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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΑΑ''  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

  

ΆΆρρθθρροο  11οο  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΠΠΤΤΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  --  ΑΑΡΡΜΜΟΟΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝ  ––  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΕΕΚΚΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝ  

  

11..  ΤΤαα  ααθθλληηττιικκάά  ππααρρααππττώώμμαατταα  κκάάθθεε  κκααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  οοιι  ππααρρααββάάσσεειιςς  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ    

ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ,,  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ττηηςς  ΕΕΟΟΚΚ  κκααιι  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  κκααιι  ττωωνν  ΠΠρροοκκηηρρύύξξεεωωνν  πποουυ  

σσηημμεειιώώννοοννττααιι  μμεε  ααφφοορρμμήή  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ααγγώώννωωνν  εεππιισσήήμμοουυ  ήή  φφιιλλιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  

σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  οοιι  οομμάάδδεεςς  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  

((ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήή  //  κκααιι  ΚΚυυππέέλλλλοουυ)),,  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  κκααιι  ττιιμμωωρροούύννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  

δδιιααττάάξξεειιςς,,  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  EEιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ..  ΔΔεενν  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ηη  

ππααρράάλλλληηλληη  εεφφααρρμμοογγήή  δδιιααττάάξξεεωωνν  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππρροοββλλέέπποουυνν  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  πποοιιννώώνν  κκααιι  

ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσεε  άάλλλλοουυςς  ΝΝόόμμοουυςς,,  ΥΥπποουυρργγιικκέέςς  ΑΑπποοφφάάσσεειιςς  κκααιι    ΠΠρροοεεδδρριικκάά  

ΔΔιιααττάάγγμμαατταα..  

22..  ΓΓιιαα  ττιιςς  ππααρρααββάάσσεειιςς  ττωωνν  κκααννόόννωωνν  ααννττιιννττόόππιιννγγκκ  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ααρρμμόόδδιιαα  εείίννααιι  ηη  

ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιαα  ππεειιθθααρρχχιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  πποουυ  σσυυγγκκρροοττεείίττααιι  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ΚΚααττααπποολλέέμμηησσηηςς  ττοουυ  ΝΝττόόππιιννγγκκ  ((ΕΕΣΣΚΚΑΑΝΝ))  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  νν..  

44337733//22001166  ((ΦΦΕΕΚΚ  4499//ΑΑ//11--44--22001166))..    

33..  ΑΑρρμμόόδδιιοο  ππρρωωττοοββάάθθμμιιοο  όόρργγααννοο  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  πποοιιννώώνν  εείίννααιι  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  πποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  κκααττάά  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  νν..  22772255//9999  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι  

κκααιι  ττηηςς  ααθθλληηττιικκήήςς  εενν  γγέέννεειι  ννοομμοοθθεεσσίίααςς..  ΤΤοο  ααννωωττέέρρωω  όόρργγααννοο  εείίννααιι  ααρρμμόόδδιιοο  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  

εεκκδδίίκκαασσηη  ττωωνν  εεννσσττάάσσεεωωνν  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  3377  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

44..  ΟΟιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  ΜΜΔΔΟΟ  δδιιαα  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  

ππααρρόόνντταα  κκααννοοννιισσμμόό  πποοιιννέέςς  σσεε  ΚΚΑΑΕΕ,,  ααθθλληηττέέςς,,  ππρροοπποοννηηττέέςς,,  κκααιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  ππρρέέππεειι  νναα  

εεκκδδίίδδοοννττααιι  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ηημμέέρραα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  οοιι  

εεππιιββααλλλλόόμμεεννεεςς  πποοιιννέέςς  εεκκττεελλοούύννττααιι  άάμμεεσσαα  ήήττοοιι  εεκκττίίοοννττααιι  σσττοονν  εεππόόμμεεννοο  κκααττάά  σσεειιρράά  

ααγγώώνναα  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήή  ΚΚυυππέέλλλλοουυ  μμεε  ττηηνν  εεππιιφφύύλλααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3311  ππααρρ..  55  ττοουυ  

ππααρρόόννττοοςς,,  έέσσττωω  κκιι  αανν  έέχχοουυνν  ππρροοσσββλληηθθεείί  εεννώώππιιοονν  ττωωνν  ΔΔεευυττεερροοββάάθθμμιιωωνν  ΟΟρργγάάννωωνν  

((άάρρθθρροο  112200  ππααρρ..  22  εεδδ..  γγ  νν..  22772255//11999999  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι))..  ΚΚααττάά  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ααπποοφφάάσσεεωωνν  

δδεενν  χχωωρρεείί  ααίίττηησσηη  αανναασσττοολλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττωωνν  πποοιιννώώνν  πποουυ  εεππιιββάάλλλλοουυνν..  ΟΟιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  

ττοουυ  ΜΜΔΔΟΟ  δδιιαα  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ππααρρόόνντταα  

κκααννοοννιισσμμόό  πποοιιννέέςς  σσεε  ΚΚΑΑΕΕ,,  ααθθλληηττέέςς,,  ππρροοπποοννηηττέέςς,,  κκααιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  γγιιαα  ππααρρααππττώώμμαατταα  

πποουυ  σσηημμεειιώώθθηηκκαανν  σσττοονν  ττεελλεευυττααίίοο  ααγγώώνναα  ττηηςς  ΤΤεελλιικκήήςς  φφάάσσηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  γγιιαα  

ττιιςς  θθέέσσεειιςς  11--22  κκααιι  33--44  ααννττίίσσττοοιιχχαα,,  ππρρέέππεειι  νναα  εεκκδδίίδδοοννττααιι  εεννττόόςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  ττρριιώώνν  ((33))  

ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  ττέέλλεεσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

55..  ΗΗ  εεππιιββοολλήή  ττηηςς  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννηηςς  πποοιιννήήςς  γγννωωσσττοοπποοιιεείίττααιι  σσττηηνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  μμεε  έέγγγγρρααφφοο,,  ήή  

ττηηλλεεοομμοοιιοοττυυππίίαα  ((ffaaxx)),,  ήή  ττηηλλεεγγρράάφφηημμαα  ήή  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ττααχχυυδδρροομμεείίοο  ((ee--mmaaiill))  ήή  μμεε  

οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  έέττεερροο  ππρροοσσήήκκοονντταα  ττρρόόπποο  άάμμεεσσαα,,  ήήττοοιι  ττηηνν  ηημμέέρραα  εεκκδδόόσσεεωωςς  ττηηςς  

σσχχεεττιικκήήςς  ααπποοφφάάσσεεωωςς  κκααιι  εεκκττεελλεείίττααιι  κκααττάά  τταα  άάννωω  κκααιι  ιισσχχύύεειι  γγιιαα  ααγγώώνναα  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήή  ΚΚυυππέέλλλλοουυ..    ΤΤαα  χχρρηημμααττιικκάά  πποοσσάά  τταα  οοπποοίίαα  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσττιιςς  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ππααρρόόνντταα  ΚΚααννοοννιισσμμόό  χχρρηημμααττιικκέέςς  πποοιιννέέςς  ((ππρρόόσσττιιμμαα))  σσεε  ΚΚΑΑΕΕ,,  

ΑΑθθλληηττέέςς,,  ΠΠρροοπποοννηηττέέςς  κκααιι  ΠΠααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  γγιιαα  ππααρρααππττώώμμαατταα  πποουυ  σσηημμεειιώώννοοννττααιι  μμεε  ααφφοορρμμήή  ττηη  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  ααγγώώννωωνν  ΚΚυυππέέλλλλοουυ  ΕΕλλλλάάδδααςς,,  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  

ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς,,  εεφφααρρμμοοζζοομμέέννωωνν  ααννααλλοογγιικκάά  ττωωνν  εειιδδιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ..  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΒΒ''  

ΠΠΕΕΙΙΘΘΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  

  

  ΆΆρρθθρροο  22οο  

ΣΣΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙΔΔΙΙ  

ΑΑΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΚΚΡΡΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααθθλληηττήήςς  ααπποοββλληηθθεείί  ααππόό  ααγγώώνναα  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  ((ππεερρίίππττωωσσηη  

ννττιισσκκααλλιιφφιιέέ))  εεππεειιδδήή  ααγγωωννίίζζεεττααιι  υυππέέρρμμεεττρραα  σσκκλληηρράά  κκααιι  εεππιικκίίννδδυυνναα  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  

ααγγώώνναα  ττοουυ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοο  οοπποοίίοο  κκυυμμααίίννεεττααιι  ααππόό  885500,,0000  ––  11..880000,,0000€€  

κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  οορργγάάννοουυ..  

  

ΆΆρρθθρροο  33οο  

ΑΑΝΝΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑ  

  

αα..  ΣΣεε    ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  εεππέέδδεειιξξεε  ααννάάρρμμοοσσττηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ππρροοςς  ττοο  ππρρόόσσωωπποο  ττοουυ  δδιιααιιττηηττήή,,  

κκρριιττήή  ήή  άάλλλλοουυ  ππααρράάγγοονντταα  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ααθθλληηττήή  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττοουυ  ήή  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  ήή  θθεεααττήή,,  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοο  οοπποοίίοο  κκυυμμααίίννεεττααιι  ααππόό    11..110000,,0000  --  11..880000,,0000    €€  κκααττάά  ττηηνν  

κκρρίίσσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ..  ΑΑννάάρρμμοοσσττηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά  σσυυννιισσττοούύνν  ιιδδίίωωςς  

οοιι  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααππεειιλλήήςς,,  εειιρρωωννιικκώώνν  σσχχοολλίίωωνν  σσεε  ββάάρροοςς  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν,,  εεππιιδδεειικκττιικκοούύ  

λλαακκττίίσσμμααττοοςς  ττηηςς  μμππάάλλααςς  κκααιι  εείίννααιι  γγεεννιικκάά  εεννέέρργγεειιεεςς  πποουυ  ααπποοκκλλίίννοουυνν  ααππόό  ττηηνν  σσυυννήήθθηη  

σσυυμμππεερριιφφοορράά  ττοουυ  μμέέσσοουυ  κκααλλόόππιισσττοουυ  ααθθλληηττήή  κκααιι  ττηηςς  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  ττήήρρηησσηηςς  ττωωνν  κκααννόόννωωνν    

ττοουυ  εευυ  ααγγωωννίίζζεεσσθθααιι..  

  

ββ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ττοο  ααννωωττέέρρωω  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι    

  

γγ..  ΣΣεε    ππεερρίίππττωωσσηη    κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααθθλληηττήήςς  ααππεεββλλήήθθηη  ααππόό  ττοονν  ααγγώώνναα  ααππόό  ττοονν  δδιιααιιττηηττήή  

σσυυννεεππεείίαα  ααννάάρρμμοοσσττηηςς  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  ππρροοςς  ττοο  ππρρόόσσωωπποο  ττοουυ  δδιιααιιττηηττήή,,  κκρριιττήή  ήή  άάλλλλοουυ  

ππααρράάγγοονντταα  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ααθθλληηττήή  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττοουυ  ήή  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  ήή  θθεεααττήή,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμίίααςς  ((11))  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  11..220000,,0000  έέωωςς  

11..990000,,0000  €€..  ΑΑννάάρρμμοοσσττηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά  σσυυννιισσττοούύνν  ιιδδίίωωςς  οοιι  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααππεειιλλήήςς,,  εειιρρωωννιικκώώνν  

σσχχοολλίίωωνν  σσεε  ββάάρροοςς  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν,,  εεππιιδδεειικκττιικκοούύ  λλαακκττίίσσμμααττοοςς  ττηηςς  μμππάάλλααςς  κκααιι  εείίννααιι  γγεεννιικκάά  

εεννέέρργγεειιεεςς  πποουυ  ααπποοκκλλίίννοουυνν  ααππόό  ττηηνν  σσυυννήήθθηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ττοουυ  μμέέσσοουυ  κκααλλόόππιισσττοουυ  ααθθλληηττήή  κκααιι  

ττηηςς  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  ττήήρρηησσηηςς  ττωωνν  κκααννόόννωωνν    ττοουυ  εευυ  ααγγωωννίίζζεεσσθθααιι..  

  

δδ..  ΗΗ  υυππόό  γγ  ααννααφφεερρόόμμεεννηη  πποοιιννήή  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  κκααιι  σσεε  ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  εεγγκκααττααλλεείίππεειι  ττοονν  

ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο,,  μμεεττάά  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  χχωωρρίίςς  ττηηνν  άάδδεειιαα  ττοουυ  δδιιααιιττηηττήή..  

  

εε..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  έέωωςς  δδύύοο  ((22))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  

ηημμεερρώώνν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  11..330000,,0000  έέωωςς  22..000000,,0000€€..  

  

ΆΆρρθθρροο  44οο  

ΑΑ..  ΥΥΒΒΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑ  

  

ΣΣεε  ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  ααππεεββλλήήθθηη  ααππόό  ττοονν  ααγγώώνναα  ααππόό  ττοονν  δδιιααιιττηηττήή,,  σσυυννεεππεείίαα  ττηηςς  υυββρριισσττιικκήήςς  

ττοουυ  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  ππρροοςς  ααννττίίππααλλοο,,  σσυυννααθθλληηττήή  ττοουυ,,  θθεεααττήή  ήή  άάλλλλοο  ππααρράάγγοονντταα  ττοουυ  ααγγώώνναα  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμίίααςς  ((11))  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  

11..440000  έέωωςς  22..110000€€..  

  

  ΥΥββρριισσττιικκήή  σσυυμμππεερριιφφοορράά  σσυυννιισσττοούύνν  ιιδδίίωωςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  άάσσεεμμννωωνν  κκααιι  ππρροοσσββλληηττιικκώώνν  

εεκκφφρράάσσεεωωνν,,  ααππρρεεππώώνν  χχεειιρροοννοομμιιώώνν,,  ππττυυσσίίμμααττοοςς  κκλλππ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς    εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  δδύύοο  ((22))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  11..550000,,0000  έέωωςς  

22..220000,,0000€€..  
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ΒΒ..  ΥΥΒΒΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

  

ΣΣεε  ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  ααππεεββλλήήθθηη  ααππόό  ττοονν  ααγγώώνναα  ααππόό  ττοονν  δδιιααιιττηηττήή,,  σσυυννεεππεείίαα  ττηηςς  υυββρριισσττιικκήήςς  

ττοουυ  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  ππρροοςς  οοιιοοννδδήήπποοττεε  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννόόννττωωνν  ττοονν  ααγγώώνναα,,  θθεεωωρροουυμμέέννωωνν  ωωςς  

ττέέττοοιιωωνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  κκααιι  ππεερριιοορριισσττιικκάά  ττωωνν  ααρρμμοοδδίίωωςς  οορριισσθθέέννττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν,,  ττεεχχννιικκώώνν  

ππααρρααττηηρρηηττώώνν  ((κκοομμιισσάάρριιωωνν))  κκααιι  κκρριιττώώνν,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  δδύύοο  ((22))  

ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοο  οοπποοίίοο  κκυυμμααίίννεεττααιι  ααππόό  11..550000,,0000  ––  

33..000000,,0000€€  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  οορργγάάννοουυ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

υυπποοττρροοππήήςς,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  ττεεσσσσάάρρωωνν  ((44))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  κκααιι  ττοο  

δδιιππλλάάσσιιοο  ττοουυ  χχρρηημμααττιικκοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ..  

  

ΆΆρρθθρροο  55οο  

ΑΑ..  ΑΑΠΠΟΟΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑ  ΒΒΙΙΑΑΙΙΟΟΠΠΡΡΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣ  

  

ΣΣεε  ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  ααππεεββλλήήθθηη  ααππόό  ττοονν  δδιιααιιττηηττήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  εεππεειιδδήή  ααπποοππεειιρράάθθηηκκεε  νναα  

ββιιααιιοοππρρααγγήήσσεειι  κκααττάά  ττωωνν  ααννααφφεερροομμέέννωωνν    σσττοο  άάρρθθρροο  44ΑΑ’’  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ,,  

ππρροοσσώώππωωνν  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  έέωωςς  ττρριιώώνν  ((33))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  κκααιι  

χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοο  οοπποοίίοο  κκυυμμααίίννεεττααιι  ααππόό  22..000000,,0000  ––  44,,000000,,0000  €€  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ  

ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  οορργγάάννοουυ..  ΩΩςς  ααππόόππεειιρραα  ββιιααιιοοππρρααγγίίααςς,,  θθεεωωρρεείίττααιι  κκάάθθεε  εεννέέρργγεειιαα  

πποουυ  ααπποοσσκκοοππεείί  σσττηηνν  ππρρόόκκλληησσηη  σσωωμμααττιικκήήςς  ββλλάάββηηςς  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ααππόό  τταα  

ππρροοααννααφφεερρόόμμεενναα  ππρρόόσσωωππαα..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  δδιιππλλάάσσιιαα  πποοιιννήή  

ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  κκααιι  ττοο  δδιιππλλάάσσιιοο  ττοουυ  χχρρηημμααττιικκοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ..  

    

ΒΒ..  ΑΑΠΠΟΟΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑ  ΒΒΙΙΑΑΙΙΟΟΠΠΡΡΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

  

ΣΣεε  ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  ααππεεββλλήήθθηη  ααππόό  ττοονν  ααγγώώνναα,,  εεππεειιδδήή  ααπποοππεειιρράάθθηηκκεε  νναα  ββιιααιιοοππρρααγγήήσσεειι  

κκααττάά  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννόόννττωωνν  ττοονν  ααγγώώνναα  κκααιι  ωωςς  ττέέττοοιιωωνν  λλοογγιιζζοομμέέννωωνν  ττωωνν  ππρροοσσώώππωωνν  πποουυ  

ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  44  ππααρρ..  ΒΒ’’  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  έέωωςς  ττεεσσσσάάρρωωνν  ((44))  

ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοο  οοπποοίίοο  κκυυμμααίίννεεττααιι  ααππόό  22..550000,,0000  ––  55..000000,,0000  

€€  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  οορργγάάννοουυ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  δδιιππλλάάσσιιαα  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  κκααιι  ττοο  δδιιππλλάάσσιιοο  ττοουυ  χχρρηημμααττιικκοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ..  
  

ΆΆρρθθρροο  66οο  

ΑΑ..  ΒΒΑΑΝΝΑΑΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑ  

    

ΣΣεε  ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  ααππεεββλλήήθθηη  ααππόό  ττοονν  ααγγώώνναα  σσυυννεεππεείίαα  ββάάννααυυσσηηςς  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  ττοουυ  κκααττάά  

ττωωνν  ααννααφφεερροομμέέννωωνν  σσττοο  άάρρθθρροο  44ΑΑ’’  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ,,  ππρροοσσώώππωωνν  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  έέωωςς  ππέέννττεε  ((55))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν..  ΒΒάάννααυυσσηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά      υυφφίίσσττααττααιι  

όότταανν  σσκκόόππιιμμηη  εεννέέρργγεειιαα  ττοουυ  ααθθλληηττήή  έέχχεειι  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηνν  ππρρόόκκλληησσηη  εελλααφφρράάςς  σσωωμμααττιικκήήςς  

ββλλάάββηηςς  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ττωωνν  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννωωνν  ππρροοσσώώππωωνν..  ΕΕππιιββάάλλλλεεττααιι  εεππίίσσηηςς  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  ττοο  οοπποοίίοο  κκυυμμααίίννεεττααιι  ααππόό      33..550000,,0000  --  77..000000,,0000€€  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  δδιιππλλάάσσιιαα  πποοιιννήή  

ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  κκααιι  ττοο  δδιιππλλάάσσιιοο  ττοουυ  χχρρηημμααττιικκοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ  ..  

  

ΒΒ..  ΒΒΑΑΝΝΑΑΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

ΣΣεε  ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  ααππεεββλλήήθθηη  ααππόό  ττοονν  ααγγώώνναα  σσυυννεεππεείίαα  ββάάννααυυσσηηςς  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  ττοουυ  κκααττάά  

ττωωνν  ααννααφφεερροομμέέννωωνν  σσττοο  άάρρθθρροο  44  ππααρρ..  ΒΒ’’  ππρροοσσώώππωωνν  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  έέωωςς  

έέξξιι  ((66))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν..  ΕΕππίίσσηηςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοο  οοπποοίίοο  κκυυμμααίίννεεττααιι  

ααππόό  44..000000,,0000  --  88..000000,,0000  €€  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  δδιιππλλάάσσιιαα  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  κκααιι  ττοο  δδιιππλλάάσσιιοο  ττοουυ  

χχρρηημμααττιικκοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ..  
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ΆΆρρθθρροο  77οο  

ΒΒΑΑΝΝΑΑΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑ  --  ΤΤΡΡΑΑΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  

    

ΑΑ..  ΣΣεε  ααθθλληηττήή,,  οο  οοπποοίίοοςς  ααππεεββλλήήθθηη  ααππόό  ττοονν  ααγγώώνναα,,  εεππεειιδδήή  ααππόό  ττηηνν  ββάάννααυυσσηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά  

πποουυ  εεππέέδδεειιξξεε  σσεε  έένναανν  ππααρράάγγοονντταα  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ππρροοκκλλήήθθηηκκεε  σσεε  ααυυττόόνν  ββααρριιάά  σσωωμμααττιικκήή  ββλλάάββηη  

κκααιι  εεφφ''  όόσσοονν  ααυυττήή  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  κκααιι  ββεεββααιιώώθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  δδιιααιιττηηττήή  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  έέωωςς  εεππττάά  ((77))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν..  ΟΟ  ττρρααυυμμααττιισσμμόόςς  ααυυττόόςς  

ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  ααππόό  ιιααττρριικκήή  ββεεββααίίωωσσηη  ηη  οοπποοίίαα  χχοορρηηγγεείίττααιι  μμόόννοονν  ααππόό  

ιιααττρροοδδιικκαασσττήή  ήή  ιιααττρρόό  ΚΚρρααττιικκοούύ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  κκααιι  ηη  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββλληηθθεείί  σσττοονν  

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  μμέέσσαα  σσεε  4488  ώώρρεεςς  ααππόό  ττοονν  ττρρααυυμμααττιισσμμόό..  ΩΩςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  θθεεωωρροούύννττααιι  οοιι  

ααθθλληηττέέςς,,  ππρροοπποοννηηττέέςς,,  δδιιοοιικκηηττιικκοοίί  κκλλππ..  ππααρράάγγοοννττεεςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  θθεεααττέέςς..  ΕΕππίίσσηηςς  ττοουυ  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοο  οοπποοίίοο  κκυυμμααίίννεεττααιι  ααππόό  55..000000,,0000  ––  1100..000000,,0000  €€  κκααττάά  ττηηνν  

κκρρίίσσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

δδιιππλλάάσσιιαα  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  κκααιι  ττοο  δδιιππλλάάσσιιοο  ττοουυ  χχρρηημμααττιικκοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ..    

ΒΒ..    ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  όόπποουυ  ηη  ωωςς  άάννωω  ββάάννααυυσσηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά  εεππεεδδεείίχχθθηη  κκααττάά  ττωωνν  

δδιιεευυθθυυννόόννττωωνν  ττοονν  ααγγώώνναα  ππρροοσσώώππωωνν,,  ωωςς  ττέέττοοιιωωνν  λλοογγιιζζοομμέέννωωνν  όόσσωωνν  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  

άάρρθθρροο  44  ππααρρ..  ΒΒ’’  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ  ππρροοσσώώππωωνν,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  

έέωωςς  εεννννέέαα  ((99))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  77..000000,,0000  ––  1155..000000,,0000  €€  κκααττάά  

ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

δδιιππλλάάσσιιαα  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  κκααιι  ττοο  δδιιππλλάάσσιιοο  ττοουυ  χχρρηημμααττιικκοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ..  

  

ΆΆρρθθρροο  88οο    

ΑΑΡΡΝΝΗΗΣΣΙΙΣΣ  ΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΕΕΙΙΨΨΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΗΗ  ΣΣΕΕ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

((ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΔΔΕΕΙΙΞΞΗΗΣΣ))  

  

αα..  ΣΣεε  ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  ααρρννήήθθηηκκεε  ααδδιικκααιιοολλόόγγηητταα  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  σσεε  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  

οομμάάδδααςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  πποοιιννέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  

ιισσχχύύοουυσσααςς  ΝΝοομμοοθθεεσσίίααςς..    

  

ββ..  ΗΗ  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  ααθθλληηττήή  σσεε  ααγγώώνναα  εεππίίδδεειιξξηηςς  οο  οοπποοίίοοςς  δδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ήή  

σσυυννδδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι::    

11..  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  σσττοονν  ττόόπποο  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  άάννωω  ααγγώώνναα  ααππόό  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ηημμέέρραα  

((σσεε  ώώρραα  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  κκααθθοορριισσθθεείί  κκααιι  κκοοιιννοοπποοιιηηθθεείί  σσεε  ααυυττόόνν  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ))  κκααιι  ττηηνν  

σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  σσεε  ππααρράάππλλεευυρρεεςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  δδιιοορργγααννώώννοοννττααιι  ήή  

σσυυννδδιιοορργγααννώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  οοιι  οοπποοίίεεςς  κκααττααττεείίννοουυνν  σσττηηνν  δδιιάάδδοοσσηη  ττοουυ  

ααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηςς  κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  σσττοονν  ττόόπποο  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  εεππιιδδεείίξξεεωωςς  κκααιι  

γγεεννιικκόόττεερραα  σσττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηςς  κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς,,  κκααιι  

22..  ττηηνν  ααγγωωννιισσττιικκήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  σσττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ααγγώώνναα  εεππιιδδεείίξξεεωωςς    

  

ΣΣεε  ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  δδεενν  ππρροοσσήήλλθθεε  ααδδιικκααιιοολλόόγγηητταα  δδηηλλ..  χχωωρρίίςς  σσπποουυδδααίίοο  λλόόγγοο  ττηηνν  

ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ηημμέέρραα  σσττοονν  ττόόπποο  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  δδεενν  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  σσττιιςς  

ααννωωττέέρρωω  ππααρράάππλλεευυρρεεςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννοοννττααιι  ήή  σσυυννδδιιοορργγααννώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  πποοσσοούύ    ααππόό  22..550000,,0000  έέωωςς  44..000000,,0000€€..    

  

ΣΣεε  ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  ααρρννήήθθηηκκεε  ααδδιικκααιιοολλόόγγηητταα  δδηηλλ..  χχωωρρίίςς  σσπποουυδδααίίοο  λλόόγγοο  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή    

ττοουυ  σσεε  ααγγώώνναα  εεππιιδδεείίξξεεωωςς  οο  οοπποοίίοοςς  δδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ήή  σσυυννδδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ααππόό  ττοονν  

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  δδύύοο  ((22))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  πποοσσοούύ    ααππόό  55..000000  έέωωςς  88..000000,,0000€€..  ΣΣπποουυδδααίίοοςς  λλόόγγοοςς  σσυυννττρρέέχχεειι  ιιδδίίωωςς  όότταανν  οο  

ααθθλληηττήήςς  πποουυ  δδεενν  μμεεττεείίχχεε  σσττηηνν  άάννωω  εεκκδδήήλλωωσσηη,,  δδεενν  ααγγωωννίίσσττηηκκεε  σσεε  ααγγώώνναα  ττηηςς  οομμάάδδοοςς  

ττοουυ  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ΚΚυυππέέλλλλοουυ  ήή  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκώώνν  ΔΔιιοορργγααννώώσσεεωωνν,,  οο  

οοπποοίίοοςς  ππρροοηηγγήήθθηηκκεε  ήή  αακκοολλοούύθθηησσεε  εεννττόόςς  δδιιαασσττήήμμααττοοςς  οοκκττώώ  ((88))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  εεππιιδδεείίξξεεωωςς..    
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ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  υυπποοββάάλλλλεειι  σσττοο  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ  ττηηνν  

εεπποομμέέννηη  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  εεππίίδδεειιξξηηςς  ηημμέέρραα  ττηηνν  ττεελλιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  

εεππιιλλεεγγέέννττωωνν  ααθθλληηττώώνν,,  κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  πποουυ  δδεενν  ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκαανν  σσττοονν  ττόόπποο  

δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ηημμέέρραα  κκααιι  δδεενν  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσττιιςς  ππααρράάππλλεευυρρεεςς  

εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  ΦΦύύλλλλαα  ΑΑγγώώννωωνν  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ττωωνν  άάννωω  κκυυρρώώσσεεωωνν..    

  

γγ..  ΣΣεε  ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  μμεεττεείίχχεε  σσεε  οοιιοοννδδήήπποοττεε  ααγγώώνναα  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττοο  εείίδδοοςς  ττοουυ,,  οο  

οοπποοίίοοςς  δδεενν  δδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΟΟΚΚ  ήή  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  κκααιι  δδεενν  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  

ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ττοουυ,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο    

55..330000,,0000€€..  

  

ΆΆρρθθρροο  99οο    

ΕΕΣΣΚΚΕΕΜΜΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΠΠΑΑΣΣΙΙΜΜΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΠΠΑΑΣΣΚΚΕΕΤΤΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  

  

ΣΣεε  ααθθλληηττήή,,  οο  οοπποοίίοοςς  ππρροοέέββηη  σσεε  εεσσκκεεμμμμέέννοο  σσππάάσσιιμμοο  ττηηςς  μμππαασσκκέέττααςς  ήή  ττοουυ  ττααμμππλλώώ  κκααττάά  ττηηνν  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς  κκααρρφφώώννοοννττααςς  ττηηνν  μμππάάλλαα  σσττοο  κκααλλάάθθιι,,  ττοο  οοπποοίίοο  ππιισσττοοπποοιιεείίττααιι  

ααππόό  ττοονν  δδιιααιιττηηττήή  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμιιααςς  ((11))  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς..  

ΕΕππίίσσηηςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ααππόό  66..000000,,0000  έέωωςς  88..000000,,0000€€..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  δδιιππλλάάσσιιαα  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  κκααιι  ττοο  δδιιππλλάάσσιιοο  ττοουυ  

χχρρηημμααττιικκοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ..    

  

ΆΆρρθθρροο  1100οο  

ΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  --  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  

  

11..  ΗΗ  πποοιιννήή  ττοουυ  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  κκααιι  ιισσχχύύεειι  σσττοονν  εεππόόμμεεννοο  κκααττάά  σσεειιρράά  ααππόό  ττηηνν  

έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ααγγώώνναα  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήή  ΚΚυυππέέλλλλοουυ..  ΔΔιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  όόττιι  ηη  

σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττοουυ  ααθθλληηττήή  σσεε  ααννεεππίίσσηημμαα  ππααιιχχννίίδδιιαα  ήή  ττοουυρρννοουυάά,,  δδεενν  

ππρροοσσμμεεττρράάττααιι  σσττηηνν  έέκκττιισσηη  ττηηςς  πποοιιννήήςς..  

  

22..  ΔΔιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  εεππίίσσηηςς  όόττιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  εεππιιββλληηθθεείί  σσεε      

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήή  κκααιι  εεφφόόσσοονν  δδεενν  έέχχεειι  εεκκττιιθθεείί    σσττοο  σσύύννοολλόό  ττηηςς  εεννττόόςς  ττηηςς  

ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  σσττηηνν  οοπποοίίαα  εεππιιββλλήήθθηηκκεε,,  εεκκττίίεεττααιι  κκααττάά  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  

ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  αακκόόμμηη  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμεετταακκίίννηησσηηςς  ττοουυ  σσεε  άάλλλληη  οομμάάδδαα..  

  

33..  ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  ππεειιθθααρρχχιικκήή  πποοιιννήή  ήή//κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  κκααττάά  ττιιςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς,,  δδεενν  υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  ππααρρααγγρρααφφήή  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  εεκκττίίσσεεωωςς  ήή  

κκααττααββοολλήήςς..  

  

44..  ΗΗ  έέκκττιισσηη  ττηηςς  πποοιιννήήςς  ιισσχχύύεειι  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααθθλληηττήήςς  μμεεττααγγρρααφφεείί  σσεε  οομμάάδδαα  

ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ  κκααιι  εεκκττίίεεττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά,,  οολλόόκκλληηρρηη  ήή  ττοο  εεννααπποομμεείίνναανν  μμέέρροοςς  ττηηςς,,  

μμεεττάά  ττηηνν  εεππιισσττρροοφφήή  ττοουυ  ααθθλληηττήή  ααππόό  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό  κκααιι  ττηηνν  έέννττααξξήή  ττοουυ  σσεε  ΚΚΑΑΕΕ--

μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  πποουυ  μμεεττέέχχεειι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ΑΑννδδρρώώνν  

  

ΆΆρρθθρροο  1111οο  

ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝ    

  

ΟΟιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  εεππιιββοολλήήςς  πποοιιννώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  λλααμμββάάννοοννττααιι  ππρριινν  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  

ηημμέέρραα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  έέσσττωω  κκααιι  αανν  ττοο  ππααρράάππττωωμμαα  δδιιεεππρράάχχθθηη  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  

ααγγώώνναα,,  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ήή  σσττιιςς  άάλλλλεεςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  ήή  ττοουυ  

γγηηππέέδδοουυ,,  σσεε  κκάάθθεε  όόμμωωςς  ππεερρίίππττωωσσηη  μμέέχχρριι  ττηηνν  σσύύννττααξξηη  κκααιι  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώννοοςς  

κκααιι  εεφφ''  όόσσοονν  ββεεββααιιώώθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  δδιιααιιττηηττήή  σσττηηνν  σσχχεεττιικκήή  σσττήήλληη  ππααρρααττηηρρήήσσεεωωνν  ττοουυ  ΦΦύύλλλλοουυ  

ΑΑγγώώννοοςς,,  μμεε  ττηηνν  εεππιιφφύύλλααξξηη  ττηηςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν,,  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ππααρρααππττώώμμαατταα  

πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  γγρρααφφεείί  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς..    
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ΆΆρρθθρροο  1122οο  

ΠΠΟΟΙΙΝΝΕΕΣΣ  ΟΟΙΙ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟΥΥ  

ΑΑΓΓΩΩΝΝΟΟΣΣ  

  

ΟΟιι  πποοιιννέέςς,,  μμεε  ττηηνν  εεππιιφφύύλλααξξηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  1155  κκααιι  1166  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς,,  

εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  μμεε  ββάάσσηη  όόσσαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα,,  σσττοο  οοπποοίίοο  ππρρέέππεειι  νναα  

ααννααγγρράάφφοοννττααιι  ππεερριιλληηππττιικκάά  ααλλλλάά  μμεε  σσααφφήήννεειιαα  οοιι  εεννέέρργγεειιεεςς  ττοουυ  ππααρρααββάάττηη,,  πποουυ  

σσττοοιιχχεειιοοθθεεττοούύνν  ττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππααρράάββαασσηη..  ΟΟιι  δδιιααιιττηηττέέςς  κκααιι  οοιι  ττεεχχννιικκοοίί  ππααρρααττηηρρηηττέέςς  ττοουυ  

ααγγώώνναα  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  όόππωωςς  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  εερργγάάσσιιμμηη  ηημμέέρραα  κκααιι  έέωωςς  ττιιςς  

1100::0000  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  ττηηνν  ααμμέέσσωωςς  εεππόόμμεεννηη  ηημμέέρραα  κκααιι  έέωωςς  ττιιςς  

1100::0000  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττωωνν  ppllaayy  ooffffss,,  υυπποοββάάλλοουυνν  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  έέγγγγρρααφφηη  έέκκθθεεσσηη  ττωωνν  

γγεεγγοοννόόττωωνν  ((κκααττααγγρρααφφήή  ππρρααγγμμααττιικκώώνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν)),,  ηη  οοπποοίίαα  λλααμμββάάννεεττααιι  υυππ''  όόψψιινν  μμόόννοο  

σσττοο  μμέέρροοςς  πποουυ  ππεερριιέέχχεειι  δδιιεευυκκρριιννιισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ππααρρααππττώώμμααττοοςς,,  κκααιι  δδεενν  

δδιιααφφοορροοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  όόσσαα    δδιιααλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα..  ΤΤοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  

ΌΌρργγααννοο  έέχχεειι  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  κκααλλέέσσεειι  σσεε  ααπποολλοογγίίαα  ττοονν  ππααρρααββάάττηη  ααθθλληηττήή..    

