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ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ      
ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ    

ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΑΑ11  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  
22001188  ––  22001199    
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΑΑ''  
ΠΠΕΕΡΡΙΙ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  --  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

  

ΆΆρρθθρροο  11οο  
ΑΑΡΡΜΜΟΟΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  
  

ΓΓιιαα  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ααγγώώννωωνν  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  ιισσχχύύεειι  

οο  ππααρρώώνν  ΚΚααννοοννιισσμμόόςς  μμεε  τταα  ττυυχχόόνν  ΠΠααρρααρρττήήμμααττάά  ττοουυ,,  οο  ΕΕιιδδιικκόόςς  ΚΚααννοοννιισσμμόόςς  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς  OOμμάάδδωωνν  ωωςς  

ππααρράάρρττηημμαα  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  κκααιι  ααπποοττεελλοούύνν  ααννααππόόσσππαασσττοο  ττμμήήμμαα  ττοουυ  ((κκααττααρρττιισσθθεείίςς  κκααττάά  ττιιςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  9966  κκααιι  110044  ττοουυ  νν..  22772255//11999999  όόππωωςς  ιισσχχύύοουυνν))  κκααιι  οο  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόόςς  ΚΚώώδδιικκααςς  ττηηςς  

ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7777ΑΑ  ππααρρ..  33  ττοουυ  νν..  

22772255//11999999,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4411  ττοουυ  νν..  44006611//22001122..  ΓΓιιαα  τταα  θθέέμμαατταα  

τταα  οοπποοίίαα  δδεενν  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ααυυττόόνν,,  ιισσχχύύοουυνν  οοιι  ΚΚααννοοννιισσμμοοίί  ττηηςς  ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ,,  άάλλλλωωςς  ααυυττοοίί  ττηηςς  ΔΔιιεεθθννοούύςς  

ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ((FFIIBBAA))..  
  
ΆΆρρθθρροο  22οο  
ΑΑΡΡΜΜΟΟΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΣΣ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  
  

ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ππρροοκκηηρρύύσσσσεεττααιι  ττοο  εεττήήσσιιοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ααρρμμοοδδιιόόττηηττόόςς  ττοουυ..  ΟΟιι  

όόρροοιι  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  πποουυ  εεκκδδίίδδεεττααιι  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  άάρρθθρραα  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ππεερρίί  ππρροοκκηηρρύύξξεεωωνν  ππρρωωττααθθλληημμάάττωωνν..  
  
ΆΆρρθθρροο  33οο  
ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΡΡΜΜΟΟΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΟΟΣΣ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  --  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΕΕΠΠΟΟΥΥΝΝ  

  

11..  ΟΟιι  εεππίίσσηημμεεςς  δδιιοορργγααννώώσσεειιςς  πποουυ  υυππάάγγοοννττααιι  σσττηηνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή    ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  κκααιι  σσττιιςς  

οοπποοίίεεςς  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  οοιι  οομμάάδδεεςς  κκααλλααθθόόσσφφααιιρρααςς  ααννδδρρώώνν  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ      μμεελλώώνν  ττοουυ  εείίννααιι  ::  

  

αα..  ΤΤοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΚΚααλλααθθόόσσφφααιιρρααςς  ααννδδρρώώνν  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  κκααττηηγγοορρίίααςς..  

ββ..  ΚΚάάθθεε  άάλλλληη  δδιιοορργγάάννωωσσηη  πποουυ  ννόόμμιιμμαα  θθαα  ττοουυ  ααννααττεεθθεείί..  

  

22..    ΤΤαα  ππααρρααππάάννωω  ππρρωωττααθθλλήήμμαατταα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ::  

  

αα..  ΤΤηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ΝΝοομμοοθθεεσσίίααςς..  

ββ..  ΤΤοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  μμεε  τταα  ττυυχχόόνν  ΠΠααρρααρρττήήμμααττάά  ττοουυ,,  ττοουυ  

ΕΕιιδδιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς  ωωςς  ππααρράάρρττηημμαα  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  κκααιι  ααπποοττεελλοούύννττοοςς  

ααννααππόόσσππαασσττοο  ττμμήήμμαα  ττοουυ,,  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  κκααττααρρττιισσθθέέννττωωνν  κκααττάά  ττιιςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  9966  κκααιι  110044  ττοουυ  νν..  22772255//11999999  κκααιι  ττοουυ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  

ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  κκααττααρρττιισσθθέέννττοοςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7777ΑΑ  ππααρρ..  33  ττοουυ  νν..  

22772255//11999999,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4411  ττοουυ  νν..  44006611//22001122..  

γγ..  ΤΤωωνν  ιισσχχύύοοννττωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ΠΠααιιδδιιάάςς  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  ((ΕΕππίίσσηημμωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ττηηςς  

FFIIBBAA))  ..  

δδ..  ΤΤηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ηη  οοπποοίίαα  σσυυμμππλληηρρώώννεειι  ττοουυςς  ππααρρόόννττεεςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς..  

  

33..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  κκαατταασσττεείί  ααννααγγκκααίίαα  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ααγγώώννωωνν  ήή  ππρρωωττααθθλληημμάάττωωνν,,  πποουυ  δδεενν  

ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ααυυττοούύςς,,  οοιι  όόρροοιι  κκλλππ..  θθέέμμαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυςς  

ρρυυθθμμίίζζοοννττααιι  μμεε  εειιδδιικκέέςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  πποουυ  κκοοιιννοοπποοιιοούύννττααιι  σσττιιςς  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννεεςς  

ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  2200  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξήή  ττοουυςς..  

  

44..  ΓΓιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ωωςς  κκααιι  ττωωνν  ΕΕιιδδιικκώώνν  ΠΠρροοκκηηρρύύξξεεωωνν  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  πποουυ  

θθαα  εεκκδδοοθθοούύνν  κκααττ’’  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσίίνν  ττοουυ,,  όόπποουυ  γγίίννεεττααιι  ααννααφφοορράά  σσττηηνν  ««δδιιοορργγααννώώττρριιαα  ααρρχχήή»»  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  εεννννοοεείίττααιι  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

  

55..  ΕΕππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  ττοο  ααρργγόόττεερροο  έέωωςς  ττρρεειιςς    ((33))  μμήήννεεςς  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ιισσχχύύοοςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααιι    ηη  οοπποοίίαα  

θθαα  ιισσχχύύσσεειι  γγιιαα  ττηηνν  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  22001199--22002200..  
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ΆΆρρθθρροο  44οο  
ΑΑΡΡΜΜΟΟΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ    
ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

  

ΗΗ  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ττηηςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ααννδδρρώώνν  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ααννήήκκεειι  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  σσττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  

ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ήή  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  έέττεερροο  όόρργγααννοο  ήή  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  ααννααθθέέσσεειι  ττοο  σσύύννοολλοο  ήή  

μμέέρροοςς  ττωωνν    σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ττοουυ,,  μμεε  ααππόόφφαασσήή  ττοουυ  σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  οοιι  

εειιδδιικκόόττεερροοιι  όόρροοιι  κκααιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  σσυυγγκκρρόόττηησσηηςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ..  

    
ΆΆρρθθρροο  55oo  
ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΩΩΝΝ  //ΙΙΔΔΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  --  ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑ11  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  

  

ΔΔύύοο  ((22))  φφοορρέέςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  κκάάθθεε  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  σσεε  χχρρόόννοο  κκααιι  ττόόπποο  πποουυ  θθαα  κκααθθοορρίίσσεειι  

οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  κκααττόόππιινν  σσχχεεττιικκήήςς  ππρροοσσκκλλήήσσεεωωςς  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ήή  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  σσυυννάάννττηησσηη  ττωωνν  ΠΠρροοέέδδρρωωνν//ΙΙδδιιοοκκττηηττώώνν--ΜΜεεττόόχχωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  ττηηςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  

ΚΚααττηηγγοορρίίααςς..  

    

ΆΆρρθθρροο  66oo    
ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΣΣ  ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ    
  

11..  ΗΗ  χχρροοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιεεξξααχχθθεείί  ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα,,  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  μμεε  

ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..    ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  ααυυττήή  κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι  σσττιιςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  μμέέλληη  

ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  οορριιζζόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  77  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ..  

  

22..  ΤΤοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  μμεε  εειιδδιικκάά  ααιιττιιοολλοογγηημμέέννηη  ααππόόφφαασσήή  ττοουυ,,  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  

ππααρρααττεείίννεειι  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  λλήήξξηηςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττόόςς  ττοουυ,,  ήή  νναα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  ττηη  μμηη  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ..  

  

33..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι    νναα  εεννηημμεερρώώννοουυνν  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή    φφιιλλιικκώώνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυςς    

άάμμεεσσαα  μμεεττάά  ττηη  σσυυμμφφωωννίίαα  ττοουυςς  γγιιαα  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  σσεε  ττοουυρρννοουυάά  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίααςς..    

  

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΒΒ''  
ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  --  ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ––  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ--

ΚΚΑΑΕΕ  

  

ΆΆρρθθρροο  77oo    
ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΕΕΙΙΣΣ  
  

αα..  ΠΠρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααττααρρττίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ηη  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  

δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  πποουυ  ααννήήκκεειι  σσττηηνν  ααρρμμοοδδιιόόττηηττάά  ττοουυ..  

  

ββ..  ΗΗ  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  μμεεττάά  ττηηνν  έέγγκκρριισσήή  ττηηςς  ααππόό  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ήή  ττηηνν  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  

ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι  σσττιιςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  μμέέλληη  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ττρρεειιςς  ((33))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  

έέννααρρξξηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  

ΆΆρρθθρροο  88oo    
ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗΣΣ  
  

ΗΗ  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ::  

  

αα..  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  σσττοο  οοπποοίίοο  ααννααφφέέρρεεττααιι..  

ββ..  ττοονν  υυππεεύύθθυυννοο  γγιιαα  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  φφοορρέέαα,,  όόρργγααννοο,,  εεππιιττρροοππήή  κκλλππ..  

γγ..  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  έέννααρρξξήήςς  ττοουυ..  

δδ..  ΤΤιιςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  μμέέλληη  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  κκααιι  ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  ((ααρριιθθμμόόςς,,  κκααττηηγγοορρίίεεςς  κκλλππ))  πποουυ  δδιικκααιιοούύννττααιι  

σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  

εε..  ττηηνν  ππρροοθθεεσσμμίίαα  υυπποοββοολλήήςς  ττωωνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  σσεε  ααυυττόό..  

σσττ..    ττοονν  ττόόπποο  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν..  

ζζ..  ττοο  σσύύσσττηημμαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  
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ηη..  ττιιςς  ηημμέέρρεεςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν..  

θθ..  θθέέμμαατταα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοονν  οορριισσμμόό  γγηηππέέδδωωνν  πποουυ  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσοουυνν  ωωςς  έέδδρρεεςς  ττοουυςς  οοιι  σσυυμμμμεεττέέχχοουυσσεεςς  

οομμάάδδεεςς    γγιιαα  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς..  

ιι..  ττοουυςς  οοιικκοοννοομμιικκοούύςς  όόρροουυςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ττωωνν  σσχχέέσσεεωωνν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

κκααιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  --    μμεελλώώνν  ττοουυ  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  σσεε  ααυυττόό..  

ιιαα..  ττοο  ύύψψοοςς  ττωωνν  χχρρηημμααττιικκώώνν  πποοσσώώνν  πποουυ  θθαα  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  σσττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς,,  κκρριιττέέςς  κκααιι  ττεεχχννιικκοούύςς  

ππααρρααττηηρρηηττέέςς..  

ιιββ..  τταα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ττιιμμήή  κκααιι  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  κκααιι  ππρροοσσκκλλήήσσεεωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  θθέέμμαατταα..  

ιιγγ..  τταα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  ύύψψοοςς  κκααιι  ττοο  εείίδδοοςς  ττωωνν  ππααρρααββόόλλωωνν  ττωωνν  εεννσσττάάσσεεωωνν  πποουυ  θθαα  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι,,  

θθέέμμαατταα..  

