ
  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..  δδύύοο  ττεελλεευυττααίίεεςς  οομμάάδδεεςς  ττηηςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  πποουυ  κκααττααρρττίίσσττηηκκεε,,  ήήττοοιι  ηη  1133
ηη
  

κκααιι  ηη  1144
ηη
  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  11
ηη
  έέωωςς  κκααιι  ττηηνν  88

ηη
  θθέέσσηη  ωωςς  αακκοολλοούύθθωωςς::  

  

ΙΙΙΙΙΙ..    PPLLAAYY  OOFFFFSS    

  

ΣΣττaa  PPllaayy  ooffffss  μμεεττέέχχοουυνν  οοιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  κκααττεεττάάγγηησσαανν  σσττιιςς  θθέέσσεειιςς  11--88  ττηηςς  ΒΒααθθμμοολλοογγιικκήήςς  

ΚΚααττάάττααξξηηςς  ττηηςς  ΚΚααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

  

BB''  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
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  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))  

  

  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..  

  

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

θθέέσσεειιςς  11--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::    

  

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  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  ννιικκηηττέέςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ααυυττώώνν  θθαα  ααγγωωννιισσθθοούύνν  σσττηηνν  εεππόόμμεεννηη  φφάάσσηη  ττοουυ  

ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ((ΔΔ''  ΤΤεελλιικκήή  ΦΦάάσσηη))  γγιιαα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  11  --  22..  

  

55..  ΟΟιι  ηηττττηημμέέννοοιι  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ααυυττώώνν  θθαα  ααγγωωννιισσθθοούύνν  σσττηηνν  εεππόόμμεεννηη  φφάάσσηη  ττοουυ  

ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ((ΔΔ''  ΤΤεελλιικκήή    ΦΦάάσσηη))  γγιιαα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  33--44..  
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ΔΔ''  ΦΦΑΑΣΣΗΗ  --  ((ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΦΦΑΑΣΣΗΗ))  

  

ΣΣττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ααυυττήή  φφάάσσηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  οοιι  οομμάάδδεεςς  θθαα  ααγγωωννιισσττοούύνν  γγιιαα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  11--22  

κκααιι  33--44  μμεε  ττοο  εεξξήήςς  σσύύσσττηημμαα  ::  

  

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

ααννττιιππάάλλοουυ  ττηηςς..  

  

  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..  

  

  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..  

  

  ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  ωωςς  εεξξήήςς  ::  

  

ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΟΟΣΣ  ((θθέέσσεειιςς  11  ––  22))      

ΝΝιικκηηττήήςς  55  ––  ΝΝιικκηηττήήςς  66        

  

ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΟΟΣΣ  ((θθέέσσεειιςς  33  ––  44))..  

ΗΗττττηημμέέννοοςς  55  --  ΗΗττττηημμέέννοοςς  66        

  

ΙΙVV..    ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ  --    ΙΙΣΣΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΕΕΣΣ  

  

ΑΑ..    ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  

  

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..      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  σσεε  όόλλαα  τταα  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ππααιιχχννίίδδιιαα    

  ΜΜεεγγααλλύύττεερροο  ααρριιθθμμόό  σσυυννοολλιικκώώνν  ππόόννττωωνν  σστταα  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ππααιιχχννίίδδιιαα  

  ΜΜεεγγααλλύύττεερρηη  δδιιααφφοορράά  ππόόννττωωνν  σσεε  όόλλαα  τταα  ππααιιχχννίίδδιιαα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  

ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

  ΜΜεεγγααλλύύττεερροο  ααρριιθθμμόό  ππόόννττωωνν  σσεε  όόλλαα  τταα  ππααιιχχννίίδδιιαα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  

ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

    

ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  σσττοονν  ππίίνναακκαα  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  κκααιι  σσττιιςς  εενν  λλόόγγωω  

θθέέσσεειιςς  ππρροοκκύύψψοουυνν  ααππόόλλυυττεεςς  ιισσοοββααθθμμίίεεςς  κκααιι  εεάάνν  ππααρρόόλλαα  ααυυττάά  μμεε  τταα  υυππάάρρχχοονντταα  

κκρριιττήήρριιαα  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοφφαασσιισσττεείί  ηη  κκααττάάττααξξηη  ττόόττεε  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  κκλλήήρρωωσσηη  

μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ιισσοοββααθθμμοούύννττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  ππααρροουυσσίίαα  ττωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττοουυςς  σστταα  ΓΓρρααφφεείίαα  

ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  κκααθθοορριισσθθεείί  ηη  σσεειιρράά  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυςς  σστταα  PPllaayy  OOffffss..  ΣΣττηηνν  
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κκλλήήρρωωσσηη  ααυυττήή  θθαα  μμεεττέέχχοουυνν  σσεε  μμίίαα  κκλληηρρωωττίίδδαα  οοιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  ιισσοοββααθθμμοούύνν  κκααιι  σσεε  άάλλλληη  

κκλληηρρωωττίίδδαα  οοιι  θθέέσσεειιςς  ππρροοςς  κκλλήήρρωωσσιινν..  

  

33..    ΑΑνν  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  εεππίίππεεδδοο  ααυυττώώνν  ττωωνν  κκρριιττηηρρίίωωνν  μμίίαα  ήή  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  οομμάάδδαα//εεςς  

μμπποορροούύνν  νναα  κκααττααττααγγοούύνν,,  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  ΔΔ..11..33  ππρρέέππεειι  νναα  εεππααννααλληηφφθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  

γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  οομμάάδδεεςς  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  κκααττααττααγγεείί  αακκόόμμαα..    

  

ΒΒ..            ΠΠααρρααδδεείίγγμμαατταα  

11..  ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  11    

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

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

ΑΑ    εεννααννττίίοονν    ΔΔ  7755  --  8800    ΓΓ    εεννααννττίίοονν    ΔΔ  6600  --  5555      

    

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

ΑΑγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

AA  33  22  11  55  ++226655  --222200  ++4455  

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

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

ΔΔ  33  11  22  44  ++221100  --  221155  --55  

                

      ΕΕπποομμέέννωωςς::  

                    11
ηη
  ΑΑ--ΝΝιικκήήττρριιαα  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ΒΒ      33

ηη
  ΓΓ--ΝΝιικκήήττρριιαα  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ΔΔ  

                    22
ηη
  ΒΒ                                                                        44

ηη
  ΔΔ      

22..  ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  22  

  

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

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

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

  

  

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

ΑΑγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

AA  33  33  00  66  ++331100  --221155  ++9955  

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

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

ΔΔ  33  11  22  44  ++221100    --  226600  --5500  

                ΕΕπποομμέέννωωςς::    11
ηη
    ΑΑ  

  

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

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

AAγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

BB  22  11  11  33  ++117755  --116655  ++1100  

ΓΓ  22  11  11  33  ++115500  --115555  --55  
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ΔΔ  22  11  11  33  ++113355  --114400  --55  

  

ΕΕπποομμέέννωωςς::    22
ηη
    ΒΒ  ,,              33

ηη
  ΓΓ--ΝΝιικκήήττρριιαα  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ΔΔ  ,,              44

ηη
  ΔΔ      

33..      ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  33            

            

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

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

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

  

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

ΑΑγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

AA  33  00  33  33  ++  221155      331100  --9955  

BB  33  22  11  55  ++  226655    --  226655  00  

ΓΓ  33  22  11  55  ++  226600    --  221100  ++5500  

ΔΔ  33  22  11  55  ++  226600    --  221155  ++4455  

ΕΕπποομμέέννωωςς::    44
ηη
    ΑΑ  

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

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

ΑΑγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

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

ΓΓ  22  11  11  33  ++  116600  --115555  ++55  

ΔΔ  22  11  11  33  ++  114400  --114400  00  

ΕΕπποομμέέννωωςς::    11
ηη
    ΓΓ  ,,              22

ηη
      ΔΔ  ,,              33

ηη
  ΒΒ      

  

44..    ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  44  

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

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

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

  

  

  

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

ΑΑγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

AA  33  00  33  33  ++  221155    --  331100  --9955  

BB  33  22  11  55  ++  226655    --  226600  ++55  

ΓΓ  33  22  11  55  ++  225555    --  221100  ++4455  

ΔΔ  33  22  11  55  ++  226600    --  221155  ++4455  

  

ΕΕπποομμέέννωωςς::    44
ηη
    ΑΑ  

ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  BB,,  ΓΓ,,  ΔΔ  ::  
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ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

ΑΑγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

BB  22  11  11  33  ++  117755  --117755  00  

ΓΓ  22  11  11  33  ++  115555  --115555  00  

ΔΔ  22  11  11  33  ++  114400  --114400  00  

  

ΕΕπποομμέέννωωςς::    11
ηη
    ΒΒ  ,,              22

ηη
      ΓΓ  ,,              33

ηη
  ΔΔ      

55..    ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  55  

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

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

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

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

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

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

ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΔΔ  8800  --  7755    ΕΕ    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  7755  --  8800  

ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  7755  --  8800        

  

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

ΑΑγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

AA  55  33  22  88  ++  447700    --  440000  ++7700  

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

ΓΓ  55  33  22  88  ++  443355    --  339955  ++4400  

ΔΔ  55  33  22  88  ++  334455    --  336600  --1155  

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

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

  

ΕΕπποομμέέννωωςς::    55
ηη
    ΕΕ  ,,              66

ηη
      ΖΖ    

  

ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ΑΑ,,  ΒΒ,,  ΓΓ,,  ΔΔ  ::  

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

ΑΑγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

AA  33  22  11  55  ++  330055    --  222200  ++8855  

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

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

ΔΔ  33  11  22  44  ++  221100    --  225555  --4455  

  