  

ΆΆρρθθρροο  1133οο  

ΑΑΝΝΑΑΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  

  

ΓΓιιαα  τταα  ππααρρααππττώώμμαατταα  ααθθλληηττώώνν  τταα  οοπποοίίαα  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζοοννττααιι  μμεε  ττρρόόπποο  σσααφφήή  σσττιιςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ,,  ττοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  τταα  

εεννττάάξξεειι  ααννααλλοογγιικκάά  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ααυυττοούύ..  

  

ΆΆρρθθρροο  1144οο  

ΣΣΥΥΡΡΡΡΟΟΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  --  ΣΣΥΥΓΓΧΧΩΩΝΝΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝ  

  

ΣΣεε  ααθθλληηττέέςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  υυπποοππίίππττοουυνν  σσεε  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  έένναα  ααππόό  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοονν  

ππααρρόόνντταα  κκααννοοννιισσμμόό  ππααρρααππττώώμμαατταα,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  μμεεττάά  ττηηνν  εεππιιμμέέττρρηησσήή  ττοουυςς  σσυυννοολλιικκήή  πποοιιννήή,,  

ηη  οοπποοίίαα  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  ββααρρύύττεερρηη  ααππόό  ττιιςς  σσυυννττρρέέχχοουυσσεεςς  πποοιιννέέςς,,  εεππααυυξξηημμέέννηη..  ΗΗ  

εεππααύύξξηησσηη  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  ααννώώττεερρηη  ααππόό  τταα  ττρρίίαα  ττέέττααρρτταα  ((33//44))  ττηηςς  ββααρρύύττεερρηηςς  ααππόό  ττιιςς  

σσυυννττρρέέχχοουυσσεεςς  πποοιιννέέςς..  ΤΤοο  ίίδδιιοο  ιισσχχύύεειι  κκααιι  γγιιαα  τταα  χχρρηημμααττιικκάά  ππρρόόσσττιιμμαα..  ΗΗ  σσυυννοολλιικκήή  πποοιιννήή  

εεκκττίίεεττααιι  ααππόό  ττηηςς  δδηημμοοσσιιεεύύσσεεωωςς  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ττωωνν  σσυυννττρρεεχχοουυσσώώνν..  ΑΑππόό  ττηηνν  έέκκττιισσηη  ααφφααιιρρεείίττααιι  

ττυυχχόόνν  ήήδδηη  δδιιααδδρρααμμώώνν  χχρρόόννοοςς..    

  

ΆΆρρθθρροο  1155οο  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΠΠΤΤΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΔΔΕΕΝΝ  ΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

  

11..  ΣΣεε    ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκααττάά  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  υυππάάρρξξεειι  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  

κκααννοοννιισσμμοούύ  ((ππεειιθθααρρχχιικκόό  ππααρράάππττωωμμαα)),,  πποουυ  δδεενν  έέγγιιννεε  ααννττιιλληηππττήή  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  ήή  

ππααρρ''  όόττιι  υυππέέππεεσσεε  σσττηηνν  ααννττίίλληηψψήή  ττοουυςς,,  δδεενν  ττηηνν  ααννέέφφεερραανν  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα,,  κκααττάά  

ππααρράάββαασσηη  κκααθθήήκκοοννττοοςς,,  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  ττοουυ  χχρροοννιικκοούύ  σσηημμεείίοουυ  κκααττάά  ττοο  οοπποοίίοο  σσηημμεειιώώθθηηκκεε  

ηη  ππααρράάββαασσηη  ααυυττήή  ((εείίττεε  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  εείίττεε  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ,,  ήή  

ττωωνν  δδιιαακκοοππώώνν,,  εείίττεε  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ)),,  σσεε  κκάάθθεε  όόμμωωςς  ππεερρίίππττωωσσηη  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  

σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  κκααιι  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώννοοςς  ((κκλλεείίσσιιμμοο)),,  ααλλλλάά  ββεεββααιιώώθθηηκκεε  μμεε  έέκκθθεεσσηη  

ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ήή  ττηηςς  ΑΑσσττυυννοομμιικκήήςς  ααρρχχήήςς  ήή  ττηηςς  ΔΔΕΕΑΑΒΒ  μμεε  κκάάθθεε  

ννόόμμιιμμοο  ααπποοδδεειικκττιικκόό  μμέέσσοο,,  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  πποοιιννέέςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  22  εεπποομμ..  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ..  

  

22..  ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααυυττέέςς  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  αακκρρόόαασσηη  ήή  

ααννάάγγννωωσσηη  έέγγγγρρααφφηηςς  κκααττάάθθεεσσηηςς  κκάάθθεε  ααρρμμόόδδιιοουυ  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ,,  μμεεττααξξύύ  

ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν,,  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  ππααρρααττηηρρηηττώώνν  κκααιι  κκρριιττώώνν  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι,,  εεφφ''  

όόσσοονν  κκρρίίννεειι  ττοούύττοο  σσκκόόππιιμμοο,,  ττηη  λλήήψψηη  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  ααππόό  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΑΑσσττυυννοομμιικκόό  ΤΤμμήήμμαα  ήή  

ααππόό  ττηηνν  ΔΔΕΕΑΑΒΒ,,  εεππιιββάάλλλλεειι  ττηηνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ  
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πποοιιννήή  κκααττάά  ττοουυ  ήή  ττωωνν    υυππεευυθθύύννωωνν  εεφφ''  όόσσοονν  κκρρίίννεειι  όόττιι  σσυυννττρρέέχχοουυνν  οοιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  

εεππιιββοολλήήςς  ττηηςς..  

  

33..  ΟΟιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  κκααιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς  εειιςς  ββάάρροοςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  έέχχοουυνν  δδιιααττυυππωωθθεείί  οοιι  κκααττααγγγγεελλίίεεςς  

δδιικκααιιοούύννττααιι  νναα  ππααρραασσττοούύνν  ήή  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  ααπποολλοογγηηττιικκόό  υυππόόμμννηημμαα  κκααττάά  ττηηνν  σσυυζζήήττηησσηη  

ττηηςς  υυπποοθθέέσσεεωωςς..  

  

44..  ΑΑνν  ττοο  ππααρράάππττωωμμαα  σσττοο  οοπποοίίοο  υυππέέππεεσσαανν  δδεενν  υυππάάγγεεττααιι  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ,,  εείίννααιι  δδεε  ττόόσσοο  σσοοββααρρόό  ώώσσττεε  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  

ΟΟρργγάάννοουυ  σσττοονν  υυππααίίττιιοο  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιββλληηθθεείί  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  ααννώώττεερρηη  ττωωνν  οοκκττώώ  ((88))  

ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν,,  ττόόττεε  ττοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  εεππιιββάάλλλλεειι  πποοιιννήή  

ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  έέωωςς  δδέέκκαα  οοκκττώώ  ((1188))  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  ηημμέέρρεεςς,,  κκααττ''  ααννώώττααττοο  όόρριιοο..    ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη    

δδεε  υυπποοττρροοππήήςς  ττωωνν  ααυυττώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  σσεε  ααννάάλλοογγηηςς  ββααρρύύττηηττααςς  ππααρράάππττωωμμαα  δδιικκααιιοούύττααιι  

νναα  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττοονν  υυππααίίττιιοο  ττηηνν  πποοιιννήή  ττηηςς  οορριισσττιικκήήςς  δδιιααγγρρααφφήήςς  ττοουυ  ααππόό  τταα  ΜΜηηττρρώώαα  

ααθθλληηττώώνν  ττηηςς  ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ..  

  

ΆΆρρθθρροο  1166οο  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΠΠΤΤΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΠΠΡΡΑΑΧΧΘΘΕΕΙΙ  ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΟΟ  ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΙΙΜΜΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΟΟΣΣ  

  

ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  οοιι  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  ππααρρααββάάσσεειιςς  σσηημμεειιωωθθοούύνν  μμεεττάά  ττηηνν  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  

κκααιι  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώννοοςς  ((κκλλεείίσσιιμμοο)),,  σσττοο  γγήήππεεδδοο  όόπποουυ  δδιιεεξξήήχχθθηη  οο  ααγγώώννααςς,,  σσττοουυςς  

υυππααίίττιιοουυςς  ααθθλληηττέέςς,,  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  πποοιιννέέςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  

ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ  μμεε  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  πποουυ  ππρροοββλλέέππεειι  ττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  

άάρρθθρροο..  ΑΑππααρρααίίττηηττηη  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  οοιιαασσδδήήπποοττεε  πποοιιννήήςς  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  

εείίννααιι  ηη  ββεεββααίίωωσσηη  ττωωνν  ππααρρααββάάσσεεωωνν  μμεε  έέκκθθεεσσηη  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  κκααιι  ππααρρααττηηρρηηττώώνν  ττωωνν  

ααγγώώννωωνν,,  ήή  ττηηςς  ααρρμμόόδδιιααςς  ΑΑσσττυυννοομμιικκήήςς  δδύύννααμμηηςς  ήή  ττηηςς  ΔΔΕΕΑΑΒΒ,,  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  

εεννττόόςς  2244  ωωρρώώνν  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  ττόόσσοο  σσττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  

όόσσοο  κκααιι  σσττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ppllaayy  ooffffss  ..  

  

ΆΆρρθθρροο  1177οο  

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΕΕΣΣ  

  

11..  ΤΤαα  χχρρηημμααττιικκάά  πποοσσάά  τταα  οοπποοίίαα  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσττιιςς  χχρρηημμααττιικκέέςς  πποοιιννέέςς  ((ππρρόόσσττιιμμαα))  πποουυ  

εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  σσεε  ααθθλληηττήή,,  

κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ααππόό  ττοονν  ίίδδιιοο  ττοονν  ααθθλληηττήή,,  άάλλλλωωςς  ααππόό  ττηηνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  σσττηηνν  

οοπποοίίαα  ααυυττόόςς  ππααρρέέχχεειι  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  κκααιι  υυππέέρρ  ααυυττοούύ,,  εεννττόόςς  ττρριιάάνντταα  ((3300))  ηημμεερρώώνν,,  

ααππόό  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  ττεελλεεσσιιδδίίκκοουυ  ααπποοφφάάσσεεωωςς  δδυυννάάμμεειι  ττηηςς  οοπποοίίααςς  εεππεεββλλήήθθηησσαανν..      

  

22..  ΑΑθθλληηττήήςς  σσττοονν  οοπποοίίοο  έέχχεειι  εεππιιββλληηθθεείί  χχρρηημμααττιικκήή  πποοιιννήή,,  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ααγγωωννιισσθθεείί,,  αακκόόμμηη  

κκααιι  αανν  έέλληηξξεε  ηη  ππεειιθθααρρχχιικκήή  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  εεάάνν  δδεενν  έέχχεειι  κκααττααββλληηθθεείί  ττοο  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  ττοο  οοπποοίίοο  ττοουυ  εεππεεββλλήήθθηη,,  άάλλλλωωςς  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  εείίννααιι  ααννττιικκααννοοννιικκήή  μμεε  ττιιςς  

εεννττεεύύθθεενν  σσυυννέέππεειιεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααννήήκκεειι..    ΕΕππιιππλλέέοονν  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  

εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ττοο  άάρρθθρροο  3366  ππααρρ..  33  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..    

  

ΟΟ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  εεννττόόςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  δδεεκκααηημμέέρροουυ  κκάάθθεε  δδεεύύττεερροουυ  ηημμεερροολλοογγιιαακκοούύ  

μμηηννόόςς  νναα  εεννηημμεερρώώννεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  ττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  

ΟΟρργγάάννοουυ  σσχχεεττιικκάά  μμεε  τταα  χχρρηημμααττιικκάά  πποοσσάά  ττωωνν  εεππιιββλληηθθέέννττωωνν  σσττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  ππρροοσσττίίμμωωνν  

πποουυ  έέχχοουυνν  κκααττααββλληηθθεείί  εείίττεε  ααππόό  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς  ααθθλληηττέέςς  ήή  ααππόό  ττιιςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  μμέέλληη  ττοουυ  κκααττάά  

ττοουυςς  ααμμέέσσωωςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυςς  δδύύοο  ηημμεερροολλοογγιιαακκοούύςς  μμήήννεεςς  ωωςς  κκααιι  ττιιςς  ηημμεερροομμηηννίίεεςς  

κκααττααββοολλήήςς  ττοουυςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ττοο  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ  νναα  εεππιιλλααμμββάάννεεττααιι  ααυυττεεππάάγγγγεελλτταα  κκααιι  νναα  

εεππιιββάάλλλλεειι  ττιιςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  πποοιιννέέςς..      

  

  ΕΕρραασσιιττέέχχννεεςς  ααθθλληηττέέςς  δδεενν  υυππόόκκεειιννττααιι  σσεε  χχρρηημμααττιικκάά  ππρρόόσσττιιμμαα  ααλλλλάά  μμόόννοο  σσεε  πποοιιννέέςς  

ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  ααππόό  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττοουυςς  
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33..  ΟΟιι  ααθθλληηττέέςς  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  κκααιι  νναα  εείίννααιι  εευυππρρεεππώώςς  εεννδδεεδδυυμμέέννοοιι,,  νναα  φφοορροούύνν  

γγρρααββάάτταα,,  σσαακκάάκκιι,,  ππααννττεελλόόννιι  ((όόχχιι  ττζζηηνν))  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  κκάάθθεε  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  πποουυ  

δδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ((κκλλήήρρωωσσηη  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς  ττύύπποουυ  πποουυ  

δδίίννοοννττααιι  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ββρρααββεεύύσσεειιςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  

εεκκδδηηλλώώσσεειιςς))..    

αα))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττιιςς  

ααννωωττέέρρωω  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσεε  ααυυττοούύςς  μμεεττάά  ααππόό  ττηηνν  υυπποοββοολλήήςς  σσχχεεττιικκήήςς  

ααννααφφοορράάςς  ααππόό  ααρρμμοοδδίίωωςς  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοο  όόρργγααννοο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο    

33..220000,,0000€€..    

ββ))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  εευυππρρεεπποούύςς  εεννδδυυμμαασσίίααςς  

κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσεε  ααυυττοούύςς  ααππόό  ααρρμμοοδδίίωωςς  

εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοο  όόρργγααννοο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο    11..660000,,0000€€..    

  

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΓΓ''  

ΠΠΕΕΙΙΘΘΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  

  

ΆΆρρθθρροο  1188οο  

ΠΠΟΟΙΙΝΝΕΕΣΣ  

ΑΑΡΡΜΜΟΟΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝ  

  

11..  ΤΤοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκααττάά  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  έέχχεειι  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  δδύύννααττααιι  νναα  

εεππιιββάάλλεειι  πποοιιννέέςς  σσεε  ββάάρροοςς  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  μμέέλληη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,  

δδιιοοιικκηηττιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς,,  ππρροοπποοννηηττέέςς,,  υυππάάλλλληηλλοοιι,,  σσυυννεερργγάάττεεςς,,  ήή  ππρρόόσσωωππαα  μμεε  

οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  σσυυννδδεεόόμμεενναα  μμεε  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  ααθθλληηττέέςς  ήή  φφίίλλααθθλλοοιι,,  υυππέέππεεσσαανν  σσεε  

ππααρρααππττώώμμαατταα  ααππόό  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  κκααννοοννιισσμμόό..  

  

22..  ΟΟιι  πποοιιννέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι,,  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  ββααρρύύττηητταα  ττοουυ  ππααρρααππττώώμμααττοοςς  σσττοο  

οοπποοίίοο  υυππέέππεεσσαανν  τταα  ππρροοααννααφφεερρόόμμεενναα  ππρρόόσσωωππαα  δδιιαακκρρίίννοοννττααιι  ::  

  

ΑΑ..  ΣΣττιιςς  πποοιιννέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκααττάά  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ττοο  ππααρράάππττωωμμαα  

δδεενν  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  ιιδδιιααίίττεερρηηςς  ββααρρύύττηηττααςς  κκααιι  σσεε  κκααμμίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  εείίννααιι  

δδυυσσφφηημμιισσττιικκόό  γγιιαα  ττοο  άάθθλληημμαα  κκααιι  εείίννααιι  ::  

  

αα..  ΈΈγγγγρρααφφηη  σσύύσστταασσηη  μμεε  ππααρράάλλλληηλληη  αανναακκοοίίννωωσσηη  σσττοονν  ΤΤύύπποο..  

ββ..  ΧΧρρηημμααττιικκόό  ΠΠρρόόσσττιιμμοο  μμέέχχρριι    1100..000000  €€..      

  

        ΟΟιι  άάννωω  πποοιιννέέςς  δδεενν  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σσωωρρεευυττιικκάά  εεκκττόόςς  αανν  εειιδδιικκώώςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι  άάλλλλωωςς..  

  

ΒΒ..  ΣΣττιιςς  πποοιιννέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκααττάά  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ττοο  ππααρράάππττωωμμαα  

κκρρίίννεεττααιι  όόττιι  εείίννααιι  ιιδδιιααίίττεερρηηςς  ββααρρύύττηηττααςς  ήή  σσυυννιισσττάά  δδυυσσφφήήμμιισσηη    ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  εείίννααιι  ::  

  

αα..  ΜΜηηδδεεννιισσμμόόςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααππόό  υυππααιιττιιόόττηηττάά  

ττηηςς  δδεενν  δδιιεεξξήήχχθθηη  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννοοςς  ααγγώώννααςς..  ΕΕππίίσσηηςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο    

55..550000,,0000  €€..    

  

ββ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη    ααπποοχχώώρρηησσηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  μμεε  έέγγγγρρααφφηη  δδήήλλωωσσήή  ττηηςς  ήή  σσεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηηςς  ήή  μμηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττηηςς  σσεε  έένναανν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννοο  ααγγώώνναα  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  πποουυ  δδεενν  ααννάάγγοοννττααιι  σσεε  ππεερριισσττααττιικκόό  ήή  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  σσυυννιισσττάά  

ααννωωττέέρραα  ββίίαα  ήή  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοχχώώρρηησσηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ααππόό  έένναανν  ααγγώώνναα  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ππρριινν  

ααππόό  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ    εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σσωωρρεευυττιικκάά  οοιι  κκάάττωωθθιι  πποοιιννέέςς  ::  
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  ΙΙ..  ΜΜηηδδεεννιισσμμόόςς  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοχχώώρρηησσηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  μμεε  έέγγγγρρααφφηη  

δδήήλλωωσσήή  ττηηςς  ήή  μμηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηηςς  ήή  μμηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττηηςς  σσεε  έένναανν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννοο  ααγγώώνναα  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  πποουυ  δδεενν  ααννάάγγοοννττααιι  σσεε  ππεερριισσττααττιικκόό  ήή  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  σσυυννιισσττάά  

ααννωωττέέρραα  ββίίαα  ήή  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοχχώώρρηησσηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ααππόό  έένναανν  ααγγώώνναα  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ππρριινν  

ααππόό  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  

ΙΙΙΙ..  ΑΑπποοββοολλήή  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  οοιικκεείίααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  υυπποοββιιββαασσμμόόςς  

σσττηηνν  κκααττώώττεερρηη  κκααττηηγγοορρίίαα  

ΙΙΙΙΙΙ..  ΧΧρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  5500..000000  εευυρρώώ  

ΙΙVV  ΑΑφφααίίρρεεσσηη  έέξξιι  ((66))  ββααθθμμώώνν  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  

ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο..  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  μμηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηη  ήή  ηη  μμηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ήή  ηη  ααπποοχχώώρρηησσηη  ααππόό  ααγγώώνναα  

σσυυμμββεείί  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  αακκυυρρώώννοοννττααιι  

τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  όόλλωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  

ααππόό  ττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  μμηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηη  ήή  ηη  μμηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ήή  ηη  ααπποοχχώώρρηησσηη  ααππόό  ααγγώώνναα  

σσυυμμββεείί  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ττωωνν  PPLLAAYY  OOFFFF  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ηη  οομμάάδδαα  

ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  υυππόόλλοοιιπποουυςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ττωωνν  ppllaayy  ooffff,,  δδεενν  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  

κκααιι  ππρροοκκρρίίννεεττααιι  ηη  ααννττίίππααλληη  οομμάάδδαα  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττωωνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  

σσυυννααννττήήσσεεωωνν  μμέέχχρριι  εεκκεείίννηη  ττηη  σσττιιγγμμήή..  

  

ΤΤαα  ααννωωττέέρρωω  ιισσχχύύοουυνν  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ππααρρααττααχχθθοούύνν  σσττοο  γγήήππεεδδοο  οοιι  

ααθθλληηττέέςς  ττηηςς  οομμάάδδοοςς  αακκααττάάλλλληηλλαα  ήή  μμηη  εεππααρρκκώώςς  εεννδδεεδδυυμμέέννοοιι  γγιιαα  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  σσττοονν  

ααγγώώνναα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  οορριιζζόόμμεενναα  σσττοουυςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς  ππααιιδδιιάάςς..  

  

γγ..  ΑΑφφααίίρρεεσσηη  έέωωςς  δδύύοο  ((22))  ββααθθμμώώνν  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  έέγγιινναανν  ττεελλεεσσίίδδιικκαα  δδεεκκττέέςς  

ααππόό  τταα  ααρρμμόόδδιιαα  όόρργγαανναα  εεννσσττάάσσεειιςς  γγιιαα  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  ααθθλληηττώώνν  άάλλλλωωνν  ααππόό  ααυυττοούύςς  οοιι  

οοπποοίίοοιι  δδιικκααιιοούύννττααιι  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ((ππεερρίίππττωωσσηη  ππλλαασσττοοππρροοσσωωππίίααςς))  κκααιι  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη    

ααννττιικκααννοοννιικκήήςς  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηηςς  ππααιικκττώώνν..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααυυττόό  σσυυμμββεείί  κκααττάά  ττηηνν  

δδιιάάρρκκεειιαα  ααγγώώννωωνν  ppllaayy  --  ooffffss  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ππρροοκκρρίίννεεττααιι  σσττηηνν  εεππόόμμεεννηη  

φφάάσσηη,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  τταα  μμέέχχρριι  εεκκεείίννηηςς  ττηηςς  σσττιιγγμμήήςς  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  κκααιι  οοιι    ββααθθμμοοίί  

ααφφααιιρροούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ΕΕππίίσσηηςς  σσεε  κκάάθθεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο    1166..550000,,0000  €€    
    

ΆΆρρθθρροο  1199οο  

ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ  

  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττοονν  εεππίίσσηημμοο  ήή  μμηη  χχααρραακκττήήρραα  ττοουυ  οοιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  οοιι  οομμάάδδεεςς  ττωωνν  

οοπποοίίωωνν  ααγγωωννίίζζοοννττααιι,,  έέχχοουυνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  λλααμμββάάννοουυνν  κκάάθθεε  ππρρόόσσφφοορροο  μμέέττρροο  ((ππ..χχ..  

εεκκφφώώννηησσηη  ααππόό  ττιιςς  ηηχχηηττιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  μμηηννυυμμάάττωωνν  κκααττάά  ττηηςς  ββίίααςς,,  

ααννααγγρρααφφήή  σσττοουυςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύςς  ππίίνναακκεεςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  σσυυννθθηημμάάττωωνν  κκααττάά  ττηηςς  ββίίααςς))  γγιιαα  ττηηνν  

ππρρόόλληηψψηη  κκααιι  κκαατταασσττοολλήή  ππρράάξξεεωωνν  πποουυ  δδιιεεννεερργγοούύννττααιι  ααππόό  ααθθλληηττέέςς,,  ππρροοπποοννηηττέέςς,,  

δδιιοοιικκηηττιικκοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  μμέέλληη  ττοουυςς,,  θθεεααττέέςς  κκααιι  κκάάθθεε  άάλλλλοο  ππρρόόσσωωπποο,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  δδυυσσφφηημμοούύνν  

ττοο  άάθθλληημμαα  κκααιι  εεξξάάππττοουυνν  ήή  δδιιεεγγεείίρροουυνν  ττοο  φφίίλλααθθλλοο  κκοοιιννόό..  ΗΗ  ππρροοσσππάάθθεειιαα  λλήήψψηηςς  μμέέττρρωωνν  κκααιι  

ππρρόόλληηψψηηςς  κκρροουυσσμμάάττωωνν  ββίίααςς  κκααιι  ηη  εενν  γγέέννεειι  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  κκααιι  ττωωνν  μμεεττόόχχωωνν  ήή  

μμεελλώώνν  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ααυυττήήςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  κκααιι  ααπποοφφυυγγήή  ττωωνν  άάννωω  φφααιιννοομμέέννωωνν,,  

λλααμμββάάννεεττααιι  υυππ’’  όόψψιινν  ααππόό  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο    γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  κκααιι  

εεππιιμμέέττρρηησσηη  ττηηςς  πποοιιννήήςς..  
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ΆΆρρθθρροο  2200οο  

ΔΔΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΠΠΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΙΙΩΩΝΝ  

  

11..  ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  εεππεειισσοοδδίίωωνν  ((ππ..χχ..  σσυυμμππλλοοκκέέςς  οομμααδδιικκέέςς  μμεεττααξξύύ    θθεεααττώώνν  --  

οοππααδδώώνν,,  ρρίίψψεειιςς  δδιιααφφόόρρωωνν  ααννττιικκεειιμμέέννωωνν  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο))  ααππόό  τταα    ααννααφφεερρόόμμεενναα    

σσττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  άάρρθθρροο  ππρρόόσσωωππαα,,  τταα  οοπποοίίαα  σσττρρέέφφοοννττααιι  εεννααννττίίοονν  φφιιλλάάθθλλωωνν,,  θθεεααττώώνν,,  

δδιιααιιττηηττώώνν,,  ττεεχχννιικκώώνν  ππααρρααττηηρρηηττώώνν,,  κκρριιττώώνν,,  ααθθλληηττώώνν  κκααιι  κκάάθθεε  γγεεννιικκάά  ππρροοσσώώπποουυ,,  πποουυ  

ππααρρίίσσττααττααιι  σσττοονν  δδιιεεξξααγγόόμμεεννοο  ααγγώώνναα  μμεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ιιδδιιόόττηητταα  κκααιι  σσυυννέέππεειιαα  ττωωνν  

οοπποοίίωωνν  εείίννααιι    ηη  δδυυσσφφήήμμιισσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ηη  ππρροοσσββοολλήή  ττοουυ  φφίίλλααθθλλοουυ  ππννεεύύμμααττοοςς,,  

εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  ππααρραακκάάττωω  πποοιιννέέςς  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ,,  σσεε  όόσσεεςς  

ππεερριιππττώώσσεειιςς  έέχχεειι  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  σσττέέρρηησσηη  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  

ττωωνν  υυππααίίττιιωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ππααρροουυσσίίααςς  θθεεααττώώνν  σστταα  γγήήππεεδδαα  έέδδρρεεςς  ττοουυςς  ((πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ))  κκααιι  

σσττηηνν  εεππιιββοολλήή  χχρρηημμααττιικκοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ..  

  

22..  ΣΣττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  ππααρραακκάάττωω  εειιδδιικκόόττεερραα  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ππεειιθθααρρχχιικκέέςς  

πποοιιννέέςς  κκααιι  χχρρηημμααττιικκάά  ππρρόόσσττιιμμαα..    

  

ΆΆρρθθρροο  2211οο  

ΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΟΟΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΑΑ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

      

αα))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππεειισσοοδδίίωωνν  σσττοονν  ααμμέέσσωωςς  ππεερριιββάάλλλλοονντταα  χχώώρροο  ττωωνν  ααθθλληηττιικκώώνν  

εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  κκααττάά  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ααθθλληηττιικκήήςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  ((κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα    

ήή  ααμμέέσσωωςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ήή  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ααυυττοούύ))  τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  σσχχέέσσηη  μμεε  ττιιςς  

ααγγωωννιιζζόόμμεεννεεςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  550000,,0000  έέωωςς  11..110000,,0000  €€..    

      

ββ))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππεειισσοοδδίίωωνν  σσττοονν  ααμμέέσσωωςς  ππεερριιββάάλλλλοονντταα  χχώώρροο  ττωωνν  ααθθλληηττιικκώώνν  

εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  κκααττάά  ττηη  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ααθθλληηττιικκήήςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  ((κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  ήή  

ααμμέέσσωωςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ήή  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ααυυττοούύ)),,  τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  σσχχέέσσηη  μμεε  ττιιςς  

ααγγωωννιιζζόόμμεεννεεςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  δδυυσσφφηημμιισσττιικκάά  γγιιαα  ττοο  άάθθλληημμαα,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  

ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμίίααςς  ((11))  έέωωςς  δδύύοο  ((22))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ααγγώώννεεςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήή  

ΚΚυυππέέλλλλοουυ  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  880000,,0000  έέωωςς  22..220000,,0000  €€..    

  

ΆΆρρθθρροο  2222οο  

ΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΟΟΤΤΑΑ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  

    

αα))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππεειισσοοδδίίωωνν  μμέέσσαα  σσττοο  γγήήππεεδδοο  ααλλλλάά  έέξξωω  ααππόό  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  

((κκεερρκκίίδδεεςς,,  ααπποοδδυυττήήρριιαα  κκλλππ..))  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα    ήή  ααμμέέσσωωςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξήή  

ττοουυ    ((μμεε  ττοο  άάννοοιιγγμμαα  ττωωνν  θθυυρρώώνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ))  ,,ήή  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  κκααιι  έέωωςς  ττοο  

χχρροοννιικκόό  σσηημμεείίοο  ττηηςς  ααννααχχώώρρηησσηηςς  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  ααππόό  ττοο  γγήήππεεδδοο,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  11..000000,,0000  έέωωςς  22..440000,,0000€€    

  

ββ))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππεειισσοοδδίίωωνν  μμέέσσαα  σσττοο  γγήήππεεδδοο  ((κκεερρκκίίδδεεςς,,  ααπποοδδυυττήήρριιαα  κκλλππ..))  ααλλλλάά  έέξξωω  ααππόό  

ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα    ήή  ααμμέέσσωωςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξήή  ττοουυ  

((μμεε  ττοο  άάννοοιιγγμμαα  ττωωνν  θθυυρρώώνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ)),,  ήή  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  κκααιι  έέωωςς  ττοο  χχρροοννιικκόό  

σσηημμεείίοο  ττηηςς  ααννααχχώώρρηησσηηςς  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  ααππόό  ττοο  γγήήππεεδδοο,,  πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  

δδυυσσφφηημμιισσττιικκάά  γγιιαα  ττοο  άάθθλληημμαα,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμίίααςς  ((11))  έέωωςς  δδύύοο  ((22))  

ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  22..000000,,0000  έέωωςς  44..440000,,0000  €€..      