ιιδδ..  ττοονν  κκααθθοορριισσμμόό  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  πποουυ  υυπποοββιιββάάζζοοννττααιι..  

ιιεε..  ππρρόόββλλεεψψηη  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ιισσοοββααθθμμίίααςς  δδύύοο  ήή  ππεερριισσσσοοττέέρρωωνν  οομμάάδδωωνν..  

ιισσττ..  έέππααθθλλαα  κκααιι  ββρρααββεείίαα..  

ιιζζ..  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααννααδδιιααρρθθρρώώσσεεωωςς  κκααττηηγγοορριιώώνν,,  υυππόό  ττοουυςς  όόρροουυςς  κκααιι  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττοουυ  ννόόμμοουυ..  

ιιηη..  ττοο  ππρρωωττόόκκοολλλλοο  ααπποοννοομμώώνν..  

ιιθθ..  οοττιιδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  ααφφοορράά  σσττηηνν  δδιιοορργγάάννωωσσηη  κκααιι  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααθθώώςς  

κκααιι  οοττιιδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  δδεενν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  οοιικκεείίοουυςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς..  

  

ΆΆρρθθρροο    99oo    
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΕΕΩΩΝΝ  
  
11..  ΗΗ  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ππρρέέππεειι  νναα  ρρυυθθμμίίζζεειι  μμεε  κκάάθθεε  δδυυννααττήή  λλεεππττοομμέέρρεειιαα  ττηη  

δδιιοορργγάάννωωσσηη  κκααιι  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  όόσσαα  οορρίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  

ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ααυυττώώνν..  

  

22..  ΕΕάάνν  σσυυννττρρέέχχεειι  λλόόγγοοςς,,  πποουυ  ααπποοκκλλεείίεειι  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ,,  ααυυττόόςς  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  ααννααφφέέρρεεττααιι  ρρηηττάά  σσττηη  σσχχεεττιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηη  σσχχεεττιικκήή  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

  

33..  ΔΔεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  κκααμμίίαα  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  όόρρωωνν  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  μμεεττάά  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  

οοιικκεείίοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΤΤυυχχόόνν  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ήή  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  μμπποορρεείί  νναα  γγίίννεειι  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  

ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ήή  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  σσααρράάνντταα  οοκκττώώ  ((4488))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  

ώώρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ηη  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκοοιιννοοπποοιιηηθθεείί  σσττιιςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  μμέέλληη  ττοουυ  

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  πποουυ  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  σσεε  ααυυττόό  εείίκκοοσσιι  ττέέσσσσεερριιςς  ((2244))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ώώρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ..  

    

44..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  θθέέμμαα  πποουυ  δδεενν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  οοιικκεείίαα  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήή  ττοονν  ππααρρόόνντταα  

ΚΚααννοοννιισσμμόό,,  ααπποοφφαασσίίζζεειι  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό    ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

  

55..  ΌΌπποουυ  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ααννααφφέέρρεεττααιι  ηη  λλέέξξηη  ""ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα"",,  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  

πποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  κκααττάά  ττηηνν  κκααννοοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  κκααιι  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττωωνν  ppllaayy  ooffffss..  

  

ΆΆρρθθρροο    1100oo    
ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  

  

11..  ΗΗ  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  σσττοο  οοιικκεείίοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  

εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  υυππόό  ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  ττηηςς  ππλλήήρρωωσσηηςς  ααππόό  ααυυττέέςς  ττωωνν  υυππόό  ττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα  

κκααιι  ττοουυςς  ιισσχχύύοοννττεεςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεεωωνν..  

  

22..  ΣΣττιιςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  οοιι  οομμάάδδεεςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  δδεενν  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττιιςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς,,  ππααρρ''  όόττιι  

υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ππααρράάγγρρααφφοο,,  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  πποοιιννέέςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  

σσττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  κκααιι  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  

ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

  

33..  ΟΟιι  πποοιιννέέςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ππααρράάγγρρααφφοο,,  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  

ααπποοχχώώρρηησσηηςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  λλήήξξηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  σσττοο  οοπποοίίοο  

σσυυμμμμεεττέέχχεειι..  

  

44..      ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  δδύύοο  εεππίίσσηημμωωνν  ααγγώώννωωνν  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττηηςς  ίίδδιιααςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  μμέέσσαα  σσεε  δδιιάάσσττηημμ2244  

ωωρρώώνν..    
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ΆΆρρθθρροο  1111oo    
ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  
  

11..  ΜΜέέσσαα  σσττηηνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  ααππόό  ττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ππρροοθθεεσσμμίίαα,,  κκάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  

υυπποοββάάλλεειι  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα,,  σσττοο  οοπποοίίοο  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  λλάάββεειι  

μμέέρροοςς..  

  

22..  ΗΗ  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααπποοττεελλεείί  σσύύμμββαασσηη  ααννεεππιιφφύύλλαακκττηηςς  

ππρροοσσχχώώρρηησσηηςς  ττωωνν  ΜΜεελλώώνν  σσττοουυςς  ααγγωωννιισσττιικκοούύςς  όόρροουυςς  ττηηςς  οοιικκεείίααςς  ππρροοκκήήρρυυξξηηςς  κκααιι  σσττιιςς  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  κκααννοοννιισσμμοούύςς..  ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  εεππιιφφύύλλααξξηη  θθεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  δδεενν  έέχχεειι  γγρρααφφεείί..  ΗΗ  δδήήλλωωσσηη  

σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  δδεεσσμμεεύύεειι  εεππίίσσηηςς  ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς,,  ττοουυςς  ππρροοπποοννηηττέέςς  κκααιι  κκάάθθεε  άάλλλλοο  φφυυσσιικκόό  ππρρόόσσωωπποο  ττοουυ  

ΜΜέέλλοουυςς,,  χχωωρρίίςς  νναα  ααππααιιττεείίττααιι  ιιδδιιααίίττεερρηη  σσυυμμφφωωννίίαα  μμεεττααξξύύ  ααυυττώώνν  κκααιι  ττηηςς  δδιιοορργγααννώώττρριιααςς  ααρρχχήήςς..  

  

33..  ΗΗ  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  εεππίί  εειιδδιικκοούύ  κκααιι  εεννιιααίίοουυ  εεννττύύπποουυ,,  ττοο  οοπποοίίοο  χχοορρηηγγεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσεε  ααυυττόό,,  υυπποογγρράάφφεεττααιι  ααππόό  

ττοουυςς  ννοομμίίμμοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  κκααιι  ττίίθθεεττααιι  ηη  σσφφρρααγγίίδδαα  ααυυττήήςς..  

  

44..  ΣΣττηη  δδήήλλωωσσηη  ααυυττήή  ππρρέέππεειι  ααππααρρααίίττηητταα  νναα  ααννααφφέέρροοννττααιι  ::  

  

αα))  ΗΗ  ππλλήήρρηηςς  εεππωωννυυμμίίαα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  γγιιαα  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  ττρροοπποοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς  οοπποοίίαα  ιισσχχύύοουυνν  τταα  

ααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  5566..  

ββ))  ΗΗ  κκύύρριιαα  έέδδρραα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ήή    κκααιι  ηη  δδεευυττεερρεεύύοουυσσαα  έέδδρραα  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  γγιιαα  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1144  

ππααρρ..  77    ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς..  

γγ))  ΗΗ  ππλλήήρρηηςς  δδιιεεύύθθυυννσσηη  κκααιι  τταα  φφοορροολλοογγιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  

δδ))  ΤΤαα  ττηηλλέέφφωωνναα,,  ττοο  ffaaxx,,  ηη  εεππίίσσηημμηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ((ee--mmaaiill))  κκααιι  ηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  εεππίίσσηημμηηςς  

ιισσττοοσσεελλίίδδααςς  ((δδιικκττυυαακκοούύ  ττόόπποουυ))  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..    

εε))  ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ««χχοορρηηγγοούύ»»,,  ηη  εεππωωννυυμμίίαα  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ππρροοββάάλλλλεεττααιι  μμέέσσωω  ττηηςς  εεππωωννυυμμίίααςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  

σσττ))  ΤΤοο  γγήήππεεδδοο  ττοο  οοπποοίίοο  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ωωςς  έέδδρραα  ττηηςς..    ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  

ηη  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  δδιιααθθέέττεειι  ιιδδιιόόκκττηηττοο  γγήήππεεδδοο,,  θθαα  ππρρέέππεειι,,  μμααζζίί  μμεε  ττηηνν  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς,,  νναα  υυπποοββάάλλεειι  σσττηηνν  

ΔΔιιοορργγααννώώττρριιαα  ααρρχχήή  ((ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..))  εεππίίσσηημμοο  έέγγγγρρααφφοο  ((σσεε  ππρρωωττόόττυυπποο))  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ββεεββααιιώώννεεττααιι  ηη  

ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ττοουυ  δδηηλλωωμμέέννοουυ  ωωςς  έέδδρρααςς  γγηηππέέδδοουυ,,  άάλλλλωωςς  ηη  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  δδεενν  

ιισσχχύύεειι..  ΣΣττοο  έέγγγγρρααφφοο  δδιιαα  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  θθαα  ππααρρααχχωωρρεείίττααιι  σσττηη  ΚΚΑΑΕΕ  ηη  χχρρήήσσηη  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ωωςς  έέδδρραα  ττηηςς,,  θθαα  

ππρρέέππεειι  εεππίίσσηηςς  νναα  ααννααφφέέρρεεττααιι  όόττιι  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  δδύύννααττααιι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  οοπποοττεεδδήήπποοττεε  ττοο  γγήήππεεδδοο  γγιιαα  ττηηνν  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  σσττοο  οοπποοίίοο  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  χχωωρρίίςς  

ππεερριιοορριισσττιικκοούύςς  όόρροουυςς  κκααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  ιισσχχύύοοννττεεςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  κκααιι  ΠΠρροοκκηηρρύύξξεειιςς..  ΣΣεε  κκάάθθεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ππρροοσσκκοομμίίσσεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  μμααζζίί  μμεε  τταα  άάννωω  έέγγγγρρααφφαα  κκααιι  ττηηνν  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  σσττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα  άάδδεειιαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  άάννωω  γγηηππέέδδωωνν  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη..  

ζζ))  ΗΗ  ππλλήήρρηηςς  οοννοομμαασσίίαα  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ..  

ηη))  ΗΗ  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ..  

θθ))  ΗΗ  χχωωρρηηττιικκόόττηητταα    ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ..  

ιι))  ΤΤαα  ππλλήήρρηη  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ιιδδιιοοκκττήήττηη  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ..  

ιιαα))  ΤΤαα  χχρρώώμμαατταα  ττηηςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  σσεε  δδύύοο  ττύύπποουυςς  ((ααννοοιιχχττόόχχρρωωμμοο  κκααιι  

σσκκοουυρρόόχχρρωωμμοο))..  

ΤΤααυυττόόχχρροονναα  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  κκααιι  μμαακκέέτταα  ττωωνν  εεμμφφααννίίσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  έέγγκκρριισσηηςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  

ιισσχχύύοουυνν  τταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  4488  ππααρρ..  22..99..  