ΕΕπποομμέέννωωςς::  

                    11
ηη
  ΑΑ--ΝΝιικκήήττρριιαα  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ΒΒ      33

ηη
  ΔΔ--ΝΝιικκήήττρριιαα  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ΓΓ  

                    22
ηη
  ΒΒ                                                                              44

ηη
  ΓΓ      
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66..    ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  66  

  

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

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

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

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

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

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

ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΔΔ  8800  --  7755    ΕΕ    εεννααννττίίοονν    ΖΖ  8800  --  7755  

ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  7755  --  7766        

  

  

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

ΑΑγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

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

BB  55  33  22  88  ++  440033    --  339999  ++44  

ΓΓ  55  33  22  88  ++  445555    --  442233  ++3322  

ΔΔ  55  33  22  88  ++  338833    --  337799  ++44  

EE  55  33  22  88  ++  338844    --  338800  ++44  

ΖΖ  55  00  55  55  ++  338800    --  443300  --5500  

ΕΕπποομμέέννωωςς::    66
ηη
    ΖΖ  

  

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

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

ΑΑγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

AA  44  22  22  66  ++  331133    --331122  ++11  

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

ΓΓ  44  22  22  66  ++  335500    --  334488  ++22  

ΔΔ  44  22  22  66  ++  331188    --  331199  --11  

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

  

ΕΕπποομμέέννωωςς::    11
ηη
    ΓΓ  ,,              22

ηη
      ΑΑ    

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

  

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

ΑΑγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

BB  22  11  11  33  ++  115555  --115511  ++44  

ΔΔ  22  11  11  33  ++  114433  --114477  --44  

EE  22  11  11  33  ++  114433  --114433  00  

ΕΕπποομμέέννωωςς::    33
ηη
    ΒΒ  ,,              44

ηη
      ΕΕ  ,,              55

ηη
  ΔΔ      
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77..      ΠΠααρράάδδεειιγγμμαα  77  

  

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

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

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

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

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

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

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

ΒΒ    εεννααννττίίοονν    ΕΕ  7799  --  8800        

  

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

ΑΑγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

AA  55  33  22  88  ++  441100    --  440088  ++22  

BB  55  33  22  88  ++  441133    --  440099  ++44  

ΓΓ  55  33  22  88  ++  445555    --  441199  ++3366  

ΔΔ  55  33  22  88  ++  339988    --  339944  ++44  

EE  55  33  22  88  ++  339988    --  339944  ++44  

ΖΖ  55  00  55  55  ++  339955    --  444455  --5500  

  

ΕΕπποομμέέννωωςς::    66
ηη
    ΖΖ  

  

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

  

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

ΑΑγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

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

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

ΓΓ  44  22  22  66  ++  335500    --  334444  ++66  

ΔΔ  44  22  22  66  ++  331188    --  331199  --11  

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

  

ΕΕπποομμέέννωωςς::    11
ηη
    ΓΓ  ,,              55

ηη
      ΑΑ    

  

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

ΟΟμμάάδδαα  ΑΑγγώώννεεςς  ΝΝίίκκεεςς  ΉΉττττεεςς  ΒΒααθθμμοοίί  

ΣΣυυννοολλιικκοοίί  

ΠΠόόννττοοιι  

ΑΑγγώώννωωνν  ((++//--))  

ΔΔιιααφφοορράά  σσττοο  

σσύύννοολλοο  ττωωνν  

ππόόννττωωνν  

BB  22  11  11  33  ++  115599    --  115599  00  

ΔΔ  22  11  11  33  ++  114477    --  114477  00  

EE  22  11  11  33  ++  114477    --  114477  00  

  

ΕΕπποομμέέννωωςς::    22
ηη
    ΒΒ,,      33

ηη
  ΔΔ--ΝΝιικκήήττρριιαα  εεννααννττίίοονν  ττηηςς  ΕΕ,,        44

ηη
      ΕΕ  
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ΓΓ..  ΕΕππιιππλλέέοονν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

11..  ΤΤαα  άάρρθθρραα  ΑΑ  κκααιι  ΒΒ  ιισσχχύύοουυνν  ααφφοούύ  όόλλεεςς  οοιι  οομμάάδδεεςς  έέχχοουυνν  ααγγωωννιισσττεείί  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  σσττηηνν  

κκααννοοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοο..  

  

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..  

  

ΔΔ..    ΥΥππααιιττιιόόττηητταα  

  11..  ΜΜιιαα  οομμάάδδαα  ηη  οοπποοίίαα,,  χχωωρρίίςς  ββάάσσιιμμοο  λλόόγγοο,,  δδεενν  κκααττααφφέέρρεειι  νναα  εεμμφφααννιισσττεείί  σσεε  έένναα    

ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννοο    ππααιιχχννίίδδιι  ήή  ααπποοχχωωρρεείί  ααππόό  ττοο  γγήήππεεδδοο  ππρριινν  ααππόό  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  

ππααιιχχννιιδδιιοούύ,,  θθαα  χχάάννεειι  ττοο  ππααιιχχννίίδδιι  μμεε  υυππααιιττιιόόττηηττάά  ττηηςς    κκααιι  θθαα  λλααμμββάάννεειι  μμηηδδέένν  ((00))  

ββααθθμμοούύςς  εεννώώ  οο  ααννττίίππααλλοοςς  δδύύοο  ((22))  κκααιι  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  θθαα  κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  

υυππέέρρ  ττοουυ  ααννττιιππάάλλοουυ  ((2200--00))..  

ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  οοιι  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  

  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  44οο    

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

  

ΓΓιιαα  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  σσττιιςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκέέςς  ΔΔιιοορργγααννώώσσεειιςς,,  ιισσχχύύοουυνν  οοιι  ααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  

σσττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ττωωνν  ααννττίίσσττοοιιχχωωνν  ΔΔιιοορργγααννώώσσεεωωνν  εειιδδιικκέέςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς..  

  

ΣΣεε  ΚΚΑΑΕΕ,,  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  ααπποοκκττήήσσεειι  δδιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσεε  οοιιααδδήήπποοττεε  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  

ΔΔιιοορργγάάννωωσσηη  κκααιι  έέχχεειι  δδηηλλώώσσεειι  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσεε  ααυυττήήνν,,  ττεελλιικκάά  δδεενν  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  γγιιαα  οοιιοοννδδήήπποοττεε  

λλόόγγοο,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ..  ηη  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  σσττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  πποοιιννήή  

μμεεττάά  ααππόό  ππααρρααπποομμππήή  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

    

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  55οο      

ΙΙ..  AANNTTIIKKAATTΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ      

  

11..  ΜΜεε  ττηηνν  εεππιιφφύύλλααξξηη  ττηηςς  δδηημμοοσσίίεευυσσηηςς  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  44  

ττοουυ  νν..  44660033//22001199  γγιιαα  ττοονν  δδιιοορριισσμμόό  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  σσυυσσττααθθεείίσσααςς  ωωςς  ΝΝΠΠΔΔΔΔ  κκααιι  

εεπποοππττεευυόόμμεεννηηςς  ααππόό  ττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  κκααιι  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  

ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ,,  ττηηνν  ππααύύσσηη  ττηηςς  υυφφιισσττάάμμεεννηηςς  κκααττάά  ττηη  δδηημμοοσσίίεευυσσηη  ττοουυ  άάννωω  ΝΝόόμμοουυ  ΕΕππιιττρροοππήήςς  

ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  κκααιι  ττηηνν  κκααττάάρργγηησσηη  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  7777,,  7777ΑΑ  κκααιι  7788  ττοουυ  νν..  

22772255//119999,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  6633  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  ΝΝόόμμοουυ,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  

οοιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  θθαα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ  22001199--22002200,,  δδεενν  λλάάββοουυνν  ττοο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  σσττοο  άάρρθθρροο  7777
αα
  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  ––  εεφφ΄́όόσσοονν  ααππααιιττεείίττααιι  --  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  

ΕΕιιδδιικκήήςς  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς..    

  

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..    
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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  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  οοιικκοοννοομμιικκόό  ααννττάάλλλλααγγμμαα  ββρρεεθθεείί  εειιςς  

χχεείίρρααςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  σσυυμμββάάσσεειιςς  ππααρρααχχώώρρηησσηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  

δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ήή  χχοορρηηγγίίααςς,,  μμεεττάά  ττηηνν  μμηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηη//  μμηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή//  ααπποοχχώώρρηησσηη  ααππόό  ττοονν  

άάννωω  ααγγώώνναα  ((εεννδδεειικκττιικκάά  ααππόό  σσυυμμββάάσσεειιςς  χχοορρηηγγίίααςς,,  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν))..  

  

22..ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοββοολλήήςς  ΚΚΑΑΕΕ  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  κκααττάά  ττιιςς  κκεείίμμεεννεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ήή  

ααπποοχχώώρρηησσήήςς  ττηηςς  μμεε  έέγγγγρρααφφηη  δδήήλλωωσσηη  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  

ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ήή  μμηη  ππρροοσσεελλεεύύσσεεωωςς  ττηηςς  μμίίαα  φφοορράά  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  έένναανν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννοο  

ααγγώώνναα  ήή  ααπποοχχώώρρηησσήήςς  ττηηςς  ααππόό  έένναανν  ααγγώώνναα  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα    ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  εεππέέρρχχοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  σσττοονν  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ττοονν  

ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  σσυυννέέππεειιεεςς      

  

33..ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσττηηνν  ααννααφφεερρόόμμεεννηη  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ππααρράάγγρρααφφοο  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  

δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ααννααζζηηττήήσσεειι  ααππόό  ττιιςς  υυππααίίττιιεεςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  τταα  μμέέλληη  ττωωνν  ΔΔιιοοιικκήήσσεεώώνν  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..    