  

γγ))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  σσοοββααρρώώνν  εεππεειισσοοδδίίωωνν  μμέέσσαα  σσττοο  γγήήππεεδδοο  ((κκεερρκκίίδδεεςς,,  ααπποοδδυυττήήρριιαα  κκλλππ..))  ααλλλλάά  

έέξξωω  ααππόό  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα    ήή  ααμμέέσσωωςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  

έέννααρρξξήή  ττοουυ  ((μμεε  ττοο  άάννοοιιγγμμαα  ττωωνν  θθυυρρώώνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ))  ήή  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  κκααιι  έέωωςς  

ττοο  χχρροοννιικκόό  σσηημμεείίοο  ττηηςς  ααννααχχώώρρηησσηηςς  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  ααππόό  ττοο  γγήήππεεδδοο,,  πποουυ  
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χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  δδυυσσφφηημμιισσττιικκάά  γγιιαα  ττοο  άάθθλληημμαα,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  

ττρριιώώνν  ((33))  έέωωςς  ττεεσσσσάάρρωωνν  ((44))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  33..000000,,0000  

έέωωςς  88..880000,,0000    €€  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  τταα  εεππεειισσόόδδιιαα  ήή  οοιι  ααννααγγρρααφφόόμμεεννεεςς  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ααγγώώνναα  ππρράάξξεειιςς  υυππάάγγοοννττααιι  

σσεε  άάλλλληη  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  πποουυ  ππρροοββλλέέππεειι  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ββααρρύύττεερρηηςς  πποοιιννήήςς  

σσεε  ββάάρροοςς  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  ααυυττήή  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  

  

ΆΆρρθθρροο  2233οο  

ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  

  

ΩΩςς  ααγγωωννιισσττιικκόόςς  χχώώρροοςς,,  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  κκααννοοννιισσμμόό,,  θθεεωωρροούύννττααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθοοιι  χχώώρροοιι  ::          

  

αα))  οο  χχώώρροοςς  σσττοονν  οοπποοίίοο  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  οορριιοοθθεεττεείίττααιι  μμεεττααξξύύ  ττεελλιικκώώνν  κκααιι  

ππλλααγγίίωωνν  γγρρααμμμμώώνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  όόππωωςς  οορρίίζζεεττααιι  σσττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ττηηςς  FFIIBBAA,,  

ππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  ττωωνν  γγρρααμμμμώώνν  πποουυ  ττοονν  οορρίίζζοουυνν,,  

  

ββ))  οο  χχώώρροοςς  δδύύοο  μμέέττρρωωνν  ππεερριιμμεεττρριικκάά  ααππόό  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  γγρρααμμμμέέςς  πποουυ  

οορριιοοθθεεττοούύνν  ττοονν  χχώώρροο,,  όόπποουυ  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  κκααττάά  τταα  ααννωωττέέρρωω  υυππόό  αα΄́,,  όόππωωςς    οορρίίζζεεττααιι  

σσττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ττηηςς  FFIIBBAA  κκααιι  εεππιιππλλέέοονν  

  

γγ))  ηη  ππεερριιοοχχήή  ττωωνν  ππάάγγκκωωνν  ττωωνν  ααγγωωννιιζζόόμμεεννωωνν  οομμάάδδωωνν  κκααιι  ττοο  ττρρααππέέζζιι  ττηηςς    γγρρααμμμμααττεείίααςς  ττοουυ  

ααγγώώνναα  όόππωωςς  ααυυττέέςς  οορρίίζζοοννττααιι  σσττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ττηηςς  FFIIBBAA..    

  

2233  ΑΑ    

ΡΡΙΙΨΨΗΗ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ  

  

ΠΠααρρ..  11))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππεειισσοοδδίίωωνν  μμέέσσαα  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ρρίίψψηηςς  

οομμάάδδααςς  ααννττιικκεειιμμέέννωωνν  όόμμοοιιωωνν  κκααττάά  ττοο  εείίδδοοςς  ττοουυςς  εεννττόόςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  ((ππ..χχ..  

κκεερρμμάάττωωνν,,  ααννααππττήήρρωωνν,,  ππλλαασσττιικκώώνν  μμπποουυκκααλλιιώώνν)),,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  

οοπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  εεππιιββλληηθθεείίσσαα  πποοιιννήή  γγιιαα  ρρίίψψηη  ααννττιικκεειιμμέέννωωνν,,  εειιδδιικκόό  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν    11..000000,,0000  €€..  ΩΩςς  οομμάάδδαα  θθεεωωρροούύννττααιι  ααννττιικκεείίμμεενναα  ππεερριισσσσόόττεερραα  ττοουυ  εεννόόςς..      

            

ΠΠααρρ..  22))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  τταα  ααννωωττέέρρωω  ααννττιικκεείίμμεενναα  χχττυυππήήσσοουυνν  μμεεττάά  ττηη  ρρίίψψηη  ττοουυςς  

οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ππρρόόσσωωπποο  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  εεννττόόςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  ((ααθθλληηττήή,,  δδιιααιιττηηττήή,,  

ππρροοπποοννηηττήή,,  ππααρράάγγοονντταα  ΚΚΑΑΕΕ,,  κκλλππ))  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  11..550000,,0000  

--55..000000,,0000  €€,,  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηη  φφύύσσηη  κκααιι  ττοο  εείίδδοοςς  ττοουυ  ππρροοκκλληηθθέέννττοοςς  ττρρααυυμμααττιισσμμοούύ..  ΣΣεε  κκάάθθεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς,,  ττοο  εενν  λλόόγγωω  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..    ΗΗ  ααννωωττέέρρωω  

χχρρηημμααττιικκήή  πποοιιννήή  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσωωρρεευυττιικκάά  μμεε  ττιιςς  πποοιιννέέςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττιιςς  οοιικκεείίεεςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππρρόόκκλληησσηηςς  εεππεειισσοοδδίίωωνν  μμέέσσαα  σσττοονν  

ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  πποουυ  έέχχοουυνν  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηνν  ππρροοσσωωρριιννήή  ήή  οορριισσττιικκήή  δδιιαακκοοππήή  ττοουυ  

ααγγώώνναα..      

  

ΆΆρρθθρροο  2244οο  

ΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΟΟΤΤΑΑ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ  

  

αα))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππεειισσοοδδίίωωνν  μμέέσσαα  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  εεάάνν  οο  ααγγώώννααςς  δδεενν  δδιιαακκοοππεείί    

οορριισσττιικκάά  λλόόγγωω  ττωωνν  εεππεειισσοοδδίίωωνν  ααυυττώώνν,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμίίααςς  ((11))  έέωωςς  δδύύοο  ((22))  

ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  11..550000,,0000  έέωωςς  33..330000,,0000  €€..  

  

ββ))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππεειισσοοδδίίωωνν  μμέέσσαα  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο,,  πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  

δδυυσσφφηημμιισσττιικκάά  γγιιαα  ττοο  άάθθλληημμαα  εεάάνν  οο  ααγγώώννααςς  δδεενν  δδιιαακκοοππεείί  οορριισσττιικκάά  λλόόγγωω  ττωωνν  εεππεειισσοοδδίίωωνν  

ααυυττώώνν,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ))  δδύύοο  ((22))  έέωωςς  ττρριιώώνν  ((33))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  κκααιι  

χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  33..550000,,0000  έέωωςς  77..000000,,0000  €€..  
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γγ))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ρρίίψψηηςς  ααννττιικκεειιμμέέννωωνν  πποουυ  εείίννααιι  ααννττιικκεειιμμεεννιικκάά  εεππιικκίίννδδυυνναα  γγιιαα  ττηη  σσωωμμααττιικκήή  

αακκεερρααιιόόττηητταα  ππααιικκττώώνν,,  δδιιααιιττηηττώώνν,,  ππααρρααγγόόννττωωνν  κκλλππ..  ((ιιδδίίωωςς  κκρροοττίίδδωωνν  πποουυ  ππααρράάγγοουυνν  ήήχχοο  ήή  

φφωωςς))  εεννττόόςς  ττωωνν  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  χχώώρρωωνν    ααμμέέσσωωςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  κκααττάά  ττηη  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα    ήή  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ,,  όόππωωςς  κκααιι  κκααττάά  ττηηνν  ππρροοσσωωρριιννήή  δδιιαακκοοππήή  

ττοουυ  ααγγώώνναα    εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  δδύύοο  ((22))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  

ηημμεερρώώνν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  77..000000,,0000  έέωωςς  1100..000000,,0000  €€..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

υυπποοττρροοππήήςς  ηη  ααννωωττέέρρωω  εεππιιββααλλλλόόμμεεννηη  πποοιιννήή  κκααιι  ττοο  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζοοννττααιι..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  ρρίίψψηηςς  κκααππννοογγόόννωωνν  εεννττόόςς  ττωωνν  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  χχώώρρωωνν  ααμμέέσσωωςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  

έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα    ήή  ήή  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ,,  όόππωωςς  κκααιι  

κκααττάά  ττηηνν  ππρροοσσωωρριιννήή  δδιιαακκοοππήή  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποοιιννήή  

ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμίίααςς  ((11))  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  33..000000,,0000  έέωωςς  

55..000000,,0000  €€..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ηη  ααννωωττέέρρωω  εεππιιββααλλλλόόμμεεννηη  πποοιιννήή  κκααιι  ττοο  

χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζοοννττααιι..  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  τταα  εεππεειισσόόδδιιαα  ήή  οοιι  ααννααγγρρααφφόόμμεεννεεςς  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ααγγώώνναα  ππρράάξξεειιςς  υυππάάγγοοννττααιι  

σσεε  άάλλλληη  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  πποουυ  ππρροοββλλέέππεειι  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ββααρρύύττεερρηηςς  πποοιιννήήςς  

σσεε  ββάάρροοςς  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  ααυυττήή  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο..  

  

ΆΆρρθθρροο  2244AA    

ΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΟΟΤΤΑΑ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟ  ΘΘΕΕΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη    δδηημμιιοουυρργγίίααςς  εεππεειισσοοδδίίωωνν  ααππόό  ττοουυςς  θθεεααττέέςς  ττωωνν  ααννααφφεερρόόμμεεννωωνν  σστταα  άάρρθθρραα  

1133..11  εε  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  θθέέσσεεωωνν,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  

ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ήή  ττοουυ  ΔΔιιααιιττηηττήή  ήή  ττηηςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς,,  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμίίααςς  ((11))  έέωωςς  

δδύύοο  ((22))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  33,,000000  έέωωςς  55..000000,,0000  €€..  
  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  τταα  εεππεειισσόόδδιιαα  ήή  οοιι  ααννααγγρρααφφόόμμεεννεεςς  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ααγγώώνναα  ππρράάξξεειιςς  υυππάάγγοοννττααιι  

σσεε  άάλλλληη  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  πποουυ  ππρροοββλλέέππεειι  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ββααρρύύττεερρηηςς  πποοιιννήήςς  

σσεε  ββάάρροοςς  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  ααυυττήή  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο..  

  

ΆΆρρθθρροο  2255οο  

ΓΓΕΕΓΓΟΟΝΝΟΟΤΤΑΑ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ  --  ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

  

ΠΠοοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  ττρριιώώνν  ((33))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  

εεππεειισσοοδδίίωωνν  μμέέσσαα  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  εεάάνν  οο  ααγγώώννααςς  δδιιεεκκόόππηη  οορριισσττιικκάά  λλόόγγωω  ττωωνν  

εεππεειισσοοδδίίωωνν  ααυυττώώνν..  ΕΕππίίσσηηςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο
  
ααππόό  88..880000,,0000  €€  έέωωςς  1155..000000,,0000..      

  

ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααυυττέέςς  εεκκττόόςς  ααππόό  ττοονν  μμηηδδεεννιισσμμόό  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  οομμάάδδοοςς  ήή  οομμάάδδωωνν  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααφφααίίρρεεσσηηςς  δδύύοο  ((22))  ββααθθμμώώνν  ααππόό  ττοονν  ββααθθμμοολλοογγιικκόό  ππίίνναακκαα  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  πποουυ  ααγγωωννίίζζεεττααιι  ηη  υυππααίίττιιαα  οομμάάδδαα  έέσσττωω  κκααιι  αανν  ηη  οορριισσττιικκήή    δδιιαακκοοππήή  

σσυυννεεττεελλέέσσθθηη  σσεε  ααγγώώνναα  ΚΚυυππέέλλλλοουυ..      

  

ΑΑνν  τταα  εεππεειισσόόδδιιαα  γγίίννοουυνν  σσεε  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ppllaayy  ooffffss,,  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  

ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ααυυττόόμμαατταα  ααππόό  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ααυυττήήςς  κκααιι  ππρροοκκρρίίννεεττααιι  ηη  ααννττίίππααλλοοςς  

οομμάάδδαα  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  τταα    μμέέχχρριι  εεκκεείίννηη  ττηη  σσττιιγγμμήή  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα..  ΗΗ  ααφφααίίρρεεσσηη  

ββααθθμμώώνν  γγίίννεεττααιι  ααππόό  ττηη  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  ΕΕππίίσσηηςς  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  1155..000000,,0000  €€..  έέωωςς  2200..000000,,0000€€..  

  

ΆΆρρθθρροο  2266οο  

ΥΥΠΠΟΟΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ    

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ηη  ίίδδιιαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααυυττήήςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ  υυπποοππέέσσεειι  σσεε  ίίδδιιοο  ππεειιθθααρρχχιικκόό  ππααρράάππττωωμμαα  ((υυπποοττρροοππήή))  ααππόό  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοονν  



 

14 
 

ππααρρόόνντταα  κκααννοοννιισσμμόό,,  γγιιαα  ττοο  οοπποοίίοο  έέχχεειι  ττιιμμωωρρηηθθεείί  μμεε  ααμμεεττάάκκλληηττηη  ααππόόφφαασσηη,,  ττηηςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ααννωωττέέρρωω,,  εεππααυυξξηημμέέννηη  κκααττάά  μμίίαα  ((11))  ααγγωωννιισσττιικκήή  κκααθθώώςς  

κκααιι  ττοο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ππρροοσσααυυξξηημμέέννοο  κκααττάά  5500%%..  

  

ΆΆρρθθρροο  2277οο  

ΥΥΒΒΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΣΣ  ΜΜΕΕ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΕΕΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΑΑ  

ΉΉ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ  

  

11..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  πποουυ  οοιι  οοππααδδοοίί  ααγγωωννιιζζόόμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  ήή  οομμάάδδωωνν  ((ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ)),,  εεκκττρρααπποούύνν  

οομμααδδιικκάά  σσεε  υυββρριισσττιικκάά  σσυυννθθήήμμαατταα  εεκκττεεττααμμέέννηηςς  εεννττάάσσεεωωςς  μμεε  ααπποοδδέέκκττεεςς  φφυυσσιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  ήή  

ππρροοσσββοολλήή  ττωωνν  εεθθννιικκώώνν  σσυυμμββόόλλωωνν,,  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  ππρροοεειιδδοοπποοιιοούύνν  ττοουυςς  υυππεευυθθύύννοουυςς  ττωωνν  

οομμάάδδωωνν,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  φφίίλλααθθλλοοιι  αασσχχηημμοοννοούύνν,,  όόττιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττεεσσσσάάρρωωνν  ((44))  αακκόόμμηη  

εεππααννααλλήήψψεεωωνν  θθαα  εεκκκκεεννωωθθεείί  ττοο  γγήήππεεδδοο  ήή  θθαα  δδιιαακκοοππεείί  οο  ααγγώώννααςς  κκααττάά  ττιιςς  δδιιαακκρρίίσσεειιςς  ττηηςς  

ππααρρ..  55..  ΗΗ  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  ααυυττήή  ππρρέέππεειι  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  

((ΑΑ’’  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη))..  ΣΣττηηνν  ππρρώώττηη  ααυυττήή  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ααννααγγρρααφφήή  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς,,  ηη  

ππρροοεειιδδοοπποοιιηηθθεείίσσαα  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  εεννηημμέέρρωωσσήή  ττηηςς  ααππόό  ττοονν  ΤΤεεχχννιικκόό  

ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοο)),,  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  γγίίννεεττααιι  ρρηηττήή  μμννεείίαα  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς,,  νναα  

εεννηημμεερρώώσσεειι  ττοουυςς  φφιιλλάάθθλλοουυςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ττιιςς  σσυυννέέππεειιέέςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  

υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ..      

  

22..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  πποουυ  οοιι  οοππααδδοοίί  ααγγωωννιιζζόόμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  ήή  οομμάάδδωωνν  ((ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ)),,  εεκκττρρααπποούύνν  γγιιαα  22
ηη
  

φφοορράά  οομμααδδιικκάά  σσεε  υυββρριισσττιικκάά  σσυυννθθήήμμαατταα  εεκκττεεττααμμέέννηηςς  εεννττάάσσεεωωςς  μμεε  ααπποοδδέέκκττεεςς  φφυυσσιικκάά  

ππρρόόσσωωππαα  ήή  ππρροοσσββοολλήή  ττωωνν  εεθθννιικκώώνν  σσυυμμββόόλλωωνν,,  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  ππρροοεειιδδοοπποοιιοούύνν  ττοουυςς  

υυππεευυθθύύννοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  φφίίλλααθθλλοοιι  αασσχχηημμοοννοούύνν,,  όόττιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττρριιώώνν  

((33))  αακκόόμμηη  εεππααννααλλήήψψεεωωνν  θθαα  εεκκκκεεννωωθθεείί  ττοο  γγήήππεεδδοο  ήή  θθαα  δδιιαακκοοππεείί  οο  ααγγώώννααςς  κκααττάά  ττιιςς  

δδιιαακκρρίίσσεειιςς  ττηηςς  ππααρρ..  55..  ΗΗ  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  ααυυττήή  ππρρέέππεειι  σσηημμεειιωωθθεείί  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  ααππόό  ττοουυςς  

δδιιααιιττηηττέέςς  ((ΒΒ’’  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη))..  ΣΣττηηνν  δδεεύύττεερρηη  ααυυττήή  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  σσηημμεείίωωσσηη  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  

ΑΑγγώώννοοςς,,  ηη  ππρροοεειιδδοοπποοιιηηθθεείίσσαα  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  εεννηημμέέρρωωσσήή  ττηηςς  ααππόό  ττοονν  

ΤΤεεχχννιικκόό  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοο)),,  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  γγίίννεεττααιι  ρρηηττήή  μμννεείίαα  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς,,  νναα  

εεννηημμεερρώώσσεειι  ττοουυςς  φφιιλλάάθθλλοουυςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ττιιςς  σσυυννέέππεειιέέςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  

υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ..        

  

33..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  πποουυ  οοιι  οοππααδδοοίί  ααγγωωννιιζζόόμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  ήή  οομμάάδδωωνν  ((ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ)),,  εεκκττρρααπποούύνν  γγιιαα  33
ηη
  

φφοορράά  οομμααδδιικκάά  σσεε  υυββρριισσττιικκάά  σσυυννθθήήμμαατταα  εεκκττεεττααμμέέννηηςς  εεννττάάσσεεωωςς  μμεε  ααπποοδδέέκκττεεςς  φφυυσσιικκάά  

ππρρόόσσωωππαα  ήή  ππρροοσσββοολλήή  ττωωνν  εεθθννιικκώώνν  σσυυμμββόόλλωωνν,,  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  ππρροοεειιδδοοπποοιιοούύνν  ττοουυςς  

υυππεευυθθύύννοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  φφίίλλααθθλλοοιι  αασσχχηημμοοννοούύνν,,  όόττιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδύύοο  ((22))  

αακκόόμμηη  εεππααννααλλήήψψεεωωνν  θθαα  εεκκκκεεννωωθθεείί  ττοο  γγήήππεεδδοο  ήή  θθαα  δδιιαακκοοππεείί  οο  ααγγώώννααςς  κκααττάά  ττιιςς  δδιιαακκρρίίσσεειιςς  

ττηηςς  ππααρρ..  55..  ΗΗ  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  ααυυττήή  ππρρέέππεειι  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  ααππόό  ττοουυςς  

δδιιααιιττηηττέέςς  ((ΓΓ’’  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη))..  ΣΣττηηνν  ττρρίίττηη  ααυυττήή  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  σσηημμεείίωωσσηη  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  

ΑΑγγώώννοοςς  ηη  ππρροοεειιδδοοπποοιιηηθθεείίσσαα  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  εεννηημμέέρρωωσσήή  ττηηςς  ααππόό  ττοονν  

ΤΤεεχχννιικκόό  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοο)),,  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  γγίίννεεττααιι  ρρηηττήή  μμννεείίαα  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς,,  νναα  

εεννηημμεερρώώσσεειι  ττοουυςς  φφιιλλάάθθλλοουυςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ττιιςς  σσυυννέέππεειιέέςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  

υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ..    

  

44..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  πποουυ  οοιι  οοππααδδοοίί  ααγγωωννιιζζόόμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  ήή  οομμάάδδωωνν  ((ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ)),,  εεκκττρρααπποούύνν  γγιιαα  44
ηη
  

φφοορράά  οομμααδδιικκάά  σσεε  υυββρριισσττιικκάά  σσυυννθθήήμμαατταα  εεκκττεεττααμμέέννηηςς  εεννττάάσσεεωωςς  μμεε  ααπποοδδέέκκττεεςς  φφυυσσιικκάά  

ππρρόόσσωωππαα  ήή  ππρροοσσββοολλήή  ττωωνν  εεθθννιικκώώνν  σσυυμμββόόλλωωνν,,  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  ππρροοεειιδδοοπποοιιοούύνν  ττοουυςς  

υυππεευυθθύύννοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  φφίίλλααθθλλοοιι  αασσχχηημμοοννοούύνν,,  όόττιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμίίααςς  ((11))  

αακκόόμμηη  εεππααννάάλληηψψηηςς  θθαα  εεκκκκεεννωωθθεείί  ττοο  γγήήππεεδδοο  ήή  θθαα  δδιιαακκοοππεείί  οο  ααγγώώννααςς  κκααττάά  ττιιςς  δδιιαακκρρίίσσεειιςς  

ττηηςς  ππααρρ..  55..  ΗΗ  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  ααυυττήή  ππρρέέππεειι  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  ααππόό  ττοουυςς  

δδιιααιιττηηττέέςς  ((ΔΔ’’  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη))..  ΣΣττηηνν  ττέέττααρρττηη  ααυυττήή  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  σσηημμεείίωωσσηη  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  

ΑΑγγώώννοοςς,,  ηη  ππρροοεειιδδοοπποοιιηηθθεείίσσαα  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  εεννηημμέέρρωωσσήή  ττηηςς  ααππόό  ττοονν  

ΤΤεεχχννιικκόό  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοο)),,  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  γγίίννεεττααιι  ρρηηττήή  μμννεείίαα  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς,,  νναα  
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εεννηημμεερρώώσσεειι  ττοουυςς  φφιιλλάάθθλλοουυςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ττιιςς  σσυυννέέππεειιέέςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  

υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ..    

  

  55..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππααννάάλληηψψηηςς  ττοουυ  ιιδδίίοουυ  φφααιιννοομμέέννοουυ  γγιιαα  55
ηη
  φφοορράά,,  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  

υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ππρροοββοούύνν  σσεε  εεκκκκέέννωωσσηη  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ααππόό  ττοουυςς  φφιιλλάάθθλλοουυςς  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  

αασσχχηημμοοννοούύνν  μμεε  εεννέέρργγεειιεεςς  κκααιι  εευυθθύύννηη  ττηηςς  ττεελλεευυττααίίααςς,,  θθέέττοοννττααςς  εεύύλλοογγηη  ππρροοςς  ττοούύττοο  

ππρροοθθεεσσμμίίαα  ηη  οοπποοίίαα  σσεε  κκααμμίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  υυππεερρββααίίννεειι  τταα  3300’’..  ΑΑνν  ηη  εεκκκκέέννωωσσηη  

ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ααππόό  ττοουυςς  φφιιλλάάθθλλοουυςς  πποουυ  αασσχχηημμοοννοούύνν  κκααττ΄́  εεππααννάάλληηψψηη  δδεενν  κκαατταασσττεείί  εεφφιικκττήή,,  

οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ττοονν  δδιιαακκόόψψοουυνν  οορριισσττιικκάά  σσεε  ββάάρροοςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς  οοιι  

φφίίλλααθθλλοοιι  αασσχχηημμοοννοούύνν  κκααττάά  τταα  ααννωωττέέρρωω..  ΓΓιιαα  ττηηνν  δδιιαακκοοππήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  

σσυυμμφφωωννίίαα  ττωωνν  δδύύοο  δδιιααιιττηηττώώνν,,  πποουυ  εεφφ''  όόσσοονν  ττοο  κκρρίίννοουυνν  ααννααγγκκααίίοο,,  σσυυμμββοουυλλεεύύοοννττααιι  ττοονν  

ττεεχχννιικκόό  ππααρρααττηηρρηηττήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

66..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  πποουυ  τταα  εεππεειισσόόδδιιαα  ήή  οοιι  ααννααγγρρααφφόόμμεεννεεςς  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  ππρράάξξεειιςς  κκααιι  

ααννάάρρμμοοσσττηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά,,  εεππιιττάάσσσσοουυνν  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ββααρρύύττεερρηηςς  πποοιιννήήςς  σσεε  ββάάρροοςς  ττηηςς  

υυππααίίττιιααςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  ααυυττήή  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο..  

  

77..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  ααππόό  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω,,  εεκκττόόςς  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  κκααττάά  χχρροοννιικκήή  σσεειιρράά,,  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ααππόό  ττοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  όόρργγααννοο  ηη  πποοιιννήή  ττηηςς  εεππίίππλληηξξηηςς  κκααθθώώςς  

κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  11..440000,,0000  €€..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  οορριισσττιικκήήςς  δδιιαακκοοππήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ηη  πποοιιννήή  

πποουυ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  εείίννααιι  οο  μμηηδδεεννιισσμμόόςς  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  οομμάάδδααςς  ((ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ))  κκααθθώώςς  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  22..000000,,0000€€,,  οο  ααγγώώννααςς  δδεε  κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  μμεε  σσκκοορρ  2200--00  υυππέέρρ  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  

οομμάάδδααςς..  

  

ΆΆρρθθρροο  2288οο  

ΥΥΒΒΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΜΜΕΕ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΕΕΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΗΗ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΑΑ  ΉΉ  ΤΤΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ  ΔΔΕΕΝΝ  

ΣΣΥΥΝΝΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  πποουυ  οοιι  οοππααδδοοίί  ααγγωωννιιζζόόμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  ήή  οομμάάδδωωνν  ((ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ)),,  εεκκττρρααπποούύνν  οομμααδδιικκάά  

σσεε  υυββρριισσττιικκάά  σσυυννθθήήμμαατταα  τταα  οοπποοίίαα  δδεενν  έέχχοουυνν  ααπποοδδέέκκττεεςς  φφυυσσιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  ήή  δδεενν  σσυυννιισσττοούύνν  

ππρροοσσββοολλήή  ττωωνν  εεθθννιικκώώνν  σσυυμμββόόλλωωνν  ((ααππρρεεππήή  σσυυννθθήήμμαατταα)),,  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  ττοο  κκααττααγγρράάφφοουυνν  σσττοο  

ΦΦΑΑ..  ΕΕππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  550000,,0000  έέωωςς  33..000000,,0000  €€..    

  

ΆΆρρθθρροο  2299οο  

XXΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΔΔΕΕΙΙΚΚΤΤΩΩΝΝ  LLAASSEERR  

  

11..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  πποουυ  οοιι  οοππααδδοοίί  ααγγωωννιιζζόόμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  ήή  οομμάάδδωωνν  ((ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ)),,  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  

δδεείίκκττεεςς  λλέέιιζζεερρ  μμεε  σσττόόχχεευυσσηη  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  ήή  δδιιααιιττηηττέέςς  ήή  ααξξιιωωμμααττοούύχχοουυςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  οοιι  

δδιιααιιττηηττέέςς  ππρροοεειιδδοοπποοιιοούύνν  ττοουυςς  υυππεευυθθύύννοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  φφίίλλααθθλλοοιι  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  δδεείίκκττεεςς  llaasseerr,,  όόττιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττεεσσσσάάρρωωνν  ((44))  αακκόόμμηη  εεππααννααλλήήψψεεωωνν  ηη  οομμάάδδαα  

ττοουυςς  θθαα  ττιιμμωωρρηηθθεείί  μμεε  εεππίίππλληηξξηη  ((llaasseerr))..  ΗΗ  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  ααυυττήή  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρρααφφεείί  σσττοο  

ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  ((ΑΑ’’  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη))..  ΣΣττηηνν  ππρρώώττηη  ααυυττήή  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  

ααννααγγρρααφφήή  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς,,  ηη  ππρροοεειιδδοοπποοιιηηθθεείίσσαα  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  

εεννηημμέέρρωωσσήή  ττηηςς  ααππόό  ττοονν  ΤΤεεχχννιικκόό  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοο)),,  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  γγίίννεεττααιι  ρρηηττήή  μμννεείίαα  

σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς,,  νναα  εεννηημμεερρώώσσεειι  ττοουυςς  φφιιλλάάθθλλοουυςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ττιιςς  

σσυυννέέππεειιέέςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ..        

  

22..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  πποουυ  οοιι  οοππααδδοοίί  ααγγωωννιιζζόόμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  ήή  οομμάάδδωωνν  ((ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ)),,  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  

δδεείίκκττεεςς  λλέέιιζζεερρ  μμεε  σσττόόχχεευυσσηη  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  ήή  δδιιααιιττηηττέέςς  ήή  ααξξιιωωμμααττοούύχχοουυςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  οοιι  

δδιιααιιττηηττέέςς  ππρροοεειιδδοοπποοιιοούύνν  ττοουυςς  υυππεευυθθύύννοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  φφίίλλααθθλλοοιι  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  δδεείίκκττεεςς  llaasseerr,,  όόττιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττρριιώώνν  ((33))  αακκόόμμηη  εεππααννααλλήήψψεεωωςς  ηη  οομμάάδδαα  

ττοουυςς  θθαα  ττιιμμωωρρηηθθεείί  μμεε  εεππίίππλληηξξηη  ((llaasseerr))..  ΗΗ  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  ααυυττήή  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρρααφφεείί  σσττοο  

ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  ((ΒΒ’’  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη))..  ΣΣττηηνν  δδεεύύττεερρηη  ααυυττήή  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  

κκααιι  ααννααγγρρααφφήή  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς,,  ηη  ππρροοεειιδδοοπποοιιηηθθεείίσσαα  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  
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εεννηημμέέρρωωσσήή  ττηηςς  ααππόό  ττοονν  ΤΤεεχχννιικκόό  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοο)),,  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  γγίίννεεττααιι  ρρηηττήή  μμννεείίαα  

σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς,,  νναα  εεννηημμεερρώώσσεειι  ττοουυςς  φφιιλλάάθθλλοουυςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ττιιςς  

σσυυννέέππεειιέέςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ..    

  

33..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  πποουυ  οοιι  οοππααδδοοίί  ααγγωωννιιζζόόμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  ήή  οομμάάδδωωνν  ((ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ)),,  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  

δδεείίκκττεεςς  λλέέιιζζεερρ  μμεε  σσττόόχχεευυσσηη  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  ήή  δδιιααιιττηηττέέςς  ήή  ααξξιιωωμμααττοούύχχοουυςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  οοιι  

δδιιααιιττηηττέέςς  ππρροοεειιδδοοπποοιιοούύνν  ττοουυςς  υυππεευυθθύύννοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  φφίίλλααθθλλοοιι  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  δδεείίκκττεεςς  llaasseerr,,  όόττιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδύύοο  ((22))  αακκόόμμηη  εεππααννααλλήήψψεεωωνν  ηη  οομμάάδδαα  ττοουυςς  

θθαα  ττιιμμωωρρηηθθεείί  μμεε  εεππίίππλληηξξηη..  ΗΗ  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  ααυυττήή  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρρααφφεείί  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  

ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  ((ΓΓ’’  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη))..  ΣΣττηηνν  ττρρίίττηη  ααυυττήή  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ααννααγγρρααφφήή  σσττοο  

ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς,,  ηη  ππρροοεειιδδοοπποοιιηηθθεείίσσαα  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  εεννηημμέέρρωωσσήή  ττηηςς  

ααππόό  ττοονν  ΤΤεεχχννιικκόό  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοο)),,  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  γγίίννεεττααιι  ρρηηττήή  μμννεείίαα  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  

ΑΑγγώώννοοςς,,  νναα  εεννηημμεερρώώσσεειι  ττοουυςς  φφιιλλάάθθλλοουυςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ττιιςς  σσυυννέέππεειιέέςς  ττηηςς  

γγιιαα  ττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ..  

  

44..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  πποουυ  οοιι  οοππααδδοοίί  ααγγωωννιιζζόόμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  ήή  οομμάάδδωωνν  ((ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ)),,  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  

δδεείίκκττεεςς  λλέέιιζζεερρ  μμεε  σσττόόχχεευυσσηη  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  ήή  δδιιααιιττηηττέέςς  ήή  ααξξιιωωμμααττοούύχχοουυςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  οοιι  

δδιιααιιττηηττέέςς  ππρροοεειιδδοοπποοιιοούύνν  ττοουυςς  υυππεευυθθύύννοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  φφίίλλααθθλλοοιι  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  δδεείίκκττεεςς  llaasseerr,,  όόττιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμίίααςς  ((11))  αακκόόμμηη  εεππααννάάλληηψψηηςς  ηη  οομμάάδδαα  ττοουυςς  

θθαα  ττιιμμωωρρηηθθεείί  μμεε  εεππίίππλληηξξηη..  ΗΗ  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  ααυυττήή  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρρααφφεείί  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  

ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  ((ΔΔ’’  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη))..  ΣΣττηηνν  ττέέττααρρττηη  ααυυττήή  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ααννααγγρρααφφήή  

σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς,,  ηη  ππρροοεειιδδοοπποοιιηηθθεείίσσαα  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  εεννηημμέέρρωωσσήή  

ττηηςς  ααππόό  ττοονν  ΤΤεεχχννιικκόό  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοο)),,  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  γγίίννεεττααιι  ρρηηττήή  μμννεείίαα  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  

ΑΑγγώώννοοςς,,  νναα  εεννηημμεερρώώσσεειι  ττοουυςς  φφιιλλάάθθλλοουυςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ττιιςς  σσυυννέέππεειιέέςς  ττηηςς  

γγιιαα  ττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ..      

  

55..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  πποουυ  τταα  εεππεειισσόόδδιιαα  ήή  οοιι  ααννααγγρρααφφόόμμεεννεεςς  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  ππρράάξξεειιςς  

εεππιιττάάσσσσοουυνν  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ββααρρύύττεερρηηςς  πποοιιννήήςς  σσεε  ββάάρροοςς  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  ααυυττήή  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

ααππόό  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο..  

  

66..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ππέέννττεε  ππρροοεειιδδοοπποοιιήήσσεεωωνν  ααππόό  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  

υυππααίίττιιαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ααππόό  ττοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  όόρργγααννοο  ηη  πποοιιννήή  ττηηςς  εεππίίππλληηξξηηςς  ((llaasseerr))  κκααθθώώςς  κκααιι  

χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  660000,,0000  €€..  