ιιββ))  ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ttiicckkeettiinngg  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  σσυυννεερργγάάζζοοννττααιι  κκααθθώώςς  οο  ιισσττόόττοοπποο  ππώώλληησσηηςς  εειισσιιττηηρρίίωωνν  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  

ιιγγ))  ΤΤοο  εεππίίσσηημμοο  ψψηηφφιιαακκόό  λλοογγόόττυυπποο  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  

  

55..  ΗΗ  ααννωωττέέρρωω  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννοοδδεεύύεεττααιι  ααππόό  ::  

  

ΑΑ..  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ  κκααττ’’  άάρρθθρροονν  7777ΑΑ  ππααρρ..  33  ττοουυ  νν..22772255//11999999  ωωςς  ιισσχχύύεειι,,  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκοούύ  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  

εεκκττόόςς  αανν  ααυυττόό  έέχχεειι  υυπποοββλληηθθεείί  ννωωρρίίττεερραα..  ΓΓιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  άάννωω  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκοούύ  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ηη  

δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1177  §§  44  ττοουυ  νν..  33447799//22000066  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  

δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  κκααθθ’’  οοιιοοδδήήπποοττεε  χχρροοννιικκόό  σσηημμεείίοο  ααυυττοούύ  ττοο  άάννωω  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  

αανναακκλληηθθεείί  κκααιι  υυππόό  ττηηνν  ππρροουυππόόθθεεσσηη  ττηηςς  ττήήρρηησσηηςς  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς,,  

εεππέέρρχχοοννττααιι  σσωωρρεευυττιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  σσυυννέέππεειιεεςς::  αα))  ααπποοββάάλλλλεεττααιι  ααυυττοοδδίίκκααιιαα  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  

ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ττηηςς  οοιικκεείίααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  

ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  εειισσήήγγηησσηη--ππααρρααπποομμππήή  υυππόό  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ββ))  εεκκππίίππττεειι  ααυυττοοδδίίκκααιιαα  οο  

εεκκππρρόόσσωωππόόςς  ττηηςς  ααππόό  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  μμέέλλοουυςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  γγ))  αακκυυρρώώννοοννττααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  
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όόλλωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  κκααττάά  ττηηνν  οοιικκεείίαα  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο,,  δδ))  δδεενν  

ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  κκααιι  ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  μμεε  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  οομμάάδδεεςς..  

  

ΒΒ..  ΒΒεεββααίίωωσσηη,,  πποουυ  θθαα  εεκκδδίίδδεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  μμεεττάά  ααππόό  ααίίττηησσηη  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  

ππιισσττοοπποοιιεείίττααιι  ηη  εεκκππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  ααννααγγόόμμεεννωωνν  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ήή  σσττιιςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  

ππεερριιόόδδοουυςς  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππρροοςς  ααυυττόόνν  ήή  οο  δδιιαακκααννοοννιισσμμόόςς  πποουυ  

σσυυμμφφωωννήήθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  κκιι  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  τταακκττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  άάννωω  

υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  κκααιι  οοιι  σσυυννέέππεειιεεςς  μμηη  ττήήρρηησσήήςς  ττοουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  

ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ((ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ)),,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  έέγγγγρρααφφοο  πποουυ  θθαα  κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  

ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ππρροοςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  μμεεττάά  ααππόό  ααίίττηησσηη  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ήή  οο  δδιιαακκααννοοννιισσμμόόςς  πποουυ  σσυυμμφφωωννήήθθηηκκεε  γγιιαα  ττηηνν  

τταακκττοοπποοίίηησσήή  ττοουυςς..    

  

ΓΓ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  έέλλλλεειιψψηηςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  

σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001188--22001199  κκααττάά  ττοουυςς  

όόρροουυςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς   

ΕΕιιδδιικκάά  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  ττοουυ  ααννααφφεερρόόμμεεννοουυ  ααννωωττέέρρωω  υυππόό  ΑΑ’’  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκοούύ,,  αακκοολλοουυθθεείίττααιι  ηη  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  κκααττααρρττιισσθθέέννττοοςς  σσεε  εεκκττέέλλεεσσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7777ΑΑ  ππααρρ..  33  

ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4411  ττοουυ  νν..  44006611//22001122,,    

ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  κκααιι    όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  ππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  

θθέέσσηηςς  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  οομμάάδδααςς,,  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  κκααιι--  αανν  ααππααιιττεείίττααιι--  ηη  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  σσττιιςς  οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίαα..    

  

ΆΆρρθθρροο  1122οο  
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  --  ΚΚΑΑΕΕ  
  

ΗΗ  εεππίίσσηημμηη  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  μμεε  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ//μμέέλληη  ττοουυ  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  κκααττάά  ββάάσσηη  μμέέσσωω  

ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ  ((ee--mmaaiill)),,  ττοο  οοπποοίίοο  εεππιιττρρέέππεειι  ττηη  ββεεββααίίωωσσηη  λλήήψψεεωωςς  ττωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν  

((ααπποοδδεειικκττιικκόό  ααννάάγγννωωσσηηςς))  κκααιι  μμόόννοο  σσττηη  ππεερρίίππττωωσσηη  ττεεχχννιικκώώνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν  ήή  άάλλλλοουυ  κκωωλλύύμμααττοοςς,,  ηη  

εεππιικκοοιιννωωννίίαα  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  μμεε  ττηη  μμέέθθοοδδοο  ττηηςς  ττηηλλεεοομμοοιιοοττυυππίίααςς  ((ffaaxx))..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ//μμέέλληη  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  δδηηλλώώσσοουυνν  σσττοονν  ΣΣύύννδδεεσσμμοο  έένναα  μμήήνναα  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηνν  

εεππίίσσηημμηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ  ((ee--mmaaiill)),,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  έέχχεειι  εελλάάχχιισσττοο  όόγγκκοο  λλήήψψεεωωςς  

2200  MMbb  ––χχωωρρίίςς  κκαατταακκεερρμμααττιισσμμόό  ττοουυ  εειισσεερρχχοομμέέννοουυ--  κκααιι  θθαα  θθεεωωρρεείίττααιι  ππλλέέοονν  οο  εεππίίσσηημμοοςς  δδίίααυυλλοοςς  

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  μμεε  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ,,  μμεε  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  εελλέέγγχχεεττααιι  κκααθθηημμεερριιννάά  ααππόό  ααρρμμόόδδιιοο  υυππάάλλλληηλλοο  ττηηςς  

ΚΚΑΑΕΕ..  ΚΚάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  γγννωωσσττοοπποοιιεείί  άάμμεεσσαα  εεγγγγρράάφφωωςς  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  οοιιααδδήήπποοττεε  ααλλλλααγγήή  ττηηςς  

εεππίίσσηημμηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  δδιιεεύύθθυυννσσήήςς  ττηηςς  ήή  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ffaaxx..    
  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΓΓ''  
ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

  

ΆΆρρθθρροο  1133οο  
ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
    

11..  ΟΟιι  ααθθλληηττιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  πποουυ  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  σσαανν  έέδδρρεεςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττιιςς  δδηηλλώώσσεειιςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  

ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1111  κκααιι  γγννωωσσττοοπποοιιοούύννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσττοουυςς  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς  κκααιι  σσττοουυςς  λλοοιιπποούύςς  

εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοουυςς  φφοορρεείίςς  μμεε  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ααγγώώννωωνν  ττοο  οοπποοίίοο  κκααττααρρττίίζζεειι..  ΠΠρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  

χχρρήήσσηη  κκάάθθεε  εεννόόςς  ααππόό  τταα  γγήήππεεδδαα  ααυυττάά  εείίννααιι  οο  χχααρραακκττηηρριισσμμόόςς  ττοουυ  ωωςς  κκααττάάλλλληηλλοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  

οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  ηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  άάδδεειιααςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ααππόό  ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  ααρρχχέέςς  σσύύμμφφωωνναα  

μμεε  ττιιςς  εεκκάάσσττοοττεε  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς..  

  

22..  ΓΓιιαα  νναα  χχααρραακκττηηρριισσθθεείί  έένναα  γγήήππεεδδοο  κκααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  ττηηνν  ττέέλλεεσσηη  ααγγώώννωωνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππλληηρροοίί  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  πποουυ  εεππιιββάάλλλλοουυνν  οοιι  οοιικκεείίεεςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  ττιιςς  εεξξήήςς  ππρρόόσσθθεεττεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ::  

  

1133..11  ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  ττοουυ  ΑΑγγωωννιισσττιικκοούύ  ΧΧώώρροουυ  

  

ΟΟ  κκύύρριιοοςς  ααγγωωννιισσττιικκόόςς  χχώώρροοςς  ππρρέέππεειι  νναα  ππλληηρροοίί  ττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς::  

  

αα..  ΝΝαα  δδιιααθθέέττεειι  ππααρρκκέέ  ((ξξύύλλιιννοο))  σσεε  κκααττάάσστταασσηη  άάρριισσττηη,,  οορρθθώώςς  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοο,,  ττοο  οοπποοίίοο  ππρρέέππεειι  νναα  

ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσττιιςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  πποουυ  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  σσττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ττηηςς  FFIIBBAA..  ΤΤοο  γγήήππεεδδοο  
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κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  μμπποορρεείί  νναα  δδιιααθθέέττεειι  μμόόννιιμμοο  ξξύύλλιιννοο  ππάάττωωμμαα  ήή  κκιιννηηττόό  ξξύύλλιιννοο  ππάάττωωμμαα..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  

δδιιααθθέέττεειι  λλεείίαα  εεππιιφφάάννεειιαα  κκααιι  νναα  εείίννααιι  ααππααλλλλααγγμμέέννοο  ααππόό  κκάάθθεε  εεμμππόόδδιιοο  κκααιι  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ααννττιικκεείίμμεεννοο  

σσττααθθεερρόό  ήή  κκιιννηηττόό,,  πποουυ  εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  εεννόόχχλληησσηη  ήή  ττρρααυυμμααττιισσμμόό  σσττοουυςς  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττααςς  

σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς..  

ββ..  ΔΔεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  κκααννέένναα  εεμμππόόδδιιοο  ππάάννωω  ααππόό  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  σσεε  ύύψψοοςς  κκάάττωω  

ττωωνν  εεππττάά  μμέέττρρωωνν..  

γγ..  ΟΟιι  δδιιαασσττάάσσεειιςς  ττοουυ    ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ    νναα    εείίννααιι  σσύύμμφφωωννεεςς  μμεε  όόσσαα  οορρίίζζοουυνν  οοιι  κκααννοοννιισσμμοοίί  ππααιιδδιιάάςς  

ττηηςς  FFIIBBAA..  

δδ..  ΗΗ  ααππόόσστταασσηη  ττωωνν  θθεεααττώώνν  ααππόό  ττιιςς  γγρρααμμμμέέςς  ττωωνν  οορρίίωωνν  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  22μμ..  

εε..  ΘΘέέσσεειιςς  εεννττόόςς  γγηηππέέδδοουυ::  ΟΟιι  θθέέσσεειιςς  ααυυττέέςς  θθαα  ππρροοοορρίίζζοοννττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  γγιιαα  κκααρρέέκκλλεεςς,,  πποολλυυθθρρόόννεεςς  

κκααιι  bbooxxeess  πποουυ  θθαα  μμπποορροούύνν  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν  κκααττάά  μμήήκκοοςς  ττωωνν  ππλλααγγίίωωνν  γγρρααμμμμώώνν  ααππέέννααννττιι  ααππόό  ττοουυςς  

ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  σσττοο  μμιισσόό  μμήήκκοοςς    ττηηςς  γγρρααμμμμήήςς  σσττοο  ππλλάάιι  ττηηςς  μμππαασσκκέέττααςς  κκααιι  ππίίσσωω  ααππόό  lleedd  ήή  

σσττααθθεερρέέςς  δδιιααφφηημμιισσττιικκέέςς  ππιινναακκίίδδεεςς..  ΟΟιι  ααννωωττέέρρωω  πποολλυυθθρρόόννεεςς,,  κκααρρέέκκλλεεςς  κκααιι  bbooxxeess  θθαα  εείίννααιι  

ττοοπποοθθεεττηημμέένναα//εεςς  ααππεευυθθεείίααςς  σσττοο  δδάάππεεδδοο  κκααιι  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  ααππόόσστταασσηη  μμιικκρρόόττεερρηη  ττοουυ  

22,,0000  μμέέττρρωωνν    ααππόό  ττηηνν  ππλλααϊϊννήή  γγρρααμμμμήή  εείίττεε  ττηη  ββαασσιικκήή  γγρρααμμμμήή,,  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  

ΑΑσσττυυννοομμίίαα  ήή  ΔΔιιααιιττηηττήήςς  ήή  οο  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  ππααρρααττηηρρήήσσεειι  οοιιααδδήήπποοττεε  σσυυμμββάάνν  ττοο  

οοπποοίίοο  εεμμπποοδδίίζζεειι  ττηηνν  ααππρρόόσσκκοοππττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  λλόόγγωω  ττηηςς  εεγγγγύύττηηττααςς  ττωωνν  κκααθθήήμμεεννωωνν  σσττιιςς  

ααννωωττέέρρωω  θθέέσσεειιςς  θθεεααττώώνν,,  μμπποορρεείί  νναα  ζζηηττήήσσεειι  ααππόό  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ      ττηηνν  εεκκκκέέννωωσσηη  ααυυττώώνν....  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  εεππεειισσοοδδίίωωνν  ααππόό  ττοουυςς  κκααθθήήμμεεννοουυςς  σσττιιςς  ααννωωττέέρρωω  θθέέσσεειιςς  θθεεααττέέςς,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

ηη  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  πποοιιννήή  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  

ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ήή  ττοουυ  ΔΔιιααιιττηηττήή  ήή  ττηηςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς..    