  

44..  ΕΕππίίσσηηςς  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  ζζηηττήήσσεειι  νναα  ττοουυ  κκααττααββλληηθθοούύνν  ααππόό  ττιιςς  υυππααίίττιιεεςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  τταα  

μμέέλληη  ττωωνν  ΔΔιιοοιικκήήσσεεώώνν  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..  ΔΔιικκααιιοούύχχοοςς  ττοουυ    σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  τταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττιιςς  

ππααρρααγγρράάφφοουυςς  11  κκααιι  44  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  εείίννααιι  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..      

  

ΙΙΙΙΙΙ..  ΥΥΠΠΟΟΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  --  ΑΑΝΝΟΟΔΔΟΟΣΣ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ--  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  

  

11..  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  κκααττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  ΑΑ''  φφάάσσηηςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ((κκααννοοννιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ))  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001199--22002200  θθαα  κκααττααλλάάββοουυνν  ττιιςς  δδύύοο  ττεελλεευυττααίίεεςς  θθέέσσεειιςς  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  22001199--22002200..  

  

22..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  οομμάάδδαα  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  3322  
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ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  ––  εεφφ΄́όόσσοονν  ααππααιιττεείίττααιι  --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    άάρρθθρροουυ  3322  ττοουυ  ιισσχχύύοοννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ––  εεφφ΄́όόσσοονν  

ααππααιιττεείίττααιι  --ττοουυ  ιισσχχύύοοννττοοςς  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς  ΟΟμμάάδδωωνν..    

  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  66οο  

ΕΕΠΠΑΑΘΘΛΛΑΑ  ––  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΑΑ  

  

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ααπποοννεείίμμεειι  ααττοομμιικκάά  μμεεττάάλλλλιιαα  σσττοουυςς  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς,,  σσττοο  ππρροοπποοννηηττιικκόό  tteeaamm  

κκααθθώώςς  κκααιι  σσττοονν  ππρρόόεεδδρροο  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ππρρωωττααθθλλήήττρριιααςς  KKAAEE,,  οο  σσυυννοολλιικκόόςς  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  

οοπποοίίωωνν  δδεενν  δδύύννααττααιι  νναα  ξξεεππεερράάσσεειι  τταα  ττρριιάάνντταα  ππέέννττεε  ((3355))  κκααιι  ττοο  κκύύππεελλλλοο  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  σσττηηνν  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  κκααττααλλάάββεειι  ττηηνν  11
ηη
  θθέέσσηη  σσττηηνν  ΤΤεελλιικκήή  

ΒΒααθθμμοολλοογγιικκήή  ΚΚααττάάττααξξηη  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001199  ––  22002200..  

  

ΕΕππίίσσηηςς  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ααπποοννεείίμμεειι  ααττοομμιικκάά  μμεεττάάλλλλιιαα  σσττοουυςς  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  

θθαα  κκααττααλλάάββοουυνν  ττηηνν  22
ηη
  κκααιι  ττηηνν  33

ηη
  θθέέσσηη  σσττηηνν  ΤΤεελλιικκήή  ΒΒααθθμμοολλοογγιικκήή  ΚΚααττάάττααξξηη  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ  22001199--22002200  κκααθθώώςς  κκααιι  ΚΚύύππεελλλλοο  σσττηηνν  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  κκααττααλλάάββεειι  ττηηνν  22ηη  

θθέέσσηη  σσττηηνν  ΤΤεελλιικκήή  ΒΒααθθμμοολλοογγιικκήή  ΚΚααττάάττααξξηη  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001199  --  22002200  ..  

  

ΕΕιιδδιικκήή  ττιιμμηηττιικκήή  δδιιάάκκρριισσηη  //  ββρρααββεείίοο  ήήθθοουυςς  ααπποοννέέμμεεττααιι  σσεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα    δδεενν  εεππιιββλλήήθθηηκκεε  

κκααμμίίαα  ππεειιθθααρρχχιικκήή  πποοιιννήή  ((ππεερριιλλααμμBBααννοομμέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  χχρρηημμααττιικκώώνν  ππρροοσσττίίμμωωνν))  ααππόό  ττοο  

ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ  ήή  σσεε  ΚΚΑΑΕΕ  σσεε  κκααννέένναανν  ααθθλληηττήή  ττηηςς  οοπποοίίααςς  δδεενν  εεππιιββλλήήθθηηκκεε  κκααννεεννόόςς  εείίδδοουυςς  

ππεειιθθααρρχχιικκήή  πποοιιννήή  ((ππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  χχρρηημμααττιικκώώνν  ππρροοσσττίίμμωωνν))  ααππόό  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  ΗΗ  

σσχχεεττιικκήή  ααππόόφφαασσηη  λλααμμββάάννεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ααφφοούύ  λληηφφθθεείί  υυππόόψψηη  κκααιι  ηη  

ααννττααππόόκκρριισσηη  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  σσττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1166  ππααρρ..  88  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//κκάάθθεε  εεββδδοομμάάδδααςς..  ΗΗ  άάννωω  ααπποοννοομμήή  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  ττοονν  σσχχεεττιικκόό  χχοορρηηγγόό//υυπποοσσττηηρριικκττήή  

οοννοομμααττοοδδοοσσίίααςς..  ΕΕππίίσσηηςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι  ββρρααββεεύύσσεειιςς  ττωωνν  κκααλλύύττεερρωωνν  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  

ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  σσττηηνν  κκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..    

  

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  κκαατταασσκκεευυάάσσεειι  έένναα  κκύύππεελλλλοο  ααννααγγννωωρρίίσσιιμμοο  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ααπποοννέέμμεεττααιι,,  γγιιαα  ττιιςς  

ππέέννττεε  ((55))  εεππόόμμεεννεεςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  θθαα  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιεεηηθθεείί  εειιδδιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη..  

  

  

ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  MMVVPP  WWEEEEKK  ––  MMVVPP  MMOONNTTHH  ––  MMVVPP  ΑΑ’’  ΓΓΥΥΡΡΟΟΥΥ  ––  MMVVPP  BB’’  ΓΓΥΥΡΡΟΟΥΥ  --    

MMVVPP  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
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ΗΗ  ββρράάββεευυσσηη  ττοουυ  εεκκάάσσττοοττεε  MMVVPP    ((WWEEEEKK  //  MMOONNTTHH))  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  δδύύννααττααιι  νναα    

ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  σσττοονν  εεππόόμμεεννοο  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώνναα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  κκααττόόππιινν  σσυυννεεννννόόηησσηηςς  μμεε  ττηηνν  

εεκκάάσσττοοττεε  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚΑΑΕΕ,,  εείίττεε  ααππόό  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  εείίττεε  ααππόό  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  εείίττεε  ααππόό  εεξξέέχχοουυσσαα  ααθθλληηττιικκήή  ππρροοσσωωππιικκόόττηητταα,,  μμεε  έέππααθθλλοο  πποουυ  θθαα  ππααρρααχχωωρρεείί  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

ήή  ττοονν  σσχχεεττιικκόό  χχοορρηηγγόό//υυπποοσσττηηρριικκττήή  οοννοομμααττοοδδοοσσίίααςς  ..  ΗΗ  ββρράάββεευυσσηη  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  σσττοο  

κκέέννττρροο  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  bbaacckkddrroopp  ττοουυ  χχοορρηηγγοούύ  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  κκααιι  θθαα  κκααλλύύππττεεττααιι  

ααππόό  ττοονν  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσττααθθμμόό  πποουυ  έέχχεειι  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  ττοο  εεππίίσσηημμοο  

φφωωττοογγρρααφφιικκόό  ππρραακκττοορρεείίοο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..    

  

ΤΤοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδύύννααττααιι  νναα  θθεεσσππίίσσεειι  κκααιι  άάλλλλαα  έέππααθθλλαα  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεππιιββρρααββεεύύσσεειι  

οομμάάδδεεςς  ήή  ααθθλληηττέέςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  σσττόόχχωωνν  ((ππ..χχ..  κκααλλύύττεερρηη  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ffaaiirr  

ppllaayy,,  υυψψηηλλόόττεερρηη  ββααθθμμοολλοογγιικκήή  κκααττάάττααξξηη  κκλλππ..))  

  

ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΚΚααθθιιέέρρωωσσηη  ββρρααββεείίοουυ    ΚΚααλλύύττεερροουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  MMaarrkkeettiinngg    ΚΚΑΑΕΕ  μμεεττάά  ααππόό    ψψηηφφοοφφοορρίίαα  

φφιιλλάάθθλλωωνν  σσττοο  ssiittee  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

ΚΚααθθιιέέρρωωσσηη  ββρρααββεείίοουυ  ΚΚααλλύύττεερροουυ  CChheeeerrlleeaaddiinngg  GGrroouupp  ΚΚΑΑΕΕ  μμεεττάά  ααππόό  ψψηηφφοοφφοορρίίαα  φφιιλλάάθθλλωωνν    

σσττοουυ  ssiittee  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

ΚΚααθθιιέέρρωωσσηη  ββρρααββεείίοουυ  κκααλλύύττεερρηηςς  MMaassccoott  ΚΚΑΑΕΕ  μμεεττάά  ααππόό  ψψηηφφοοφφοορρίίαα  φφιιλλάάθθλλωωνν  σσττοο  ssiittee  ττοουυ  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

ΟΟιι  ωωςς  άάννωω  ααπποοννοομμέέςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι  σσττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττιιςς  ββρρααββεεύύσσεειιςς  ττωωνν  

κκααλλύύττεερρωωνν  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  σσττηηνν  κκλλήήρρωωσσηη  ήή  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ    

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..    