  

ΆΆρρθθρροο  3300οο  

ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΙΙΠΠΛΛΗΗΞΞΕΕΩΩΝΝ  ––  ΣΣΥΥΝΝΕΕΠΠΕΕΙΙΕΕΣΣ    

  

11..  ΣΣεε  ΚΚΑΑΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  σσυυμμππλληηρρώώννεειι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααυυττήήςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  εεππττάά  

((77))  εεππιιππλλήήξξεειιςς,,  πποουυ  ττηηςς  εεππιιββλλήήθθηηκκαανν  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  γγιιαα  

ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2277  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  μμεε  

ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ιιδδίίοουυ  οορργγάάννοουυ  ηη  οοπποοίίαα  λλααμμββάάννεεττααιι  ααυυττεεππάάγγγγεελλτταα,,  ηη  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμίίααςς  

((11))  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς,,  ήήττοοιι  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  κκααττάά  σσεειιρράά  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώνναα  

ττηηςς  χχωωρρίίςς  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  θθεεααττώώνν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  44..000000,,0000€€..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

υυπποοττρροοππήήςς  --  σσυυμμππλλήήρρωωσσηηςς  εεκκ  ννέέοουυ  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ττωωνν  εεππττάά  ((77))  εεππιιππλλήήξξεεωωνν,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη    

ίίδδιιαα  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  εεννώώ  ττοο  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..    

22..  ΣΣεε  ΚΚΑΑΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  σσυυμμππλληηρρώώννεειι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααυυττήήςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ππέέννττεε  

((55))  εεππιιππλλήήξξεειιςς  llaasseerr,,  πποουυ  ττηηςς  εεππιιββλλήήθθηηκκαανν  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  γγιιαα  

ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2299  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  μμεε  

ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ιιδδίίοουυ  οορργγάάννοουυ  ηη  οοπποοίίαα  λλααμμββάάννεεττααιι  ααυυττεεππάάγγγγεελλτταα,,  ηη  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμίίααςς  

((11))  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς,,  ήήττοοιι  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  κκααττάά  σσεειιρράά  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώνναα  

ττηηςς  χχωωρρίίςς  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  θθεεααττώώνν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  33..000000,,0000  €€..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

υυπποοττρροοππήήςς  --  σσυυμμππλλήήρρωωσσηηςς  εεκκ  ννέέοουυ  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ττωωνν  ππέέννττεε  ((55))  εεππιιππλλήήξξεεωωνν,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη    

ίίδδιιαα  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  εεννώώ  ττοο  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..  
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ΆΆρρθθρροο  3311οο  

ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΘΘΕΕΑΑΤΤΩΩΝΝ    

  

11..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  εεππιιββλληηθθοούύνν  σσεε  ΚΚΑΑΕΕ  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ππααρρόόνντταα  κκααννοοννιισσμμόό  

πποοιιννέέςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώνναα  ήή  ααγγώώννωωνν  ττηηςς,,  κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν,,  ήήττοοιι  χχωωρρίίςς  ττηηνν  

ππααρροουυσσίίαα  θθεεααττώώνν  ––  φφιιλλάάθθλλωωνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  

δδιιεεξξααγγάάγγεειι  ααγγώώννεεςς  κκααττάά  ττοονν  άάννωω  ττρρόόπποο,,  δδιικκααίίωωμμαα  εειισσόόδδοουυ  σσττοο  γγήήππεεδδοο  έέχχοουυνν  τταα  άάττοομμαα  

πποουυ  ααππααρρττίίζζοουυνν  ττηηνν  ααπποοσσττοολλήή  ττηηςς  κκάάθθεε  ααγγωωννιιζζόόμμεεννηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  κκααιι  οοιι  δδιικκααιιοούύμμεεννοοιι  εειισσόόδδοουυ  

σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  μμεε  δδιιααππίίσσττεευυσσηη  ((άάρρθθρροο  3355  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς))  κκλλππ..  τταα  

σσττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  σσεε  εειιδδιικκήή  κκααττάάσστταασσηη,,  ηη  οοπποοίίαα  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  σσττοονν  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΔΔιικκααίίωωμμαα  εειισσόόδδοουυ  σσττοο  γγήήππεεδδοο  έέχχοουυνν  οοιι  δδιιααππιισσττεευυμμέέννοοιι  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοοιι  πποουυ  εείίννααιι  

κκάάττοοχχοοιι  ττωωνν  εειιδδιικκώώνν  δδεελλττίίωωνν  εελλεευυθθέέρρααςς  εειισσόόδδοουυ  ττοουυ  ΠΠΣΣΑΑΤΤ  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  κκάάττοοχχοοιι  

δδεελλττίίωωνν  εελλεεύύθθεερρηηςς  εειισσόόδδοουυ  ττωωνν  ΕΕννώώσσεεωωνν  ΣΣυυνντταακκττώώνν  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  ααννααγγννωωρριισσθθεείί  

ααππόό  ττηηνν  ΠΠΟΟΕΕΣΣΥΥ,,  οοιι  δδιιααππιισσττεευυμμέέννοοιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοοιι  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  

φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ//φφωωττοοεειιδδηησσεεοογγρράάφφοοιι  μμεε  ττηηνν  εεππίίδδεειιξξηη  ττωωνν  δδεελλττίίωωνν  ααννααγγννώώρριισσηηςς  

εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΦΦωωττοορρεεππόόρρττεερρ  ΕΕλλλλάάδδααςς  πποουυ  

φφέέρροουυνν  εειιδδιικκόό  γγιιλλέέκκοο  πποουυ  χχοορρηηγγήήθθηηκκεε  ααππόό  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

  

          ΔΔιικκααίίωωμμαα  εειισσόόδδοουυ  εεππίίσσηηςς  έέχχοουυνν::  

11..  ΤΤοο  ΔΔ..ΣΣ  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  κκααιι  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ..  

22..  ΤΤοο  ΠΠρροοεεδδρρεείίοο  ττηηςς  ΕΕΟΟΚΚ  κκααιι  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

33..  ΟΟ  εεκκκκααθθααρριισσττήήςς    ττοουυ  ααγγώώνναα..    

44..  ΟΟιι  δδιιααιιττηηττέέςς  κκααιι  οοιι  κκοομμιισσάάρριιοοιι  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

55..  ΟΟιι  κκρριιττέέςς  ττοουυ  εενν  λλόόγγωω  ααγγώώνναα..  

66..  ΤΤαα  άάττοομμαα  ττηηςς  εεππίίσσηημμηηςς  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ..  

77..  ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  

ααγγώώνναα..  

88..  ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  ααπποολλύύττωωςς  ααππααρρααίίττηηττοο  γγιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  

ααγγώώνναα..  

99..  ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  αασσφφααλλεείίααςς  πποουυ  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίοο  γγιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

1100..  ΟΟ  ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  αασσφφααλλεείίααςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  

1111..  ΟΟ  ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  ΤΤύύπποουυ  ττηηςς  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  

1122..  ΤΤαα  άάττοομμαα  ττοουυ  σσυυννεερργγεείίοουυ  ττοουυ  εεκκάάσσττοοττεε  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  σσττααθθμμοούύ//κκααννααλλιιοούύ,,  γγιιαα  ττηηνν  

ττηηλλεεοοππττιικκήή  μμεεττάάδδοοσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  ήή  ττηη  λλήήψψηη  σσττιιγγμμιιοοττύύππωωνν..  

1133..  ΤΤαα  άάττοομμαα  ττοουυ  σσυυννεερργγεείίοουυ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ββιιννττεεοοσσκκόόππηησσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

1144..  ΤΤαα  άάττοομμαα  ττωωνν  σσυυννεερργγεείίωωνν  ((ππ..χχ  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  ππιινναακκίίδδεεςς,,  ηηχχηηττιικκάά  κκλλππ..  GGrroouupp  

ψψυυχχααγγωωγγίίααςς))..  

1155..  ΟΟιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττηηςς  ΕΕΣΣΚΚΑΑΝΝ  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ddooppiinngg  ccoonnttrrooll  ((εεφφ’’  όόσσοονν  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί))..  

1166..  ΟΟιι  ππααρρααττηηρρηηττέέςς  ττηηςς  ΔΔΕΕΑΑΒΒ..  

1177..  ΟΟ  ππααρρααττηηρρηηττήήςς  δδιιααιιττηησσίίααςς..  

1188..  ΔΔύύοο  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  μμεε  εειιδδιικκόό  οορριισσμμόό..  

  

22..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  λλααμμββάάννεειι  κκάάθθεε  ππρρόόσσφφοορροο  μμέέττρροο  γγιιαα  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  

ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  χχωωρρίίςς  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  θθεεααττώώνν  ((««κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν»»))  

κκααττάά  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ  κκααιι  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδιιααππιισσττωωθθεείί  ααππόό  τταα  ααρρμμόόδδιιαα  όόρργγαανναα  ππααρράάββαασσηη  ττηηςς  

ααννωωττέέρρωω  υυπποοχχρρεεώώσσεεώώςς  ττηηςς  ηη  οοπποοίίαα  ππιισσττοοπποοιιεείίττααιι  μμεε  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσήή  ττοουυςς,,  ππααρρέέχχοουυνν  

σσττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ππρροοθθεεσσμμίίαα  σσυυμμμμοορρφφώώσσεεωωςς  ηη  οοπποοίίαα  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  υυππεερρββααίίννεειι  τταα  

1155  mmiinn..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ    ππααρρααλλεείίψψεειι  νναα  ττηηρρήήσσεειι  ττηηνν  

υυπποοχχρρέέωωσσήή  ττηηςς  ααυυττήή  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ//ττωωνν  ααρρμμοοδδίίωωνν  οορργγάάννωωνν,,  ηη  οοπποοίίαα  

κκααττααρρττίίζζεεττααιι  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  ααγγώώνναα,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  κκααττάά  ττηηςς  
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ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  ηη  πποοιιννήή  ττοουυ  μμηηδδεεννιισσμμοούύ  γγιιαα  ττοονν  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ααγγώώνναα  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό    ππρρόόσσττιιμμοο  55..000000,,0000€€..  

  

33..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  ηη  ααννωωττέέρρωω  ππεειιθθααρρχχιικκήή  πποοιιννήή  κκααιι  ττοο    

χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζοοννττααιι..  

  

44..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  ααννωωττέέρρωω  ππεειιθθααρρχχιικκήή  πποοιιννήή  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εεκκττιιθθεείί  γγιιαα  

οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  σσττηηνν  οοπποοίίαα  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι,,  ααυυττήή  μμεεττααφφέέρρεεττααιι  κκααιι  εεκκττίίεεττααιι  σσττοονν  ππρρώώττοο  κκααττάά  σσεειιρράά  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώνναα  

((ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήή  κκυυππέέλλλλοουυ))  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

  

55..  ΟΟιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  χχωωρρίίςς  θθεεααττέέςς  ((κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  ττωωνν  

θθυυρρώώνν))  εεκκττεελλοούύννττααιι  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ααππόό  ττηηνν  έέκκδδοοσσήή  ττοουυςς  ααγγωωννιισσττιικκήή  ηημμέέρραα  κκααττάά  ττηηνν  

οοπποοίίαα  ηη  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  εείίννααιι  γγηηππεεδδοούύχχοοςς,,  εεκκττόόςς  εεάάνν  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  έέκκδδοοσσηηςς  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  κκααιι  ττηηςς  

ττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  μμεεσσοολλααββεείί  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  μμιικκρρόόττεερροο  ααππόό  ππέέννττεε  ηημμέέρρεεςς,,  οοππόόττεε  ηη  

ααππόόφφαασσηη  εεκκττεελλεείίττααιι  ττηη  μμεεθθεεππόόμμεεννηη  ααγγωωννιισσττιικκήή..  ΓΓιιαα  ττοονν  υυπποολλοογγιισσμμόό  ττωωνν  ππέέννττεε  ((55))  

ηημμεερρώώνν  δδεενν  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  ηη  ηημμέέρραα  έέκκδδοοσσηηςς  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  κκααιι  ηη  ηημμέέρραα  ττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ  

ααγγώώνναα..  

  

66..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααγγώώννααςς  ΚΚΑΑΕΕ  δδιιεεξξήήχχθθηη  κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν  χχωωρρίίςς  

νναα  έέχχεειι  ππρροοηηγγηηθθεείί  ηη  εεππιιββοολλήή  σσχχεεττιικκήήςς  πποοιιννήήςς  ήή  νναα  υυφφίίσσττααττααιι  σσχχεεττιικκήή  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττηηςς  

ΚΚΑΑΕΕ  γγιιαα  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  λλόόγγοο,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμιιααςς  ((11))  

ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  1155..000000,,0000  €€,,  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  ααννααφφοορράά  

σσττηηνν  ΈΈκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  

  

ΆΆρρθθρροο  3322οο  

ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΗΗ,,  ΟΟ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΟΟΣΣ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΤΤΙΙΜΜΩΩΡΡΗΗΘΘΕΕΙΙ  ΉΉ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΟΟ  ΔΔΕΕΝΝ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ  

ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΛΛΗΗΘΘΕΕΙΙ  ΤΤΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛΗΗΘΘΕΕΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΙΙΜΜΟΟ,,  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑΣΣ  ––ΑΑΦΦΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΣΣ  

((11))  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΥΥ  --    ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΙΙΜΜΟΟ  

  

11..  ΣΣεε  ΚΚΑΑΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  ππρροοπποοννηηττήή,,  οο  οοπποοίίοοςς  έέχχεειι  ττιιμμωωρρηηθθεείί  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  

ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  κκααννοοννιισσμμόό,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  πποοιιννήή  ττηηςς  ααφφααίίρρεεσσηηςς  εεννόόςς  ((11))  

ββααθθμμοούύ  ααππόό  ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  σσττοο  οοπποοίίοο  σσυυμμμμεεττέέχχεειι,,  εεάάνν  οο  ααγγώώννααςς  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  

ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  ΕΕάάνν  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  σσεε  φφάάσσηη  ppllaayy  ooffffss  ηη  ααφφααίίρρεεσσηη  ββααθθμμοούύ  γγίίννεεττααιι  ααππόό  

ττηηνν  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ττηηςς  ννέέααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  ΕΕππίίσσηηςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  

66..660000,,0000  €€..  

    

22..  ΣΣεε  ΚΚΑΑΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  ππρροοπποοννηηττήή,,  οο  οοπποοίίοοςς  δδεενν  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν  

ππάάγγκκοο  ττηηςς  οομμάάδδααςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  εεππίίσσηημμωωνν  ααγγώώννωωνν  κκααιι  νναα  αασσκκεείί  τταα  κκααθθήήκκοοννττάά  ττοουυ  

((δδιιεεύύθθυυννσσηη  οομμάάδδααςς,,  ααλλλλααγγέέςς  ααθθλληηττώώνν  κκ..λλ..ππ))  λλόόγγωω  μμηη  κκααττααββοολλήήςς  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεππιιββλληηθθέέννττοοςς  

σσεε  ααυυττόόνν  ααππόό  ττοο  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ..  ππρροοσσττίίμμοουυ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  55..000000,,0000  €€..  

    

ΆΆρρθθρροο  3333οο  

ΕΕΠΠΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΙΙΑΑ  ΣΣΟΟΒΒΑΑΡΡΑΑΣΣ  ΜΜΟΟΡΡΦΦΗΗΣΣ  

ΜΜΗΗΔΔΕΕΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΦΦΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΗΗ  ΔΔΥΥΟΟ  ((22))  ΒΒΑΑΘΘΜΜΩΩΝΝ  

  

11..  ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  σσοοββααρρώώνν  εεππεειισσοοδδίίωωνν,,  δδυυσσφφηημμιισσττιικκώώνν  γγιιαα  ττοο  άάθθλληημμαα  τταα  οοπποοίίαα  λλόόγγωω  

ττηηςς  έέκκτταασσηηςς  κκααιι  ττηηςς  σσοοββααρρόόττηηττάάςς  ττοουυςς  κκααθθιισσττοούύνν  ααδδύύννααττηη,,  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττόόσσοο  ττωωνν  

δδιιααιιττηηττώώνν  όόσσοο  κκααιι  ττοουυ  ττεεχχννιικκοούύ  ππααρρααττηηρρηηττήή  ((κκοομμιισσσσααρρίίοουυ))  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ττηηνν  οομμααλλήή  κκααιι  

αακκίίννδδυυννηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ήή  όότταανν  σσυυννεεππεείίαα  ααννττιιααθθλληηττιικκώώνν  ααδδίίκκωωνν  ππρράάξξεεωωνν  ππρροοξξεεννήήθθηηκκεε  

ττρρααυυμμααττιισσμμόόςς  δδιιααιιττηηττώώνν,,  κκρριιττώώνν,,  ααθθλληηττώώνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  ππρροοσσώώππωωνν,,  σσυυννεεππεείίαα  ττοουυ  

οοπποοίίοουυ  κκααθθίίσσττααττααιι  κκααθθ''  οοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  ααδδύύννααττηη  ηη  σσυυννέέχχιισσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  

υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  δδιιαακκόόψψοουυνν  οορριισσττιικκάά  ττοονν  ααγγώώνναα  χχωωρρίίςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  εειιδδοοπποοίίηησσηη..  
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ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ρρίίψψηηςς  οοιιωωννδδήήπποοττεε  εεππιικκίίννδδυυννωωνν  γγιιαα  ττηηνν  σσωωμμααττιικκήή  αακκεερρααιιόόττηητταα  

ππααιικκττώώνν,,  δδιιααιιττηηττώώνν  ππααρρααγγόόννττωωνν  κκ..λλ..ππ  ααννττιικκεειιμμέέννωωνν,,  σσυυννεεππεείίαα  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  κκααθθίίσσττααττααιι  

κκααθθ''  οοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  ααδδύύννααττηη  ηη  σσυυννέέχχιισσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  

δδιιαακκόόψψοουυνν  οορριισσττιικκάά  ττοονν  ααγγώώνναα  χχωωρρίίςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  εειιδδοοπποοίίηησσηη..  

  

22..  ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααυυττέέςς  εεκκττόόςς  ααππόό  ττοονν  μμηηδδεεννιισσμμόό  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  οομμάάδδοοςς  ήή  οομμάάδδωωνν  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααφφααίίρρεεσσηηςς  δδύύοο  ((22))  ββααθθμμώώνν  ααππόό  ττοονν  ββααθθμμοολλοογγιικκόό  ππίίνναακκαα  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  πποουυ  ααγγωωννίίζζεεττααιι  ηη  υυππααίίττιιαα  οομμάάδδαα  έέσσττωω  κκααιι  αανν  ηη  οορριισσττιικκήή    δδιιαακκοοππήή  

σσυυννεεττεελλέέσσθθηη  σσεε  ααγγώώνναα  ΚΚυυππέέλλλλοουυ..    ΕΕππίίσσηηςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό    2200..000000  έέωωςς  

3300..000000€€..    

  

33..  ΑΑνν  τταα  εεππεειισσόόδδιιαα  γγίίννοουυνν  σσεε  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ppllaayy  ooffffss,,  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  

ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ααυυττόόμμαατταα  ααππόό  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ααυυττήήςς  κκααιι  ππρροοκκρρίίννεεττααιι  ηη  ααννττίίππααλλοοςς  

οομμάάδδαα  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  τταα    μμέέχχρριι  εεκκεείίννηη  ττηη  σσττιιγγμμήή  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα..  ΗΗ  ααφφααίίρρεεσσηη  

ττωωνν  δδύύοο  ((22))  ββααθθμμώώνν  γγίίννεεττααιι  ααππόό  ττηη  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

ΕΕππίίσσηηςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο    ααππόό  €€3355..000000  έέωωςς  4455..000000..    

    

44..  ΣΣττηη  ππεερρίίππττωωσσηη,,  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααππόό  τταα  εεππεειισσόόδδιιαα,,  πποουυ  δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκαανν,,  ππρροοκκλλήήθθηηκκαανν  

σσωωμμααττιικκέέςς  ββλλάάββεεςς,,  πποουυ  ααπποοδδεειικκννύύοοννττααιι  μμεε  ιιααττρριικκήή  ββεεββααίίωωσσηη  χχοορρηηγγοούύμμεεννηη  ααππόό  

ιιααττρροοδδιικκαασσττήή  ήή  ιιααττρρόό  κκρρααττιικκοούύ  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ήή  ττοονν  ιιααττρρόό  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  ηη  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  

υυπποοββάάλλλλεεττααιι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεννττόόςς  4488  ωωρρώώνν  μμεεττάά  ττοονν  ττρρααυυμμααττιισσμμόό,,  σσεε  ββάάρροοςς  δδιιααιιττηηττώώνν,,  

κκρριιττώώνν,,  ππααρρααττηηρρηηττώώνν,,  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφωωνν  ήή  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΕΕΟΟΚΚ  ήή  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ήή  

ΕΕππιιττρροοππώώνν  ττοουυςς,,  κκααττ''  ααννττιιππάάλλωωνν  ααθθλληηττώώνν,,  θθεεααττώώνν  κκααιι  ππααρρααγγόόννττωωνν,,  ττοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  

ΌΌρργγααννοο  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  δδιιααγγρράάψψεειι  ττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  ααππόό  ττηη  δδύύννααμμηη  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  μμέέχχρριι  

ττρρίίαα  ((33))  χχρρόόννιιαα  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ττοουυ,,  μμεεττάά  ττηηνν  εεππααννεεγγγγρρααφφήή  ττηηςς,,  νναα  ααρρννηηθθεείί  

ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σστταα  ππρρωωττααθθλλήήμμααττάά  ττοουυ..  ΕΕππίίσσηηςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό    

4455..000000  έέωωςς  110000..000000  €€..  

  

55..  ΤΤοο  δδιικκααίίωωμμαα  κκααττάάττααξξηηςς  σσεε  κκααττηηγγοορρίίαα,,  ττηηςς  οομμάάδδοοςς  πποουυ  δδιιααγγρράάφφεεττααιι  ππρροοσσωωρριιννάά  ήή    

οορριισσττιικκάά  ααππόό  ττηη  δδύύννααμμηη  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  ααννήήκκεειι  σσττηηνν  ΕΕΟΟΚΚ..  

  

ΆΆρρθθρροο  3344οο  

ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΗΗΧΧΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΝΝ  

  

        11..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ηηχχηηττιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ήή  ηη  μμεεττάάδδοοσσηη  μμοουυσσιικκήήςς  ωωςς  κκααιι  ππάάσσηηςς  

φφύύσσεεωωςς  ηηχχηηττιικκώώνν  ήή  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  κκααιι  μμοουυσσιικκώώνν  σσηημμάάττωωνν,,  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  

ααγγώώνναα,,  ππλληηνν  ττωωνν  φφυυσσιικκώώνν  δδιιαακκοοππώώνν  ττοουυ  ((ηημμίίχχρροοννοο,,  ttiimmee  oouutt,,  δδιιαακκοοππήή  ααππόό  ττοουυςς  

δδιιααιιττηηττέέςς))..  ΗΗ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  υυπποοππίίππττεειι  σσττοο    ππααρράάππττωωμμαα  ααυυττόό  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  

κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  ττιιμμωωρρεείίττααιι  μμεε  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  11..225500,,0000  έέωωςς  11..665500,,0000  €€  

δδιιππλλαασσιιααζζόόμμεεννοο  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππααννάάλληηψψηηςς  κκααιι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ppllaayy  ooffffss  

ττιιμμωωρρεείίττααιι  μμεε  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  66..550000  έέωωςς  99..990000,,0000  €€  δδιιππλλαασσιιααζζόόμμεεννοο  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

εεππααννάάλληηψψηηςς..  

  

22..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάάφφωωρρηηςς  ππααρράάββαασσηηςς  ττηηςς  δδιιααττάάξξεεωωςς  ααυυττήήςς  κκααιι  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  

ττοο  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  πποουυ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι,,  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  δδιιαακκόόψψοουυνν  

ππρροοσσωωρριιννάά  ττοονν  ααγγώώνναα  κκααιι  νναα  ππρροοεειιδδοοπποοιιήήσσοουυνν  ττηηνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  όόττιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

εεππααννάάλληηψψηηςς  θθαα  δδιιαακκόόψψοουυνν  οορριισσττιικκάά  ττοονν  ααγγώώνναα..  ΑΑνν  ππααρρ’’  όόλλαα  ααυυττάά  ηη  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  

σσυυμμμμοορρφφωωθθεείί  ππρροοςς  ττιιςς  υυπποοδδεείίξξεειιςς  ττοουυςς  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  δδιιαακκόόππττοουυνν  οορριισσττιικκάά  ττοονν  ααγγώώνναα  εειιςς  

ββάάρροοςς  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  

    

ΆΆρρθθρροο  3355οο  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΕΕΙΙΨΨΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

ΡΡΑΑΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ΕΕΠΠ’’  ΑΑΥΥΤΤΩΩΝΝ  
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11..  ΣΣεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  κκααττάά  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  

ππρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ::    

  

αα))  δδεενν  ππρροοββααίίννεειι  γγιιαα  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  εεμμππρρόόθθεεσσμμαα  σσττηηνν  κκααττάάθθεεσσηη  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

αακκρριιββοούύςς  κκεεκκυυρρωωμμέέννοουυ  ααννττιιγγρράάφφοουυ  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  ήή  ιιδδιιωωττιικκοούύ  σσυυμμφφωωννηηττιικκοούύ  γγιιαα  ττηηνν  

κκααττάάρρττιισσηη  σσυυμμφφωωννίίααςς  εεκκχχώώρρηησσηηςς,,  ππααρρααχχώώρρηησσηηςς  ήή  κκααθθ’’  οοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  

μμεεττααββίίββαασσηηςς  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  ήή//κκααιι  ρρααδδιιοοφφωωννιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  

ααγγώώννωωνν  ττηηςς  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..    

    

ββ))  δδεενν  ππρροοββααίίννεειι  γγιιαα  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  σσττηηνν  κκααττάάθθεεσσηη  έέγγγγρρααφφηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  ττοουυ  

ννοομμίίμμοουυ  εεκκππρροοσσώώπποουυ  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  γγννωωσσττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  όόρρωωνν  ττηηςς  

σσυυμμφφωωννίίααςς  ττηηςς  μμεε  ρρααδδιιοοφφωωννιικκόό  ήή//κκααιι  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσττααθθμμόό  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  

άάννωω  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  έέχχεειι  ττηηρρήήσσεειι  ττοονν  έέγγγγρρααφφοο  ττύύπποο  γγιιαα  ττηηνν  

κκααττάάρρττιισσηη  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  σσυυμμφφωωννίίααςς  ήή  δδεεσσμμεεύύεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  σσυυμμφφωωννίίαα  ττηηςς  μμεε  ττοονν  

ααννττιισσυυμμββααλλλλόόμμεεννόό  ττηηςς  φφοορρέέαα  γγιιαα  ττηηνν  μμηη  κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  ττηηςς,,    

  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  κκααττααγγγγεελλίίαα--

ααννααφφοορράά  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ήή  ννόόμμιιμμαα  εεννττεεττααλλμμέέννοουυ  ΟΟρργγάάννοουυ  ττοουυ,,  πποοιιννήή  

ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττηηςς  ααππόό  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  γγιιαα  όόσσοο  χχρροοννιικκόό  

δδιιάάσσττηημμαα  ππααρρααλλεείίππεειι  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  κκααιι  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττοονν  λλόόγγοο  

σσττοονν  οοπποοίίοο  ααυυττήή  οοφφεείίλλεεττααιι..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  οο  ααγγώώννααςς  κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  μμεε  σσκκοορρ  

2200--00  υυππέέρρ  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  οομμάάδδααςς  κκααιι  ηη  υυππααίίττιιαα  οομμάάδδαα  μμηηδδεεννίίζζεεττααιι..  

  

22..  ΣΣεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  κκααττάά  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  

ππρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  δδεενν  ααπποοδδίίδδεειι  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ττοο  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  ααππόό  ττιιςς  οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  πποοσσοοσσττόό  88%%  εεππίί  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  

ααννττααλλλλάάγγμμααττοοςς  ττοο  οοπποοίίοο  εειισσππρράάττττεειι  ααππόό  ττηηνν  ρρεευυσσττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  

ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  κκααιι  ρρααδδιιοοφφωωννιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  κκααιι  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυςς  σστταα  

ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυςς  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

ααππόό  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  κκααττααγγγγεελλίίαα--ααννααφφοορράά  ττοουυ  

ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ήή  ννόόμμιιμμαα  εεννττεεττααλλμμέέννοουυ  ΟΟρργγάάννοουυ  ττοουυ,,  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  ττηηςς  

οομμάάδδααςς  ττηηςς  ααππόό  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  γγιιαα  όόσσοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ππααρρααλλεείίππεειι  

ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  κκααιι  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττοονν  λλόόγγοο  σσττοονν  οοπποοίίοο  ααυυττήή  

οοφφεείίλλεεττααιι..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  οο  ααγγώώννααςς  κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  μμεε  σσκκοορρ  2200--00  υυππέέρρ  ττηηςς  

ααννττιιππάάλλοουυ  οομμάάδδααςς  κκααιι  ηη  υυππααίίττιιαα  οομμάάδδαα  μμηηδδεεννίίζζεεττααιι..    

  

33..  ΗΗ  ααυυττήή  πποοιιννήή  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  

σσχχεεττιικκήή  κκααττααγγγγεελλίίαα--ααννααφφοορράά  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ήή  ννόόμμιιμμαα  εεννττεεττααλλμμέέννοουυ  

ΟΟρργγάάννοουυ  ττοουυ,,  σσττιιςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  γγννωωσσττοοπποοιιοούύνν  εειικκοοννιικκάά,,  ααννααλληηθθήή,,  αανναακκρριιββήή  ήή  ααόόρριισστταα  

σσττοοιιχχεείίαα  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοουυςς  οοιικκοοννοομμιικκοούύςς  όόρροουυςς  ττηηςς  σσυυμμφφωωννίίααςς  ττοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααθθ’’  

οοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  ήή//κκααιι  ρρααδδιιοοφφωωννιικκήήςς  

μμεεττάάδδοοσσηηςς  κκααιι  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυςς  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυςς  

σσττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς..  

  

44..  ΠΠέέννττεε  μμέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ππααρρααπποομμππήή  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  υυππόό  11,,22  κκααιι  33  ππααρρααββάάσσεεωωνν  

ααππόό  ττοο  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσττοο  ΜΜΔΔΟΟ  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ττωωνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  πποοιιννώώνν,,  ππρρέέππεειι  

νναα  έέχχεειι  ππρροοηηγγηηθθεείί  ηη  έέγγγγρρααφφηη  εειιδδοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ηη  μμηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσήή  ττηηςς  εεννττόόςς  

ττοουυ  ααυυττοούύ  χχρροοννιικκοούύ  δδιιαασσττήήμμααττοοςς  σσττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττηηςς..      
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ΆΆρρθθρροο  3366οο  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ΕΕΞΞΟΟΔΔΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  

((ΔΔΙΙΑΑΙΙΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ,,  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ,,  ΚΚΡΡΙΙΤΤΩΩΝΝ  κκλλππ..))  

    

11..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  κκααττάά  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ππρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ήή  ττηηςς  οοιικκεείίααςς  ΠΠρροοκκηηρρύύξξεεωωςς  

ααγγώώννωωνν,,  δδεενν  κκααττααββάάλλεειι  ννόόμμιιμμαα  κκααιι  εεμμππρρόόθθεεσσμμαα  τταα  χχρρηημμααττιικκάά  πποοσσάά  πποουυ  ααφφοορροούύνν  

τταα  έέξξοοδδαα  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  εεννττόόςς  έέδδρραα  ααγγώώνναα  ττηηςς  ((ααμμοοιιββέέςς  κκααιι  έέξξοοδδαα  

δδιιααιιττηηττώώνν,,  κκρριιττώώνν//σσηημμεειιωωττώώνν,,  ττεεχχννιικκώώνν  ππααρρααττηηρρηηττώώνν,,  ππααρρααττηηρρηηττώώνν  δδιιααιιττηησσίίααςς,,  

εεκκκκααθθααρριισσττώώνν,,  θθυυρρωωρρώώνν  κκλλππ..)),,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο,,  μμεεττάά  

ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ααννααφφοορράά  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  ήή  μμεεττάά  ααππόό  

δδιιααββίίββαασσηη  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσττοο  ΜΜΔΔΟΟ  έέγγγγρρααφφηηςς  ααννααφφοορράάςς  ττωωνν  οοιικκεείίωωνν  ΣΣυυννδδέέσσμμωωνν  

ΔΔιιααιιττηηττώώνν//ΚΚρριιττώώνν  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  μμηη  κκααττααββοολλήή  ττωωνν  άάννωω  ααμμοοιιββώώνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  ,,  

πποοιιννήή  σσττέέρρηησσηηςς  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  νναα  ααγγωωννίίζζεεττααιι  ππααρροουυσσίίαα  ττωωνν  φφιιλλάάθθλλωωνν  ττηηςς  γγιιαα  

μμίίαα  ((11))  ααγγωωννιισσττιικκήή  ηημμέέρραα  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  11..000000,,0000€€..  

  

22..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππααννάάλληηψψηηςς  //  υυπποοττρροοππήήςς  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  οοιι  ααννωωττέέρρωω  

ππεειιθθααρρχχιικκήή  πποοιιννήή  κκααιι  ττοο  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο,,  δδιιππλλαασσιιάάζζοοννττααιι..    

  

ΆΆρρθθρροο  3377οο  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΙΙΑΑ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  δδιιαασσφφααλλίίσσεειι  υυππέέρρ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ήή  δδεενν  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  σσεε  ααυυττόόνν  τταα  

δδιικκααιιώώμμαατταα  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σστταα  άάρρθθρραα  4488,,  4499,,  5500,,  5511,,  5522,,  5533,,  5544,,  5555,,  5566,,5577  κκααιι  5588  ττοουυ  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ππρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  σστταα  άάρρθθρραα  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήή  δδεενν  ττηηρρήήσσεειι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααππόό  ττιιςς  ααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  σστταα  ααννωωττέέρρωω  άάρρθθρραα  

υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυ,,  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  

εεννττεεττααλλμμέέννωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  ήή  ΟΟρργγάάννοουυ  ήή  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  

χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  1100..000000,,0000  έέωωςς  5500..000000,,0000€€  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ..  ΣΣττηηνν  ππρρώώττηη  

ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμιιααςς  ((11))  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  1100..000000,,0000  έέωωςς  5500..000000,,0000€€..  ΣΣεε  κκάάθθεε  εεππόόμμεεννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ηη  

ααννααφφεερρόόμμεεννηη  σσττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  εεδδάάφφιιοο  εεππιιββααλλλλόόμμεεννηη  πποοιιννήή  κκααιι  ττοο  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  

δδιιππλλαασσιιάάζζοοννττααιι..  