  
1133..22  ΤΤααμμππλλόό,,  ΣΣττεεφφάάννιιαα  κκααιι  ΣΣττηηρρίίγγμμαατταα  ΜΜππαασσκκέέττααςς  
  

αα..  ΤΤαα  ττααμμππλλόό  ππρρέέππεειι  εείίννααιι  κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  ααππόό  μμοοννοοκκόόμμμμααττοο,,  δδιιααφφααννέέςς,,  εεννιισσχχυυμμέέννοο  υυλλιικκόό  --  

11..880000mmmm  ((σσυυνν  ττοο  πποολλύύ  3300mmmm))  οορριιζζοοννττίίωωςς  κκααιι    11..005500mmmm  ((σσυυνν  2200mmmm))    κκααθθέέττωωςς  κκααιι  ηη  κκάάττωω  ππλλεευυρράά  

θθαα  ααππέέχχεειι  229900εεκκ  ααππόό  ττοο  δδάάππεεδδοο..  ΤΤαα  ττεεχχννιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  κκααιι  ηη  δδιιααγγρράάμμμμιισσηη  ττωωνν  ττααμμππλλόό  θθαα  εείίννααιι  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ττηηςς  FFIIBBAA..  

ββ..  ΣΣττηηνν  κκάάττωω  δδεεξξιιάά  γγωωννίίαα  κκάάθθεε  ττααμμππλλόό  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  σσττηηνν  ββάάσσηη  σσττήήρριιξξηηςς  ττηηςς  σσττεεφφάάννηηςς  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα    χχοορρηηγγηηθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ((ββλλ..  σσχχεεττ..γγρρααφφιικκέέςς  
ππααρραασσττάάσσεειιςς))..  
--  ΟΟιι  γγρρααμμμμέέςς  ττωωνν  ττααμμππλλόό  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  λλεευυκκέέςς..  

--  ΤΤαα  όόρριιαα  ττοουυ  ττααμμππλλόό  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  ααππόό  μμιιαα  γγρρααμμμμήή  κκιι  έένναα  οορρθθοογγώώννιιοο  ππίίσσωω  ααππόό    ττοο  σσττεεφφάάννιι  ωωςς  

εεξξήήςς::    

  ΕΕξξωωττεερριικκέέςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς    559900mmmm    ((σσυυνν  ττοο  πποολλύύ  2200mmmm))  οορριιζζόόννττιιαα  κκααιι  445500mmmm  ((σσυυνν  ττοο  πποολλύύ  88mmmm))  

κκάάθθεετταα..  

  ΗΗ  ππάάννωω  άάκκρρηη  ττοουυ  οορρθθοογγωωννίίοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσττοο  ίίδδιιοο  εεππίίππεεδδοο  μμεε  ττηη  κκοορρυυφφήή  ττηηςς  σσττεεφφάάννηηςς  κκααιι  

115500mmmm  ((μμεείίοονν  22mmmm))  ππάάννωω  ααππόό  ττηη  κκάάττωω  άάκκρρηη  ττοουυ  ττααμμππλλόό..  

  

ΚΚάάθθεε  ττααμμππλλόό  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεξξοοππλλιισσμμέέννοο  μμεε  φφωωττιισσμμόό    γγύύρρωω  ααππόό  ττηη  ππεερρίίμμεεττρροο  ττοουυ,,  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοο  

μμέέσσαα  σστταα  όόρριιαα  ττωωνν  γγρρααμμμμώώνν  ττοουυ  ττααμμππλλόό  κκααιι  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ααννάάββεειι  μμεε  κκόόκκκκιιννοο  χχρρώώμμαα  όότταανν  ττοο  ρροολλόόιι  ττοουυ  

ααγγώώνναα  ηηχχήήσσεειι  γγιιαα  ττοο  ττέέλλοοςς  μμιιααςς  ππεερριιόόδδοουυ..  ΟΟ  φφωωττιισσμμόόςς  ααυυττόόςς  θθαα  έέχχεειι  εελλάάχχιισσττοο  ππλλάάττοοςς  1100mmmm  κκααιι  

κκααλλύύππττεειι  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  9900%%  ττηηςς  ππεερριιμμέέττρροουυ  ττοουυ  ττααμμππλλόό..  
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ΔΔιιααγγρράάμμμμιισσηη  ττααμμππλλόό  

--  ΗΗ  κκεεννττρριικκήή  κκάάθθεεττηη  γγρρααμμμμήή  σσττηηνν  μμππρροοσσττιιννήή  ττοουυςς  εεππιιφφάάννεειιαα,,  εεκκττεείίννεεττααιι  ππρροοςς  ττοο  έέδδααφφοοςς,,  θθαα  ααγγγγίίζζεειι  

σσεε    έένναα  σσηημμεείίοο  ττοουυ  εεδδάάφφοουυςς,,    11..220000mmmm  ααππόό  ττοο    κκεεννττρριικκόό  εεσσωωττεερριικκόό    σσηημμεείίοο  κκάάθθεε  ττεελλιικκήήςς  γγρρααμμμμήήςς,,  

σσεε  μμιιαα  φφαανντταασσττιικκήή  γγρρααμμμμήή  ζζωωγγρρααφφιισσμμέέννηη  σσεε  κκάάθθεεττεεςς    γγωωννίίεεςς  σσττηη  ττεελλιικκήή  γγρρααμμμμήή..  

ΟΟιι  κκάάττωω  ππλλεευυρρέέςς  κκααιι  γγωωννίίεεςς  ττωωνν  ττααμμππλλόό  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοφφυυλλάάσσσσοοννττααιι  κκααττάάλλλληηλλαα  μμεε  λλάάσσττιιχχοο  ήή  άάλλλλοο  

ππααρρόόμμοοιιοο  υυλλιικκόό..  ΗΗ  ππρροοσσττααττεευυττιικκήή  μμόόννωωσσηη  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  έένναα  χχρρώώμμαα  κκααιι  νναα  εείίννααιι  ίίδδιιοο  κκααιι  σστταα  δδύύοο  

ττααμμππλλόό..  ΤΤοο  ππάάχχοοςς  ττηηςς  ππρροοσσττααττεευυττιικκήήςς  μμόόννωωσσηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααππόό  2200--2277mmmm  σσττηηνν  εεμμππρρόόςς,,  ππίίσσωω  κκααιι  

ππλλάάγγιιαα  εεππιιφφάάννεειιαα..  ΗΗ  ππρροοσσττααττεευυττιικκήή  μμόόννωωσσηη    ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ππάάχχοοςς  4488--5555mmmm  σσττηηνν  κκάάττωω  ππλλεευυρράά  ττοουυ  

ττααμμππλλόό..  

ΗΗ  ππρροοσσττααττεευυττιικκήή  μμόόννωωσσηη  θθαα  κκααλλύύππττεειι  ττηηνν  κκάάττωω  εεππιιφφάάννεειιαα  ττοουυ  κκάάθθεε  ττααμμππλλόό  κκααιι  ττωωνν  ππλλεευυρριικκώώνν  

εεππιιφφααννεειιώώνν,,  σσεε  ααππόόσστταασσηη  335500--445500mmmm  ααππόό  ττηηνν  κκοορρυυφφήή..  ΗΗ  εεμμππρρόόςς  κκααιι  ππίίσσωω  εεππιιφφάάννεειιαα  ππρρέέππεειι  νναα  

κκααλλύύππττεεττααιι  μμεε  μμιιαα  εελλάάχχιισσττηη  ααππόόσστταασσηη  2200--2255mmmm  ααππόό  ττοο  κκάάττωω  ττμμήήμμαα  ττοουυ  κκάάθθεε  ττααμμππλλόό..  

    ΗΗ  ππρροοσσττααττεευυττιικκήή  μμόόννωωσσηη  ττηηςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  σσττήήρριιξξηηςς  ττοουυ  ττααμμππλλόό  θθαα  κκααλλύύππττεειι::  
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  TToo  κκάάθθεεττοο  άάκκρροο  σσεε  κκάάθθεε  ππλλεευυρράά,,  σσεε  εελλάάχχιισσττοο  ύύψψοοςς  22..115500mmmm  ααππόό  ττοο  έέδδααφφοοςς  κκααιι  σσεε  μμεε  εελλάάχχιισσττοο  

ππάάχχοοςς  110000mmmm..  

  ΗΗ  κκάάττωω  κκααιι  ππλλεευυρριικκήή  εεππιιφφάάννεειιαα  ττοουυ  υυπποοσσττηηρριικκττιικκοούύ  ββρρααχχίίοονναα  ττοουυ  ττααμμππλλόό,,  ααππόό  ττηηνν  ππίίσσωω  

εεππιιφφάάννεειιαα  ττοουυ  ττααμμππλλόό,,  ππάάννωω  εελλάάχχιισσττοο  μμήήκκοοςς  11..220000mmmm  κκααττάά  μμήήκκοοςς  ττοουυ  ββρρααχχίίοονναα,,  μμεε  εελλάάχχιισσττοο  

ππάάχχοοςς  2255mmmm,,  

γγ..  ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οομμάάδδααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  δδύύοο  εεφφεεδδρριικκάά  

ττααμμππλλόό  ππρροοςς  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  υυππααρρχχόόννττωωνν  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααυυττάά  σσππάάσσοουυνν,,  μμεε  ττηη  σσττεεφφάάννηη  ήήδδηη  

ττοοπποοθθεεττηημμέέννηη  κκααννοοννιικκάά  σσεε  έένναα  ααππόό  ααυυττάά..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  οομμάάδδαα  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  τταα  

ααππααρρααίίττηητταα  ττεεχχννιικκάά  μμέέσσαα  κκααιι  δδιιααθθέέσσιιμμοο  εεκκππααιιδδεευυμμέέννοο  ππρροοσσωωππιικκόό  γγιιαα  ττηηνν  άάμμεεσσηη  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  

άάννωω  εειιδδώώνν,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  σσεε  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ττρριιάάνντταα  ((3300))  λλεεππττώώνν,,  ττοο  ααννώώττααττοο,,  

ααππόό  ττηηνν  θθρρααύύσσηη  ττοουυ  ττααμμππλλόό,,  άάλλλλωωςς  οο  ααγγώώννααςς  δδιιαακκόόππττεεττααιι  κκιι  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  

ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  πποοιιννέέςς..  

  δδ..  ΤΤαα  ττααμμππλλόό  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσφφιιχχττάά  ττοοπποοθθεεττηημμέένναα  σσεε  σσττηηρρίίγγμμαατταα  σσττοο  δδάάππεεδδοο,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  

ααπποοφφεεύύγγοοννττααιι  οοιι  κκλλυυδδωωννιισσμμοοίί  ττωωνν  ππιιννάάκκωωνν  μμεε  τταα  χχττυυππήήμμαατταα  ττηηςς  μμππάάλλααςς,,  σσεε  σσωωσσττήή  γγωωννίίαα  ππρροοςς  ααυυττόό  

κκααιι  ππααρράάλλλληηλλαα  ππρροοςς  ττιιςς  γγρρααμμμμέέςς  πποουυ  σσηημμααδδεεύύοουυνν  ττοο  ππίίσσωω  μμέέρροοςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ..  ΤΤαα  σσττηηρρίίγγμμαατταα  ττωωνν  

ππιιννάάκκωωνν  ((ττααμμππλλόό))  νναα  εείίννααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέένναα  μμεε  ττρρόόπποο  πποουυ  νναα  ααπποοκκλλεείίεειι  ττοονν  ττρρααυυμμααττιισσμμόό  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν..  