  

  

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  22001199--22002200,,  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  ΔΔιιεεθθννοούύςς  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..    

  

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        

ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΑΑ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  ––  ΑΑΔΔΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  

  

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  κκααιι  ττρρεειιςς  ((33))    ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  ααγγώώνναα,,  όόττιι  ααδδυυννααττεείί  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  ττοο  γγήήππεεδδοο  ττοο  οοπποοίίοο  έέχχεειι  δδηηλλώώσσεειι  ωωςς  
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έέδδρραα  ττηηςς,,  κκααττάά  ττοο  άάρρθθρροο  22  iivv  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς,,  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  κκααιι  μμόόννοο  λλόόγγωω  

αακκααττααλλλληηλλόόττηηττααςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ήή  έέλλλλεειιψψηηςς  ήή  ααννάάκκλληησσηηςς  ττηηςς  άάδδεειιααςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ήή  σσεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα    λλόόγγωω  ααννωωττέέρρααςς  ββίίααςς  ττοο  ααννωωττέέρρωω  γγήήππεεδδοο  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί,,  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  εεννττόόςς  ττρριιώώνν  ((33))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  άάννωω  

γγννωωσσττοοπποοίίηησσηη....  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..    

  

  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..          

  

  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..ΔΔ  44//0055  άάρρθθρροο  6677
αα  
όόππωωςς  ιισσχχύύεειι  κκααιι  

άάρρθθρροο  4411  ΔΔ  ππααρρ..  77  κκααιι  1155  νν..  22772255//11999999))..  

  

  ΟΟιι  γγηηππεεδδοούύχχοοιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττηηνν  ΑΑσσττυυννοομμιικκήή  ΔΔύύννααμμηη  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  

γγήήππεεδδοο  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  μμεερριιμμννοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττηηςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττηηςς  ααππααγγόόρρεευυσσηηςς  ττοουυ  

κκααππννίίσσμμααττοοςς  σσεε  ααυυττόό..    

  

  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    ΕΕΡΡΤΤ,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  μμεερριιμμννοούύνν  γγιιαα  

ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  όόρρωωνν  ττοουυ  ααππόό    σσχχεεττιικκοούύ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  σσυυμμφφωωννηηττιικκοούύ..    

  

  

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  
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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  κκααιι  νναα  ππρροοσσκκοομμίίζζεειι  σσχχεεττιικκόό  φφωωττοογγρρααφφιικκόό  υυλλιικκόό..    

  

88..    ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλεειι  νναα  μμεερριιμμννάά  γγιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  άάδδεειιααςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  κκάάθθεε  

εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώνναα  ττηηςς  ααππόό  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  κκααττάά  ττιιςς  εεκκάάσσττοοττεε  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ααρρχχήή..  

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  ττηηνν  κκοοιιννοοπποοιιήήσσεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέωωςς  ττηηνν  

ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  ηημμέέρραα,,    oo  ααγγώώννααςς  δδεενν  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  κκααιι  

εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  σσττοονν  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  

ΚΚααννοοννιισσμμόό  πποοιιννέέςς  ααππόό  ττοο  ΜΜΔΔΟΟ  μμεεττάά  ααππόό  ππααρρααπποομμππήή  ααππόό  ττοο  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..    

  

99..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  ττηηρροούύνν  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ΚΚYYAA  222299117777//1122887777//11228800//223366  ((ΦΦΕΕΚΚ  11880011//2200--

88--22001155))  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΣΣΗΗ,,  ΔΔΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ//ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΗΗΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ,,  ττηηςς    

ΚΚΥΥΑΑ  AAρριιθθμμ..  //222299115588//1122887788//11228811//223377  ((ΦΦΕΕΚΚ  11880022//2200--88--22001155)),,    σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  

ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  εεπποοππττεείίααςς  ααθθλληηττιικκώώνν  

εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωννττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  όόππωωςς  δδιιααδδοοχχιικκάά  

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκαανν  κκααιι  ιισσχχύύοουυνν  κκααιι  ττηηςς  εενν  γγέέννεειι  σσχχεεττιικκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς..  

  

  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  99οο  

ΤΤΑΑΪΪΜΜ  ––  ΑΑΟΟΥΥΤΤ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  ((ΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟ  TTVV  ΤΤΑΑΪΪΜΜ  ––  ΑΑΟΟΥΥΤΤ))  ––  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΑΑΪΪΜΜ  ΑΑΟΟΥΥΤΤ  

  

AA..11        ΟΟρριισσμμόόςς  

ΗΗ  δδιιοορργγααννώώττρριιαα  ααρρχχήή,,  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  άάοουυττ  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  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  

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..  
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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  σσεε  κκααμμίίαα  οομμάάδδαα..  

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..    

  

  ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη    ΧΧοορρήήγγηησσηη  κκααιι  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  ΤΤάάϊϊμμ  ΆΆοουυττςς  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  οοιι  

ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ττηηςς  FFIIBBAA  

  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1100οο    

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  ––  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΕΕΣΣ    

  

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

ττοουυςς  όόρροουυςς  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ττηηςς  ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ  κκααιι  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  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  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,,  ττηηςς  ααννττιικκααττάάσστταασσήήςς  ττοουυςς,,  ττοουυ  

ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  ττωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  πποουυ  κκααττααρρττίίζζοοννττααιι  μμεεττααξξύύ  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ααθθλληηττώώνν  κκααιι  ττωωνν  

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    ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΟΟ  ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

  

ΟΟιι  ππρρώώττοοιι  ππρροοπποοννηηττέέςς  ττωωνν  ααγγωωννιιζζοομμέέννωωνν  οομμάάδδωωνν  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  εευυ  

ααγγωωννίίζζεεσσθθααιι  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  νναα  ππααρρίίσσττααννττααιι  σσεε  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,,  ττηηςς  

φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  κκααιι  εενν  σσυυννεεχχεείίαα  οο  ππρρώώττοοςς  ππρροοπποοννηηττήήςς  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οομμάάδδααςς..    

  

ΚΚάάθθεε  οομμάάδδαα  θθαα  δδιιαασσφφααλλίίζζεειι  όόττιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδύύοο  ((22))  ααθθλληηττέέςς  ττηηςς  θθαα  σσυυννααννττώώννττααιι  μμεε  

εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττωωνν  ΜΜΜΜΕΕ  σσττηηνν  μμεειικκττήή  ζζώώννηη  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττοο  ffllaasshh  iinntteerrvviieeww  bbaacckkddrroopp  ήή  εεάάνν  
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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  ΕΕΡΡΤΤ  ΑΑ..ΕΕ,,  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  μμεερριιμμννοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  όόρρωωνν  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  σσυυμμφφωωννηηττιικκοούύ..    

  

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..  

  

ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ττηηςς  ΚΚααννοοννιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  εεφφ΄́όόσσοονν  υυππάάρρχχεειι  ββααθθμμοολλοογγιικκόό  εεννδδιιααφφέέρροονν  όόλλοοιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  

ττηηνν  ίίδδιιαα  ηημμέέρραα  κκααιι  ώώρραα..      

  

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  έέωωςς  ττηηνν  1122..0000  ττηηςς  

εεππόόμμεεννηηςς  εερργγάάσσιιμμηηςς  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..ΔΔ,,  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  ΔΔιικκαασσττήήρριιαα..  ΠΠρροοσσφφυυγγήή  ττωωνν  ππρροοααννααφφεερροομμέέννωωνν  

ππρροοσσώώππωωνν  σστταα  ΠΠοολλιιττιικκάά  ΔΔιικκαασσττήήρριιαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  εειιδδιικκάά  κκααιι  μμόόννοονν  γγιιαα  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  

δδιιααφφοορρέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααννααφφύύοοννττααιι  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς,,  άάλλλλωωςς  ιισσχχύύοουυνν  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττιιςς  

σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΔΔιικκααίίοουυ  κκυυρρώώσσεειιςς..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

ττυυχχόόνν  ππρροοσσφφυυγγήή  ΚΚΑΑΕΕ  κκααττάά  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ΔΔΣΣ  ήή  άάλλλλωωνν  οορργγάάννωωνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδεενν  εεππηηρρεεάάζζεειι  

ττηηνν  ππρρόόοοδδοο  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1144οο        

ΠΠΑΑΡΡΑΑΠΠΤΤΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ––  ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ––  ΚΚΑΑΤΤΑΑΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΗΗΤΤΡΡΩΩΝΝ  
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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,,  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  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  εείίττεε  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  

μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  μμεεττάά  ττηηνν  

χχοορρήήγγηησσηη  ααππόό  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππρροοςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττηηςς  άάδδεειιααςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  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,,  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  

ΑΑΔΔΕΕΙΙΕΕΣΣ  

  

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  

  

ΟΟιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  ττηηρροούύνν  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  ννόόμμωωνν  22772255//11999999,,  44332266//22001155    κκααθθώώςς  κκααιι  

ττηηςς  ΚΚΥΥΑΑ  YYAA  222299117777//1122887777//11228800//223366  ΦΦΕΕΚΚ  11880011//2200--88--22001155,,  ττοουυ  νν..  22772255//11999999  όόππωωςς  

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοονν  νν..  44332266//22001155  κκααιι  ττοουυ  νν..  44441100//22001166  κκααιι  ττηηςς  εενν  γγέέννεειι  κκεείίμμεεννηηςς  

ννοομμοοθθεεσσίίααςς  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  οοννοομμαασσττιικκοούύ,,  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  εειισσιιττηηρρίίοουυ,,  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  

κκάάρρττααςς  φφιιλλάάθθλλοουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  λλοοιιππάά  θθέέμμαατταα  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσεε  ααυυττέέςς..  