  

ΆΆρρθθρροο  3388οο  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΙΙΣΣ  

ΕΕΜΜΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  
  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  4477,,  4488  κκααιι  4499      

ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  

ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  εεμμφφααννίίσσεειιςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ((φφααννέέλλαα  

κκααιι  σσοορρττςς))  ((κκααιι  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  

ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ήή  ννόόμμιιμμαα  εεννττεεττααλλμμέέννοουυ  ΟΟρργγάάννοουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  πποοιιννήή  

ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμιιααςς  ((11))  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  22..000000,,0000  έέωωςς  2200..000000,,0000  €€  

ααννάά  ααγγώώνναα  σσττοονν  οοπποοίίοο  σσηημμεειιώώννεεττααιι  ηη  ππααρράάββαασσηη..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ηη  

ααννωωττέέρρωω  εεππιιββααλλλλόόμμεεννηη  πποοιιννήή  κκααιι  ττοο  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζοοννττααιι..  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  4477,,  4488  κκααιι  4499      

ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  

ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  εεμμφφααννίίσσεειιςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν,,  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ήή  ννόόμμιιμμαα  

εεννττεεττααλλμμέέννοουυ  ΟΟρργγάάννοουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  πποοιιννήή  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  

ααππόό  22..000000,,0000  έέωωςς  2200..000000,,0000  €€  ααννάά  ααγγώώνναα  σσττοονν  οοπποοίίοο  σσηημμεειιώώννεεττααιι  ηη  ππααρράάββαασσηη..  ΣΣεε  κκάάθθεε  



 

22 
 

ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ηη  ααννωωττέέρρωω  εεππιιββααλλλλόόμμεεννηη  πποοιιννήή  κκααιι  ττοο  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  

δδιιππλλαασσιιάάζζοοννττααιι  

  

  

ΆΆρρθθρροο  3399  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  

ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΜΜΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  
  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  4488  έέωωςς  5522  ττοουυ  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  

ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  δδιιααφφηημμιισσττιικκήή  ππρροοββοολλήή  σσττιιςς  εεμμφφααννίίσσεειιςς  ττωωνν  

ααθθλληηττώώνν  κκααιι  ττηηνν  δδιιααφφηημμιισσττιικκήή  ππρροοββοολλήή  σστταα  γγήήππεεδδαα,,  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  

μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ήή  ννόόμμιιμμαα  εεννττεεττααλλμμέέννοουυ  ΟΟρργγάάννοουυ  ττοουυ  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1100..000000,,0000  ..  ΣΣττηηνν  

ππρρώώττηη  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμιιααςς  ((11))  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς  

κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1100..000000,,0000  €€  ααννάά  ααγγώώνναα  σσττοονν  οοπποοίίοο  σσηημμεειιώώννεεττααιι  ηη  

ππααρράάββαασσηη..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ηη  ααννωωττέέρρωω  εεππιιββααλλλλόόμμεεννηη  πποοιιννήή  κκααιι  ττοο  

χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζοοννττααιι..  

  

ΆΆρρθθρροο  4400  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΥΥ  ΜΜΗΗ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΥΥΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  2277  ΒΒ  ππααρρ..  1100  

ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ααππααγγόόρρεευυσσηη  

εειισσόόδδοουυ  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  μμηη  δδιικκααιιοούύμμεεννωωνν  ππρροοσσώώππωωνν,,  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ήή  ττοουυ  ΔΔιιααιιττηηττήή  

εεππιιββάάλλλλεειι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1100..000000,,0000  €€  ααννάά  ααγγώώνναα  σσττοονν  οοπποοίίοο  

σσηημμεειιώώννεεττααιι  ηη  ππααρράάββαασσηη..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ττοο  ααννωωττέέρρωω  ττοο  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζοοννττααιι..  

  

ΆΆρρθθρροο  4411  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  

ΔΔΙΙΑΑΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΥΥΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ    

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  3355  ττοουυ  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττωωνν  σσεε  

ααυυττόό  ααννααφφεερρόόμμεεννωωνν  ππρροοσσώώππωωνν  νναα  φφέέρροουυνν  ττιιςς  εειιδδιικκέέςς  δδιιααππιισσττεεύύσσεειιςς  πποουυ  χχοορρηηγγοούύννττααιι  ααππόό  

ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  

ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ττοουυ  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  11..110000,,0000  €€  γγιιαα  κκάάθθεε  

άάττοομμοο  πποουυ  δδεενν  φφέέρρεειι  ττηηνν  χχοορρηηγγοούύμμεεννηη  δδιιααππίίσσττεευυσσηη..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς,,  ττοο  άάννωω  

ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..    

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εειισσόόδδοουυ  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  κκααιι  ππααρρααμμοοννήήςς  σσττοονν  ππάάγγκκοο  ήή  //  κκααιι  

ππααρράάππλλεευυρραα  ττοουυ  ππάάγγκκοουυ  κκάάθθεε  ααγγωωννιιζζόόμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς,,  μμεεγγααλλύύττεερροουυ  ααρριιθθμμοούύ  ππρροοσσώώππωωνν  

ααππόό  ττοονν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  σσττοο  άάρρθθρροο  3355  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ππααρράά  ττηηνν  

ππρροοηηγγηηθθεείίσσαα  σσύύσστταασσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  γγιιαα  ττηηνν  ππααρράάββαασσηη  ααυυττήή,,  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο,,  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή,,  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  

υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  2200..000000,,0000€€..  
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ΆΆρρθθρροο  4422  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΜΜΗΗ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΩΩΝΝ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εειισσόόδδοουυ  κκααιι  ππααρρααμμοοννήήςς  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  μμηη  δδιικκααιιοούύμμεεννωωνν  ππρροοσσώώππωωνν  

ααππόό  ττοονν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  σσττοο  άάρρθθρροο  2277  ππααρρ..  ΒΒ  εεδδ..  2244  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ππααρράά  

ττηηνν  ππρροοηηγγηηθθεείίσσαα  σσύύσστταασσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  γγιιαα  ττηηνν  ππααρράάββαασσηη  ααυυττήή  κκααιι  ττηηνν  

αανναακκοοίίννωωσσηη  ααππόό  τταα  μμεεγγάάφφωωνναα,,  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο,,  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  

έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ήή  ττοουυ  ΔΔιιααιιττηηττήή,,  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  1100..000000,,0000  έέωωςς  3300,,000000,,0000€€..  

  

ΆΆρρθθρροο  4433οο  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  

ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  PPRREECCIISSIIOONN  TTIIMMEE  

  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  1133..  1144  

εεδδ..  γγ..  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη    

εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  σσττοο  γγήήππεεδδοο  ττοουυ  ααππααρρααίίττηηττοουυ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  γγιιαα  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  

σσυυσσττήήμμααττοοςς  αακκρριιββοούύςς  χχρρόόννοουυ  ((pprreecciissiioonn  ttiimmee))  κκααιι  χχρρήήσσηηςς  ααυυττοούύ  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  

ααγγώώννωωνν,,  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  

ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  33..550000  έέωωςς  55..550000,,0000  €€..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς,,  ττοο  άάννωω  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..    

  

ΆΆρρθθρροο  4444  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΜΜΗΗ  

ΥΥΠΠΑΑΡΡΞΞΗΗ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΗΗΓΓΗΗΣΣ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  1133..  1166  

ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσχχεεττιικκάά  ττηηνν  μμηη  ύύππααρρξξηη  ππηηγγήήςς  

εεξξωωττεερριικκοούύ  φφωωττόόςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  

μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  ππααρρααπποομμππήή  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααττόόππιινν  έέγγγγρρααφφηηςς  ααννααφφοορράάςς  ττοουυ  

ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  σσττααθθμμοούύ  πποουυ  μμεεττααδδίίδδεειι  ττοουυςς  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  22..000000  €€..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

υυπποοττρροοππήήςς,,  ττοο  άάννωω  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι  

  

ΆΆρρθθρροο  4455  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΜΜΗΗ  

ΥΥΠΠΑΑΡΡΞΞΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  1133..  1199  

ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ύύππααρρξξηηςς  ττηηςς  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννηηςς  θθεερρμμοοκκρραασσίίααςς  εεννττόόςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  ττοο  

ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή,,  

εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  22..000000,,0000  €€..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς,,  ττοο  

άάννωω  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..  

  

ΆΆρρθθρροο  4466  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΜΜΗΗ  

ΔΔΙΙΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΩΩΝΝ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ    

  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  1133..  2233..1144  

ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  δδιιααττήήρρηησσηη  

εελλεεύύθθεερρωωνν  ττωωνν  κκλλιιμμάάκκωωνν  αασσφφααλλεείίααςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  κκααθθ΄́όόλληη  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ττοο  

ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ήή  
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ττοουυ  δδιιααιιττηηττήή  ήή  ττηηςς  αασσττυυννοομμίίααςς  ήή  ττηηςς  ΔΔΕΕΑΑΒΒ,,  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  1155..000000,,0000  €€..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς,,  ττοο  άάννωω  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..  

  

ΆΆρρθθρροο  4477  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  

ΑΑΠΠΑΑΓΓΟΟΡΡΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ    ΠΠΑΑΝΝΩΩ,,  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ,,  ΕΕΜΜΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΗΗ  ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ,,  ΤΤΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ  

ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗ  ΕΕΜΜΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΚΚΙΙΝΝΟΟΥΥΝΝ  ΒΒΙΙΑΑ  ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥΝΝ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΛΛΑΑ  ΗΗ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΑΑ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΑΑ    

  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  υυππααιιττιιόόττηηττάά  ττηηςς  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  

σσττοο  άάρρθθρροο  1155  εεδδααφφ..  33  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  

ττηηνν  ααππααγγόόρρεευυσσηη  χχρρήήσσηηςς  ππααννώώ,,  σσηημμααιιώώνν,,  σσυυμμββόόλλωωνν,,  εεμμββλληημμάάττωωνν  ήή  κκεειιμμέέννωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  

άάμμεεσσαα  ήή  έέμμμμεεσσαα  υυπποοκκιιννοούύνν  ββίίαα  ήή  ππρροοσσββάάλλλλοουυνν  εεθθννιικκάά  σσύύμμββοολλαα  ήή  φφυυσσιικκάά  ππρρόόσσωωππαα,,  ττοο  

ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  

εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  11..000000,,0000  έέωωςς  33..000000,,0000    €€..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς,,  ττοο  άάννωω  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..  

  

ΆΆρρθθρροο  4488  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  TTHHNN  EEΓΓΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ  

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΥΥΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΩΩΝΝ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΩΩΝΝ    

  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  2233..22    

ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

έέγγκκρριισσηηςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ββρρααββεεύύσσεεωωνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  εεννεερργγεειιώώνν,,  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  

ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  550000,,0000  €€..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς,,  ττοο  άάννωω  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..  

  

ΆΆρρθθρροο  4499οο  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΞΞΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  

ΕΕΚΚΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  1133..  2255      

ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  

ππρροοϋϋπποοθθέέσσεεωωνν  κκααιι  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττωωνν  ππααρροοχχώώνν  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ααννωωττέέρρωω  άάρρθθρροο,,  

ππρροοςς  ττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττηηςς  ΕΕππίίσσηημμηηςς  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεννττόόςς  ττηηςς  

ααθθλληηττιικκήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς,,  ππρριινν,,  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  κκααιι  μμεεττάά  ααππόό  ααυυττοούύςς,,  ττοο  

ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  

εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  11..550000,,0000  €€..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς,,  ττοο  

άάννωω  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..  

  

ΆΆρρθθρροο  5500οο  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΟΟΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ..    

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφωωθθεείί  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  2299  ππααρρ..  11  εεδδ..  γγ  

κκααιι  δδ  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη    

ππρροοσσκκόόμμιισσηηςς//υυπποοββοολλήήςς  σσττοο  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ  εεννττόόςς  δδύύοο  ((22))  εερργγαασσίίμμωωνν  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  

ααγγώώνναα  ττωωνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  σστταα  άάννωω  άάρρθθρραα  ββεεββααιιώώσσεεωωνν,,  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττοουυ  δδιιεεξξααχχθθέέννττοοςς  ααγγώώνναα  αακκυυρρώώννεεττααιι  κκααιι  ααυυττόόςς  

κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  μμεε  σσκκοορρ  2200--00  υυππέέρρ  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  οομμάάδδααςς  κκααιι  ηη  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  μμηηδδεεννίίζζεεττααιι,,  

μμηη  ααπποοκκλλεειιόόμμεεννηηςς  κκααιι  ττηηςς  σσυυννδδρροομμήήςς  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  δδυυσσφφήήμμιισσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς..    

  



 

25 
 

ΆΆρρθθρροο    5511οο
  
    

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥΧΧΟΟ  ΣΣΤΤΗΗ  

ΦΦΙΙΛΛΟΟΞΞΕΕΝΝΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΕΕ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιάάθθεεσσηηςς  εειισσιιττηηρρίίωωνν  ααππόό  ττηη  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚΑΑΕΕ  σσττηη  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηη  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  55..000000,,0000€€..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ττοο  

ααννωωττέέρρωω  εεππιιββααλλλλόόμμεεννοο  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..    

  

ΆΆρρθθρροο    5522οο      

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΥΥ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΛΛΛΛΟΟΔΔΑΑΠΠΩΩΝΝ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  6644  ττοουυ  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ,,  κκααιι  ππρροοββααίίννεειι  σσεε  μμεείίωωσσηη  ττοουυ  

ααρριιθθμμοούύ  ττωωνν  ααλλλλοοδδααππώώνν  ααθθλληηττώώνν  ττηηςς  κκααττάά  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  άάννωω  δδιιααττάάξξεεωωνν,,  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  ααυυττεεππααγγγγέέλλττωωςς  άάλλλλωωςς  μμεεττάά  ααππόό  κκααττααγγγγεελλίίαα  οοιιοοδδήήπποοττεε  ττρρίίττοουυ  

εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  2200..000000,,0000€€..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  

ττοο  ααννωωττέέρρωω  εεππιιββααλλλλόόμμεεννοο  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..    

  

ΆΆρρθθρροο    5533οο      

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΙΙΣΣ  

ΕΕΜΜΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ    ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήήςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ααγγώώννοοςς  ττοουυ    ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

δδεενν  φφέέρρεειι  ττοο  χχοορρηηγγοούύμμεεννοο  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εειιδδιικκόό  σσήήμμαα  ήή    σσύύννθθεεττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  σσττοο  εεμμππρρόόςς  μμέέρροοςς  ττηηςς  ααθθλληηττιικκήήςς  ττοουυ  εεμμφφααννίίσσεεωωςς  ((σσττηη  φφααννέέλλαα  κκααιι  

σσττοο  σσοορρττσσάάκκιι)),,  δδεενν  ααννααγγρράάφφεεττααιι  ττοο  εεππώώννυυμμόό  ττοουυ  σσττοο  ππίίσσωω  μμέέρροοςς  ααυυττήήςς  ήή  δδεενν    

ααννααγγρράάφφεεττααιι  σσωωσσττάά  οο  ααρριιθθμμόόςς  σσττοο  εεμμππρρόόσσθθιιοο  κκααιι  ππίίσσωω  μμέέρροοςς  ααυυττήήςς,,    ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  ααννααφφοορράά  σσττηηνν  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  

εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ίίσσοο  ππρροοςς  πποοσσόόνν  11..665500,,0000  €€    

δδιιππλλαασσιιααζζόόμμεεννοο  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ααθθλληηττέέςς  

ττηηςς  ιιδδίίααςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  φφέέρροουυνν  ττοο  εειιδδιικκόό  σσήήμμαα  ήή  ττοο  εεππώώννυυμμόό  ττοουυςς    ήή  ττοονν  ααρριιθθμμόό  κκααττάά  τταα  

ααννωωττέέρρωω,,  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  ττοο  ωωςς  άάννωω  

χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσωωρρεευυττιικκάά  σσττηη  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  γγιιαα  κκάάθθεε  ααθθλληηττήή  ττηηςς..  ΤΤοο  ωωςς  άάννωω    

εεππιιββααλλλλόόμμεεννοο  ππρρόόσσττιιμμοο  ήή  ππρρόόσσττιιμμαα  δδιιππλλαασσιιάάζζοοννττααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς..  

  

ΆΆρρθθρροο    5544οο      

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  

ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΝΝΤΤΕΕΥΥΞΞΗΗ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ,,  οο  ππρρώώττοοςς  ππρροοπποοννηηττήήςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  σσττοονν  ΑΑγγώώνναα  δδεενν  

ππααρραασσττεείί    λλόόγγωω  υυππααιιττιιόόττηηττάάςς  ττοουυ  σσττηηνν  σσυυννέέννττεευυξξηη  ττύύπποουυ  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμίίααςς  ((11))  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  

11..000000,,0000€€..  ΤΤοο  ωωςς  άάννωω    εεππιιββααλλλλόόμμεεννοο  ππρρόόσσττιιμμοο    δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  

  

ΆΆρρθθρροο    5555οο  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  

ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΕΕ  ΓΓΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΑΑΜΜΠΠΛΛΩΩ,,  ΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΕΕΦΦΑΑΝΝΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  

ΜΜΠΠΑΑΣΣΚΚΕΕΤΤΩΩΝΝ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  1133..22  εεδδ..  γγ  κκααιι  

1133..44..εε  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  ήήττοοιι  δδεενν  ααννττιικκαατταασσττήήσσεειι  

τταα  ττααμμππλλώώ,,  τταα  σσττεεφφάάννιιαα  ήή  ττιιςς  μμππαασσκκέέττεεςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  θθρρααύύσσηηςς  ττοουυςς  εεννττόόςς  ττρριιάάνντταα  

λλεεππττώώνν  ααππόό  ττηηνν  ααυυττήήνν  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  εεφφεεδδρριικκάά  ααννττίίσσττοοιιχχαα  εείίδδηη,,  οο  ααγγώώννααςς  
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δδιιαακκόόππττεεττααιι  οορριισσττιικκάά,,  ηη  ππααρράάββαασσηη  ααυυττήή  κκααττααγγρράάφφεεττααιι  κκααιι  ππιισσττοοπποοιιεείίττααιι  σσττηηνν  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  

ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  κκααιι  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  άάννωω  ΚΚΑΑΕΕ  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  

ΟΟρργγάάννοουυ  ηη  πποοιιννήή  ττοουυ  μμηηδδεεννιισσμμοούύ  γγιιαα  ττοονν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ααγγώώνναα  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό    ππρρόόσσττιιμμοο  

1100..000000,,0000€€..  ΤΤοο  ωωςς  άάννωω    εεππιιββααλλλλόόμμεεννοο  ππρρόόσσττιιμμοο    δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  

  

ΆΆρρθθρροο  5566οο  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΦΦΟΟΡΡΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  

ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΕΕ  ΓΓΙΙΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ    

11..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  6644  ππααρρ..  99  ΓΓ  

ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  ήήττοοιι  δδεενν  υυπποοββάάλλεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

ααννττίίγγρρααφφοο  ττηηςς  ΜΜηηννιιααίίααςς  ΑΑννααλλυυττιικκήήςς  ΠΠεερριιοοδδιικκήήςς  ΔΔηηλλώώσσεεωωςς  πποουυ  υυππέέββααλλεε    σσττοο  ΙΙΚΚΑΑ  εεννττόόςς  

δδέέκκαα  ((1100))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττοουυςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  

ννοομμοοθθεεσσίίααςς,,  οο  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  εεννττόόςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  δδεεκκααηημμέέρροουυ  ττοουυ  εεππόόμμεεννοουυ  

ηημμεερροολλοογγιιαακκοούύ  μμηηννόόςς  νναα  εεννηημμεερρώώννεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  ττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  γγιιαα  ττιιςς  δδηηλλώώσσεειιςς  πποουυ  έέχχοουυνν  κκααττααττεεθθεείί  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ττοο  άάννωω  

ΌΌρργγααννοο  νναα  εεππιιββάάλλλλεειι    χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  22..000000  εευυρρώώ  γγιιαα  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  υυπποοββοολλήήςς  

ααννττιιγγρράάφφοουυ  ττηηςς  ααννααλλυυττιικκήήςς  ππεερριιοοδδιικκήήςς  δδήήλλωωσσηηςς..    

22..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα,,  σσττοο    ααννττίίγγρρααφφοο  ττηηςς  υυπποοββλληηθθεείίσσααςς  σσττοο  ΙΙΚΚΑΑ  ααννααλλυυττιικκήήςς  

ππεερριιοοδδιικκήήςς  δδήήλλωωσσηηςς  πποουυ  θθαα  υυπποοββλληηθθεείί  ααππόό  ΚΚΑΑΕΕ  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  δδεενν  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  

οοπποοιιοοσσδδήήπποοττεε  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήήςς  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  εείίχχεε  κκααττααρρττίίσσεειι  σσύύμμββαασσηη  ήή  δδιιααππιισσττώώννεεττααιι  

όόττιι  οοπποοιιοοσσδδήήπποοττεε  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήήςς  δδεενν  ήήτταανν  αασσφφααλλιισσμμέέννοοςς  κκααθθοοιιοοδδήήπποοττεε  χχρροοννιικκόό  

δδιιάάσσττηημμαα  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  πποουυ  κκααττααρρττίίσσττηηκκεε  ((εεκκττόόςς  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  

σσυυμμββάάσσεεωωνν  πποουυ  λλύύθθηηκκαανν  ήή  κκααττααγγγγέέλλθθηηκκαανν  σσεε  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  μμιικκρρόόττεερροο  ττοουυ    μμηηννόόςς  

ααππόό  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυςς)),,  ,,  οο  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  εεννττόόςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  δδεεκκααηημμέέρροουυ  ττοουυ  

εεππόόμμεεννοουυ  ηημμεερροολλοογγιιαακκοούύ  μμηηννόόςς  νναα  εεννηημμεερρώώννεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  ττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττοουυ  

ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ττοο  άάννωω  ΌΌρργγααννοο  νναα  εεππιιββάάλλλλεειι    

χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  11..550000  εευυρρώώ  σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  ππεερρίίλληηψψηηςς  

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήή  σσττηηνν  ααννααλλυυττιικκήή  ππεερριιοοδδιικκήή  δδήήλλωωσσηη  ήή  ύύππααρρξξηηςς  χχρροοννιικκοούύ  δδιιαασσττήήμμααττοοςς  

ιισσχχύύοοςς  σσυυμμββάάσσεεωωςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  κκααττάά  ττοο  οοπποοίίοο  οο  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήήςς  

ήήτταανν  αανναασσφφάάλλιισσττοοςς..  

ΆΆρρθθρροο  5577οο  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΨΨΕΕΥΥΔΔΕΕΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΗΗ  

ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  6666  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααπποοδδεειιχχθθεείί  μμεε  οοιιοοδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  όόττιι  οοιιοοιιοοδδήήπποοττεε  εεκκ  ττωωνν  υυπποοββλληηθθέέννττωωνν  

ααππόό  ΚΚΑΑΕΕ  σσεε  εεκκττέέλλεεσσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6666  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  έέχχεειι  

ψψεευυδδέέςς  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο    ήή  εείίννααιι  ππλλαασσττόό,,  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ααπποοββάάλλλλεεττααιι  ααυυττοοδδίίκκααιιαα  ααππόό  ττοο  

ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ..  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  

εειισσήήγγηησσηη  ––  ππααρρααπποομμππήή  υυππόό  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

  

ΆΆρρθθρροο  5588οο  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΕΕ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ,,  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  ααπποοκκττήήσσεειι  δδιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσεε  οοιιααδδήήπποοττεε  

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΔΔιιοορργγάάννωωσσηη  κκααιι  δδηηλλώώσσεειι  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσεε  ααυυττήήνν,,  ττεελλιικκάά  δδεενν  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  γγιιαα  

οοιιοοννδδήήπποοττεε  λλόόγγοο,,  εεξξααιιρροουυμμέέννωωνν  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  πποουυ  ηη  μμηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττηηςς  ααννάάγγεεττααιι  σσεε  

ππεερριισσττααττιικκάά  πποουυ  σσυυννιισσττοούύνν  ααννωωττέέρραα  ββίίαα,,    χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  2200..000000,,0000  έέωωςς  

5500..000000,,0000€€..  
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ΆΆρρθθρροο  5599οο  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΙΙΜΜΩΩΝΝ  

    

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ,,  δδεενν  κκααττααββάάλλεειι  εεμμππρρόόθθεεσσμμαα  κκααττάά  ττοο  άάρρθθρροο  6666  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  

τταα  χχρρηημμααττιικκάά  ππρρόόσσττιιμμαα  πποουυ  ττηηςς  έέχχοουυνν  εεππιιββλληηθθεείί  μμεε  ττεελλεεσσίίδδιικκηη  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ,,  ήή  δδεενν  ππρροοββεείί  εεμμππρρόόθθεεσσμμαα  κκααττάά  ττοο  άάρρθθρροο  6666  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  σσεε  

δδιιαακκααννοοννιισσμμόό  ττωωνν  οοφφεειιλλώώνν  ττωωνν  άάννωω  ππρροοσσττίίμμωωνν  εεππιιββάάλλλλεεττααιι      πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμίίααςς  ((11))  

ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς  κκααιι,,  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο    55..000000,,0000€€..    

  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς,,  θθεεωωρροούύμμεεννηηςς  ωωςς  ττέέττοοιιααςς  κκααιι  ττηηςς  κκααθθυυσσττέέρρηησσηηςς  κκααττααββοολλήήςς  

οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  εεκκ  ττωωνν  δδόόσσεεωωνν  ττοουυ  δδιιαακκααννοοννιισσμμοούύ,,    ηη  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  δδιικκααιιοούύττααιι  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσεε  

οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  ααγγώώνναα,,  εεφφααρρμμοοζζόόμμεεννωωνν  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..    

  

ΆΆρρθθρροο  6600οο  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ    

ΠΠΑΑΡΡΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

  

11..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάάππττωωσσηηςς  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  ρρήήττρρααςς  κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ηη  οοπποοίίαα  

ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττιιςς  σσυυμμββάάσσεειιςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  έέχχεειι  κκααττααρρττίίσσεειι  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εείίττεε  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  

ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  

ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  εείίττεε  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ππρροοββοολλήήςς  φφυυσσιικκώώνν  ήή  

ννοομμιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  άάννωω  ααγγώώννωωνν  σστταα  γγήήππεεδδαα  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  μμέέσσωω  ττωωνν  εενν  

γγέέννεειι  ττωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττοουυςς  μμεεττάά  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  σσχχεεττιικκήήςς  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  

ππρροοςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ    ήή  //  κκααιι  ττηηςς  άάδδεειιααςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  8844  ττοουυ  νν..  22772255//11999999  ήή  κκααιι  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  

ρρήήττρρααςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσεε  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  σσυυμμββάάσσεειιςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  ππρροοσσυυπποογγρράάψψεειι  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ,,  

υυππέέρρ  ττωωνν  ααννττιισσυυμμββααλλλλοομμέέννωωνν  φφοορρέέωωνν    λλόόγγωω  ππααρράάββαασσηηςς  ττωωνν  σσυυμμββααττιικκώώνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεώώνν  

ττοουυςς,,  ππλλέέοονν  ττηηςς  ππααρραακκρράάττηησσηηςς  ττοουυ  ιισσόόπποοσσοουυ  ττηηςς  ρρήήττρρααςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  κκααιι  ττηηςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  

μμεεττάά  ααππόό  ππααρρααπποομμππήή  υυππόό  ττοουυ  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  11..000000,,0000  €€..  

  

22..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς,,  ττοο  άάννωω  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..    

  

33..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρρααββίίαασσηηςς  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  ααππόό  ττιιςς  σσυυμμββααττιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  ΚΚΑΑΕΕ,,  οοιι  

οοπποοίίεεςς  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  ττιιςς  υυππόό  αα  ααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  σσυυμμββάάσσεειιςς,,  σσυυννεεππεείίαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  οο  

ααννττιισσυυμμββααλλλλόόμμεεννοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  κκααιι  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  φφοορρέέααςς  ππρροοββεείί  σσεε  κκααττααγγγγεελλίίαα  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  

ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  σσυυμμββάάσσεεωωνν,,  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  ααπποοββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΜΜΔΔΟΟ,,  

μμεεττάά  ααππόό  ππααρρααπποομμππήή  ααππόό  ττοο  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ    

  

ΆΆρρθθρροο  6611οο    

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  EE--MMAAIILL  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΤΤΟΟΠΠΟΟΥΥ    

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  1122  κκααιι  5555  ττοουυ  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη    

δδηημμιιοουυρργγίίααςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ee--mmaaiill  κκααιι    εεππίίσσηημμοουυ  ΙΙσσττόόττοοπποουυ,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  θθαα  υυππάάρρχχεειι  

σσύύννδδεεσσμμοοςς  ((lliinnkk))  μμεε  ττοονν  εεππίίσσηημμοο  ιισσττόόττοοπποο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  τταα  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  κκααιι  

ππρροοββοολλήή  ττωωνν  χχοορρηηγγώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  

μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  ππααρρααπποομμππήή  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσεε  ααυυττήήνν  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  

ππέέννττεε  χχιιλλιιάάδδωωνν  ((55..000000,,0000))  εευυρρώώ..    
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ΆΆρρθθρροο  6622οο  

ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ    ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  

  
ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  6622  ττοουυ  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη    

εεφφααρρμμοογγήήςς  κκααιι  εεππιιββοολλήήςς  σσττοουυςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς  ΓΓηηππέέδδωωνν,,  σσττοουυςς  όόρροουυςς  εειισσιιττηηρρίίωωνν  ττωωνν  

ααγγώώννωωνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  σσττοουυςς  όόρροουυςς  δδιιααππίίσσττεευυσσηηςς  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ΜΜΜΜΕΕ  όόρρωωνν  πποουυ  θθαα  

ααππααγγοορρεεύύοουυνν  ττηη  μμηη  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννηη  σσυυλλλλοογγήή  κκααιι  δδιιάάδδοοσσηη  ααννεεππίίσσηημμωωνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  ααππόό  

ττρρίίττοουυςς..  ήή  μμηη  ππααρροοχχήήςς  εεύύλλοογγηηςς  σσυυννδδρροομμήήςς  ππρροοςς  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  ππρροοςς  ττηηνν  οοπποοίίαα  έέχχεειι  

ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  σσττααττιισσττιικκώώνν  υυππόό  ττοουυςς  σσυυμμφφωωννηηθθέέννττεεςς  

μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  όόρροουυςς,,  ώώσσττεε  νναα  μμπποορρέέσσεειι  νναα  ααννααλλάάββεειι  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  πποουυ  ααπποοσσκκοοπποούύνν  σσττηη  

δδιιαακκοοππήή  ττηηςς  σσυυλλλλοογγήήςς  ήή  //  κκααιι  ττηηςς  ππρροομμήήθθεειιααςς  ααννεεππίίσσηημμωωνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  ααππόό  ττρρίίττοουυςς,,  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  55..000000  εευυρρώώ  ααννάά  ππααρράάββαασσηη..  

ΆΆρρθθρροο  6633οο    

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  DDOOPPIINNGG  

  

11..  ΣΣεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς    μμπποορρεείί  νναα  δδιιεεννεερργγεείίττααιι  έέλλεεγγχχοοςς  ννττόόππιιννγγκκ  μμεε  

εεννττοολλήή  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ΚΚααττααπποολλέέμμηησσηηςς  ΝΝττόόππιιννγγκκ  ((ΕΕ..ΣΣ..ΚΚΑΑ..ΝΝ..))  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  όόσσαα  

ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  112288ΕΕ  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  όόππωωςς  ππρροοσσττέέθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  5566  ττοουυ  νν..  

33005577//22000022,,  ττηηνν  ΥΥΑΑ1199551144//22000055  κκααιι  ττοουυςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς  ττηηςς  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  

ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ((FFΙΙΒΒΑΑ))  κκααθθώώςς  κκααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  οορριιζζόόμμεενναα  σσττοονν  νν..  44337733//22001166..    

22..  ΑΑππααγγοορρεευυμμέέννεεςς  οουυσσίίεεςς  κκααιι  μμέέθθοοδδοοιι  θθεεωωρροούύννττααιι  κκάάθθεε  φφοορράά  ααυυττέέςς  πποουυ  

σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ΥΥΑΑ  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  112288ΓΓ  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι,,  

σσττοονν  ΚΚααττάάλλοογγοο  ΑΑππααγγοορρεευυμμέέννωωνν  ΟΟυυσσιιώώνν  κκααιι  ΜΜεεθθόόδδωωνν  ττηηςς  FFIIBBAA  κκααιι  σσττοονν  ΑΑππααγγοορρεευυμμέέννοο  

ΚΚααττάάλλοογγοο  ττοουυ  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοουυ  ΟΟρργγααννιισσμμοούύ  ΑΑννττιιννττόόππιιννγγκκ  ((WWAADDAA)),,  όόππωωςς  τταα  ααννωωττέέρρωω  

οορρίίζζοοννττααιι  σσττοονν  νν..  44337733//22001166  κκααιι  ττηηνν  εεκκάάσσττοοττεε  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα..  

33..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααθθλληηττήήςς  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  ααππααγγοορρεευυμμέέννηη  οουυσσίίαα  γγιιαα  

θθεερρααππεευυττιικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς,,  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  εεφφααρρμμόόσσεειι  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττοο  

άάρρθθρροο  112288ΖΖ  ππααρρ..  55  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι,,  σσττοο  άάρρθθρροο  66  ττηηςς  ΥΥΑΑ  33441166//22000066,,  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  οορριιζζόόμμεενναα  σσττοονν  νν..  44337733//22001166,,  σσττοο  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΠΠρρόόττυυπποο  ττοουυ  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοουυ  

ΟΟρργγααννιισσμμοούύ  ΑΑννττιιννττόόππιιννγγκκ  ((WWAADDAA))  κκααιι  σσττοουυςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς  ττηηςς  FFIIBBAA  

44..  ΗΗ  εεκκάάσσττοοττεε  ιισσχχύύοουυσσαα  ΥΥΑΑ  ππεερρίί  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  εελλέέγγχχοουυ  ννττόόππιιννγγκκ  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  112288ΕΕ  ττοουυ  νν..  