ΕΕππίίσσηηςς  νναα  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  κκααλλύύμμμμαατταα  σσττηη  ββάάσσηη  ττωωνν  ππιιννάάκκωωνν  ((ττααμμππλλόό))  ααππόό  υυλλιικκόό  πποουυ  θθαα  ππρροοσσττααττεεύύεειι  

ααππόό  ττυυχχόόνν  ττρρααυυμμααττιισσμμόό  ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς..    

εε..  ΗΗ  υυπποοσσττηηρριικκττιικκήή  δδοομμήή  ((ππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  ττωωνν  κκααλλυυμμμμάάττωωνν))  θθαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδύύοο  μμέέττρραα  

ααππόό  ττηηνν  εεξξωωττεερριικκήή  ππλλεευυρράά  ττηηςς  ββαασσιικκήήςς  γγρρααμμμμήήςς  κκααιι  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεννττόόννοουυ  χχρρώώμμααττοοςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  

νναα  εείίννααιι  εεππααρρκκώώςς  οορρααττήή  ααππόό  ττοουυςς  ππααίίκκττεεςς..  

σσττ..  ΟΟλλόόκκλληηρρηη  ηη  υυπποοσσττηηρριικκττιικκήή  δδοομμήή  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  ππίίσσωω  ααππόό  ττοο  ττααμμππλλόό  ππρρέέππεειι  νναα  κκααλλύύππττεεττααιι  σσττοο  

κκάάττωω  μμέέρροοςς  ττηηςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  ττοουυ  ττααμμππλλόό  έέωωςς  ααππόόσστταασσηη  11,,2200  μμ..    ΤΤοο  εελλάάχχιισσττοο  ππάάχχοοςς  ττοουυ  κκααλλύύμμμμααττοοςς  

ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  55  εεκκ..  

ζζ..  ΗΗ  ββάάσσηη  ττηηςς  υυπποοσσττηηρριικκττιικκήήςς  δδοομμήήςς  πποουυ  εείίννααιι  ααππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  θθαα  

κκααλλύύππττεεττααιι  εεππίίσσηηςς  ααππόό  ττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  δδααππέέδδοουυ  έέωωςς  ύύψψοοςς  22,,1155  μμ..  ΤΤοο  εελλάάχχιισσττοο  ππάάχχοοςς  ττοουυ  κκααλλύύμμμμααττοοςς  

θθαα  εείίννααιι  1100  εεκκ..    

ηη..  ΌΌλλαα  τταα  κκααλλύύμμμμαατταα  θθαα  κκαατταασσκκεευυάάζζοοννττααιι  κκααττάά  ττέέττοοιιοο  ττρρόόπποο  ώώσσττεε  νναα  ααπποοφφεεύύγγεεττααιι  ηη  ππααγγίίδδεευυσσηη  

μμεελλώώνν  ττοουυ  σσώώμμααττοοςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν..  ΘΘαα  έέχχοουυνν  μμέέγγιισσττοο  ππααρράάγγοονντταα  ααπποορρρρόόφφηησσηηςς  5500%%..  ΑΑυυττόό  σσηημμααίίννεειι  

όόττιι  όότταανν  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ππίίεεσσηη  σσττοο  κκάάλλυυμμμμαα  ξξααφφννιικκάά,,  ηη  ααπποορρρρόόφφηησσηη  ττοουυ  κκααλλύύμμμμααττοοςς  δδεενν  θθαα  υυππεερρββααίίννεειι  

ττοο  5500%%  ττοουυ  ααρρχχιικκοούύ  ττοουυ  ππάάχχοουυςς..    

θθ..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ττααμμππλλόό  εεγγκκααττεεσσττηημμέέννωωνν  σσττηηνν  οορροοφφήή..  ΕΕππιιττρρέέπποοννττααιι  μμόόννοο  τταα  κκιιννηηττάά  

σσττηηρρίίγγμμαατταα  ττααμμππλλόό  ήή  τταα  σσττηηρρίίγγμμαατταα  ττααμμππλλόό  πποουυ  εείίννααιι  εεγγκκααττεεσσττηημμέένναα  σσττοο  δδάάππεεδδοο..  

ιι..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  ρρύύθθμμιισσηη  ττωωνν  υυπποοσσττηηρριικκττιικκώώνν  δδοομμώώνν  ττωωνν  ττααμμππλλόό,,  ττοο  ππάάννωω  άάκκρροο  ττηηςς  σσττεεφφάάννηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  

ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ύύψψοοςς  33,,0055  μμ..  ΗΗ  κκαατταασσκκεευυήή  κκααιι  οοιι  δδιιαασσττάάσσεειιςς  ττωωνν  ππιιννάάκκωωνν,,  ττοο  ύύψψοοςς  κκααιι  ττοο  ππάάχχοοςς  ττηηςς  

σσττεεφφάάννηηςς  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  δδίίχχττυυαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  ααππόόλλυυτταα  σσεε  όόσσαα  οορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  

κκααννοοννιισσμμοούύςς  ππααιιδδιιάάςς  ττηηςς  FFIIBBAA..    

ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς  υυπποοσσττηηρριικκττιικκήήςς  δδοομμήήςς  ττοουυ  ττααμμππλλόό    μμεε  ττηη  σσττεεφφάάννηη  θθαα  ππλληηρροοίί  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  

σσττεερρεεόόττηηττααςς  κκααιι  εελλαασσττιικκόόττηηττααςς  πποουυ  έέχχεειι  κκααθθοορρίίσσεειι  ηη  FFIIBBAA..  ΟΟιι  υυπποοσσττηηρριικκττιικκέέςς  δδοομμέέςς  θθαα  εείίννααιι  

κκααττάάλλλληηλλαα  εεγγκκααττεεσσττηημμέέννεεςς  σσττοο  δδάάππεεδδοο  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  δδιιαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  αασσφφάάλλεειιαα  ππααιικκττώώνν  κκααιι  

δδιιααιιττηηττώώνν..  

  

1133..33  ΣΣυυσσκκεευυέέςς  ΜΜέέττρρηησσηηςς  κκααιι  ΕΕννδδεείίξξεεωωνν    

  

ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  μμιιαα  σσυυσσκκεευυήή  γγιιαα  ττηη  

μμέέττρρηησσηη  ττοουυ  ύύψψοουυςς  ττηηςς  σσττεεφφάάννηηςς  ((υυψψόόμμεεττρροο)),,  έένναα  δδυυννααμμόόμμεεττρροο  κκααιι  έένναα  μμααννόόμμεεττρροο..  

  

ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ττοο  γγήήππεεδδοο  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  μμιιαα  μμεεττααλλλλιικκήή  μμεεζζοούύρραα  ((ααππόό  00  έέωωςς  5500  μμ..))  γγιιαα  ττηη  μμέέττρρηησσηη  ττοουυ  

ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  ήή  άάλλλλοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  εεξξοοππλλιισσμμόό  πποουυ  μμεεττρράά  μμεε  αακκρρίίββεειιαα  ττιιςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  

ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ..    

  
1133..44  ΜΜππαασσκκέέττεεςς  
  

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  μμππαασσκκέέττααςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  λλααμμββάάννοοννττααιι  υυππόόψψηη  τταα  εεξξήήςς::    

αα..  ΤΤαα  σσττεεφφάάννιιαα  τταα  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττύύπποουυ  ααπποοδδέέσσμμεευυσσηηςς  ππιιέέσσεεωωςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  

σσττιιςς  ττεεχχννιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  κκααιι  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  πποουυ  έέχχεειι  κκααθθοορρίίσσεειι  ηη  FFIIBBAA..  ΤΤαα  σσττεεφφάάννιιαα  θθαα  εείίννααιι  

εεγγκκααττεεσσττηημμέένναα  κκααττάά  ττέέττοοιιοο  ττρρόόπποο  ώώσσττεε  οοιιααδδήήπποοττεε  δδύύννααμμηη  πποουυ  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσττηη  σσττεεφφάάννηη  νναα  μμηηνν  

μμεεττααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  ττααμμππλλόό..  ΣΣυυννεεππώώςς,,  δδεενν  θθαα  υυππάάρρχχεειι  ααππεευυθθεείίααςς  εεππααφφήή  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  σσττεεφφάάννηηςς,,  ττωωνν  

εεξξααρρττηημμάάττωωνν  σσττήήρριιξξηηςς  κκααιι  ττοουυ  ττααμμππλλόό..  
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ββ..  ΤΤαα  σσττεεφφάάννιιαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααππόό  σσυυμμππααγγέέςς  ααττσσάάλλιι,,  μμεε  εεσσωωττεερριικκήή  εελλάάχχιισσττηη  δδιιάάμμεεττρροο    445500mmmm  κκααιι  

μμέέγγιισσττηη  445599mmmm  κκααιι  ββααμμμμέένναα  πποορρττοοκκααλλίί..  

γγ..  ΚΚάάθθεε  σσττεεφφάάννιι  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  εελλάάχχιισσττηη  δδιιάάμμεεττρροο  μμεεττάάλλλλοουυ  1166mmmm  κκααιι  2200mmmm  μμέέγγιισσττηη..  

δδ..  ΌΌτταανν  οο  μμηηχχααννιισσμμόόςς  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηηςς  ττηηςς  ππίίεεσσηηςς  εεννεερργγοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  αασσκκοούύμμεεννηη  ππίίεεσσηη,,  ηη  σσττεεφφάάννηη  

δδεενν  θθαα  χχααμμηηλλώώννεειι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  3300  μμοοίίρρεεςς  κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  οορριιζζόόννττιιαα  θθέέσσηη..  ΌΌτταανν  ηη  ααννωωττέέρρωω  

ππίίεεσσηη  δδεενν  θθαα  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ππιιαα,,  ηη  σσττεεφφάάννηη  θθαα  εεππιισσττρρέέφφεειι  ααυυττόόμμαατταα  κκααιι  ααμμέέσσωωςς  σσττηη  ααρρχχιικκήή  θθέέσσηη..  

εε..  ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οομμάάδδααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  

δδύύοο  εεφφεεδδρριικκάά  σσττεεφφάάννιιαα  γγιιαα  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ζζηημμιιάάςς..  

σσττ..  ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οομμάάδδααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  μμίίαα  εεφφεεδδρριικκήή  

μμππαασσκκέέτταα  σσεε  χχώώρροο  οο  οοπποοίίοοςς  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  κκοοννττάά  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  οομμάάδδαα  

υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  ττεεχχννιικκάά  μμέέσσαα  κκααιι  δδιιααθθέέσσιιμμοο  εεκκππααιιδδεευυμμέέννοο  ππρροοσσωωππιικκόό  γγιιαα  ττηηνν  

άάμμεεσσηη  μμεεττααφφοορράά  κκααιι  ααννττιικκααττάάσστταασσήή  ττηηςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  θθρρααύύσσηηςς  ττηηςς,,  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  οολλοοκκλληηρρωωθθοούύνν  

σσεε  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ττρριιάάνντταα  ((3300))  λλεεππττώώνν  ααππόό  ααυυττήήνν,,  ττοο  ααννώώττααττοο,,  άάλλλλωωςς  οο  ααγγώώννααςς  δδιιαακκόόππττεεττααιι  κκιι  

εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  πποοιιννέέςς..  