  

ΗΗ  δδιιάάθθεεσσηη  εειισσιιττηηρρίίωωνν    ααππόό  ττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  σσττηηνν  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηη  ΚΚΑΑΕΕ  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  αακκόόμμηη  

κκααιι  μμεε  κκοοιιννήή  ττοουυςς  σσυυμμφφωωννίίαα..  ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..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  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν..      

  

ΒΒ''  ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΟΟΙΙΒΒΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  

  

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..  
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ΓΓ''  ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  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  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..  
  

ΔΔ''  ΑΑΜΜΟΟΙΙΒΒΕΕΣΣ    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’’  ΑΑΜΜΟΟΙΙΒΒΕΕΣΣ    ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  

  

ΣΣττοουυςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττέέςς  ΔΔιιααιιττηησσίίααςς  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  ΔΔ..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’’,,  ΔΔ’’  κκααιι  ΕΕ’’))  ααμμοοιιββέέςς  κκααιι  έέξξοοδδαα..  

ΗΗ  κκααττααββοολλήή  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  υυππόό  ΒΒ,,ΓΓ,,ΔΔ  κκααιι  ΕΕ  ααμμοοιιββώώνν  σστταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  ππρρόόσσωωππαα  θθαα  γγίίννεεττααιι  

ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  λλοογγααρριιαασσμμόό  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  κκααττόόππιινν  εειιδδιικκήήςς  εεννττοολλήήςς  κκιι  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσήήςς  ττοουυςς  

ππρροοςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  μμεε  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττωωνν  ννόόμμιιμμωωνν  ππααρραασσττααττιικκώώνν,,  όόππωωςς  οορρίίζζεεττααιι  σσττιιςς  οοιικκεείίεεςς  

ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς,,  κκααττόόππιινν  ιιααόόπποοσσηηςς  ττμμηημμααττιικκήή  ππααρραακκρράάττηησσηηςς  ααππόό  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  

χχρρηημμααττιικκόό  πποοσσόό  ββρρεεθθεείί  εειιςς  χχεείίρρααςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ααππόό  ττηηνν  ααννααλλοογγίίαα  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  εεππίί  ττοουυ  

οοιικκοοννοομμιικκοούύ  ααννττααλλλλάάγγμμααττοοςς  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττιιςς  σσυυμμββάάσσεειιςς  χχοορρηηγγιιώώνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  

ππααρρααχχώώρρηησσηηςς  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  κκλλππ,,  υυππόό  ττοουυςς  εειιδδιικκόόττεερροουυςς  όόρροουυςς  

πποουυ  θθαα  ππεερριιλληηφφθθοούύνν  σσττιιςς  ααννωωττέέρρωω  εειιδδιικκέέςς  εεννττοολλέέςς  εεξξοουυσσιιοοδδοοττήήσσεειιςς..    

  

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  
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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  

  

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  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  

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  έέκκδδοοσσηηςς--  εεκκττύύππωωσσηηςς  εειισσιιττηηρρίίωωνν  κκλλππ..  

δδ..  ΈΈξξοοδδαα  φφιιλλοοξξεεννίίααςς  κκααιι  ππεερριιπποοιιήήσσεεωωςς..  

  

  

ZZ''  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

  

αα))  ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..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  

ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  ((FF..II..BB..AA)),,  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  δδιικκααιιοούύννττααιι  νναα  εεφφααρρμμόόζζοουυνν  ττοονν  κκααννοοννιισσμμόό  

ττηηςς  ΔΔιιεεθθννοούύςς  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  χχρρηημμααττιικκόό  πποοσσόό  ττηηςς  

οοφφεειιλλέέττρριιααςς  ΚΚΑΑΕΕ  ττυυχχόόνν  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  κκααθθώώςς  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  οοφφεειιλλήήςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππρροοςς  ττοονν  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρροοεερρχχόόμμεεννηη  ααππόό  ττηηνν  ααμμοοιιββήή  ππρροοςς  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  πποουυ  ππααρρέέχχεειι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ssccoouuttiinngg  
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δδυυννάάμμεειι  σσχχεεττιικκήήςς  σσύύμμββαασσηηςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  γγιιαα  λλοογγααρριιαασσμμόό  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ,,  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  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..  

  

ΔΔεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  ααννααγγγγεελλίίαα    σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρροοςς  εεκκττέέλλεεσσηη  σσυυμμββάάσσεεωωνν  εεκκχχωωρρήήσσεεωωνν  ππρροοςς  

ττρρίίττοουυςς  ττωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ    ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααιιττίίαα  ((εεννδδεειικκττιικκάά  

ααννααφφεερρόόμμεεννωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν,,  σσυυμμββάάσσεειιςς  

χχοορρηηγγίίααςς))  ήή  ηη  κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρροοςς  εεκκττέέλλεεσσηη  ιιδδιιωωττιικκώώνν  σσυυμμφφωωννηηττιικκώώνν  

δδιιαακκααννοοννιισσμμώώνν  οοφφεειιλλώώνν  ΚΚΑΑΕΕ  ππρροοςς  ττρρίίττοουυςς  μμέέσσωω  ττωωνν  ααππααιιττήήσσεεώώνν  ττοουυςς  κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααιιττίίαα  ((εεννδδεειικκττιικκάά  ααννααφφεερρόόμμεεννωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  

δδιικκααιιωωμμάάττωωνν,,  σσυυμμββάάσσεειιςς  χχοορρηηγγίίααςς))  σσεε  πποοσσοοσσττόό  ααννώώττεερροο  ττοουυ  εεββδδοομμήήνντταα  ππέέννττεε  ((7755))  %%  

ττοουυ    ύύψψοουυςς  ττηηςς  ααππααίίττηησσηηςς  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  ααππόό  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  σσύύμμββαασσηη..  ΑΑππόό  ττηηνν  ααγγωωννιισσττιικκήή  

ππεερρίίοοδδοο  22002200--22002211,,  ττοο  ααννωωττέέρρωω  πποοσσοοσσττόό  θθαα  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε    ππεεννήήνντταα  ((5500%%))  %%  ττοουυ    

ύύψψοουυςς  ττηηςς  ααππααίίττηησσηηςς  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  ααππόό  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  σσύύμμββαασσηη  

ΟΟιι  εεκκδδοοχχεείίςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ααππααιιττήήσσεεωωνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααννααγγγγέέλλλλοοννττααιι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρροοςς  

εεκκττέέλλεεσσηη,,  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  έέχχοουυνν  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  μμέέλλοουυςς  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ήή  

μμεεττόόχχοουυ  μμεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  πποοσσοοσσττόό  ττηηςς  εεκκχχωωρρήήττρριιααςς  ΚΚΑΑΕΕ  ααλλλλάά  κκααιι  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  άάλλλληηςς  

ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ....  ΟΟ  ππεερριιοορριισσμμόόςς  ααυυττόόςς  ιισσχχύύεειι  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  σσυυζζύύγγοουυςς  κκααιι  ττοουυςς  μμέέχχρριι  δδεεύύττεερροουυ  ββααθθμμοούύ  

σσυυγγγγεεννεείίςς  όόλλωωνν  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  φφυυσσιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν..    

ΩΩςς  μμηη  εεππιιττρρεεππόόμμεεννηη  εεκκχχώώρρηησσηη    κκααττάά  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ,,  

θθεεωωρρεείίττααιι  κκααιι  ααυυττήή  πποουυ  εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι  μμέέσσωω  άάλλλλοουυ  ννοομμιικκοούύ  ππρροοσσώώπποουυ  ήή  εεττααιιρρεείίααςς,,  

εεφφόόσσοονν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  σσυυννδδεεδδεεμμέέννηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  κκααττάά  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4422εε  

ππααρράάγγρρααφφοοςς  55  ττοουυ  ΚΚ..ΝΝ..  22119900//11992200  ήή  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ττοο  υυπποοκκεείίμμεεννοο  σσττοουυςς  ωωςς  άάννωω  

ππεερριιοορριισσμμοούύςς  ππρρόόσσωωπποο  εείίττεε  κκααττέέχχεειι  πποοσσοοσσττόό  μμεεγγααλλύύττεερροο  ττοουυ  εείίκκοοσσιι  ττοοιιςς  εεκκααττόό  ((2200%%))  

ττοουυ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ήή  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ψψήήφφοουυ  εείίττεε  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσττοο  όόρργγααννοο  δδιιοοίίκκηησσήήςς  ττηηςς  ήή  

κκααθθ `̀  οοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  σσττηη  δδιιααχχεείίρριισσήή  ττηηςς  εείίττεε  αασσκκεείί  κκυυρριιααρρχχιικκήή  εεππιιρρρροοήή  σσττηη  δδιιοοίίκκηησσηη  

ήή  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττοο  πποοσσοοσσττόό  κκεεφφααλλααίίοουυ  πποουυ  δδιιααθθέέττεειι  σσεε  ααυυττήήνν  

ΣΣυυμμββάάσσεειιςς  πποουυ  κκααττααρρττίίζζοοννττααιι  κκααιι  ααννααγγγγέέλλλλοοννττααιι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρροοςς  εεκκττέέλλεεσσηη  κκααττάά  

ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ππεερριιοορριισσμμώώνν,,  δδεενν  θθαα  εεκκττεελλοούύννττααιι  ααππόό  ααυυττόόνν    

  

εε))    ΔΔιιααππιισσττεεύύσσεειιςς  

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  χχοορρηηγγήήσσεειι  δδιιααππίίσσττεευυσσηη  σσεε  έένναανν  εεκκππρρόόσσωωππόό  ττοουυ,,  πποουυ  έέχχεειι  ήή  

θθαα    οορριισσθθεείί  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ,,    ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ττοουυ  ππααρρέέχχεειι  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  σσεε  

σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  εεκκππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ππρροοςς  ττοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς  κκααιι  ΥΥπποοσσττηηρριικκττέέςς  ττοουυ  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..    
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ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  εεππίίσσηηςς  νναα  χχοορρηηγγήήσσεειι  δδιιααππίίσσττεευυσσηη  σσεε  έένναανν  εεννττεεττααλλμμέέννοο  

εεκκππρρόόσσωωπποο  ((εεππόόππττηη))  ,,  πποουυ  έέχχεειι  ήή  θθαα  οορριισσθθεείί  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ττοουυ  

ππααρρέέχχεειι    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  κκααιι  νναα  εεκκττεελλεείί  τταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττηηνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕγγκκύύκκλλιιοο  κκααθθήήκκοοννττάά  

ττοουυ..  