22772255//11999999,,  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι,,  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  νν..  22772255//11999999  κκααιι  44337733//22001166  ππεερρίί  ννττόόππιιννγγκκ  κκααιι  οο  

εεκκάάσσττοοττεε  ιισσχχύύωωνν  κκααννοοννιισσμμόόςς  ττηηςς  FFIIBBAA  ααπποοττεελλοούύνν  ααννααππόόσσππαασσττοο  μμέέρροοςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  

κκααννοοννιισσμμοούύ..    

  

ΆΆρρθθρροο    6644οο  

ΑΑΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ    

  

ΟΟιι  πποοιιννέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααννααφφέέρροοννττααιι  σστταα  ππρροοηηγγοούύμμεενναα  άάρρθθρραα,,  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  μμεεττάά  ααππόό  

ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  κκλλήήσσηη  σσεε  ααπποολλοογγίίαα  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθεεωωρροούύννττααιι  υυππααίίττιιεεςς  ττωωνν  άάδδιικκωωνν  

ππρράάξξεεωωνν..  ΟΟιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  εειιςς  ββάάρροοςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  έέχχοουυνν  δδιιααττυυππωωθθεείί  οοιι  κκααττααγγγγεελλίίεεςς  δδιικκααιιοούύννττααιι  νναα  

ππααρραασσττοούύνν  ήή  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  ααπποολλοογγηηττιικκόό  υυππόόμμννηημμαα  κκααττάά  ττηηνν  σσυυζζήήττηησσηη  ττηηςς  υυπποοθθέέσσεεωωςς..  

  

ΆΆρρθθρροο    6655οο  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΑΑΡΡΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  

  

ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ,,  σσυυννεεππεείίαα  ττηηςς  εεππιιββοολλήήςς  πποοιιννώώνν  ααφφααίίρρεεσσηηςς  ββααθθμμώώνν,,  κκααττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  

ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  μμεεττάά  ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  
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ηη  ττιιμμωωρρηημμέέννηη  οομμάάδδαα  ππααρροουυσσιιάάσσεειι  ααρρννηηττιικκήή  ββααθθμμοολλοογγίίαα,,  ααυυττήή  θθαα  λλααμμββάάννεεττααιι  σσαανν  ββάάσσηη  γγιιαα  

ττηηνν  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ααυυττήήςς  κκααττάά  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ννέέοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  

ΆΆρρθθρροο    6666οο  

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΕΕΣΣ  --  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  --  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  

  

αα..  ΤΤαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  χχρρηημμααττιικκάά  ππρρόόσσττιιμμαα  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  εεννττόόςς  εεξξήήνντταα  ((6600))  ηημμεερρώώνν,,  ααππόό  ττηηνν  

έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  ττεελλεεσσιιδδίίκκοουυ  ααπποοφφάάσσεεωωςς  δδυυννάάμμεειι  ττηηςς  οοπποοίίααςς  εεππεεββλλήήθθηησσαανν  άάλλλλωωςς  

δδιιαακκααννοοννίίζζοοννττααιι  εεννττόόςς  ττρριιάάνντταα  ((3300))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  ττεελλεεσσιιδδίίκκοουυ  ααπποοφφάάσσεεωωςς  

δδυυννάάμμεειι  ττηηςς  οοπποοίίααςς  εεππεεββλλήήθθηησσαανν,,  εεκκττόόςς  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  πποουυ  σσεε  εεκκττέέλλεεσσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3366  

ππααρρ..  33  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ααυυττάά  ππααρραακκρρααττοούύννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  άάλλλλωωςς  

εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  σσττοο  άάρρθθρροο  5599  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  πποοιιννέέςς  

μμεεττάά  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  κκααττωωττέέρρωω  υυππόό  ββ  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  

ππααρραακκρράάττηησσηηςς  ττωωνν  εεππιιββλληηθθέέννττωωνν  ππρροοσσττίίμμωωνν  σσεε  εεκκττέέλλεεσσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3366  ππααρρ..  33  ττοουυ  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,    αανν  γγιιαα  οοιιοοννδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  δδεενν  κκαατταασσττεείί  δδυυννααττήή  ηη  άάννωω  

ππααρραακκρράάττηησσηη  εεννττόόςς  ττρριιάάνντταα  ((3300))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  ττεελλεεσσιιδδιικκίίαα  ττηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωςς  δδυυννάάμμεειι  ττηηςς  

οοπποοίίααςς  εεππεεββλλήήθθηησσαανν  ,,  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ππρροοββοούύνν  σσεε  δδιιαακκααννοοννιισσμμόό  ττωωνν  άάννωω  

ππρροοσσττίίμμωωνν  εεννττόόςς  ττρριιάάνντταα  ((3300))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  ττεελλεεσσιιδδιικκίίαα  ττηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωςς  άάλλλλωωςς  

εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  σσττοο  άάρρθθρροο  5599  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  πποοιιννέέςς  

μμεεττάά  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  κκααττωωττέέρρωω  υυππόό  ββ..  ΚΚάάθθεε  ππρρόόσσττιιμμοο  

μμπποορρεείί  νναα  δδιιαακκααννοοννιισσττεείί  μμίίαα  ((11))  μμόόννοο  φφοορράά..  

  

ββ..  ΗΗ  οοιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  εεννττόόςς  ττωωνν  ττρριιώώνν  ππρρώώττωωνν  ((33))  ηημμεερρώώνν  

ααππόό  ττηηνν  ππααρρέέλλεευυσσηη  ττωωνν  άάννωω  υυππόό  αα  ααννααφφεερρόόμμεεννωωνν  ηημμεερροομμηηννιιώώνν  νναα  εεννηημμεερρώώννεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  

ττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  σσχχεεττιικκάά  μμεε  τταα  μμηη  κκααττααββλληηθθέένντταα  

ήή  μμηη  δδιιαακκααννοοννιισσθθέένντταα  ααππόό  ττιιςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  μμέέλληη  ττοουυ  κκααττάά  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  δδιιαακκρρίίσσεειιςς  χχρρηημμααττιικκάά    

ππρρόόσσττιιμμαα    ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ααυυττόό  νναα  εεππιιλλααμμββάάννεεττααιι  ααυυττεεππάάγγγγεελλτταα  κκααιι  νναα  εεππιιββάάλλλλεειι  ττιιςς  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  πποοιιννέέςς..      

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  εεμμππρρόόθθεεσσμμηηςς  κκααττααββοολλήήςς  ααππόό  ΚΚΑΑΕΕ  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηηςς  σσττοονν  

δδιιαακκααννοοννιισσμμόό  ττωωνν  χχρρηημμααττιικκώώνν  ππρροοσσττίίμμωωνν  δδόόσσηηςς,,    ηη  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

υυπποοχχρρεεοούύττααιι  εεννττόόςς  ττρριιώώνν  ((33))  ηημμεερρώώνν  νναα  εεννηημμεερρώώσσεειι  ττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ττοο  ττεελλεευυττααίίοο    νναα  εεππιιλλααμμββάάννεεττααιι  ααυυττεεππάάγγγγεελλτταα  κκααιι  νναα  

εεππιιββάάλλλλεειι  ττιιςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  πποοιιννέέςς..    ΗΗ  ππααρρααππάάννωω  εεππιισσττοολλήή  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττοουυ  

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ππρροοςς  ττηη  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι  

ττααυυττόόχχρροονναα  κκααιι  σσεε  όόλλαα  τταα  μμέέλληη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..    

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΔΔ''  

ΠΠΕΕΙΙΘΘΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΩΩΝΝ  

  

ΆΆρρθθρροο    6677οο  

ΠΠΕΕΙΙΘΘΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΕΕΣΣ  --  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΕΕΣΣ  

  

11..  ΣΣεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκααττάά  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  οοιι  ππρροοπποοννηηττέέςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  υυπποοππίίππττοουυνν  σσεε  ααθθλληηττιικκάά  

ππααρρααππττώώμμαατταα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  ααννάάλλοογγαα  μμεε  εεκκεείίνναα  τταα  οοπποοίίαα  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  γγιιαα  ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  κκααιι  

άάλλλλοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς,,  ππρριινν,,  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  μμεε  

ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  οοιι  ππααρραακκάάττωω  πποοιιννέέςς  ::  

  

αα..  ΈΈγγγγρρααφφηη  ααυυσσττηηρρήή  εεππίίππλληηξξηη  μμεε  ππααρράάλλλληηλληη  αανναακκοοίίννωωσσήή  ττηηςς  σσττοονν  ΤΤύύπποο  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό    

ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  22,,000000  €€..  

  

ββ..  ΠΠρροοσσωωρριιννήή,,  μμέέχχρριι  έένναα  χχρρόόννοο,,  ααφφααίίρρεεσσηη  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  ππααρροουυσσίίααςς  σσττοονν    ππάάγγκκοο  ττηηςς  

οομμάάδδοοςς  ττοουυςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  εεππίίσσηημμωωνν  ααγγώώννωωνν  ττηηςς  κκααιι  άάσσκκηησσηηςς  ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  

ττοουυςς  ((δδιιεεύύθθυυννσσηη  οομμάάδδααςς,,  ααλλλλααγγέέςς  ααθθλληηττώώνν  κκλλππ..))  --  ((ααπποοκκλλεειισσμμόόςς))    ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  

ββααρρύύττηητταα  ττοουυ  ππααρρααππττώώμμααττοοςς  σσττοο  οοπποοίίοο  υυππέέππεεσσαανν,,  οο  χχααρραακκττηηρριισσμμόόςς  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ααννήήκκεειι  
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σσττηηνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  κκρρίίσσηη  ττοουυ  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ..  ΕΕππίίσσηηςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  33..000000€€..  

  

γγ..  ΟΟρριισσττιικκήή  σσττέέρρηησσηη  ττοουυ  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκααττάά    ττιιςς  οοπποοίίεεςς,,  

λλόόγγωω  ττηηςς  ββααρρύύττηηττααςς  ττοουυ  ππααρρααππττώώμμααττοοςς  δδεενν  δδύύννααττααιι  νναα  εεππιιββλληηθθεείί  εεππιιεειικκέέσσττεερρηη  πποοιιννήή,,  ήή  

σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  εεννττόόςς  ττηηςς  ααυυττήήςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  ΕΕππίίσσηηςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο    ττοουυλλάάχχιισσττοονν  44..000000  €€..    

  

22..  ΗΗ  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  ππρροοπποοννηηττήή  σσεε  ααγγώώνναα  εεππίίδδεειιξξηηςς  οο  οοπποοίίοοςς  δδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ήή  

σσυυννδδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι::    

αα))  ττηηνν  ααγγωωννιισσττιικκήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  σσττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ααγγώώνναα  εεππιιδδεείίξξεεωωςς  κκααιι    

ββ))  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  σσττοονν  ττόόπποο  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  άάννωω  ααγγώώνναα  ααππόό  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ηημμέέρραα  

((σσεε  ώώρραα  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  κκααθθοορριισσθθεείί  κκααιι  κκοοιιννοοπποοιιηηθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ))  κκααιι  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  σσεε  

ππααρράάππλλεευυρρεεςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  δδιιοορργγααννώώννοοννττααιι  ήή  σσυυννδδιιοορργγααννώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

κκααιι  οοιι  οοπποοίίεεςς  κκααττααττεείίννοουυνν  σσττηηνν  δδιιάάδδοοσσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηςς  κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  σσττοονν  ττόόπποο  

δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  εεππιιδδεείίξξεεωωςς  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα  σσττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηςς  

κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς..    

  

ΣΣεε  ππρροοπποοννηηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  δδεενν  ππρροοσσήήλλθθεε  ααδδιικκααιιοολλόόγγηητταα  δδηηλλ..  χχωωρρίίςς  σσπποουυδδααίίοο  λλόόγγοο  ττηηνν  

ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ηημμέέρραα  σσττοονν  ττόόπποο  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  δδεενν  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  σσττιιςς  ααννωωττέέρρωω  

ππααρράάππλλεευυρρεεςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννοοννττααιι  ήή  σσυυννδδιιοορργγααννώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  πποοσσοούύ  55..000000,,0000  €€..    

  

ΣΣεε  ππρροοπποοννηηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  ααρρννήήθθηηκκεε  ααδδιικκααιιοολλόόγγηητταα  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή    ττοουυ  σσεε  ααγγώώνναα  εεππιιδδεείίξξεεωωςς  

οο  οοπποοίίοοςς  δδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ήή  σσυυννδδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή    

ααφφααίίρρεεσσηηςς  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  ππααρροουυσσίίααςς  σσττοονν    ππάάγγκκοο  ττηηςς  οομμάάδδοοςς  ττοουυςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  

ττωωνν  εεππίίσσηημμωωνν  ααγγώώννωωνν  ττηηςς  κκααιι  άάσσκκηησσηηςς  ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττοουυςς  ((δδιιεεύύθθυυννσσηη  οομμάάδδααςς,,  

ααλλλλααγγέέςς  ααθθλληηττώώνν  κκλλππ..))  --  ((ααπποοκκλλεειισσμμοούύ))  δδύύοο  ((22))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  πποοσσοούύ  1100..000000,,0000€€..    

  

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  υυπποοββάάλλλλεειι  σσττοο  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ  ττηηνν  εεπποομμέέννηη  

ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  ηημμέέρραα  ττηηνν  ττεελλιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  εεππιιλλεεγγέέννττωωνν  ππρροοπποοννηηττώώνν,,  

κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ππρροοπποοννηηττώώνν  πποουυ  δδεενν  ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκαανν  σσττοονν  ττόόπποο  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  

ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ηημμέέρραα  κκααιι  δδεενν  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσττιιςς  ππααρράάππλλεευυρρεεςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  

ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ττωωνν  άάννωω  κκυυρρώώσσεεωωνν..    

  

ΆΆρρθθρροο    6688οο  

ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΕΕΣΣ  

  

ΓΓιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ,,  ωωςς  ππρροοπποοννηηττέέςς  θθεεωωρροούύννττααιι  

τταα  ππρρόόσσωωππαα  σστταα  οοπποοίίαα  έέχχεειι  ααννααττεεθθεείί  ηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  οομμάάδδααςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  

ααγγώώννοοςς  κκααιι  αασσκκοούύνν  ττοο  έέρργγοο  ααυυττόό,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οο  ήή  οοιι  ββοοηηθθοοίί  ττοουυςς  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  

έέχχοουυνν  ααννααγγρρααφφεείί  σσττοο  ΦΦ..ΑΑ..  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοονν  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  κκααιι  ττηηνν  οοιικκεείίαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα..  

  

ΆΆρρθθρροο    6699οο  

ΑΑΡΡΜΜΟΟΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΣΣ  ––  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΗΗΣΣ  

  

11..  ΟΟιι  ααννωωττέέρρωω  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  πποοιιννέέςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  

μμεεττάά  ααππόό  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ππρροοφφοορριικκήή  ήή  έέγγγγρρααφφηη  ααπποολλοογγίίαα  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ππρροοσσώώππωωνν  κκααθθώώςς  

κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααρρννήήθθηηκκαανν  νναα  ααπποολλοογγηηθθοούύνν,,  κκααίίττοοιι  εεκκλλήήθθηησσαανν..  

  

22..  ΗΗ  πποοιιννήή  ττοουυ  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  κκααιι  ιισσχχύύεειι  σσττοονν  εεππόόμμεεννοο  κκααττάά  σσεειιρράά  ααππόό  ττηηνν  

έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ααγγώώνναα  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήή  ΚΚυυππέέλλλλοουυ..  ΔΔιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  όόττιι  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  
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ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττοουυ  ππρροοπποοννηηττήή  σσεε  ααννεεππίίσσηημμαα  ππααιιχχννίίδδιιαα  ήή  ττοουυρρννοουυάά,,  δδεενν  ππρροοσσμμεεττρράάττεε  σσττηηνν  

έέκκττιισσηη  ττηηςς  πποοιιννήήςς..  

  

33..  ΔΔιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  εεππίίσσηηςς  όόττιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  εεππιιββλληηθθεείί  σσεε  ππρροοπποοννηηττήή  κκααιι  

εεφφόόσσοονν  δδεενν  έέχχεειι  εεκκττιιθθεείί  σσττοο  σσύύννοολλόό  ττηηςς  εεννττόόςς  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  σσττηηνν  οοπποοίίαα  

εεππιιββλλήήθθηηκκεε,,  εεκκττίίεεττααιι  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  αακκόόμμηη  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

μμεετταακκίίννηησσηηςς  ττοουυ  σσεε  άάλλλληη  οομμάάδδαα..    

  

44..    ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  ππεειιθθααρρχχιικκήή  πποοιιννήή  ήή//κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  κκααττάά  ττιιςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς,,  δδεενν  υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  ππααρρααγγρρααφφήή  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  εεκκττίίσσεεώώςς  ττηηςς  ήή  

κκααττααββοολλήήςς  ττοουυ..  

  

55..  ΤΤαα  χχρρηημμααττιικκάά  πποοσσάά  τταα  οοπποοίίαα  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσττιιςς  χχρρηημμααττιικκέέςς  πποοιιννέέςς  ((ππρρόόσσττιιμμαα))  πποουυ  

εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  σσεε  ππρροοπποοννηηττήή,,  

κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  κκααιι  υυππέέρρ  ααυυττοούύ  ααππόό  ττηηνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  σσττηηνν  δδύύννααμμηη  ττηηςς  οοπποοίίααςς  

ααννήήκκεειι  οο  ππρροοπποοννηηττήήςς  κκααιι  εενν  σσυυννεεχχεείίαα  ππααρραακκρρααττοούύννττααιι  ααππόό  ττιιςς  ααπποοδδοοχχέέςς  ττοουυ..  

66..  ΠΠρροοπποοννηηττήήςς  οομμάάδδααςς  σσττοονν  οοπποοίίοο  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  ππααρροουυσσίίααςς  ττοουυ  

σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  σσττεερρεείίττααιι  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  

εεππιικκααλλοούύμμεεννοοςς  ττηηνν  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  ιιδδιιόόττηηττάά  ττοουυ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρράάββαασσηηςς  ττηηςς  ωωςς  άάννωω  

δδιιάάττααξξηηςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττοονν  ππααρρααββάάττηη  ππρροοπποοννηηττήή  πποοιιννήή  σσττέέρρηησσηηςς  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  

άάσσκκηησσηηςς  ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττοουυ  ππρροοπποοννηηττήή  γγιιαα  δδιιάάσσττηημμαα  εεξξήήνντταα  ((6600))  ηημμεερρώώνν..    

  

ΆΆρρθθρροο    7700οο  

ΣΣΥΥΝΝΕΕΝΝΤΤΕΕΥΥΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ––  ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  --  ΕΕΜΜΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΗΗ  

  

11..  ΗΗ  άάρρννηησσηη  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  ππρροοπποοννηηττήή  ττωωνν  ααγγωωννιιζζοομμέέννωωνν  οομμάάδδωωνν  νναα  ππρροοββεείί  σσεε  δδηηλλώώσσεειιςς  

ππρροοςς  ττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττωωνν  ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ..  ήή  νναα  ππααρραασσττεείί  σσττιιςς  σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς  ττύύπποουυ  πποουυ  

δδιιοορργγααννώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  αα))  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ββ))  μμεεττάά  ττοο  

ττέέλλοοςς  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  κκααιι  γγ))  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  φφάάσσηηςς  ττωωνν  ppllaayy  --  ooffffss  σσυυννιισσττάά  

ππεειιθθααρρχχιικκόό  ππααρράάππττωωμμαα  κκααιι  δδηη  δδυυσσφφήήμμιισσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς..  ΕΕππιιββάάλλλλεεττααιι  δδεε  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  22..220000,,0000  ––  33..330000,,0000  €€  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  εεππααυυξξάάννεεττααιι  σσττοο  δδιιππλλάάσσιιοο..  

  

22..  ΟΟιι  ππρροοπποοννηηττέέςς  κκααττάά  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττοουυςς,,  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  εείίννααιι  εευυππρρεεππώώςς  

εεννδδεεδδυυμμέέννοοιι  κκααιι  νναα  φφοορροούύνν  γγρρααββάάτταα,,  σσαακκάάκκιι,,  ππααννττεελλόόννιι  ((όόχχιι  ττζζιινν))..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  

σσυυμμμμοορρφφώώννοοννττααιι  ττοουυςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ππρρόόσσττιιμμοο  11..665500,,0000  €€  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ααυυττόό  

δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..  

  

ΕΕκκττόόςς  ααππόό  ττοουυςς  ππρροοπποοννηηττέέςς  εευυππρρεεππώώςς  εεννδδεεδδυυμμέέννοοιι  φφοορρώώννττααςς  γγρρααββάάτταα,,  σσαακκάάκκιι,,  ππααννττεελλόόννιι  

((όόχχιι  ττζζηηνν))  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  κκααιι  οοιι  ββοοηηθθοοίί  ππρροοπποοννηηττήή,,  οο  tteeaamm  mmaannaaggeerr,,  οο  δδιιεερρμμηηννέέααςς,,  οο  

σσττααττιισσττιικκοογγρράάφφοοςς,,  οο  σσυυννοοδδόόςς  κκααιι  οο  ιιααττρρόόςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  ΟΟιι  λλοοιιπποοίί  ππααρρααππλλεεύύρρωωςς  ττοουυ  ππάάγγκκοουυ  

μμπποορροούύνν  νναα  φφέέρροουυνν  οομμοοιιόόμμοορρφφηη  ααθθλληηττιικκήή  ππεερριιββοολλήή..  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οοιι  ωωςς  άάννωω  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννοοννττααιι  ττοουυςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ππρρόόσσττιιμμοο  11..665500,,0000  €€  

κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ααυυττόό  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι..  

  

33..  ΣΣεε  ΠΠρροοπποοννηηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  ααρρννήήθθηηκκεε  ααδδιικκααιιοολλόόγγηητταα  δδηηλλ..  χχωωρρίίςς  σσπποουυδδααίίοο  λλόόγγοο  ττηηνν  

σσυυμμμμεεττοοχχήή    ττοουυ  σσεε  εεννέέρργγεειιεεςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  πποοσσοούύ  55..550000,,0000  €€..  

  

ΆΆρρθθρροο      7711οο  

ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΙΙΜΜΩΩΝΝ  

  

ΤΤαα  πποοσσάά  τταα  οοπποοίίαα  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σστταα  χχρρηημμααττιικκάά  ππρρόόσσττιιμμαα  τταα  οοπποοίίαα  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σσττοουυςς  

ππρροοπποοννηηττέέςς  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  κκααιι  υυππέέρρ  ααυυττοούύ  ααππόό  ττηηνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααυυττοοίί  
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ππααρρέέχχοουυνν  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυςς,,  εεννττόόςς  ττρριιάάνντταα  ((3300))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  ττεελλεεσσιιδδίίκκοουυ  

ααπποοφφάάσσεεωωςς  δδυυννάάμμεειι  ττηηςς  οοπποοίίααςς  εεππεεββλλήήθθηησσαανν  άάλλλλωωςς  οοιι  άάννωω  ππρροοπποοννηηττέέςς  δδεενν  έέχχοουυνν  ττοο  

δδιικκααίίωωμμαα  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  μμεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ΚΚΑΑΕΕ  σσεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  εεππίίσσηημμοο  ααγγώώνναα    δδηηλλααδδήή  

δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοονν  ππάάγγκκοο  ττηηςς  οομμάάδδοοςς  κκααιι  νναα  αασσκκοούύνν  τταα  κκααθθήήκκοοννττάά  ττοουυςς  

((δδιιεεύύθθυυννσσηη  οομμάάδδααςς,,  ααλλλλααγγέέςς  ααθθλληηττώώνν  κκλλππ..))..  ΕΕππιιππλλέέοονν  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  

ττοο  άάρρθθρροο  3366  ππααρρ..  33  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..    

  

ΟΟ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  εεννττόόςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  δδεεκκααηημμέέρροουυ  εεκκάάσσττοουυ  ηημμεερροολλοογγιιαακκοούύ  μμηηννόόςς  νναα  

εεννηημμεερρώώννεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  ττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  σσχχεεττιικκάά  

μμεε  τταα  χχρρηημμααττιικκάά  πποοσσάά  ττωωνν  εεππιιββλληηθθέέννττωωνν  σσεε  ππρροοπποοννηηττέέςς  ππρροοσσττίίμμωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  

κκααττααββλληηθθεείί  ααππόό  ττιιςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  μμέέλληη  ττοουυ  κκααττάά  ττοονν  ααμμέέσσωωςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  ηημμεερροολλοογγιιαακκόό  μμήήνναα  ωωςς  

κκααιι  ττιιςς  ηημμεερροομμηηννίίεεςς  κκααττααββοολλήήςς  ττοουυςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεππιιλλααμμββάάννεεττααιι  ααυυττεεππάάγγγγεελλτταα  κκααιι  νναα  

εεππιιββάάλλλλεειι  ττιιςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  πποοιιννέέςς..      

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΕΕ''  

ΠΠΕΕΙΙΘΘΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  

  

ΆΆρρθθρροο    7722οο  

ΑΑΡΡΜΜΟΟΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΣΣ  

  

11..  ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκααττάά  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  σσηημμεειιώώννοοννττααιι  ππααρρααββάάσσεειιςς  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  

ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  σσυυννεεππεείίαα  εεννεερργγεειιώώνν,,  ππρράάξξεεωωνν  ήή  ππααρρααλλεείίψψεεωωνν  ττωωνν  δδιιοοιικκηηττιικκώώνν  

ππααρρααγγόόννττωωνν  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ((ππ..χχ..  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..,,  εεφφόόρρωωνν  κκααιι  σσυυννοοδδώώνν  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  κκααιι  άάλλλλωωνν  

ππρροοσσώώππωωνν,,  πποουυ  έέχχοουυνν  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  σσχχέέσσηη  ήή  εεξξάάρρττηησσηη  μμεε  ττιιςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  οοιι  οομμάάδδεεςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  

σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοονν    ααγγώώνναα,,  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  χχρροοννιικκόό  σσηημμεείίοο  ααυυττοούύ  ππρριινν  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα,,  

ττηηνν    ααννάάππααυυλλαα  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ))  κκααιι  οοιι  οοπποοίίεεςς  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  ήή    

ββεεββααιιώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς,,  ήή  ππααρρααττηηρρηηττέέςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ήή  ααππόό  εεκκθθέέσσεειιςς  ττωωνν    

ααρρμμόόδδιιωωνν  ΑΑσσττυυννοομμιικκώώνν  ΑΑρρχχώώνν,,  ττοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  εεππιιββάάλλλλεειι  σσττοουυςς  υυππααίίττιιοουυςς,,  

ααννααλλόόγγωωςς  ττηηςς  ββααρρύύττηηττααςς  ττοουυ  ππααρρααππττώώμμααττοοςς,,  ττιιςς  κκάάττωωθθιι  πποοιιννέέςς::  

αα..  ΈΈγγγγρρααφφηη  ααυυσσττηηρρήή  εεππίίππλληηξξηη  μμεε  ππααρράάλλλληηλληη  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττηηςς  σσττοο  ΤΤύύπποο  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  22..000000  έέωωςς  1155..000000  €€..  

ββ  ΠΠοοιιννήή  ααππααγγόόρρεευυσσηηςς  εειισσόόδδοουυ  σστταα  γγήήππεεδδαα  πποουυ  ααγγωωννίίζζεεττααιι  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ττοουυςς,,  

δδιιάάρρκκεειιααςς  ααππόό  έένναα  ((11))  μμέέχχρριι  έέξξιι  ((66))  μμήήννεεςς,,  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  ββααρρύύττηητταα  ττοουυ  ππααρρααππττώώμμααττοοςς,,  οο  

χχααρραακκττηηρριισσμμόόςς  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ααννήήκκεειι  σσττηηνν  ααννέέλλεεγγκκττηη  κκρρίίσσηη  ττοουυ    ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  κκααιι  

χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο    1155..000000  έέωωςς  3300..000000€€..  

  

22..    ΤΤοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττααλλοογγιισσμμοούύ  ττηηςς  πποοιιννήήςς  ττοουυ  εεδδααφφίίοουυ  ββ  ττηηςς  

ππααρρ..  11  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς,,  εεππιιββάάλλλλεειι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  σσττηη  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  ααννήήκκεειι  οο  ππααρράάγγωωνν,,  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  πποοσσοούύ    1155..000000  €€..  

  

33..  ΗΗ  πποοιιννήή  ττηηςς  ααππααγγόόρρεευυσσηηςς  εειισσόόδδοουυ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  κκααιι  ιισσχχύύεειι  σσττοονν  εεππόόμμεεννοο  κκααττάά  σσεειιρράά  

ααππόό  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ααγγώώνναα  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήή  ΚΚυυππέέλλλλοουυ  κκααιι  εεφφόόσσοονν  δδεενν  έέχχεειι  

εεκκττιιθθεείί  σσττοο  σσύύννοολλόό  ττηηςς  εεννττόόςς  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  σσττηηνν  οοπποοίίαα  εεκκδδόόθθηηκκεε  ηη  ααππόόφφαασσηη,,  

εεκκττίίεεττααιι  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο..  

  

  

ΆΆρρθθρροο    7733οο  

ΥΥΠΠΟΟΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  

ΑΑΠΠΑΑΓΓΟΟΡΡΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  ΔΔΥΥΟΟ  ((22))  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  οο  ααθθλληηττιικκόόςς  ππααρράάγγωωνν  σσττοονν  οοπποοίίοο  εεππεεββλλήήθθηη  πποοιιννήή  κκααττάά  τταα  

ααννωωττέέρρωω  υυπποοππέέσσεειι,,  εεννττόόςς  δδιιεεττίίααςς  ααππόό  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ττηηςς  σσεε  ννέέαα  ππααρράάββαασσηη  ααππόό  ττιιςς  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  κκααννοοννιισσμμόό,,  ττοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  ττοουυ  εεππιιββάάλλλλεειι  πποοιιννήή  

ααππααγγόόρρεευυσσηηςς  εειισσόόδδοουυ  σσεε  όόλλαα  τταα  γγήήππεεδδαα  πποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηςς  
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κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς,,  δδιιάάρρκκεειιααςς  μμέέχχρριι  δδύύοο  ((22))  εεττώώνν..  ΣΣττηη  ΚΚΑΑΕΕ  ττοουυ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  πποοσσοούύ  4444..000000,,0000  €€  ττοουυλλάάχχιισσττοονν..    

  

ΆΆρρθθρροο    7744οο  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΥΥΓΓΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΩΩΣΣ  --  ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΙΙΜΜΩΩΝΝ  

  

11..  ΤΤυυχχόόνν  ππρροοσσφφυυγγήή  σσεε  δδεευυττεερροοββάάθθμμιιοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  δδεενν  αανναασσττέέλλλλεειι  ττηηνν  έέκκττιισσηη  ττηηςς  

πποοιιννήήςς..  

  

22..  ΓΓιιαα  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττωωνν  χχρρηημμααττιικκώώνν  ππρροοσσττίίμμωωνν  πποουυ  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σσττοουυςς    δδιιοοιικκηηττιικκοούύςς  

ππααρράάγγοοννττεεςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ααννααλλοογγιικκάά  ηη  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7711  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  

κκααννοοννιισσμμοούύ..  

    

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΣΣΤΤ''  

ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ––  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  --  ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

  

ΆΆρρθθρροο    7755oo    

ΑΑΠΠΑΑΓΓΟΟΡΡΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  --  ΔΔΥΥΣΣΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

  

11..  ΟΟιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  --  μμέέλληη  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  οοιι  μμέέττοοχχοοιι  ααυυττώώνν  τταα  μμέέλληη  ττωωνν  δδιιοοιικκήήσσεεωωνν  ττοουυςς,,  οοιι  

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  ττοουυςς,,    οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς,,  οοιι  ππααρρααττηηρρηηττέέςς  κκααιι  κκρριιττέέςς,,  οοιι  ππρροοπποοννηηττέέςς  κκααιι  οοιι  

ββοοηηθθοοίί  ττοουυςς,,  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  σστταα  ππρρωωττααθθλλήήμμαατταα  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  έέχχοουυνν  ττηηνν  

υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  ττηηρροούύνν  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  ττοουυ  φφιιλλάάθθλλοουυ  ππννεεύύμμααττοοςς  κκααιι  νναα  σσυυμμμμοορρφφώώννοοννττααιι  

σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  ννόόμμωωνν  κκααιι  ττωωνν  κκααννοοννιισσμμώώνν..  ΤΤαα  άάννωω  ππρρόόσσωωππαα  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  νναα  

εεννεερργγοούύνν  μμεε  ττρρόόπποο  πποουυ  δδυυσσφφηημμεείί  ττοο  άάθθλληημμαα  κκααθθώώςς  κκααιι  νναα  ππρροοββααίίννοουυνν  σσεε  δδηημμόόσσιιεεςς  μμεε  

λλόόγγοο  ήή  μμεε  έέρργγοο  δδηηλλώώσσεειιςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  αα))  ππααρρααββιιάάζζοουυνν  ττοο  φφίίλλααθθλλοο  ππννεεύύμμαα,,  ήή  //κκααιι  ββ))  έέχχοουυνν  

ρρααττσσιισσττιικκόό,,  εεθθννιικκιισσττιικκόό,,  δδυυσσφφηημμιισσττιικκόό  ήή  εεξξυυββρριισσττιικκόό  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ήή  κκααιι  γγ))  ππααρραακκιιννοούύνν  ήή  

μμπποορροούύνν  νναα  ππααρραακκιιννήήσσοουυνν  υυπποοθθάάλλπποουυνν  ήή  μμπποορροούύνν  νναα  υυπποοθθάάλλψψοουυνν  ήή  εεππιιδδοοκκιιμμάάζζοουυνν  ήή  

μμπποορροούύνν  νναα  εεππιιδδοοκκιιμμάάσσοουυνν  ττηηνν  άάσσκκηησσηη    ββίίααςς..  