ηη..  ΤΤαα  δδίίχχττυυαα,,  ππρρέέππεειι  νναα  ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  σσττιιςς  ττεεχχννιικκέέςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  πποουυ  έέχχεειι  εεγγκκρρίίννεειι  ηη  FFIIBBAA,,  θθαα  

εείίννααιι  λλεευυκκάά  κκααιι  κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  κκααττάά  ττέέττοοιιοο  ττρρόόπποο  ώώσσττεε  νναα  δδιιαακκόόππττοουυνν  σσττιιγγμμιιααίίαα  ττηηνν  ππττήήσσηη  ττηηςς  

μμππάάλλααςς  κκααθθώώςς  ααυυττήή  ππεερρννάά  ττοο  δδίίχχττυυ..  ΤΤοο  εελλάάχχιισσττοο  μμήήκκοοςς  ττοουυςς  θθαα  εείίννααιι  4400  εεκκ..  κκααιι  ττοο  μμέέγγιισσττοο  μμήήκκοοςς  

ττοουυςς  4455  εεκκ..  ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οομμάάδδααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδύύοο  κκααιιννοούύρργγιιαα  εεφφεεδδρριικκάά  δδίίχχττυυαα..    
  

  
  
1133..55  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΝΝττόόππιιννγγκκ    
αα..  ΚΚάάθθεε  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  όόπποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  ααγγώώννεεςς  ππρρέέππεειι  --  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οομμάάδδααςς  

--  νναα  δδιιααθθέέττεειι  έένναανν  εεππααρρκκώώςς  εεξξοοππλλιισσμμέέννοο  χχώώρροο  πποουυ  θθαα  ππλληηρροοίί  ττιιςς  ααππααιιττοούύμμεεννεεςς  δδιιεεθθννεείίςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  

κκααιι  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  ωωςς  ««ΣΣττααθθμμόόςς  ΕΕλλέέγγχχοουυ  DDooppiinngg»»  οο  οοπποοίίοοςς  νναα  ππλληηρροοίί  ααπποολλύύττωωςς  ττιιςς  

ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  οοιικκεείίαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  ττοονν  κκααννοοννιισσμμόό  ττηηςς  FFIIBBAA  κκααιι  ττηηςς  WWAADDAA..  

ββ..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  οο  ΣΣττααθθμμόόςς  ΕΕλλέέγγχχοουυ  DDooppiinngg  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εευυρρύύχχωωρροοςς,,  ππρροοσσββάάσσιιμμοοςς  μμόόννοο  σστταα  

εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέένναα  ππρρόόσσωωππαα  κκααιι,,  κκααττάά  ττοο  δδυυννααττόό,,  νναα  ιικκααννοοπποοιιεείί  τταα  εεξξήήςς  κκρριιττήήρριιαα::    

  ΔΔιιααττίίθθεεττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  γγιιαα  ττοουυςς  σσκκοοπποούύςς  ττοουυςς  εελλέέγγχχοουυ  ddooppiinngg  κκααθθ’’  όόλληη  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  

δδιιααδδιικκαασσίίααςς..  

  ΕΕξξαασσφφααλλίίζζεειι  ττοο  σσεεββαασσμμόό  ττηηςς  ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  ααθθλληηττήή  κκααιι  ττοονν  εεμμππιισσττεευυττιικκόό  χχααρραακκττήήρραα  ττηηςς  

δδεειιγγμμααττοολληηψψίίααςς..  

  ΕΕίίννααιι  αασσφφααλλήήςς  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοθθήήκκεευυσσηη  ττοουυ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  δδεειιγγμμααττοολληηψψίίααςς..  

  ΑΑπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  έένναα  χχώώρροο  ααννααμμοοννήήςς,,  εεφφοοδδιιαασσμμέέννοο  μμεε  ψψυυγγεείίοο,,  κκααθθίίσσμμαατταα  κκααιι  ττρρααππέέζζιι  γγιιαα  ττηη  

σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  ααππααιιττοούύμμεεννωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν  κκααιι  ττοουυααλλέέτταα,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  κκααιι  ννιιππττήήρραα..  

γγ..  ΑΑνν  ηη  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  δδεενν  δδιιααθθέέττεειι  χχώώρροο  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππιιοο  ππάάννωω,,  δδιιααμμοορρφφώώννεεττααιι  χχώώρροοςς,,  

μμεε  εελλάάχχιισστταα  ααππααιιττοούύμμεενναα::  ψψυυγγεείίοο,,  ττρρααππέέζζιι,,  κκααθθίίσσμμαατταα  κκααιι  γγεειιττοοννιικκήή  ττοουυααλλέέτταα  μμεε  ννιιππττήήρραα  οο  οοπποοίίοοςς  

εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  ττοο  σσεεββαασσμμόό  ττηηςς  ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  ααθθλληηττήή  κκααιι  ττοονν  εεμμππιισσττεευυττιικκόό  χχααρραακκττήήρραα  ττηηςς  

δδεειιγγμμααττοολληηψψίίααςς..  
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1133..66  ΙΙααττρριικκέέςς  ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  
  

ΧΧώώρροοιι  κκααιι  μμέέσσαα  ππααρροοχχήήςς  ππρρώώττωωνν  ββοοηηθθεειιώώνν  

αα..  ΚΚάάθθεε  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  όόπποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  ααγγώώννεεςς  ππρρέέππεειι  --  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  --  

νναα  δδιιααθθέέττεειι  ιιααττρρεείίοο  γγιιαα  ππρρώώττεεςς  ββοοήήθθεειιεεςς  κκααιι  εεππεείίγγοουυσσαα  ππεερρίίθθααλλψψηη  ααττυυχχηημμάάττωωνν..  ΟΟ  χχώώρροοςς  ααυυττόόςς  ππρρέέππεειι  

νναα  έέχχεειι  άάννεεττηη  ππρροοσσππέέλλαασσηη  κκααιι  ααππόό  ττοονν  ππεερριιββάάλλλλοονντταα  κκααιι  ααππόό  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  εείίννααιι  

δδυυννααττήή  ηη  μμεεττααφφοορράά  αασσθθεεννοούύςς  ααππόό  ττιιςς  κκεερρκκίίδδεεςς  ήή  ττοονν  ααθθλληηττιικκόό  χχώώρροο  σσττοο  ιιααττρρεείίοο  ττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ήή  

σσττοο  αασσθθεεννοοφφόόρροο..  ΕΕππίίσσηηςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  ύύππααρρξξηη  ττοουυ  κκααττάάλλλληηλλοουυ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  σσττοο  ιιααττρρεείίοο,,  πποουυ  ππρρέέππεειι  

κκααττ''  εελλάάχχιισσττοονν  νναα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι::  

  ΑΑίίθθοουυσσαα  ααννααμμοοννήήςς  μμεε  κκααθθίίσσμμαατταα..  

  ΜΜηηχχάάννηημμαα  ππάάγγοουυ..  

  ΜΜίίαα  ττοουυααλλέέτταα  μμεε  ννιιππττήήρραα  κκααιι  WWCC..  

  ΕΕξξεετταασσττιικκόό  κκρρεεββάάττιι..    

  ΚΚααννααππέέ  εεξξέέτταασσηηςς  μμήήκκοουυςς  22..4400μμ..  κκααιι  ππλλάάττοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  00..6600  εεκκ..  μμεε  ππρροοσσααρρμμοοζζόόμμεεννοο  

ππεερριισσττρρεεφφόόμμεεννοο  κκάάθθιισσμμαα  κκααιι  λλάάμμππαα  μμεε  κκιιννηηττόό  ββρρααχχίίοονναα..  

  ΚΚααρρέέκκλλαα..  

  ΤΤρρααππέέζζιι..  

  ΚΚρρεεμμάάσσττρρεεςς..  

  ΝΝττοουυλλάάππιι  φφύύλλααξξηηςς  ιιααττρριικκοούύ  υυλλιικκοούύ..  

  ΑΑπποοσσττεειιρρωωμμέέννοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκόό  ΥΥλλιικκόό  γγιιαα  ΜΜιικκρροοττρρααυυμμααττιισσμμοούύςς..  

  ΓΓάάζζεεςς  ήή  άάλλλλοοιι  ααπποοσσττεειιρρωωμμέέννοοιι  εεππίίδδεεσσμμοοιι..  

  ΡΡοολλάά  εεππιιδδέέσσμμωωνν..  

  ΑΑπποοσσττεειιρρωωμμέένναα  ββααμμββαακκεερράά  ττααμμππόόνν..  

  ΕΕππιιθθέέμμαατταα  κκυυττττααρρίίννηηςς..  

  ΣΣεεττ  σσυυρρρρααφφήήςς..  

  ΠΠρροοφφίίλλ  ααπποοσσττεείίρρωωσσηηςς  ππεεδδίίοουυ..  

  ΧΧεειιρροουυρργγιικκόό  ΡΡάάμμμμαα..  

  ΧΧεειιρροουυρργγιικκάά  εερργγααλλεείίαα..  

  ΝΝάάρρθθηηκκεεςς  αακκιιννηηττοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  άάννωω  κκααιι  κκάάττωω  άάκκρρωωνν..  

  ΣΣυυμμππιιεεσσττιικκοοίί  ΝΝάάρρθθηηκκεεςς  ττωωνν  άάννωω  κκααιι  κκάάττωω  άάκκρρωωνν..  

  ΓΓύύψψιιννοοιι  εεππίίδδεεσσμμοοιι..  

  ΕΕλλαασσττιικκοοίί  εεππίίδδεεσσμμοοιι..  

  ΑΑυυττοοκκόόλλλληηττηη  ττααιιννίίαα..  

  ΑΑυυττοοκκόόλλλληηττοο  ΕΕππίίθθεεμμαα  ((γγιιαα  μμιικκρροοττρρααυυμμααττιισσμμοούύςς))..  

  ΤΤοοππιικκήή  ααννααιισσθθηησσίίαα..  

  ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηη  εεγγκκααυυμμάάττωωνν  ((ααλλοοιιφφέέςς  σσοουυλλφφααδδιιααζζίίννηηςς  ααρργγύύρροουυ))..  

  ΣΣττηηθθοοσσκκόόππιιοο..  

  ΒΒαασσιικκόόςς  ΕΕξξοοππλλιισσμμόόςς  γγιιαα  ΚΚρρίίσσιιμμαα  ΠΠεερριισσττααττιικκάά..  

  ΕΕννδδοοττρρααχχεειιαακκόόςς  σσωωλλήήννααςς..  

  ΛΛααρρυυγγγγοοσσκκόόππιιοο..  

  ΣΣωωλλήήννεεςς  ΜΜaayyoo..  

  ΦΦοορρηηττήή  ΜΜάάσσκκαα  ΑΑννάάννηηψψηηςς..  

  ΔΔιιαασσττοολλέέααςς  ππλλάάσσμμααττοοςς..  

  ΣΣύύννεερργγαα  εεννδδοοφφλλέέββιιααςς  έέκκχχυυσσηηςς..  

  ΑΑννττιι--ααλλλλεερργγιικκήή  ααγγωωγγήή::  ΚΚοορρττιικκοοσσττεερροοεειιδδήή  ..  

  ΦΦάάρρμμαακκαα  ααννάάννηηψψηηςς  κκααρρδδιιαακκήήςς  αανναακκοοππήήςς..  

  ΑΑδδρρεεννααλλίίννηη,,  λλιιδδοοκκααίίννηη,,  55%%..  

  ΑΑττρροοππίίννηη,,  ΔΔιιττααννθθρραακκιικκάά  11  MMoollaarr  ..  

  ΑΑννττιι--υυππεερρτταασσιικκήή  ααγγωωγγήή::  AAddaallaatt..  

  ΒΒρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκήή  ααγγωωγγήή::  ββρροογγχχοοδδιιαασσττααλλττιικκάά  εεκκννέέφφωωμμαα  ((VVeennttoolliinn))..  

  ΣΣυυσσκκεευυήή  ππααρροοχχήήςς  οοξξυυγγόόννοουυ..  

  ΑΑππιιννιιδδωωττήή  φφοορρηηττόό  γγιιαα  μμεεγγάάλλεεςς  ααθθλληηττιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς..  

  ΦΦοορρεείίοο  ππττυυσσσσόόμμεεννοο  μμεεττααφφοορράάςς  αασσθθεεννοούύςς..  

  ΙΙααττρριικκόό  λλααμμππττήήρραα..  