  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1177
οο
  

ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΚΚΟΟΛΛΛΛΟΟ  ΑΑΠΠΟΟΝΝΟΟΜΜΩΩΝΝ  

  

11..  ΤΤοο  ββρρααββεείίοο  ((ΚΚύύππεελλλλοο  κκλλππ..))  κκααιι  τταα  έέππααθθλλαα  σσττηηνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιαα  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  ΚΚύύππεελλλλοο  

κκααιι  τταα  έέππααθθλλαα  σσττηηνν  ΔΔεευυττεερρααθθλλήήττρριιαα  οομμάάδδαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ααπποοννέέμμοοννττααιι  

ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  ττεελλιικκοούύ  πποουυ  ααννέέδδεειιξξεε  ττηηνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιαα  κκααιι  

ΔΔεευυττεερρααθθλλήήττρριιαα  ΚΚΑΑΕΕ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  υυππόό  ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  όόττιι  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς  ττοο  

εεππιιττρρέέπποουυνν..    ΗΗ  σσχχεεττιικκήή  ααππόόφφαασσηη  λλααμμββάάννεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  ΕΕππιιττρροοππήή  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααδδυυννααμμίίααςς  σσύύγγκκλληησσήήςςηηςς  ττηηςς  γγιιαα  λλήήψψηη  

ααππόόφφαασσηηςς,,  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΔΔ..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  ααννττίίσσττοοιιχχοουυ  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,,    φφυυλλαασσσσόόμμεεννοοςς  ααππόό  ιικκααννόό  

ααρριιθθμμόό  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  αασσφφααλλεείίααςς  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  ((κκααττ’’  εελλάάχχιισσττοονν  3300  άάττοομμαα))..  

  ββ))  σσττοονν  άάννωω  εειιδδιικκάά  δδιιααμμοορρφφωωμμέέννοο  χχώώρροο,,  θθαα  ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν::    

  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  ΔΔεευυττεερρααθθλλήήττρριιαα  

οομμάάδδαα  ααννττίίσσττοοιιχχαα..  

  ΠΠρροοηηγγεείίττααιι  ηη  ααπποοννοομμήή  ττωωνν  εεππάάθθλλωωνν  σσττηηνν  ΔΔεευυττεερρααθθλλήήττρριιαα  οομμάάδδαα..  

  ΑΑκκοολλοουυθθεείί  ηη  ααπποοννοομμήή  ττωωνν  εεππάάθθλλωωνν  σσττηηνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιαα  οομμάάδδαα  κκααιι  ττοουυ    

ΒΒρρααββεείίοουυ//ΚΚυυππέέλλλλοουυ  σσττοονν  ααρρχχηηγγόό  ααυυττήήςς..  

  ΤΤαα  έέππααθθλλαα  σσττηηνν  ΤΤρριιττααθθλλήήττρριιαα  οομμάάδδαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ααπποοννέέμμοοννττααιι  σσεε  εειιδδιικκήή  

εεκκδδήήλλωωσσηη  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  δδιιοορργγααννώώννεειι  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  

ττοουυ  χχώώρροουυ..    

ΚΚααττάά  ττηηνν  ααπποοννοομμήή,,  ττοο  ττρρόόππααιιοο  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσεε  εειιδδιικκήή  ββάάσσηη  μμεε  τταα  

χχρρώώμμαατταα  κκααιι  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  φφέέρροοννττααςς  κκααιι  ττοο  σσύύννθθεεττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  

ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσήή  ττοουυ  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  σσηημμεείίοο  ππ..χχ..  

ττρρααππέέζζιι  ήή  ββάάσσηη  μμεε  τταα  χχρρώώμμαατταα  ήή  κκααιι  λλοογγόόττυυππαα  χχοορρηηγγώώνν  ττηηςς  ππρρωωττααθθλλήήττρριιααςς  ΚΚΑΑΕΕ..  

  

ΑΑΠΠΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΚΚΥΥΠΠΕΕΛΛΛΛΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ    

11..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  αανναακκηηρρύύσσσσεεττααιι  ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιαα  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  ηη  ααπποοννοομμήή  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι,,  εεφφόόσσοονν  ααυυττόό  εείίννααιι  εεφφιικκττόό,,  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

22..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  αανναακκηηρρύύσσσσεεττααιι  ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιαα  ηη  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηη  ΚΚΑΑΕΕ,,  ηη  

ααπποοννοομμήή  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  εεννττόόςς  ππέέννττεε  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  αανναακκήήρρυυξξηη  ττηηςς  σσεε  χχώώρροο  

πποουυ  θθαα  ααπποοφφαασσιισσθθεείί  ααππόό  κκοοιιννοούύ  μμεε  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1188οο      

ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ««ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΟΟ//ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΚΚΤΤΗΗ»»  ΤΤΟΟΥΥ  

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
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11..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  ππααρρααχχωωρροούύνν  κκααιι  μμεεττααββιιββάάζζοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππλλέέοονν  ττωωνν  ααννααφφεερρόόμμεεννωωνν  σστταα  

άάρρθθρραα  4488,,  5500,,  5511,,  5522,,  5533,,  5544,,  5555,,  5566    5577,,  5588  κκααιι  6600  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  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    δδώώδδεεκκαα  ((1122))  

ηηχχηηττιικκώώνν  μμηηννυυμμάάττωωνν  δδιιάάρρκκεειιααςς  έέωωςς  σσααρράάνντταα  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν  ((4400))  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))  ΓΓιιαα  ττιιςς  σσυυμμββάάσσεειιςς  πποουυ  θθαα  κκααττααρρττιισσθθοούύνν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ιισσχχύύοοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσηηςς  κκααιι  μμεεττάά  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  κκααμμίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηνν  

ΚΚΑΑΕΕ  ήή  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

  

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..    ΕΕππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  33DD  ααυυττοοκκόόλλλληηττωωνν  εεννττόόςς  

ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  μμόόννοο  σσττοουυςς  22  κκύύκκλλοουυςς  ββοολλώώνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  

ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  αασσφφααλλεείίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττωωνν  χχοορρηηγγώώνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ    κκααιι  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  δδύύοο  

ααυυττοοκκόόλλλληηττωωνν  33DD  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  44  μμ..  ΧΧ  11  μμ..,,  εεκκττόόςς  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  γγιιαα  ππρροοββοολλήή  χχοορρηηγγώώνν  

ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσττοο  σσηημμεείίοο  πποουυ  εεμμφφααίίννεεττααιι  σσττοο  σσυυννηημμμμέέννοο  σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα..    

  

εε))  ΣΣεε  όόλλαα  τταα  γγήήππεεδδαα  σστταα  οοπποοίίαα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  ααγγώώννεεςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  κκέέννττρροο  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  μμέέχχρριι  ττοο  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  
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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..  ΗΗ  

αακκοολλοουυθθηηττέέαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  2233..22  ττοουυ  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..    

  

33..  ΚΚάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  μμεεττέέχχεειι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  

ππααρρααχχωωρρεείί  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ    δδέέκκαα  ((1100))  δδιιααφφηημμιισσττιικκάά  ssppoottss  σστταα  mmaattrriixx  ((σσεε  όόσσαα  γγήήππεεδδαα  

υυππάάρρχχοουυνν))  σσεε  κκάάθθεε  ααγγώώνναα,,  mmaaxx..  ΔΔιιάάρρκκεειιααςς    2200  sseecc  έένναα  ((11))  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  κκααιι  έένναα  ((11))  μμεεττάά  

ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  κκάάθθεε  δδεεκκααλλέέππττοουυ  σσεε  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ((όόπποοιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  δδιιααθθέέττεειι))  κκααιι  22  σσεε  ττυυχχααίίαα  σσεειιρράά..    

  

44..  ΤΤηηνν  ααννααφφοορράά  ττηηςς  εεππίίσσηημμηηςς  εεππωωννυυμμίίααςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  

σσύύννθθεεττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  σσεε  κκάάρρττεεςς  ααννααγγγγεελλίίααςς,,  κκάάρρττεεςς  σσττααττιισσττιικκώώνν,,  ttrraaiilleerrss  κκλλππ..  πποουυ  

ππρροοββάάλλλλοοννττααιι  ππρριινν  ήή  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  

ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  ππρροοββοολλήήςς  ττοουυςς,,  ααππόό  ττοονν  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσττααθθμμόό  ππρροοςς  ττοονν  οοπποοίίοο  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  έέχχοουυνν  

ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  εείίττεε  κκααττ''  ιιδδίίαανν  εείίττεε  μμέέσσωω  

ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  σσύύμμββαασσηηςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  ττωωνν  

ΧΧοορρηηγγοούύ//  ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  γγννωωσσττοοπποοιιηηθθοούύνν  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ..  