  

22..  ΔΔυυσσφφήήμμιισσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  θθεεωωρρεείίττααιι  κκάάθθεε    ππρράάξξηη,,  εεννέέρργγεειιαα  ήή  ππααρράάλλεειιψψηη  πποουυ  δδυυσσφφηημμεείί  

ττοο  άάθθλληημμαα  ττηηςς  κκααλλααθθόόσσφφααιιρρααςς  σσττηηνν  σσυυννεείίδδηησσηη  ττοουυ  φφίίλλααθθλλοουυ  κκόόσσμμοουυ  λλόόγγωω  ττηηςς  

ππρροοββοολλήήςς//δδηημμοοσσιιόόττηηττααςς  πποουυ  έέλλααββεε  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ππεερριισσττααττιικκόό  ήή  ππρροοββλλέέππεεττααιι  εειιδδιικκάά  

σσττοουυςς  σσχχεεττιικκοούύςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ΩΩςς  δδυυσσφφήήμμιισσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηςς  

κκααλλααθθόόσσφφααιιρρααςς  θθεεωωρροούύννττααιι  κκααιι  οοιι  μμεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  κκααιι  οοπποοττεεδδήήπποοττεε,,  δδηημμόόσσιιεεςς  

δδυυσσμμεεννεείίςς,,  ππρροοσσββλληηττιικκέέςς  ήή//κκααιι  υυββρριισσττιικκέέςς  κκρρίίσσεειιςς  σσεε    ββάάρροοςς  ττωωνν  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  ααρρχχώώνν,,  ττηηςς  

ΕΕΟΟΚΚ,,  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ααυυττώώνν,,  ττωωνν  θθεεσσμμοοθθεεττηημμέέννωωνν  ααθθλληηττιικκώώνν  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκώώνν  ΟΟρργγάάννωωνν  κκααιι  εεππιιττρροοππώώνν,,  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ      ΑΑΣΣΕΕΑΑΔΔ,,  ττωωνν  οορργγάάννωωνν  ττηηςς  

δδιιααιιττηησσίίααςς,,  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοουυ  υυππααλλλληηλλιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  

οορργγάάννωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  σσεε  ββάάρροοςς  άάλλλληηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  ττωωνν    ααθθλληηττώώνν  ήή  ππααρρααγγόόννττωωνν  ααυυττήήςς,,  κκααθθώώςς  

κκααιι  ηη  μμηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη  ππρροοςς  ττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ..  

  

33..  ΣΣτταα  ππρροοααννααφφεερρόόμμεενναα  φφυυσσιικκάά  ήή  ννοομμιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  πποοιιννέέςς  

κκααττάά  κκααττηηγγοορρίίαα  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηη  ββααρρύύττηητταα  ττοουυ  ππααρρααππττώώμμααττοοςς..  

  

ΑΑ..  ΣΣττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  πποοιιννέέςς  ::  

              

αα..  ΑΑυυσσττηηρρήή  έέγγγγρρααφφηη  εεππίίππλληηξξηη  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1100..000000€€..    

ββ..  ΑΑφφααίίρρεεσσηη    ααππόό  ((22))  έέωωςς  έέξξιι  ((66))  ββααθθμμώώνν    ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  ββααρρύύττηητταα  ττοουυ  ππααρρααππττώώμμααττοοςς  κκααιι  

χχρρηημμααττιικκήή  πποοιιννήή  ααππόό  1100..000000  έέωωςς  110000..000000,,0000€€..      
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ΓΓιιαα  ππααρράάππττωωμμαα  πποουυ  σσηημμεειιώώννεεττααιι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  οοιι  ββααθθμμοοίί  ααφφααιιρροούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  σσυυννοολλιικκήή  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  

σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειι  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  μμεεττάά  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσήή  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ααυυττήήςς..  ΓΓιιαα  ππααρράάππττωωμμαα  

πποουυ  σσηημμεειιώώννεεττααιι  μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  έέωωςς  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,    ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  πποουυ  έέχχεειι  ααπποοκκττήήσσεειι  δδιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σστταα    ppllaayy--  

ooffff  ήή  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσεε  ααυυττάά,,  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  υυππόόλλοοιιπποουυςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ppllaayy  ooffffss,,  ηη  

οομμάάδδαα  ττοουυ  ααννττιιππάάλλοουυ  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ππρροοκκρρίίννεεττααιι  ααυυττόόμμαατταα  σσττηηνν  εεππόόμμεεννηη  φφάάσσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  

ααυυττώώνν,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττωωνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  σσυυννααννττήήσσεεωωνν  μμέέχχρριι  εεκκεείίννηη  ττηηνν  

σσττιιγγμμήή    κκααιι  οοιι    ββααθθμμοοίί  ααφφααιιρροούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  ..  

  

ΓΓιιαα  ππααρράάππττωωμμαα  πποουυ  σσηημμεειιώώννεεττααιι  μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  έέωωςς  ττηη  λλήήξξηη  

ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααππόό  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  πποουυ  δδεενν  έέχχεειι  ααπποοκκττήήσσεειι  δδιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  

σστταα    ppllaayy--  ooffff,,  οοιι    ββααθθμμοοίί  ααφφααιιρροούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  οοιι  ααννωωττέέρρωω  ππεειιθθααρρχχιικκέέςς  πποοιιννέέςς  κκααιι    

χχρρηημμααττιικκάά  ππρρόόσσττιιμμαα,,  δδιιππλλαασσιιάάζζοοννττααιι..  

  

ΒΒ..    ΣΣττοουυςς  ππρροοπποοννηηττέέςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  πποοιιννέέςς  ::  

  

αα..  ΑΑυυσσττηηρρήή  έέγγγγρρααφφηη  εεππίίππλληηξξηη  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  33..000000  €€..          

  

ββ..  ΑΑφφααίίρρεεσσηη  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  ππααρροουυσσίίααςς  σσττοονν    ππάάγγκκοο  ττηηςς  οομμάάδδοοςς  ττοουυςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  

ττωωνν  εεππίίσσηημμωωνν  ααγγώώννωωνν  ττηηςς  κκααιι  άάσσκκηησσηηςς  ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττοουυςς  ((δδιιεεύύθθυυννσσηη  οομμάάδδααςς,,  

ααλλλλααγγέέςς  ααθθλληηττώώνν  κκλλππ..))  --  ((ααπποοκκλλεειισσμμοούύ))  ααππόό  ((11))  έέωωςς  ππέέννττεε  ((55))  ααγγωωννιισσττιικκέέςς    κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν    55..000000€€..  

  

γγ..  ΠΠρροοσσωωρριιννήή  κκααιι  μμέέχχρριι  έένναα  ((11))  έέττοοςς  ααφφααίίρρεεσσηη  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  ππααρροουυσσίίααςς  σσττοονν    ππάάγγκκοο  ττηηςς  

οομμάάδδοοςς  ττοουυςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  εεππίίσσηημμωωνν  ααγγώώννωωνν  ττηηςς  κκααιι  άάσσκκηησσηηςς  ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  

ττοουυςς  ((δδιιεεύύθθυυννσσηη  οομμάάδδααςς,,  ααλλλλααγγέέςς  ααθθλληηττώώνν  κκλλππ..))  --  ((ααπποοκκλλεειισσμμόόςς))  κκααιι    χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν    1100..000000€€..  

  

δδ..  ΟΟρριισσττιικκήή  ααφφααίίρρεεσσηη  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  ππααρροουυσσίίααςς  σσττοονν  ππάάγγκκοο  κκααιι  άάσσκκηησσηηςς  ττωωνν  

κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττοουυςς  ((δδιιεεύύθθυυννσσηη  οομμάάδδααςς,,  ααλλλλααγγέέςς  ααθθλληηττώώνν  κκλλππ..))  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  

εεππίίσσηημμωωνν  ααγγώώννωωνν  οομμάάδδοοςς,,  ηη    οοπποοίίαα  μμεεττέέχχεειι  σσεε  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

κκααιι    χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν    1155..000000€€..  

  

ΓΓ..  ΣΣτταα  μμέέλληη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ,,  σσττοουυςς  μμεεττόόχχοουυςς  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ,,  σσττοουυςς  δδιιεευυθθυυννττέέςς  ααυυττώώνν,,  σστταα  μμέέλληη  

ττωωνν  εεππιιττρροοππώώνν  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..,,  σστταα  μμέέλληη  ττωωνν  ιιδδρρυυττιικκώώνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  ΣΣωωμμααττεείίωωνν,,  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  

οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  πποοιιννέέςς  ::  

  

αα..  ΑΑυυσσττηηρρήή  έέγγγγρρααφφηη  εεππίίππλληηξξηη,,  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν    1100..000000    εευυρρώώ  κκααιι  

έέγγγγρρααφφηη  εεννώώππιιοονν  ττοουυ  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ..  ρρηηττήή  ααννάάκκλληησσηη  ττωωνν  δδυυσσφφηημμιισσττιικκώώνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  εεκκ  μμέέρροουυςς  ττοουυ  

ππρροοσσώώπποουυ  πποουυ  ππρροοέέββηη  σσεε  ααυυττέέςς  εεννττόόςς  ααπποοκκλλεειισσττιικκήήςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  1100  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  

εεππίίδδοοσσηη  σσεε  ααυυττόό  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  ππεειιθθααρρχχιικκήήςς  ααππόόφφαασσηηςς..  ΗΗ  ααννάάκκλληησσηη  ττωωνν  εενν  λλόόγγωω  

δδυυσσφφηημμιισσττιικκώώνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  θθαα  δδηημμοοσσιιεεύύεεττααιι  σσττοονν  εεππίίσσηημμοο  ιισσττόόττοοπποο  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..,,  σστταα  ΜΜΜΜΕΕ  

κκααιι  σσττοουυςς  εεππίίσσηημμοουυςς  ιισσττόόττοοπποουυςς  ττωωνν  KKAAEE  μμεεττάά  ττηηνν  ττεελλεεσσιιδδιικκίίαα  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ..  

  

ββ..  ΑΑππααγγόόρρεευυσσηη  εειισσόόδδοουυ  σσεε  όόλλαα  τταα  γγήήππεεδδαα  ππρροοσσωωρριιννάά  κκααιι    μμέέχχρριι  έένναα  ((11))  έέττοοςς  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  2200..000000  έέωωςς  5500..000000  €€..        

  

γγ..  ΕΕφφόόσσοονν  ηη  ααννωωττέέρρωω  υυππόό  ββ''  ααννααφφεερρόόμμεεννηη  πποοιιννήή  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σστταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττηηνν  

ππεερρίίππττωωσσηη  ΓΓ  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  άάρρθθρροουυ  ππρρόόσσωωππαα,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσεε  ββάάρροοςς  ττηηςς  ααννττίίσσττοοιιχχηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  
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χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  3300..000000  εευυρρώώ..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  έέχχοουυνν  εεππιιββλληηθθεείί  κκααττάά  

ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ττηηςς  μμιιααςς  χχρρηημμααττιικκέέςς  πποοιιννέέςς  ((ππρρόόσσττιιμμαα))  εεκκ  ττηηςς  ααιιττίίααςς  ααυυττήήςς  

((κκααττααλλοογγιισσμμόόςς  ππρροοσσττίίμμοουυ  ττηηςς  ππεερριιππττώώσσεεωωςς  γγ''  ττοουυ  εεδδααφφίίοουυ  ΓΓ  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  33  ττοουυ  

ππααρρόόννττοοςς)),,  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  ααυυττήή  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  υυπποοββάάλλεειι  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ττοονν  κκααθθοορριισσμμόό  σσυυννοολλιικκήήςς  

χχρρηημμααττιικκήήςς  πποοιιννήήςς,,  κκααττ''  ααννααλλοογγιικκήή  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1144  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  

  

δδ..  ΕΕφφόόσσοονν  ττοο  ππρρόόσσωωπποο,,  σσττοο  οοπποοίίοο  έέχχεειι  εεππιιββλληηθθεείί,,  ττεελλεεσσίίδδιικκαα  κκααττάά  ττηηνν  ωωςς  άάννωω  υυππόό  ββ’’  

ππεερρίίππττωωσσηη,,  ηη  πποοιιννήή  ττηηςς  ααππααγγόόρρεευυσσηηςς  ττηηςς  εειισσόόδδοουυ  σσεε  όόλλαα  τταα  γγήήππεεδδαα,,  εείίννααιι  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  

ΚΚΑΑΕΕ  ήή  μμέέττοοχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  ήή  δδιιεευυθθυυννττήήςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  εενν  λλόόγγωω  ααππόόφφαασσηη,,  

ααλλλλάά  εειισσέέρρχχεεττααιι  εεννττόόςς  ττωωνν  γγηηππέέδδωωνν,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  ΚΚΑΑΕΕ  γγιιαα  κκάάθθεε  ππααρράάννοομμηη  

εείίσσοοδδοο  ααυυττοούύ  εεννττόόςς  ττωωνν  γγηηππέέδδωωνν,,  εεκκττόόςς  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  κκααττάά  χχρροοννιικκήή  σσεειιρράά,,  ηη  πποοιιννήή  ττοουυ  

ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  μμίίααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττυυχχόόνν  άάλλλληη  εευυθθύύννηη  ααυυττήήςς..        

  

εε..  ΕΕφφόόσσοονν  ττοο  ππρρόόσσωωπποο,,  σσττοο  οοπποοίίοο  έέχχεειι  εεππιιββλληηθθεείί,,  ττεελλεεσσίίδδιικκαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααππόό  ττιιςς  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  ππααρράάγγρρααφφοο  ΓΓ  πποοιιννέέςς,,  κκααττέέχχεειι  θθέέσσηη  σσττοο  ππρροοεεδδρρεείίοο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

εεκκππίίππττεειι  ττοουυ  ααξξιιώώμμααττόόςς  ττοουυ,,  μμεεττάά  ααππόό  ααππόόφφαασσηη  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

  

ΔΔ..    ΣΣττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  πποοιιννέέςς  ::  

  

αα..  ΑΑυυσσττηηρρήή  έέγγγγρρααφφηη  εεππίίππλληηξξηη  μμεε  ππρρόόσσκκλληησσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάκκλληησσηη  ττυυχχόόνν    δδηηλλώώσσεεωωνν  πποουυ  

δδηημμοοσσιιεεύύθθηηκκαανν  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  33..000000  εευυρρώώ..  

ββ..  ΑΑπποοκκλλεειισσμμόόςς  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσεε  ααγγώώννεεςς  ααππόό  μμίίαα  ((11))  έέωωςς  ππέέννττεε  ((55))  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  ηημμέέρρεεςς  

ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  ββααρρύύττηητταα  ττοουυ  ππααρρααππττώώμμααττοοςς  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν    

33..000000,,0000€€..    

  

44..  ΔΔιικκααίίωωμμαα  υυπποοββοολλήήςς  κκααττααγγγγεελλίίααςς  εεννώώππιιοονν  ττοουυ  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ..  γγιιαα  δδυυσσφφηημμιισσττιικκέέςς  γγιιαα  ττοο  άάθθλληημμαα  

ττηηςς  κκααλλααθθόόσσφφααιιρρααςς  σσυυμμππεερριιφφοορρέέςς  έέχχοουυνν  μμόόννοο  ::  

αα))  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ήή  φφυυσσιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  πποουυ  

σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ΚΚΑΑΕΕ  

ββ))  οομμάάδδεεςς  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττηηνν  δδιιοορργγάάννωωσσηη  ττοουυ  ΚΚυυππέέλλοουυ  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  κκααιι  

ααπποοδδεειικκννύύοουυνν  εεππίί  πποοιιννήή  ααππααρρααδδέέκκττοουυ  ττοο  έέννννοομμοο  σσυυμμφφέέρροονν  ττοουυςς,,    

  

ΤΤαα  ααννωωττέέρρωω  ππρρόόσσωωππαα  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  κκααττααθθέέττοουυνν  εεππίί  πποοιιννήή  ααππααρράάδδεεκκττοουυ  εεννττόόςς  ππέέννττεε  

((55))  εερργγαασσίίμμωωνν  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττηηςς  κκααττααγγγγεελλλλόόμμεεννηηςς  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  εεγγγγρράάφφωωςς  

ττηηνν  κκααττααγγγγεελλίίαα  ττοουυςς  κκααιι  ππααρράάββοολλοο  υυππέέρρ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ύύψψοουυςς  11..000000,,0000  εευυρρώώ..  ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  

ααυυττέέςς  οοιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  ΜΜΔΔΟΟ  ππρρέέππεειι  νναα  εεκκδδίίδδοοννττααιι  εεννττόόςς  δδέέκκαα  ((1100))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  

υυπποοββοολλήή  ττηηςς  κκααττααγγγγεελλίίααςς..  

  

ΗΗ  ππρροοθθεεσσμμίίαα  γγιιαα  κκααττααγγγγεελλίίαα  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  πποουυ  σσηημμεειιώώθθηηκκεε  μμεεττάά  ττηηνν  2244ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  οορρίίζζεεττααιι  σσεε  μμίίαα  ((11))  εερργγάάσσιιμμηη  ηημμέέρραα  ααππόό  ττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  ααυυττήήςς  κκααιι  οοιι  

ααπποοφφάάσσεειιςς  εεππίί  ααυυττώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  εεκκδδίίδδοοννττααιι  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ηημμέέρραα  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  εειιδδιικκάά  εεππίί  κκααττααγγγγεελλίίααςς  σσυυμμππεερριιφφοορράάςς  πποουυ  σσηημμεειιώώθθηηκκεε  κκααττάά  ττοονν  

ττεελλεευυττααίίοο  ααγγώώνναα  ττηηςς  ΤΤεελλιικκήήςς  φφάάσσηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  γγιιαα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  11--22  κκααιι  33--44  

ααννττίίσσττοοιιχχαα,,  οοιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  ππρρέέππεειι  νναα  εεκκδδίίδδοοννττααιι  εεννττόόςς  δδύύοο  ((22))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  

κκααττααγγγγεελλίίααςς..  

  

ΣΣυυμμππεερριιφφοορράά  πποουυ  σσυυννιισσττάά  δδυυσσφφήήμμιισσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  έέλλααββεε  χχώώρραα  σσεε  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  

ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  δδεενν  δδιιώώκκεεττααιι  ππεειιθθααρρχχιικκάά,,  εεξξααιιρροουυμμέέννηηςς  ττηηςς  μμηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηηςς  ππρροοςς  ττιιςς  

ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ..    

  

55..  ΟΟιι  πποοιιννέέςς  γγιιαα  ττοουυςς  ωωςς  άάννωω  οοιι  οοπποοίίεεςς  δδεενν  έέχχοουυνν  εεκκττιιθθεείί  μμεεττααφφέέρροοννττααιι  κκααιι  σσττηηνν  εεππόόμμεεννηη  

ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο..  
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66..    ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα,,  σσυυννεεππεείίαα  δδηημμοοσσίίωωνν  μμεε  λλόόγγοο  ήή  μμεε  έέρργγοο  δδηηλλώώσσεεωωνν  

ννοομμίίμμωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν,,  μμεελλώώνν  ΔΔ..ΣΣ..,,  δδιιεευυθθυυννόόννττωωνν  σσυυμμββοούύλλωωνν,,  γγεεννιικκώώνν  δδιιεευυθθυυννττώώνν,,  

δδιιααχχεειιρριισσττώώνν,,  μμεεττόόχχωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  --  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  λλεεσσχχώώνν  φφιιλλάάθθλλωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  --  

μμεελλώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  εεππιιββλληηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..ΑΑ  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ωωςς  ααννττιικκεειιμμεεννιικκάά  υυππεεύύθθυυννοο  γγιιαα  ττιιςς  

δδηηλλώώσσεειιςς  ττωωνν  ππρροοσσώώππωωνν  ααυυττώώνν  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ππρρόόσσττιιμμοο  κκααττάά  τταα  άάρρθθρραα  2200  κκααιι  2222  ππααρρ..  33  

ττοουυ  νν..  44660033//22001199,,  οοιι  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ππρροοββοούύνν  σσττηηνν  κκααττααββοολλήή  ππρροοςς  ττοονν  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοουυ  ιισσόόπποοσσοουυ  ττοουυ  εεππιιββλληηθθέέννττοοςς  χχρρηημμααττιικκοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ  εεννττόόςς  ττρριιώώνν  ((33))  εερργγάάσσιιμμωωνν  

ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  σσχχεεττιικκήή  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕΕΕΑΑ..    

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ππααρραακκρρααττήήσσεειι,,  άάμμεεσσαα  κκααιι  ααυυττοοδδίίκκααιιαα  

ααππόό  ττηηνν  ααννααλλοογγίίαα  ττοουυςς  σσεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααππααίίττηησσηη  κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεκκ  ττωωνν    σσυυμμββάάσσεεωωνν  γγιιαα  

ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ήή  εεκκ  ττωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  χχοορρηηγγιιώώνν  ααλλλλάά  κκααιι  ααππόό  

οοπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  ααιιττίίαα,,  χχρρηημμααττιικκόό  πποοσσόό  πποουυ  ιισσοούύττααιι  μμεε  ττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  ππρροοσσττίίμμοουυ  πποουυ  

εεππιιββλλήήθθηηκκεε  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  αανν    ττοο  ύύψψοοςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ααππααιιττήήσσεεωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  εεππααρρκκεείί  μμεεττάά  ττηηνν  

εεκκππλλήήρρωωσσηη  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  ππρροογγεεννέέσσττεερρωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ,,    πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττιιςς  

ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ΝΝοομμοοθθεεσσίίααςς  ήή  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν..    

ΑΑνν  ττοο  ύύψψοοςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ααππααιιττήήσσεεωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδεενν  κκααλλύύππττεειι  ττοο  σσύύννοολλοο  

ττοουυ  εεππιιββλληηθθέέννττοοςς  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΕΕΑΑ  ππρροοσσττίίμμοουυ  ήή  κκααλλύύππττεειι  μμέέρροοςς  ττοουυ,,  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  

ππρροοββοούύνν  σσττηη  κκααττααββοολλήή  ππρροοςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εείίττεε  ττοουυ  ιισσόόπποοσσοουυ  ττοουυ  εεππιιββλληηθθέέννττοοςς  χχρρηημμααττιικκοούύ  

ππρροοσσττίίμμοουυ  εείίττεε  ττηηςς  δδιιααφφοορράάςς  ααππόό  ααυυττόό  εεννττόόςς  ττηηςς  άάννωω  ααννααφφεερρόόμμεεννηηςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς..  

ΓΓιιαα  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  ααυυττοούύ  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  εεννηημμεερρώώσσεειι  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ττηηςς  

έέκκδδοοσσηηςς  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕΕΕΑΑ,,  άάλλλλωωςς  θθαα  ιισσχχύύσσεειι  ηη  υυπποοχχρρέέωωσσηη  κκααττααββοολλήήςς  ττοουυ  ιισσόόπποοσσοουυ  

ττοουυ  χχρρηημμααττιικκοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ  εείίττεε  ττηηςς  δδιιααφφοορράάςς  ααππόό  ααυυττόό  εεννττόόςς  ττρριιώώνν  ((33))  εερργγάάσσιιμμωωνν  ηημμεερρώώνν  

ααππόό  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕΕΕΑΑ..    

ΤΤoo  πποοσσόό  πποουυ  θθαα  κκααττααββλληηθθεείί  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ππααρρααμμεείίννεειι  εειιςς  χχεείίρρααςς  ττοουυ  έέωωςς  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  

ττωωνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  σσττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  ααμμφφιισσββήήττηησσηηςς  ττοουυ  εεκκττεελλεεσσττοούύ  

ττίίττλλοουυ,,  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  ηη  σσχχεεττιικκήή  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΕΕΕΕΑΑ..    

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  κκααττααββλληηθθεείί  ττοο  ααννωωττέέρρωω  πποοσσόό  ααππόό  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  ΚΚΑΑΕΕ  εεννττόόςς  ττηηςς  

ααννωωττέέρρωω  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  ττωωνν  ττρριιώώνν  εερργγάάσσιιμμωωνν  ηημμεερρώώνν,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι    πποοιιννήή  ααφφααίίρρεεσσηηςς  ππέέννττεε  

((55))  ββααθθμμώώνν  μμεεττάά  ααππόό  ππααρρααπποομμππήή  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααυυττόό  σσυυμμββεείί  κκααττάά  

ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ααγγώώννωωνν  ppllaayy  ––  ooffffss,,  ηη  ααννωωττέέρρωω  ΚΚΑΑΕΕ  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  υυππόόλλοοιιπποουυςς  

ααγγώώννεεςς  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ppllaayy  ooffffss  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ππρροοκκρρίίννεεττααιι  σσττηηνν  εεππόόμμεεννηη  φφάάσσηη,,  

ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  τταα  μμέέχχρριι  εεκκεείίννηηςς  ττηηςς  σσττιιγγμμήήςς  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  κκααιι  οοιι    ββααθθμμοοίί  ααφφααιιρροούύννττααιι  

ααππόό  ττηηνν  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ    

  

ΆΆρρθθρροο      7766οο  

ΕΕΠΠΙΙΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  

  

11..  ΓΓιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ππααρράάββαασσηη  ηη  οοπποοίίαα  ππρροοββλλέέππεεττααιι  κκααιι  ττιιμμωωρρεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  ππααρρόόνντταα  

κκααννοοννιισσμμόό  κκααιι  ηη  οοπποοίίαα  χχωωρρίίςς  νναα  ααννααγγρράάφφεεττααιι  ααππόό  ττοονν  δδιιααιιττηηττήή  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς,,  

ππεερριιέέρρχχεεττααιι  σσεε  γγννώώσσηη  ττοουυ  ααρρμμόόδδιιοουυ  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  πποοιιννήήςς  οορργγάάννοουυ  μμεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  

ττρρόόπποο,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  ααννττίίσσττοοιιχχηη  πποοιιννήή  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ππααρρόόνντταα  κκααννοοννιισσμμόό..  

  

22..  ΤΤοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  δδύύννααττααιι  νναα  κκααλλεείί  εεννώώππιιόόνν  ττοουυ  εελλεευυθθέέρρωωςς  ττοουυςς  κκααττάά  

ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ  υυππεευυθθύύννοουυςς  κκααθθώώςς  κκααιι  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  ππρρόόσσωωπποο  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροοχχήή  

κκρρίίσσιιμμωωνν  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  ήή  δδιιεευυκκρριιννήήσσεεωωνν..  

  

33..  ΟΟιι  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  δδιιααφφοορρέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  αανναακκύύππττοουυνν  ααππόό  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  κκααιι  εερρμμηηννεείίαα  ττοουυ  

ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ,,  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ττωωνν  ΠΠααρρααρρττηημμάάττωωνν  ττοουυ,,  

ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ττωωνν  ππααρρααρρττηημμάάττωωνν  ττηηςς  κκααιι  ττηηςς  

ΝΝοομμοοθθεεσσίίααςς,,  ηη  οοπποοίίαα  ιισσχχύύεειι  γγιιαα  ττηηνν  κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηη  κκααιι  ααφφοορροούύνν  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  

σστταα  ππρρωωττααθθλλήήμμαατταα  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  κκααθθώώςς  κκααιι  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ππρρόόσσωωπποο  ττοο  

οοπποοίίοο  σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  σσχχέέσσηη  κκααιι  ιιδδιιόόττηητταα  μμεε  ααυυττάά,,  εεππιιλλύύοοννττααιι  ααππόό  ααρρμμόόδδιιαα  

θθεεσσμμοοθθεεττηημμέένναα  υυππόό  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ααυυττώώνν  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκάά  ΌΌρργγαανναα  ααππααγγοορρεευυμμέέννηηςς  σσεε  

κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ππρροοσσφφυυγγήήςς  ττοουυςς  σστταα  ΠΠοολλιιττιικκάά  ΔΔιικκαασσττήήρριιαα..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  
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οοπποοίίαα  κκααττάά  ππααρράάββαασσηη  ττηηςς  ππααρροούύσσηηςς  δδιιααττάάξξεεωωςς  φφυυσσιικκόό  ήή  ννοομμιικκόό  ππρρόόσσωωπποο  ααππόό  τταα  

ααννωωττέέρρωω  ππρροοσσφφύύγγεειι  σσεε  ΠΠοολλιιττιικκόό  ΔΔιικκαασσττήήρριιοο  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σσεε  ββάάρροοςς  ττοουυ  οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  

κκυυρρώώσσεειιςς  ααππόό  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο::  

  

αα))  ΣΣεε  ΚΚΑΑΕΕ  ηη  οοπποοίίαα  ππρροοσσφφεεύύγγεειι  σστταα  ΠΠοολλιιττιικκάά  ήή  ΔΔιιοοιικκηηττιικκάά  ΔΔιικκαασσττήήρριιαα  κκααττάά  ππααρράάββαασσηη  

ττωωνν  ααννωωττέέρρωω,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααφφααίίρρεεσσηηςς  δδύύοο  ((22))  ββααθθμμώώνν  ααππόό  ττοονν  οοιικκεείίοο  

ββααθθμμοολλοογγιικκόό  ππίίνναακκαα  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ηη  ππααρράάββαασσηη  γγίίννεειι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  

ττηηςς  ΚΚααννοοννιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  άάλλλλωωςς  ααππόό  ττηηνν  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  

ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  εεάάνν  ηη  ππααρράάββαασσηη  γγίίννεειι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ppllaayy  ooffffss..  

  

ββ))  ΣΣεε  φφυυσσιικκόό  ππρρόόσσωωπποο  ((μμέέλληη  ΔΔ..ΣΣ..,,  σσυυννεερργγάάττεεςς,,  κκλλππ..  ππρροοσσττηηθθέέννττεεςς  ππρροοπποοννηηττέέςς,,  ααθθλληηττέέςς))  

εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7755  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ,,  κκυυρρώώσσεειιςς..  

  

44..  αα))  ΓΓιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  δδιιάάττααξξηηςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  112200  ππααρρ..  22ββ  ττοουυ  νν..  22772255//11999999  όόππωωςς  ααυυττόό  

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  99  ττοουυ  νν..  33226622//22000044,,  ωωςς  ««μμααγγννηηττοοσσκκόόππηησσηη»»  ((vviiddeeoo))  ττοουυ  

ααγγώώνναα  θθεεωωρρεείίττααιι  οο  υυλλιικκόόςς  φφοορρέέααςς  ((DDVVDD))  σσττοονν  οοπποοίίοο  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  όόππωωςς  

ππρροοββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσττααθθμμόό//κκααννάάλλιι  πποουυ  έέχχεειι  τταα  σσχχεεττιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα  κκααιι  οο  

υυλλιικκόόςς  φφοορρέέααςς  ((DDVVDD))  σσττοονν  οοπποοίίοο  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  ααππόό  ττοονν  ήή  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  πποουυ  οο  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ααννααθθέέσσεειι  ττηηνν  μμααγγννηηττοοσσκκόόππηησσηη  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  ααγγώώννωωνν..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  

ααγγώώννααςς  ωωςς  ««μμααγγννηηττοοσσκκόόππηησσηη»»  ((vviiddeeoo)),,  θθεεωωρρεείίττααιι  οο  υυλλιικκόόςς  φφοορρέέααςς  ((DDVVDD))  σσττοονν  οοπποοίίοο  

ααπποοττυυππώώννεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  ααππόό  ττοονν  ήή  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  πποουυ  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ααννααθθέέσσεειι  ττηηνν  

μμααγγννηηττοοσσκκόόππηησσηη  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  ααγγώώννωωνν..    

  

ΜΜααγγννηηττοοσσκκοοππήήσσεειιςς  ««vviiddeeoo»»  πποουυ  δδεενν  ππλληηρροούύνν  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς,,  δδεενν  

λλααμμββάάννοοννττααιι  υυππ’’  όόψψιινν..  

  

ββ))    ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ΚΚΑΑΕΕ  --  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ((εεκκππρρόόσσωωπποοιι,,  ππρροοσσττηηθθέέννττεεςς  ττηηςς  

κκλλππ..))  δδεενν  εεππιιττρρέέψψοουυνν  ττηηνν  εείίσσοοδδοο  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττοουυ  φφοορρέέαα,,  σσττοονν  

οοπποοίίοο  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ααννααθθέέσσεειι  ττηηνν  μμααγγννηηττοοσσκκόόππηησσηη  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  ααγγώώννωωνν  ((πποουυ  δδεενν  

ππρροοββάάλλλλοοννττααιι  ττηηλλεεοοππττιικκάά))  ήή  ππααρρεεμμπποοδδίίσσοουυνν  μμεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  ττηηνν  

μμααγγννηηττοοσσκκόόππηησσηη,,    εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  άάννωω  ΚΚΑΑΕΕ  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  

ηη  πποοιιννήή  ττοουυ  μμηηδδεεννιισσμμοούύ  γγιιαα  ττοονν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ααγγώώνναα  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό    ππρρόόσσττιιμμοο  

55..000000,,0000€€..  

  

γγ))    ΤΤοο  DDVVDD,,  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..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοββοολλήήςς  ααιιττήήμμααττοοςς  ααππόό  ττηηνν  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηη  οομμάάδδαα  γγιιαα  

δδιιααββίίββαασσηη  ττοουυ  άάννωω  DDVVDD  σσττοο  ΜΜΔΔΟΟ,,  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ττοονν  δδιιααββιιββάάσσεειι  σσεε  ααυυττόό..    