  ΚΚλλίίββααννοο  ααπποοσσττεείίρρωωσσηηςς  μμεε  εερργγααλλεείίαα  ααιιμμόόσστταασσηηςς  κκααιι  σσυυρρρρααφφήήςς  ττρρααυυμμάάττωωνν  γγιιαα  μμεεγγάάλλεεςς  ααθθλληηττιικκέέςς  

εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς..  

  ΣΣυυσσκκεευυήή  ΑΑττμμοούύ..  

  ΚΚοουυττίί  ππρρώώττωωνν  ββοοηηθθεειιώώνν  σσττααθθεερρόό  κκααιι  μμεεττααφφεερρόόμμεεννοο,,  φφοορριιααμμόό  μμεε  φφάάρρμμαακκαα  κκααρρδδιιοοττοοννωωττιικκάά,,  

ααννααλλγγηηττιικκάά,,  ααννττιιααλλλλεερργγιικκάά,,  ττοοππιικκήήςς  ααννααιισσθθηησσίίααςς,,  ααννττιισσηηππττιικκάά....  
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ββ..  ΤΤοο  κκοουυττίί  ππρρώώττωωνν  ββοοηηθθεειιώώνν  νναα  εείίννααιι  κκααλλάά  εεφφοοδδιιαασσμμέέννοο,,  νναα  φφυυλλάάσσσσεεττααιι  σσεε  άάρριισσττηη  κκααττάάσστταασσηη  κκααιι  

νναα  εελλέέγγχχεεττααιι  ππεερριιοοδδιικκάά,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  λληηγγμμέέννωωνν  φφααρρμμαακκεευυττιικκώώνν  σσκκεευυαασσμμάάττωωνν  κκααιι  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννωωνν  υυλλιικκώώνν  μμεε  ννέέαα..    

ΠΠρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεφφοοδδιιαασσμμέέννοο  μμεε  τταα  κκάάττωωθθιι::  

  οοιιννόόππννεευυμμαα,,  

  ββάάμμμμαα  ιιωωδδίίοουυ  κκααιι  PPoovviiddoonneeiiooddiinnee  1100%%,,  

  οοξξυυζζεεννέέ,,  

  ααπποοσσττεειιρρωωμμέέννεεςς  γγάάζζεεςς,,  

  ααπποοσσττεειιρρωωμμέέννεεςς  γγάάζζεεςς  ααυυττοοκκόόλλλληηττεεςς  δδιιααφφόόρρωωνν  μμεεγγεεθθώώνν,,  

  υυδδρρόόφφιιλλοο  ββααμμββάάκκιι,,  

  λλεευυκκοοππλλάάσσττ,,  

  ααπποοσσττεειιρρωωμμέένναα  γγάάννττιιαα  μμιιααςς  χχρρήήσσηηςς,,  

  εελλαασσττιικκοούύςς  κκααιι  υυφφαασσμμάάττιιννοουυςς  εεππιιδδέέσσμμοουυςς  σσεε  δδιιάάφφοορραα  μμεεγγέέθθηη,,  

  tteennssooppllaasstt,,  

  ννάάρρθθηηκκεεςς  αακκιιννηηττοοπποοίίηησσηηςς  άάννωω  κκααιι  κκάάττωω  άάκκρρωωνν  μμεε  ααεερροοθθααλλάάμμοουυςς,,,,  

  ννάάρρθθηηκκεεςς  ααππόό  zziimmmmeerr,,  

  ππεερριιλλααίίμμιιαα  κκοολλάάρραα  μμααλλαακκάά  κκααιι  σσκκλληηρράά  δδιιααφφόόρρωωνν  μμεεγγεεθθώώνν,,  

  ααιιμμοοσσττααττιικκέέςς  γγάάζζεεςς  κκααιι  εεππιιδδέέσσμμοουυςς,,  

  ααμμμμωωννίίαα,,  

  ααπποοσσττεειιρρωωμμέέννεεςς  λλααββίίδδεεςς,,  

  σσύύρριιγγγγεεςς  μμιιααςς  χχρρήήσσηηςς  κκααιι  φφάάρρμμαακκαα  κκααρρδδιιοοττοοννωωττιικκάά    ααννααλλγγηηττιικκάά,,    ααννττιιααλλλλεερργγιικκάά,,    

  ααννττιισσηηππττιικκάά,,  

  ρράάμμμμαατταα,,  

  ππιιεεσσόόμμεεττρροο,,  

  γγλλωωσσσσοοππίίεεσσττρροο,,  

  ππααγγοοκκύύσσττεεςς  κκααιι  ααννττιισσηηππττιικκάά  σσκκεευυάάσσμμαατταα,, 

  καρδιοτονωτικά, 

  αναλγητικά, 

  αντιαλλεργικά,  

  τοπικής αναισθησίας,  

  αντισηπτικά.  

  

ΌΌλλαα  τταα  εείίδδηη  ιιααττρριικκώώνν  υυλλιικκώώνν  κκααιι  τταα  κκοοιιννάά  φφάάρρμμαακκαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιμμαα  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  

μμηη  κκρριισσίίμμωωνν  εεππεειιγγόόννττωωνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν  ((ρριιννιικκέέςς  ααιιμμοορρρρααγγίίεεςς,,  οοφφθθααλλμμιικκάά  ττρρααύύμμαατταα  κκααιι  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  

ππόόννοουυςς))..  

  

ΤΤοο  ιιααττρρεείίοο  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  άάρριισσττηη  κκααττάάσστταασσηη  ααππόό  ππλλεευυρράάςς  υυγγιιεειιννήήςς,,  νναα  φφωωττίίζζεεττααιι  κκααιι  νναα  

εεξξααεερρίίζζεεττααιι  κκααλλάά..  ΘΘαα  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  σσηημμεείίοο  σσττοο  οοπποοίίοο  νναα  έέχχοουυνν  άάμμεεσσηη  κκααιι  ττααχχεείίαα  ππρρόόσσββαασσηη  

οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  άάμμεεσσηηςς  ββοοήήθθεειιααςς  ((αασσθθεεννοοφφόόρραα)),,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  νναα  υυππάάρρχχεειι  ππρρόόσσββαασσηη  ππρροοςς  ττοονν  

ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..  

  

γγ..  ΣΣττιιςς  ααθθλληηττιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  όόπποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττεεςς  ααγγώώννεεςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  

ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  --  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οομμάάδδααςς  --  ππααρροουυσσίίαα  αασσθθεεννοοφφόόρροουυ  

μμεε  μμοοννάάδδαα  εεννττααττιικκήήςς  θθεερρααππεείίααςς  κκααιι  ιιααττρροούύ,,  γγιιαα  χχοορρήήγγηησσηη  ππρρώώττωωνν  ββοοηηθθεειιώώνν..  

  

δδ..  ΣΣττιιςς  ααθθλληηττιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  όόπποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττεεςς  ααγγώώννεεςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  

ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  --  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οομμάάδδααςς  ––  κκαατταασσκκεευυήή  ρράάμμππααςς  γγιιαα  

άάττοομμαα  μμεε  εειιδδιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  ύύππααρρξξηη  ιικκααννοούύ  χχώώρροουυ  σσττοο  γγήήππεεδδοο  γγιιαα  τταα  άάττοομμαα  ααυυττάά..  
  
1133..77  ΧΧώώρροοιι  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  οοχχηημμάάττωωνν  έέκκτταακκττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  

  

ΤΤαα  οοχχήήμμαατταα  έέκκτταακκττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  ((  ΕΕΚΚΑΑΒΒ,,  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήή,,  κκλλππ))  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  ααππρρόόσσκκοοππττηη  

ππρροοσσππέέλλαασσηη  σσττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη,,  νναα  ππλληησσιιάάζζοουυνν  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  μμεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  έέχχοουυνν  σσχχέέσσηη,,  ((ππ..χχ..  

ΙΙααττρρεείίοο  ήή  ααγγωωννιισσττιικκόόςς  χχώώρροοςς)),,  νναα  κκααλλύύππττοουυνν  ττοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ((όόππωωςς  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκόό  

όόχχηημμαα))  κκααιι  εεφφόόσσοονν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν,,  νναα  έέχχοουυνν  δδιικκόό  ττοουυςς  μμόόννιιμμοο  ττόόπποο  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  

εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν,,  υυπποοχχρρεεοούύμμεεννηηςς  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  νναα  μμεερριιμμννάά  σσχχεεττιικκάά..  
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1133..88  ΣΣυυσσττήήμμαατταα  ΉΉχχοουυ  σσττοο  ΓΓήήππεεδδοο  
  

αα..  ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  αακκοουυσσττιικκόό  

σσύύσσττηημμαα  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  ββοοηηθθηηττιικκόό  σσύύσσττηημμαα  ήήχχοουυ,,  ττοο  οοπποοίίοο  νναα  αακκοούύγγεεττααιι  εευυκκρριιννώώςς  ααππόό  όόλλαα  τταα  

σσηημμεείίαα  εεννττόόςς  ττοουυ  χχώώρροουυ  κκααθθιισσμμάάττωωνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ..  

ββ..  ΗΗ  αακκοουυσσττιικκόόττηητταα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  ααννααππααρρααγγωωγγήήςς  φφωωννήήςς,,  μμοουυσσιικκήήςς  κκααιι  ηηχχηηττιικκώώνν  

εεφφέέ..  

γγ..  ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  μμεεγγααφφωωννιικκήή  

εεγγκκααττάάσστταασσηη  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  εείίννααιι  εεγγκκααττεεσσττηημμέέννηη  σσττοο  ττρρααππέέζζιι  ττηηςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς..  

δδ..  ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  δδύύοο  υυψψηηλλήήςς  

πποοιιόόττηηττααςς  αασσύύρρμμαατταα  μμιικκρρόόφφωωνναα  χχεειιρρόόςς  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  μμπποορροούύνν  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  

χχώώρροο  κκααιι  σσεε  άάλλλλαα  σσηημμεείίαα  εεννττόόςς  ττοουυ  χχώώρροουυ  κκααθθιισσμμάάττωωνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  γγιιαα  ηηχχηηττιικκάά  μμηηννύύμμαατταα,,  

ππααρροουυσσιιάάσσεειιςς,,  ππρροοββοολλέέςς  κκααιι  ψψυυχχααγγωωγγίίαα  σσττοο  γγήήππεεδδοο  ππρριινν  ττοονν  ααγγώώνναα,,  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  δδιιαακκοοππώώνν  

ααννάάππααυυσσηηςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ππεερριιόόδδωωνν,,  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ηημμιιχχρρόόννοουυ  κκααιι  ττωωνν  ttiimmee  oouuttss..    

εε..  ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη,,  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ,,    ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  ααίίθθοουυσσαα  εελλέέγγχχοουυ  

ήήχχοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ααννααππααρρααγγωωγγήή  μμοουυσσιικκήήςς  ααππόό  ψψηηφφιιαακκάά  ααρρχχεείίαα..  ΣΣττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ααυυττήή    θθαα  υυππάάρρχχεειι  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έένναανν  υυπποολλοογγιισσττήήςς  πποουυ  θθαα  δδιιααθθέέττεειι  μμννήήμμηη  κκααιι  ττααχχύύττηητταα  ιικκααννέέςς  νναα  υυπποοσσττηηρρίίξξοουυνν  

εεκκττεεττααμμέένναα  ααρρχχεείίαα  ήήχχοουυ,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  μμηηχχάάννηημμαα  ccaarrtt  γγιιαα  νναα  ααννααππααρράάγγεειι  ππρρόόσσθθεετταα  ααρρχχεείίαα  ήήχχοουυ..    

  

1133..99  ΤΤρρααππέέζζιι  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  κκααιι  ΠΠάάγγκκοοιι  ττωωνν  ΟΟμμάάδδωωνν  
  

αα..  ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  σσεε  εειιδδιικκόό  σσηημμεείίοο  

ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  ττρρααππέέζζιι  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  κκααιι  κκααρρέέκκλλεεςς  γγιιαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  55  άάττοομμαα..    