  

55..  ΕΕππίίσσηηςς  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  

ααγγώώννωωνν,,  κκααττ''  ιιδδίίαανν  ππρρέέππεειι  νναα  μμεερριιμμννοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ππρροοςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσττιιγγμμιιοοττύύππωωνν  

μμεε  ττιιςς  κκααλλύύττεερρεεςς  φφάάσσεειιςς  ττωωνν  ΑΑγγώώννωωνν  ττοουυςς,,  γγιιαα  ττηηνν  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ββίίννττεεοο  ττοουυ  ttoopp  1100  

((κκααλλύύττεερρεεςς  φφάάσσεειιςς))  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοββάάλλλλεεττααιι  εελλεεύύθθεερραα  σσττηηνν  

ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  σστταα  μμέέσσαα  κκοοιιννωωννιικκήήςς  ττοουυ  δδιικκττύύωωσσηηςς..  ΕΕππίίσσηηςς  νναα  χχοορρηηγγοούύνν  ππρροοςς  

ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ββίίννττεεοο  μμεε  ττιιςς  ππααρράάλλλληηλλεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  ββρρααββεεύύσσεειιςς  

MMVVPP,,  γγιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυςς  σσκκοοπποούύςς  ββεελλττίίωωσσηηςς  ππρροοββοολλήήςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  

66..  ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  όόλλωωνν  φφάάσσεεωωνν  ττωωνν  ppllaayy  ooffffss  ππρρέέππεειι  

υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  νναα  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιμμηη  ηη    χχρρήήσσηη  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  ττοουυ  iinnssttaanntt  rreeppllaayy  ααππόό  ττοουυςς  

δδιιααιιττηηττέέςς  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττηηλλεεοοππττιικκάά  μμεεττααδδιιδδόόμμεεννοουυςς  ααγγώώννεεςς,,  υυπποοχχρρεεοούύμμεεννωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  νναα  

μμεερριιμμννήήσσοουυνν  γγιιαα  ααυυττόό,,    κκααττόόππιινν  έέγγκκρριισσηηςς  κκααιι  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοονν  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσττααθθμμόό,,  

σσττοονν  οοπποοίίοο  ππααρρααχχωωρρήήθθηηκκαανν  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυςς..  

ΕΕιιδδιικκάά  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  κκααττ΄́ιιδδίίαανν  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  

ττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  μμεερριιμμννήήσσοουυνν  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοονν  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσττααθθμμόό,,  μμεε  

ττοονν  οοπποοίίοο  σσυυμμββλλήήθθηηκκαανν    ώώσσττεε  νναα  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιμμοο  ττοο  σσύύσσττηημμαα  ττοουυ  iinnssttaanntt  rreeppllaayy  κκααττάά  ττοουυςς  

ττηηλλεεοοππττιικκάά  μμεεττααδδιιδδόόμμεεννοουυςς  ααγγώώννεεςς  

  

77..ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν  σσττηηνν  έέδδρραα  ττοουυςς  εειιδδιικκήή  κκεερρκκίίδδαα  γγιιαα  ττοονν  χχοορρηηγγόό  

ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΑΑππόό  ττοο  ααννωωττέέρρωω  εεξξααιιρροούύννττααιι  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  ΚΚεεννττρριικκόό  

ΧΧοορρηηγγόό  ΦΦααννέέλλααςς,,  εεττααιιρρεείίαα  ααννττααγγωωννιισσττιικκήή  ττοουυ  ΧΧοορρηηγγοούύ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  

88..ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  χχοορρηηγγήήσσοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  ΧΧοορρηηγγώώνν  ––  

ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  δδιιααγγωωννιισσμμώώνν  ττοουυ  σστταα  εεππίίσσηημμαα  μμέέσσαα  κκοοιιννωωννιικκήήςς  

δδιικκττύύωωσσηηςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  ππρροοωωθθηηττιικκέέςς  ττοουυ  εεννέέρργγεειιεεςς  δδύύοο  ((22))  εεππίίσσηημμεεςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  εεμμφφααννίίσσεειιςς  

ττοουυςς  υυπποογγεεγγρρααμμμμέέννεεςς  ααππόό  ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  ττοουυςς,,  εείίππίίσσηημμεεςς  μμππάάλλεεςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ττιιςς  

οοπποοίίεεςς  θθαα  ττοουυςς  δδιιααθθέέσσεειι  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  υυπποογγεεγγρρααμμμμέέννεεςς  ααππόό  ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  ττοουυςς  μμππάάλλεεςς  κκααιι  

οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  σσχχεεττιικκόό  υυλλιικκόό  ττοουυςς  ζζηηττηηθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  
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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))  ΤΤοο  BBaacckkddrroopp  ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς  σσυυννεεννττεεύύξξεεωωνν  ττύύπποουυ,,  έένναα  φφόόννττοο  μμέέγγιισσττηηςς  δδιιάάσστταασσηηςς  22,,55  μμ..  

ύύψψοοςς  ΧΧ  66  μμ..  ππλλάάττοοςς  ((ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  μμέέγγεεθθοοςς  ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς))    θθαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοο  

αακκρριιββώώςς  ππίίσσωω  ααππόό  ττοο  κκεεννττρριικκόό  ττρρααππέέζζιι  ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς  ττηηςς  σσυυννέέννττεευυξξηηςς  ττύύπποουυ..  ΤΤοο  

δδηημμιιοουυρργγιικκόό  ττοουυ  bbaacckkddrroopp  θθαα  χχοορρηηγγηηθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ,,  θθαα  ππεερριιέέχχεειι  ττοουυςς  

χχοορρηηγγοούύςς//υυπποοσσττηηρριιχχττέέςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααθθώώςς  κκααιι  κκεεννέέςς  θθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς  

ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  ααππόό  ααυυττήήνν..  

  

ββ))  ΤΤοο  FFLLAASSHH  iinntteerrvviieeww  bbaacckkddrroopp  θθαα  εείίννααιι  έένναα  φφόόννττοο  εελλάάχχιισσττηηςς  δδιιάάσστταασσηηςς  22,,55  μμ..  ύύψψοοςς  ΧΧ  22,,55  μμ..  

ππλλάάττοοςς  γγιιαα  χχρρήήσσηη  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  ((μμεεττααφφεερρόόμμεεννοο  φφόόννττοο))..  ΤΤοο  δδηημμιιοουυρργγιικκόό  ττοουυ  θθαα    

xxοορρηηγγεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  θθαα  ππεερριιέέχχεειι  ττοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς//υυπποοσσττηηρριικκττέέςς  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααθθώώςς  κκααιι  κκεεννέέςς  θθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  ΤΤοο  ααννωωττέέρρωω  εεππίίσσηημμοο  

φφόόννττοο  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  ααππόό  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς  πποουυ  

δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  ααππόό  τταα  ΜΜΜΜΕΕ  ππρριινν,,  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  κκααιι  μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..    

  

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  δδηημμιιοουυρργγιικκόό  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..  

  

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  κκοοιιννοοπποοιιεείί  ττοο  δδηημμιιοουυρργγιικκόό  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  bbaacckkddrrooppss  σσττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  77  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΕΕνν  σσυυννεεχχεείίαα  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  

υυπποοββάάλλλλοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοο  ααρργγόόττεερροο  44  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηνν  

ττεελλιικκήή  ττοουυςς  μμαακκέέτταα  ππρροοςς  έέγγκκρριισσηη..  ΤΤέέλλοοςς  θθαα  ααπποοσσττέέλλλλοουυνν  φφωωττοογγρρααφφιικκόό  υυλλιικκόό  γγιιαα  

εεππιιββεεββααίίωωσσηη  οορρθθήήςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ααυυττώώνν..  

  

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..  

  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2200οο  

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

    

11..    ΑΑρρμμόόδδιιοο  γγιιαα  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  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  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  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  
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ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  πποοιιννώώνν,,  εεφφααρρμμοοζζοομμέέννωωνν  ττωωνν  εεγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  εειιδδιικκώώνν  

δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  γγιιαα  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  

ΚΚααττηηγγοορρίίααςς..ΟΟιι  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  ππρροοκκήήρρυυξξηη  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ππεειιθθααρρχχιικκέέςς  ήή  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  

πποοιιννέέςς,,  ααπποοττεελλοούύνν  ππααρράάρρττηημμαα  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ,,  ααπποοττεελλώώννττααςς  

εεννιιααίίοο  κκεείίμμεεννοο  μμεε  ααυυττόόνν  κκααιι  λλααμμββάάννοοννττααιι  υυππόόψψηη  ααππόό  ττοο  ΜΜΔΔΟΟ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ    

  

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..    

  

ΑΑρρμμόόδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν  εεκκδδίίκκαασσηη  ττωωνν  ππααρρααββάάσσεεωωνν  ννττόόππιιννγγκκ  εείίννααιι  ττοο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  σσττιιςς  

ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  όόρργγααννοο  κκααττάά  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  πποουυ  ττοο  δδιιέέπποουυνν..  

  

22..    ΟΟιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  οοιι  οομμάάδδεεςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  μμεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001199--

22002200  ππααρρααιιττοούύννττααιι  ττηηςς  ππρροοσσββοολλήήςς  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττοουυ  ΜΜ..ΔΔ..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  22001199--22002200,,  

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))  ΔΔιιαα  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..    