  

ΆΆρρθθρροο    7777oo  

ΔΔΩΩΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΙΙΑΑ  ––  ΔΔΩΩΡΡΟΟΔΔΟΟΚΚΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΑΑΛΛΛΛΟΟΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

  

11..  ΌΌπποοιιοοςς  ααθθλληηττήήςς,,  ππρροοπποοννηηττήήςς,,  δδιιααιιττηηττήήςς,,  ππααρράάγγωωνν  ήή  κκααθθ΄́  οοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  

σσυυμμμμεεττέέχχωωνν  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααππααιιττεείί  ήή  δδέέχχεεττααιι  δδώώρραα  ήή  

άάλλλλαα  ωωφφεελλήήμμαατταα  ήή  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  ππααρροοχχήή  ήή  υυππόόσσχχεεσσηη  ααυυττώώνν,,  μμεε  σσκκοοππόό  νναα  

ααλλλλοοιιωωθθεείί  υυππέέρρ  ήή  κκααττάά  ΚΚααλλααθθοοσσφφααιιρριικκήήςς  ΑΑννώώννυυμμηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  

οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ααγγώώνναα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  πποουυ  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ήή  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  

δδιιεεξξααχχθθεείί,,  ττιιμμωωρρεείίττααιι  μμεε  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  110000..000000,,0000  έέωωςς  330000..000000,,0000  €€,,  κκααιι  

δδεεκκααεεττήή  ααπποοκκλλεειισσμμόό  ααππόό  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ήή  ααππααγγόόρρεευυσσηη  εειισσόόδδοουυ  

σσττοουυςς  ααγγωωννιισσττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  ααννττίίσσττοοιιχχαα,,  ππλλέέοονν  ττωωνν  ππρροοββλλεεπποομμέέννωωνν  ααππόό  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  

ττοουυ  άάρρθθρροουυ  113322  ττοουυ  νν..  22772255//9999,,  λλοοιιππώώνν  κκυυρρώώσσεεωωνν..  
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22..  ΜΜεε  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  πποοιιννέέςς  ττιιμμωωρρεείίττααιι  κκααιι  όόπποοιιοοςς  κκααττάά  ττηηνν  ππααρρ..  11  ππρροοσσφφέέρρεειι,,  δδίίννεειι  ήή  υυππόόσσχχεεττααιι  

σσεε  ααθθλληηττήή,,  δδιιααιιττηηττήή  ήή  δδιιοοιικκηηττιικκόό  ππααρράάγγοονντταα  ήή  άάλλλλοο  ππρρόόσσωωπποο  πποουυ  σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  

οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρίίττοο  μμεε  ττοονν  ααθθλληηττήή,,  ττοονν  δδιιααιιττηηττήή,,  ττηηνν  ΚΚααλλααθθοοσσφφααιιρριικκήή  ΑΑννώώννυυμμηη  

ΕΕττααιιρρεείίαα  δδώώρραα,,  ωωφφεελλήήμμαατταα,,  ήή  άάλλλλεεςς  οοπποοιιεεσσδδήήπποοττεε  ππααρροοχχέέςς  μμεε  σσκκοοππόό  νναα  ααλλλλοοιιωωθθεείί  

υυππέέρρ  ήή  κκααττάά  ΚΚΑΑΕΕ  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ααγγώώνναα  ππλλέέοονν  ττωωνν  ππρροοββλλεεπποομμέέννωωνν  ααππόό  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  

ττοουυ  άάρρθθρροουυ  113322  ττοουυ  νν..  22772255//9999  ωωςς  ιισσχχύύεειι,,  λλοοιιππώώνν  κκυυρρώώσσεεωωνν....  

  

33..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  υυππααίίττιιαα  γγιιαα  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  υυππόό  11  ήή  22  ππρράάξξεειιςς  εείίννααιι  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ηη  

δδωωρροοδδοοκκίίαα  σσχχεεττίίζζεεττααιι  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ααγγώώνναα  ηη  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ    ((ήή  οοιι  υυππααίίττιιεεςς  ΚΚΑΑΕΕ))  θθαα  

ττιιμμωωρρεείίττααιι//οούύννττααιι  μμεε  υυπποοββιιββαασσμμόό  κκααιι  χχρρηημμααττιικκήή  πποοιιννήή  ττρριιαακκοοσσίίωωνν  χχιιλλιιάάδδωωνν  

((330000..000000,,0000))  εευυρρώώ  
  

ΆΆρρθθρροο  7788oo  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  

  

11..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ΚΚΑΑΕΕ  --  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  δδιιοοιικκηηττιικκόόςς  ττηηςς  ππααρράάγγοοννττααςς,,  

ααθθλληηττήήςς  ττηηςς  ήή  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  ππρρόόσσωωπποο  πποουυ  σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  ΚΚΑΑΕΕ--μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

εεμμππλλαακκεείί,,  σσεε  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ππααρράάννοομμοουυ  σσττοοιιχχηημμααττιισσμμοούύ  γγιιαα  ααγγώώννεεςς,,  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  

σσυυμμμμεεττέέχχεειι  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  ήή  κκααιι  άάλλλλοουυςς,,  ττυυχχόόνν,,  ααγγώώννεεςς  κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ππααρρααππέέμμππεεττααιι  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  ττοουυ  εεππιιλληηφφθθέέννττοοςς  

δδιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  οορργγάάννοουυ,,  σσττηηνν  τταακκττιικκήή  δδιικκααιιοοσσύύννηη,,  σσύύμμφφωωνναα,,  μμεε  τταα  κκααττάά  τταα  λλοοιιππάά,,  

εειιδδιικκάά  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα..    

  

22..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  σσεε  ββάάρροοςς  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  εεκκ  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  

//κκααιι  φφυυσσιικκοούύ  ππρροοσσώώπποουυ  πποουυ  σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  ((μμέέλλοουυςς  ΔΔ..ΣΣ..,,  ααξξιιωωμμααττοούύχχοουυ,,  

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήή,,  μμέέλλοουυςς  ττηηςς  ππρροοπποοννηηττιικκήήςς  οομμάάδδααςς)),,  ααππααγγγγεελλθθεείί  κκααττηηγγοορρίίαα  ααππόό  

ααρρμμόόδδιιοο  ππεειιθθααρρχχιικκόό  όόρργγααννοο  ήή  ααππόό  ττηηνν  τταακκττιικκήή  δδιικκααιιοοσσύύννηη  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  θθέέμμαατταα  

δδιιααφφάάννεειιααςς  σσττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  σσεε  ααγγώώννεεςς  ((ππρροοσσυυννεεννννοοηημμέέννοουυςς  ααγγώώννεεςς))  

πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  ήή  οοπποοααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  

δδιιοορργγάάννωωσσηη,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  οο  ττεελλεευυττααίίοοςς  θθαα  

αανναασσττέέλλλλεειι  ττηηνν  ππλληηρρωωμμήή    πποοσσοοσσττοούύ  1100%%  εεππίί  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  κκααττααββλληηττέέοουυ  πποοσσοούύ  εεκκ  

ττηηςς  ααννααλλοογγίίααςς  ττηηςς  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααππααίίττηησσήή  ττηηςς  κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  μμέέχχρριιςς  εεκκδδόόσσεεωωςς  

ττεελλεεσσιιδδίίκκοουυ  ααπποοφφάάσσεεωωςς  εεκκ  μμέέρροουυςς  ττωωνν  εεκκάάσσττοοττεε  ααρρμμοοδδίίωωνν  ππεειιθθααρρχχιικκώώνν  ήή  δδιικκαασσττιικκώώνν  

ααρρχχώώνν..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  οορριισσττιικκήήςς  ααππααλλλλααγγήήςς  ααππόό  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς,,  τταα  

ππααρραακκρρααττηηθθέένντταα  πποοσσάά  θθαα  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεννττόόςς  δδέέκκαα  ((1100))  εερργγαασσίίμμωωνν  

ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  ηημμέέρραα  πποουυ  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  λλααμμββάάννεειι  εεππίίσσηημμηη  έέγγγγρρααφφηη  εεννηημμέέρρωωσσηη  ππεερρίί  

ττηηςς  ααππααλλλλαακκττιικκήήςς  ααμμεεττάάκκλληηττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς..  

  

33..  ΠΠεερρααιιττέέρρωω  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ΚΚΑΑΕΕ  --  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  δδιιοοιικκηηττιικκόόςς  ττηηςς  

ππααρράάγγοοννττααςς,,  ααθθλληηττήήςς  ήή  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  ππρρόόσσωωπποο  πποουυ  σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  ΚΚΑΑΕΕ  --  μμέέλλοοςς  

ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααττααδδιικκαασσθθεείί  ττεελλεεσσίίδδιικκαα,,  γγιιαα  ππααρράάννοομμοο  σσττοοιιχχηημμααττιισσμμόό  γγιιαα  ααγγώώννεεςς  σσττοουυςς  

οοπποοίίοουυςς  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  ήή  κκααιι  άάλλλλοουυςς,,  ττυυχχόόνν,,  ααγγώώννεεςς  κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  

ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ττααυυττόόχχρροονναα,,  ττοουυ  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  σσττοονν  

ππααρρόόνντταα  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ((άάρρθθρροο  7766))  ππεειιθθααρρχχιικκέέςς  πποοιιννέέςς  γγιιαα  δδωωρροοδδοοκκίίαα,,  χχωωρρίίςς  νναα  

ααπποοκκλλεείίεεττααιι  εεππιιββοολλήή  οοιιαασσδδήήπποοττεε  ββααρρύύττεερρηηςς  ,,  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηηςς  σσεε  εειιδδιικκόό  ννόόμμοο,,  πποοιιννήήςς..  

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  σσττιιςς  δδύύοο  ππεερριιππττώώσσεειιςς  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ππρροοσσφφύύγγεειι  ααννααγγωωγγιικκάά  

κκααττάά  ττωωνν  ττεελλεεσσιιδδίίκκωωςς  κκρριιθθέέννττωωνν  ωωςς  υυππααιιττίίωωνν  ((εείίττεε  ααππόό  ττηηνν  ααθθλληηττιικκήή  εείίττεε  ααππόό  ττηηνν  

τταακκττιικκήή  δδιικκααιιοοσσύύννηη))  γγιιαα  ττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππααρράάββαασσηη,,  φφυυσσιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν,,  

ααξξιιώώννοοννττααςς  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  κκάάθθεε  πποοσσοούύ  πποουυ  ττυυχχόόνν  θθαα  κκααττααββάάλλεειι  ωωςς  πποοιιννιικκήή  ρρήήττρραα  

χχοορρηηγγοούύ  ήή  χχοορρηηγγώώνν  ττοουυ  σσυυννεεππεείίαα  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ππρράάξξεεώώνν  ττοουυςς..  
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ΆΆρρθθρροο      7799οο  

ΑΑΝΝΑΑΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  

  

ΓΓιιαα  όόσσαα  θθέέμμαατταα  τταα  οοπποοίίαα  ααφφοορροούύνν  ττοουυςς  ππρροοπποοννηηττέέςς  κκααιι  ττοουυςς  δδιιοοιικκηηττιικκοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς,,  

όόππωωςς  ααυυττοοίί  οορρίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς,,  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  ρρηηττήή  ππρρόόββλλεεψψηη  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  

κκααννοοννιισσμμόό,,  θθαα  ιισσχχύύοουυνν  ααννααλλοογγιικκάά  εεφφααρρμμοοζζόόμμεεννεεςς  οοιι  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ππεερρίί  ααθθλληηττώώνν..  

  

ΆΆρρθθρροο      8800οο  

ΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΚΚΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΩΩΝΝ  

  

11..  ΟΟιιααδδήήπποοττεε  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  ηη  οομμάάδδαα  ττοουυ  μμεεττέέχχεειι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  

λλααμμββάάννεειι  ααννττίίγγρρααφφαα  ττωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν  πποουυ  ππεερριιέέχχοοννττααιι  σσττιιςς  δδιικκοογγρρααφφίίεεςς  ττωωνν  υυπποοθθέέσσεεωωνν  

ττωωνν  οοπποοίίωωνν  εεππιιλλααμμββάάννεεττααιι  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,    εεφφ’’  όόσσοονν  ηη  

σσχχεεττιικκήή  ααππόόφφαασσηη  κκαατταασσττεείί  ττεελλεεσσίίδδιικκηη  ππλληηνν  ττωωνν  ίίδδιιωωνν  ττωωνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ααννττίίγγρρααφφαα  δδύύννααννττααιι  νναα  λλααμμββάάννοουυνν  

ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττηηνν  έέκκδδοοσσήή  ττοουυςς  κκααιι  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ήή  μμηη  ππρροοσσφφυυγγήήςς  εεννώώππιιοονν  

ττοουυ  ΑΑ..ΣΣ..ΕΕ..ΑΑ..ΔΔ..  

  

22..  ΗΗ  χχοορρήήγγηησσηη  ττωωνν  άάννωω  ααννττιιγγρράάφφωωνν  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττοουυ  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ  

υυππόό  ττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ((εεκκττόόςς  ττωωνν  δδιιααδδίίκκωωνν  πποουυ  ππααρρέέσσττηησσαανν  κκααττάά  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  

ττηηςς  υυππόόθθεεσσηηςς  γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  δδεενν  ιισσχχύύοουυνν  οοιι  κκααττωωττέέρρωω  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς)),,::  

  

αα..  ΗΗ  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννηη  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  υυπποοββάάλλλλεειι  σσχχεεττιικκήή  ααίίττηησσηη  υυπποογγεεγγρρααμμμμέέννηη  ααππόό  ττοονν  ννόόμμιιμμοο  

εεκκππρρόόσσωωππόό  ττηηςς..  

  

ββ..  ΚΚάάθθεε  ααίίττηησσηη  θθαα  ααφφοορράά  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ααννττιιγγρράάφφωωνν  μμιιααςς  κκααιι  μμόόννοονν  υυπποοθθέέσσεεωωςς..  

  

γγ..  ΗΗ  ααίίττηησσηη  θθαα  σσυυννοοδδεεύύεεττααιι  ααππόό  ππααρράάββοολλοο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεκκ  πποοσσοούύ  330000,,0000  €€  ττοο  οοπποοίίοο  ααφφοορράά  

ττηηνν  λλήήψψηη  ααννττιιγγρράάφφωωνν  εεκκ  ττηηςς  δδιικκοογγρρααφφίίααςς  μμιιααςς  κκααιι  μμόόννοο  υυπποοθθέέσσεεωωςς..  

  

δδ..  ΤΤαα  ααιιττηηθθέένντταα  ααννττίίγγρρααφφαα  τταα  ππααρρααλλααμμββάάννεειι  μμόόννοονν  οο  ααιιττώώνν  ήή  ννόόμμιιμμαα  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοοςς  

εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττοουυ  ((μμεε  εειιδδιικκόό  ππλληηρρεεξξοούύσσιιοο  ήή  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηη  πποουυ  φφέέρρεειι  θθεεώώρρηησσηη  γγννηησσίίοουυ  

υυπποογγρρααφφήήςς  ααππόό  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΑΑρρχχήή))..  

  

33..  ΓΓιιαα  ττηηνν  λλήήψψηη  ααννττιιγγρράάφφοουυ  ααπποοφφάάσσεεωωςς  ττοουυ  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  ααππόό  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  ττοο  

ππααρράάββοολλοο  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  οορρίίζζεεττααιι  σσεε  5500,,0000€€,,  ττηηρροούύμμεεννηηςς  κκααττάά  τταα  λλοοιιππάά  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  υυππόό  22  

ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς,,  εεκκττόόςς  ττωωνν  δδιιααδδίίκκωωνν  πποουυ  ππααρρέέσσττηησσαανν  κκααττάά  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  ττηηςς  

υυππόόθθεεσσηηςς,,  εεππίί  ττηηςς  οοπποοίίααςς  εεκκδδόόθθηηκκεε  ηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ααππόόφφαασσηη,,    

  

ΆΆρρθθρροο      8811οο  

ΕΕΝΝΑΑΡΡΜΜΟΟΝΝΙΙΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟΥΥ  4411  ΖΖ  ΟΟΠΠΩΩΣΣ  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΙΙΣΣΧΧΥΥΕΕΙΙ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΤΤΕΕ    

  

11..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααννααγγννωωρριισσμμέέννοοςς  κκααττάά  ττηηνν  κκεείίμμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα  σσύύννδδεεσσμμοοςς  φφιιλλάάθθλλωωνν  

ππααρρααββεείί  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  4411  έέωωςς  4411  ΣΣΤΤ  ττοουυ  νν..  22772255//9999  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  

ιισσχχύύεειι  κκααιι  ττωωνν  κκααννοοννιισσττιικκώώνν  ππρράάξξεεωωνν  πποουυ  εεκκδδόόθθηηκκαανν  σσεε  εεκκττέέλλεεσσήή  ττοουυςς,,  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  σσττηηνν  οοιικκεείίαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  νναα  ππρροομμηηθθεεύύεειι  μμεε  εειισσιιττήήρριιαα  ττοονν  

υυππααίίττιιοο  σσύύννδδεεσσμμοο  φφιιλλάάθθλλωωνν  γγιιαα  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ττρριιώώνν  μμηηννώώνν  έέωωςς  δδύύοο  εεττώώνν..  ΗΗ  

υυπποοκκίίννηησσηη,,  ηη  εεννθθάάρρρρυυννσσηη,,  ηη  ααννοοχχήή  ήή  ηη  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ααππόό  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  ήή  ααππόό  τταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  

σσττηηνν  ππααρρ..  22  ππεερριιππττώώσσεειιςς  αα’’  κκααιι  ββ’’  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  άάρρθθρροουυ  ππρρόόσσωωππαα  ααυυττώώνν  ττωωνν  

ππααρρααββάάσσεεωωνν  ττοουυ  σσυυννδδέέσσμμοουυ  φφιιλλάάθθλλωωνν  ήή  μμεεμμοοννωωμμέέννωωνν  φφιιλλάάθθλλωωνν  σσυυννιισσττάά  λλόόγγοο  εεππιιββοολλήήςς  

ττωωνν  κκυυρρώώσσεεωωνν  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  κκααιι  μμάάλλιισστταα  ιιδδιιααίίττεερραα  εεππιιββααρρυυννττιικκήή  ππεερρίίσστταασσηη..  
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22..  ΣΣττοουυςς  ππααρρααββάάττεεςς  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  4411  έέωωςς  4411ΣΣΤΤ  ττοουυ  νν..  22772255//9999  όόππωωςς  

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι::  

αα))  σσττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  κκααιι  ππρροοπποοννηηττέέςς,,  ηη  ααππααγγόόρρεευυσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττιιςς  εεππίίσσηημμεεςς  ααθθλληηττιικκέέςς  

σσυυννααννττήήσσεειιςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττοουυςς  γγιιαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδύύοο  ααγγώώννεεςς  κκααιι  ππρρόόσσττιιμμοο  1100..000000,,0000€€  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεε  υυπποοττρροοππήήςς  οοιι  ααννωωττέέρρωω  πποοιιννέέςς  δδιιππλλαασσιιάάζζοοννττααιι..  

ββ))  σστταα  μμέέλληη  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς,,  ττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  κκααιι  όόσσοουυςς  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  μμεε  

εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  σσχχέέσσηη  ηη  ααππααγγόόρρεευυσσηη  εειισσόόδδοουυ  σσττηηνν  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  

εεππίίσσηημμηηςς  ααθθλληηττιικκήήςς  σσυυννάάννττηησσηηςς  κκααιι  ηη  έέκκππττωωσσηη  ααππόό  ττοο  ααθθλληηττιικκόό  ααξξίίωωμμαα  ήή  ιιδδιιόόττηηττάά  ττοουυςς  

γγιιαα  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έέξξιι  μμηηννώώνν  κκααιι  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  2200..000000,,0000€€..  ΟΟιι  

ππααρρααππάάννωω  πποοιιννέέςς  εεκκττίίοοννττααιι  μμόόννοο  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ττοο  ππρρόόσσττιιμμοο  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι,,  οοιι  δδεε  ππααρρααββάάττεεςς  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  

οορριισσθθοούύνν,,  εεκκλλεεγγοούύνν  ήή  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  μμεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  σσχχέέσσηη  ήή  ιιδδιιόόττηητταα  σσεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  

ααθθλληηττιικκόό  φφοορρέέαα,,    σσωωμμααττεείίοο  ΑΑ..ΑΑ..ΕΕ..  ήή  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  γγιιαα  δδιιάάσσττηημμαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδύύοο  εεττώώνν..                                                                                                                                                                                                                                                                                      

γγ))  σσττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  χχωωρρίίςς  θθεεααττέέςς  ((κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν))  μμίίααςς  ήή    

ππεερριισσσσοοττέέρρωωνν  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  σσυυννααννττήήσσεεωωνν  μμεε  γγηηππεεδδοούύχχοο  ττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ,,  κκααιι  ππρρόόσσττιιμμοο  

εειιδδιικκάά  γγιιαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  πποουυ  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ΑΑ11  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  

ππεεννήήνντταα  χχιιλλιιάάδδεεςς  ((5500..000000,,0000))  €€..  

  

ΕΕιιδδιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  εεππεειισσοοδδίίωωνν  ααππόό  φφιιλλάάθθλλοουυςς  ΚΚΑΑΕΕ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  πποοιιννήή  

ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώνναα  χχωωρρίίςς  θθεεααττέέςς  ((κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν))  γγιιαα  μμιιαα  ήή  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  

ααγγωωννιισσττιικκέέςς  σσυυννααννττήήσσεειιςς  μμεε  γγηηππεεδδοούύχχοο  ττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ππρρόόσσττιιμμοο  ωωςς  εεξξήήςς::  

  

ii))  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ββίίααςς  κκααιι  ιιδδίίωωςς  γγιιαα  ππεερριιοορριισσμμέέννηηςς  εεκκττάάσσεεωωςς  εεππεειισσόόδδιιαα  ((ρρίίψψηη  

ααννττιικκεειιμμέέννωωνν  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο,,  χχρρήήσσηη  ββεεγγγγααλλιικκώώνν,,  φφωωττοοββοολλίίδδωωνν,,  κκρροοττίίδδωωνν  κκααιι  

λλοοιιππώώνν  ππυυρροοττεεχχννηημμάάττωωνν  σσττιιςς  εεξξέέδδρρεεςς,,  υυββρριισσττιικκάά  σσυυννθθήήμμαατταα,,  πποουυ  ααππεευυθθύύννοοννττααιι  εεννααννττίίοονν  

ττωωνν  δδιιααγγωωννιιζζόόμμεεννωωνν  οομμάάδδωωνν  κκααιι  ττωωνν  σσυυννττεελλεεσσττώώνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν)),,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  

δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώνναα  χχωωρρίίςς  θθεεααττέέςς  ((κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  γγιιαα  μμίίαα  ((11))  

ααγγωωννιισσττιικκήή  ήή  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  ππέέννττεε  χχιιλλιιάάδδεεςς  ((55..000000,,0000))  €€  έέωωςς  δδεεκκααππέέννττεε  χχιιλλιιάάδδεεςς  ((1155..000000,,0000))  

€€..  

  

iiii))  ΓΓιιαα  σσυυμμππλλοοκκέέςς  μμεεττααξξύύ  οοππααδδώώνν  ααννττιιππάάλλωωνν  οομμάάδδωωνν,,  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  οοππααδδώώνν  κκααιι  

ππααρρααγγόόννττωωνν  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  ήή  μμεεττααξξύύ  ππααρρααγγόόννττωωνν  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  εείίττεε  εεννττόόςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  

((κκεερρκκίίδδεεςς  ααπποοδδυυττήήρριιαα  κκ..λλππ..))  εείίττεε  σσττοονν  άάμμεεσσαα  ππεερριιββάάλλλλοονντταα  χχώώρροο  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  πποουυ  

σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  ααυυττόόνν,,  χχωωρρίίςς  νναα  εεππηηρρεεάάζζοουυνν  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  χχωωρρίίςς  νναα  

ππρροοκκααλλεείίττααιι  ττρρααυυμμααττιισσμμόόςς  ήή  ππρροοσσωωρριιννήή  δδιιαακκοοππήή  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  

δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώνναα  χχωωρρίίςς  θθεεααττέέςς  ((κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  γγιιαα  μμίίαα  ((11))  

ααγγωωννιισσττιικκήή  κκααιι  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  δδεεκκααππέέννττεε  χχιιλλιιάάδδεεςς  ((1155..000000,,0000))  €€  έέωωςς  ππεεννήήνντταα  χχιιλλιιάάδδεεςς  

((5500..000000))  €€..  

  

iiiiii))  ΓΓιιαα  εεκκττεεττααμμέέννεεςς  σσυυμμππεερριιφφοορρέέςς  ββίίααςς  ήή  εεππεειισσοοδδίίωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττοονν  

ττρρααυυμμααττιισσμμόό  ααθθλληηττώώνν  ήή  ππααρρααγγόόννττωωνν  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  ήή  σσυυννττεελλεεσσττώώνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ήή  ττηηνν  

ππρροοσσωωρριιννήή  δδιιαακκοοππήή  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  όότταανν  ααππεευυθθύύννοοννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  οοππααδδοούύςς  

εεκκφφρράάσσεειιςς  ήή  σσυυννθθήήμμαατταα  ααννττεεθθννιικκοούύ  ήή  ρρααττσσιισσττιικκοούύ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  

δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώνναα  χχωωρρίίςς  θθεεααττέέςς  ((κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  γγιιαα  δδύύοο  ((22))  

ααγγωωννιισσττιικκέέςς  κκααιι  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ππεεννήήνντταα  χχιιλλιιάάδδεεςς  ((5500..000000,,0000))  €€..  

  

ίίνν))  ΓΓιιαα  εεκκττεεττααμμέέννεεςς  σσυυμμππεερριιφφοορρέέςς  ββίίααςς  ήή  εεππεειισσοοδδίίωωνν  πποουυ  ππρροοκκααλλοούύνν  ττηηνν  οορριισσττιικκήή  δδιιαακκοοππήή  

ααγγώώνναα  ήή  ττηη  μμηη  έέννααρρξξηη  ααυυττοούύ,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώνναα  χχωωρρίίςς  θθεεααττέέςς  

((κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ππέέννττεε  ((55))  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  κκααιι  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  

εεξξήήνντταα  χχιιλλιιάάδδεεςς  ((6600..000000,,0000))  €€..  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  γγιιαα  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ((ίί)),,  ((iiii)),,  ((iiiiii)),,  ((iiνν))  ππεερριιππττώώσσεειιςς  οοιι  ααννωωττέέρρωω  πποοιιννέέςς  

δδιιππλλαασσιιάάζζοοννττααιι  κκααιι  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  ααππααγγόόρρεευυσσηη  ττηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  

ττοουυςς,,  ωωςς  γγηηππεεδδοούύχχωωνν,,  ττωωνν  υυππααίίττιιωωνν  ΚΚΑΑΕΕ..  
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ΓΓιιαα  ττιιςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  έέχχοοννττοοςς  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  σσττααθθμμοούύ  κκααιι  ττηηςς  

ττιιμμωωρρηηθθεείίσσααςς  ΚΚΑΑΕΕ  σσχχέέσσεειιςς,,  ηη  κκααττάά  τταα  ππρροοααννααφφεερρόόμμεενναα  μμηη  μμεεττάάδδοοσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  θθεεωωρρεείίττααιι  

ωωςς  υυππααίίττιιαα  μμεερριικκήή  ααδδυυννααμμίίαα  ππααρροοχχήήςς..  

  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ννέέααςς  υυπποοττρροοππήήςς,,  μμεεττάά  ττηηνν  ππρρώώττηη,,  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  πποοιιννέέςς  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  

υυπποοττρροοππήήςς  ππρροοσσααυυξξααννόόμμεεννεεςς  μμεε  ττηηνν  πποοιιννήή  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώνναα  χχωωρρίίςς  θθεεααττέέςς  ((κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  

ττωωνν  θθυυρρώώνν))  κκααττάά  μμίίαα  ((11))  ααγγωωννιισσττιικκήή  ηημμέέρραα..  

  

δδ))  σσττοονν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  σσύύννδδεεσσμμοο,,  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  εείίκκοοσσιι  χχιιλλιιάάδδωωνν  ((2200..000000,,0000))  €€,,  ττοο  

οοπποοίίοο  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  δδιιππλλαασσιιάάζζεεττααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν..  

  

33..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττιιμμωωρρίίααςς  ττωωνν  φφυυσσιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ,,  

ττιιμμωωρρεείίττααιι  ππάάννττοοττεε  κκααιι  ηη  οοιικκεείίαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  μμεε  ππρρόόσσττιιμμοο  5500..000000,,0000  €€  κκααιι  σσεε  εεππιιββααρρυυννττιικκέέςς  

ππεερριιππττώώσσεειιςς  μμεε  πποοιιννήή  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  χχωωρρίίςς  θθεεααττέέςς  ((κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν))..  

  

44..  ΓΓιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ππεερρίί  υυπποοττρροοππήήςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  άάρρθθρροουυ,,  λλααμμββάάννεεττααιι  

υυππόόψψηη  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  δδύύοο  εεττώώνν  ααππόό  ττηη  δδιιάάππρρααξξηη  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  ππααρράάββαασσηηςς..  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  

ττιιμμωωρρεείίττααιι  ωωςς  υυππόόττρροοππηη  κκααιι  εεάάνν  μμέέσσαα  σσττοο  ααννωωττέέρρωω  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  φφυυσσιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  

ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  αα’’  κκααιι  ββ’’  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  22  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  άάρρθθρροουυ  ππααρρααββοούύνν  ττιιςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  4411  έέωωςς  4411ΣΣΤΤ  ττοουυ  νν..  22772255//9999  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι..  ΜΜεε  ττιιςς  

κκυυρρώώσσεειιςς  ττηηςς  υυπποοττρροοππήήςς  ττιιμμωωρρεείίττααιι    ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ττοο  ίίδδιιοο  ττοο  ννοομμιικκόό  

ππρρόόσσωωπποο  ήή  τταα  φφυυσσιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  ττοουυ  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυ  εεδδααφφίίοουυ,,  αανν  κκααιι  ττιιμμωωρρήήθθηηκκαανν,,  δδεενν  

υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σσττηηνν  ππλλήήρρηη  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  κκύύρρωωσσηηςς..  

  

55..  ΗΗ  άάρρννηησσηη  σσυυννεερργγαασσίίααςς  μμεε  ττηη  ΔΔ..ΕΕ..ΑΑ..ΒΒ..  ήή  ηη  ααννυυππαακκοοήή  σσττιιςς  υυπποοδδεείίξξεειιςς  ήή  ττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς  

αασσττυυννοομμιικκήήςς  ααρρχχήήςς  σσυυννιισσττάά  εεππιιββααρρυυννττιικκήή  ππεερρίίσστταασσηη..  

  

66..  ΟΟιι  κκυυρρώώσσεειιςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  ππααρρααγγρράάφφοουυςς  11  έέωωςς  33  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  άάρρθθρροουυ  

εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ,,  ττοο  οοπποοίίοο  εεππιιλλααμμββάάννεεττααιι  

ααυυττεεππααγγγγέέλλττωωςς  ήή  μμεεττάά  ααππόό  ααννααφφοορράά  ττηηςς  ααρρμμόόδδιιααςς  αασσττυυννοομμιικκήήςς  ααρρχχήήςς,,  ττηηςς  ΔΔ..ΕΕ..ΑΑ..ΒΒ..,,  ττηηςς  

οοιικκεείίααςς  ααθθλληηττιικκήήςς  οομμοοσσπποοννδδίίααςς  ήή  ττοουυ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  σσυυννδδέέσσμμοουυ..  ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  εείίννααιι  άάμμεεσσαα  

εεκκττεελλεεσσττήή  κκααιι  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοσσββλληηθθεείί  εεννώώππιιοονν  ττοουυ  ααρρμμόόδδιιοουυ  δδεευυττεερροοββάάθθμμιιοουυ  ππεειιθθααρρχχιικκοούύ  

οορργγάάννοουυ  κκααττάά  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς..    
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Πειθαρχικός Κώδικας  
 
Πειθαρχικές Ποινές Κ.Α.Ε. σε περίπτωση μη χορήγησης/ανάκλησης πιστοποιητικού 
συμμετοχής στο πρωτάθλημα από την Ε.Ε.Α. (άρθρο 77Α ν.2725/99, όπως ισχύει) 
 
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν.2725/99, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, οι οποίες προβλέπουν την μη χορήγηση ή την ανάκληση του πιστοποιητικού 
συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας για τους λόγους που 
αναφέρονται στο νόμο και περιέχονται στην σχετική απόφαση της Επιτροπής 
Επαγγελματικού Αθλητισμού (σε περιπτώσεις παραβάσεων που άπτονται του 
δημοσίου συμφέροντος),  η Ε.Ο.Κ. διαβιβάζει άμεσα την απόφαση της ΕΕΑ, το 
σχετικό ειδικό της πόρισμα  και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, προς το Μ..Δ.Ο. του 
ΕΣΑΚΕ για την επιβολή : α. της ποινής αποβολής από το οικείο Πρωτάθλημα, ο 
οποίος οδηγεί σε υποβιβασμό σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού 
Πρωταθλήματος ή /και  της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος β. χρηματικό 
πρόστιμο 50.000 ευρώ γ. ποινής αφαίρεσης έξι (6) βαθμών από το Πρωτάθλημα, στο 
οποίο θα συμμετέχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο . 
 
Πειθαρχικές Ποινές Κ.Α.Ε. σε περίπτωση μη χορήγησης/ανάκλησης πιστοποιητικού 
συμμετοχής στο πρωτάθλημα από την Ε.Ε.Α. (άρθρο 77Α ν.2725/99, όπως ισχύει) 
(σε περιπτώσεις λοιπών παραβάσεων εκτός αυτών που άπτονται του δημοσίου 
συμφέροντος) 
 
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν.2725/99, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, οι οποίες προβλέπουν την μη χορήγηση ή την ανάκληση του πιστοποιητικού 
συμμετοχής στο Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας για τους λόγους που 
αναφέρονται στο νόμο (σε περιπτώσεις λοιπών παραβάσεων εκτός αυτών που 
άπτονται του δημοσίου συμφέροντος) , ο ΕΣΑΚΕ, διαβιβάζει την απόφαση της ΕΕΑ, 
το σχετικό ειδικό της πόρισμα και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, προς το Μ..Δ.Ο. του 
ΕΣΑΚΕ για την επιβολή: α. της ποινής αποβολής από το οικείο Πρωτάθλημα, ο 
οποίος οδηγεί σε υποβιβασμό σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού 
Πρωταθλήματος ή /και  της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλήματος β. χρηματικό 
πρόστιμο 50.000 ευρώ γ. ποινής αφαίρεσης έξι (6) βαθμών από το Πρωτάθλημα, στο 
οποίο θα συμμετέχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 
  