  

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  ((ααρρχχεείίοο  σσεε  ψψηηφφιιαακκήή  μμοορρφφήή))    σσττοονν  οοπποοίίοο  
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ααπποοττυυππώώννεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  όόππωωςς  ππρροοββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσττααθθμμόό//κκααννάάλλιι  πποουυ  

έέχχεειι  τταα  σσχχεεττιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα  κκααιι  οο  υυλλιικκόόςς  φφοορρέέααςς    ((ααρρχχεείίοο  σσεε  ψψηηφφιιαακκήή  μμοορρφφήή))  σσττοονν  

οοπποοίίοο  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  ααππόό  ττοονν  ήή  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  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..    

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  ααγγώώννααςς  δδεενν  ππρροοββάάλλλλεεττααιι  ττηηλλεεοοππττιικκάά  ωωςς  ««μμααγγννηηττοοσσκκόόππηησσηη»»  

((vviiddeeoo)),,  θθεεωωρρεείίττααιι  οο  υυλλιικκόόςς  φφοορρέέααςς  ((ααρρχχεείίοο  σσεε  ψψηηφφιιαακκήή  μμοορρφφήή))  σσττοονν  οοπποοίίοο  

ααπποοττυυππώώννεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  ααππόό  ττοονν  ήή  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ααννααθθέέσσεειι  

ττηηνν  μμααγγννηηττοοσσκκόόππηησσηη  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  ααγγώώννωωνν..  ΜΜααγγννηηττοοσσκκοοππήήσσεειιςς  ««vviiddeeoo»»  πποουυ  δδεενν  

ππλληηρροούύνν  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς,,  δδεενν  λλααμμββάάννοοννττααιι  υυππ’’  όόψψιινν..  

  

OO  υυλλιικκόόςς  φφοορρέέααςς  ((ααρρχχεείίοο  σσεε  ψψηηφφιιαακκήή  μμοορρφφήή))  ,,  σσττοο  οοπποοίίοο  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  κκααιι  

οοιι  δδιιαακκοοππέέςς  ααυυττοούύ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ππααρράάγγρρααφφοο,,  θθαα  εείίννααιι  σσττηηνν  δδιιάάθθεεσσηη  

ττοουυ  ΜΜΔΔΟΟ,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  εεππιιθθυυμμεείί  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττοουυ..    

  

66..  αα..  ΓΓιιαα  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ππρροοσσφφυυγγήήςς  ήή  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  δδιικκοογγρράάφφοουυ  εεννώώππιιοονν  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  

ΕΕππίίλλυυσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΔΔιιααφφοορρώώνν,,  ααππααιιττεείίττααιι  ηη  κκααττάάθθεεσσηη  ααππόό  ττοονν  ππρροοσσφφεεύύγγοονντταα    

ππααρρααββόόλλοουυ,,  μμέέχχρριι  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς,,  ύύψψοουυςς  δδιιαακκοοσσίίωωνν  ((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..  

ΤΤοο  ααννωωττέέρρωω  ππααρράάββοολλοο  δδεενν  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  σσεε  κκααμμίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  

κκααλλυυφφθθεείί  μμέέρροοςς  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  δδααππααννώώνν  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  ΕΕππιιττρροοππήήςς    

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

ααππααρράάδδεεκκττοο..  

  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2211οο  

  

ΣΣττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001199--22002200  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  

οο  ΚΚααννοοννιισσμμόόςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ,,  οο  ΚΚααννοοννιισσμμόόςς  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς  ΣΣυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  

ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  οο  ΕΕιιδδιικκόόςς  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόόςς  ΚΚααννοοννιισσμμόόςς,,  όόππωωςς  δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκαανν  μμεε  

ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  --  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ττηηςς  2233..77..22001199  κκααιι  

υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  ππρροοςς  έέγγκκρριισσηη  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς,,  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  όόλλεεςς  οοιι  

σσυυμμμμεεττέέχχοουυσσεεςς  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ΚΚΑΑΕΕ,,  δδηηλλώώννοουυνν  όόττιι  εεγγκκρρίίννοουυνν  κκααιι  ααπποοδδέέχχοοννττααιι  σσττοο  

σσύύννοολλόό  ττοουυςς  ααννεεππιιφφύύλλαακκτταα..  ΕΕππίίσσηηςς  σσεε  εεκκττέέλλεεσσηη  σσχχεεττιικκήήςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  

εεφφααρρμμοοσσθθεείί  γγιιαα  ττηηνν  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  22001199--22002200  ηη  ““ΕΕγγκκύύκκλλιιοοςς  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΕΕιισσιιττηηρρίίωωνν””  ηη  

οοπποοίίαα  εεππιισσυυννάάππττεεττααιι  σσττοο  ππααρρόόνν  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  ΔΔ..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  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΥΥΡΡΗΗΞΞΗΗΣΣ  22001199--22002200    

  

ΡΡυυθθμμίίσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  μμεεττάάδδοοσσηη  ααγγώώννωωνν::  

ΤΤαα  μμέέλληη  ττοουυ  σσυυννεερργγεείίοουυ  ττοουυ  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  σσττααθθμμοούύ//κκααννααλλιιοούύ  έέχχοουυνν  ττηη  δδυυννααττόότταατταα  λλήήψψηηςς  

ήήχχοουυ  ααππόό  ττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  σστταα  ttiimmee  oouuttss  σσττοουυςς  ττηηλλεεοοππττιικκάά  μμεεττααδδιιδδόόμμεεννοουυςς  

ααγγώώννεεςς..  

  

ΟΟιι  ββοοηηθθοοίί  ππρροοπποοννηηττέέςς  μμεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  11
οουυ

  κκααιι  ττοουυ  33
οουυ

  δδεεκκααλλέέππττοουυ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  

ππρροοββααίίννοουυνν  σσεε  σσύύννττοομμεεςς  δδηηλλώώσσεειιςς  σσττοουυςς  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοουυςς  ττοουυ  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  σσττααθθμμοούύ  πποουυ  

μμεεττααδδίίδδεειι  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ..  

ΟΟιι  ππρρώώττοοιι  ππρροοπποοννηηττέέςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ππρροοββααίίννοουυνν  σσεε  σσύύννττοομμεεςς  δδηηλλώώσσεειιςς  σσττοουυςς  

δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοουυςς  ττοουυ  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  σσττααθθμμοούύ  πποουυ  μμεεττααδδίίδδεειι  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  

ττοουυ  ηημμιιχχρρόόννοουυ  

  

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ,,  μμεεττάά  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  σσττααθθμμοούύ  σσττοονν  οοπποοίίοο  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρηηθθεείί  τταα  

δδιικκααιιώώμμαατταα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννωωνν  ττοουυςς  κκααιι  κκααττόόππιινν  

εεννηημμέέρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  έέχχοουυνν  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  χχρρήήσσηηςς  ππααρραακκάάμμεερρααςς  γγιιαα  ττοουυςς  ωωςς  άάννωω  ααγγώώννεεςς,,  

γγιιαα  κκιιννηημμααττοογγρράάφφηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  υυλλιικκοούύ,,  πποουυ  δδεενν  θθαα  σσχχεεττίίζζεεττααιι  κκααιι  δδεενν  θθαα  ααππεειικκοοννίίζζεειι  μμεε  

οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  ααγγωωννιισσττιικκήή  δδρράάσσηη,,  πποουυ  λλααμμββάάννεειι  χχώώρραα  εεννττόόςς  ττωωνν  

οορρίίωωνν  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ,,  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  εεννττεελλώώςς  εεννδδεειικκττιικκάά  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ττηηςς  μμίίααςς  ((11))  

««ππααρραακκάάμμεερρααςς»»  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  λλήήψψηη  σσττιιγγμμιιοοττύύππωωνν  ττηηςς  εεξξέέδδρρααςς,,  ττοουυ  ππάάγγκκοουυ,,  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς,,  

ββρρααββεεύύσσεειιςς  κκλλππ..  

  

ΤΤοο  κκιιννηημμααττοογγρρααφφοούύμμεεννοο,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  άάδδεειιαα,,  υυλλιικκόό  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  

ππρροοββλληηθθεείί  μμόόννοο  ααππόό  ττοονν  εεππίίσσηημμοο  ιισσττόόττοοπποο  ((ooffffiicciiaall  wweebbssiittee))  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  

εεππίίσσηημμοουυςς  λλοογγααρριιαασσμμοούύςς,,  πποουυ  δδιιααττηηρροούύνν  σσεε  μμέέσσαα  κκοοιιννωωννιικκήήςς  δδιικκττύύωωσσηηςς  [[ssoocciiaall  mmeeddiiaa]]  κκααιι  

ττοο  εεππίίσσηημμοο  κκααννάάλλιι  ((ooffffiicciiaall  cchhaannnneell))  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  σσττοο  wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm    κκααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  

ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  εεκκάάσσττοοττεε  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώνναα..  

  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ττοο  ααίίττηημμαα  γγιιαα  χχρρήήσσηη  ππααρραακκάάμμεερρααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  ττοο  

ααρργγόόττεερροο  σσααρράάνντταα  οοκκττώώ  ((4488))  ώώρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

ΕΕππίίσσηηςς  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  σσεε  σσυυννεεννννόόηησσηη  μμεε  ττοονν  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσττααθθμμοούύ  σσττοονν  οοπποοίίοο  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρηηθθεείί  

τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννωωνν  ττοουυςς  κκααιι  κκααττόόππιινν  

εεννηημμέέρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  δδύύννααττααιι  νναα  εεππιιττρρέέψψοουυνν  σσττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττωωνν  άάννωω  

ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  σσττααθθμμώώνν  νναα  εειισσέέρρχχοοννττααιι  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  γγιιαα  λλήήψψηη  ζζωωννττααννώώνν  σσττιιγγμμιιοοττύύππωωνν..  

  

  

  

  

  

  