  

ΤΤοο  ττρρααππέέζζιι  ττηηςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς,,  θθαα  έέχχεειι  εελλάάχχιισσττοο  μμήήκκοοςς  66..000000mmmm  κκααιι  880000mmmm  ππλλάάττοοςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  

ττοοπποοθθεεττηημμέέννοο  σσεε  εεξξέέδδρραα  ύύψψοουυςς  220000mmmm,,  κκααττ’’  εελλάάχχιισσττοο..  

ΘΘέέσσηη  ττοουυ  ττρρααππεεζζιιοούύ  ττηηςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς  κκααιι  ττωωνν  θθέέσσεεωωνν  ααννττιικκααττάάσστταασσηηςς 

  

  

ββ..  ΣΣττηηνν  ίίδδιιαα  ππλλεευυρράά  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοο  ττρρααππέέζζιι  ττηηςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς,,  θθαα  υυππάάρρχχεειι  χχώώρροοςς  γγιιαα  ττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  

ττωωνν  δδύύοο  ΟΟμμάάδδωωνν..  ΟΟ  χχώώρροοςς  ααυυττόόςς  θθαα  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς  ππααιιδδιιάάςς  ττηηςς  FFIIBBAA..  ΟΟιι  

ππάάγγκκοοιι  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  ααππόόσστταασσηη  δδύύοο  μμέέττρρωωνν  ττοο  λλιιγγόόττεερροο  ααππόό  ττοουυςς  θθεεααττέέςς..  ΟΟ  

χχώώρροοςς  ααυυττόόςς  θθαα  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  μμίίαα  γγρρααμμμμήή  μμήήκκοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  22  μμ..  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  χχααρράάσσσσεεττααιι  ωωςς  

ππρροοέέκκτταασσηη  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  γγρρααμμμμήήςς  κκααιι  ααππόό  μμιιαα  άάλλλληη  γγρρααμμμμήή  μμήήκκοουυςς  22μμ..  πποουυ  θθαα  χχααρράάσσσσεεττααιι  55  μμ..  ααππόό  

ττηηνν  κκεεννττρριικκήή  γγρρααμμμμήή  κκααιι  θθαα  εείίννααιι  κκάάθθεεττηη  ππρροοςς  ττηηνν  ππλλααϊϊννήή  γγρρααμμμμήή..  ΟΟιι  γγρρααμμμμέέςς  πποουυ  οορρίίζζοουυνν  ττοο  χχώώρροο  

ααυυττόό  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  λλεευυκκέέςς  όόππωωςς  κκααιι  οοιι  γγρρααμμμμέέςς  πποουυ  οορρίίζζοουυνν  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..  ΕΕννττόόςς  ττωωνν  

χχώώρρωωνν  ααυυττώώνν,,  σσυυμμμμεεττρριικκάά,,  θθαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννεεςς  οοιι  κκααρρέέκκλλεεςς  ήή  οοιι  ππάάγγκκοοιι  μμεε  ππλλάάττηη  πποουυ  θθαα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  οοιι  οομμάάδδεεςς  μμήήκκοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  88  μμ..  ΚΚάάθθεε  ππάάγγκκοοςς  θθαα  δδιιααθθέέττεειι  ττοο  πποολλύύ  1166  κκααθθίίσσμμαατταα..  

ΠΠίίσσωω  ααππόό  κκάάθθεε  ππάάγγκκοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεγγκκααττεεσσττηημμέέννοοςς  έέννααςς  δδιιααφφααννήήςς  ππρροοσσττααττεευυττιικκόόςς  ττοοίίχχοοςς  ττοο  

ύύψψοοςς  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  θθαα  εείίννααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδύύοο  μμέέττρραα..  ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ππάάγγκκοουυ  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ααπποοττεελλεείίττααιι  

ααππόό  ττοουυςς  ππρροοπποοννηηττέέςς,,  ττοουυςς  ββοοηηθθοούύςς  ππρροοπποοννηηττέέςς,,  ττοουυςς  ααννααππλληηρρωωμμααττιικκοούύςς  ααθθλληηττέέςς,,  κκααιι  ττooνν  tteeaamm  

mmaannaaggeerr..  ΜΜόόννοο  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ππάάγγκκοουυ  ττηηςς  οομμάάδδααςς    εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  κκααιι  νναα  ππααρρααμμέέννεειι  

σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ππάάγγκκοουυ,,  εεκκττόόςς  εεάάνν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  ααππόό  ττοουυςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς  ττηηςς  FFIIBBAA..  
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γγ..  ΤΤοο  ττρρααππέέζζιι  ττηηςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  ππλλήήρρηη  εεξξοοππλλιισσμμόό  γγιιαα  ττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  κκααιι  

μμιικκρροοφφωωννιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ((κκύύρριιαα  κκααιι  εεφφεεδδρριικκήή))  κκααιι  εειιδδιικκάά  ππρροοσσττααττεευυττιικκάά  ττόόσσοο  γγιιαα  ττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  

δδύύοο  οομμάάδδωωνν,,  όόσσοο  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα..  

  

δδ..  ΛΛοοιιππόόςς  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς  

ΕΕππιιππρροοσσθθέέττωωςς  ππρροοςς  τταα  ααννωωττέέρρωω,,  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  ππλλήήρρηη  εεξξοοππλλιισσμμόό  γγιιαα  ττηη  

ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  κκααθθώώςς  κκααιι  μμεεγγααφφωωννιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ((κκύύρριιαα  κκααιι  εεφφεεδδρριικκήή))..  

  ΟΟφφεείίλλεειι  νναα  ττοοπποοθθεεττεείί  ττρρααππέέζζιι  κκααιι  κκααρρέέκκλλεεςς  γγιιαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν    55  μμέέλληη  ττηηςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  

σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ππρρέέππεειι  ααππααρρααίίττηητταα  νναα  υυππάάρρχχοουυνν::  

  ΣΣηημμααίίεεςς  οομμααδδιικκώώνν  σσφφααλλμμάάττωωνν  

  ΔΔύύοο  εεππιιττρρααππέέζζιιαα  χχρροοννόόμμεεττρραα..  

  ττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς  

  ΠΠιινναακκίίδδεεςς  γγιιαα  φφάάοουυλλ  μμεε  ττοουυςς  ααρριιθθμμοούύςς  11--44  μμααύύρροουυ  χχρρώώμμααττοοςς  σσεε  λλεευυκκόό  ππλλααίίσσιιοο  κκααιι  μμεε  ττοονν  ααρριιθθμμόό  

55  άάσσππρροουυ  χχρρώώμμααττοοςς  σσεε    κκόόκκκκιιννοο  ππλλααίίσσιιοο  κκααιι  γγεεννιικκάά  όόσσαα  όόρργγαανναα  ππρροοββλλέέπποουυνν  οοιι  ΚΚααννοοννιισσμμοοίί  

ΠΠααιιδδιιάάςς,,  

  ΧΧεειιρριισσττήήρριιοο  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ππίίνναακκαα  πποουυ  θθαα  υυπποοδδεειικκννύύεειι  οομμααδδιικκάά  κκααιι  ππρροοσσωωππιικκάά  σσφφάάλλμμαατταα,,  

ttiimmee  oouutt,,  ssccoorree  ααγγώώνναα  κκλλππ..  

  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  σσυυσσκκεευυήή  μμεε  έέννδδεειιξξηη  κκααττοοχχήήςς  ττηηςς  μμππάάλλλλααςς  ––  δδεείίκκττηη  εεννααλλλλαασσσσόόμμεεννηηςς  κκααττοοχχήήςς..    

  ΌΌττιι  άάλλλλοο  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίοο  γγιιαα  ττηηνν  οομμααλλήή  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

ΕΕξξοοππλλιισσμμόόςς  ΠΠρροοπποοννηηττώώνν  

ΟΟιι  ππρροοπποοννηηττέέςς  κκααιι  οοιι  ββοοηηθθοοίί  ττοουυςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  ττοο  εεππίίσσηημμοο  ccooaacchhiinngg  bbooaarrdd  ττοο  οοπποοίίοο  

θθαα  ττοουυςς  ππρροομμηηθθεεύύσσεειι  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  

1133..1100  ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκέέςς  λλεειιττοουυρργγίίεεςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ααθθλληηττιικκώώνν  σσυυννααννττήήσσεεωωνν  
  

αα..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  εεππααρρκκέέςς  ππρροοσσωωππιικκόό  μμεε  εεμμππεειιρρίίαα  σστταα  θθέέμμαατταα  πποουυ  

ααφφοορροούύνν  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  εερργγάάζζεεττααιι  γγιιαα  νναα  δδιιαασσφφααλλίίσσεειι  ττηηνν  άάρριισσττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  

ττοουυ  ααγγώώνναα..  

ββ..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  δδύύοο  ((22))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  άάττοομμαα  γγιιαα  ττοο  σσκκοούύππιισσμμαα  ττοουυ    

γγηηππέέδδοουυ..  

  

1133..1111  ΑΑπποοδδυυττήήρριιαα  
ΗΗ  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  μμεερριιμμννήήσσεειι  γγιιαα  ππρρόόσσββαασσηη  ((AACCCCEESS))  σσεε  WWIIFFII  σσεε  όόλλαα  τταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  

  

1133..1111..11  ΑΑπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  ΟΟμμάάδδωωνν::    

αα..  ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οομμάάδδααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  εεππααρρκκήή  

ααπποοδδυυττήήρριιαα,,  ιιδδίίοουυ  μμεεγγέέθθοουυςς,,  πποοιιόόττηηττααςς  κκααιι  εεξξοοππλλιισσμμοούύ,,  γγιιαα  τταα  μμέέλληη  δδύύοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  οομμάάδδωωνν..  ΤΤαα  

ααπποοδδυυττήήρριιαα  ααυυττάά  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::  

  ΕΕρρμμάάρριιαα,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  δδιιααθθέέττοουυνν  ααττοομμιικκόό  χχώώρροο  φφύύλλααξξηηςς  ρροουυχχιισσμμοούύ,,  υυππόόδδηησσηηςς  κκααιι  ππρροοσσωωππιικκώώνν  

ααννττιικκεειιμμέέννωωνν..  

  ΚΚρρεεμμάάσσττρρεεςς  σσεε  κκάάθθεε  εερρμμάάρριιοο..  

  ΤΤοο  δδάάππεεδδοο  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  κκααλλυυμμμμέέννοο  μμεε  υυγγιιεειιννόό  ππλλεεννόόμμεεννοο  κκάάλλυυμμμμαα..  

  ΤΤαα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  έένναα  μμεεγγάάλλοο  λλεευυκκόό  ππίίνναακκαα  γγρρααφφήήςς..  

  ΤΤοουυααλλέέττεεςς..  

  ΝΝττοουυςς  μμεε  ζζεεσσττόό  κκααιι  κκρρύύοο  ννεερρόό..  

  ΕΕάάνν  υυππάάρρχχοουυνν  σσεεσσοουυάάρρ,,  ααυυττάά  θθαα  ππλληηρροούύνν  όόλλεεςς  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  αασσφφααλλεείίααςς  κκααιι  ααπποοφφυυγγήήςς  

ααττυυχχηημμάάττωωνν..  

  ΝΝιιππττήήρρεεςς..  

  KKααθθρρέέππττεεςς..  

  ΚΚάάθθεε  ααίίθθοουυσσαα  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  εεππεεννδδεεδδυυμμέέννοο  κκρρεεββάάττιι  ααθθλληηττώώνν  σσεε  άάρριισσττηη  

κκααττάάσστταασσηη..  

  ΤΤηηλλεεόόρραασσηη  υυψψηηλλήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς  μμεε  οοθθόόννηη  4422  ιιννττσσώώνν  σσυυννδδεεδδεεμμέέννηη  μμεε  μμηηχχάάννηημμαα  DDVVDD  κκααιι  μμεε  

εεξξόόδδοουυςς  VVGGAA  κκααιι  HHDDMMII  ((γγιιαα  ppcc))  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααττίίθθεεννττααιι  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  κκααιι  ττηηςς  

φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς..  

  ΤΤοο  ββαασσιικκόό  ρροολλόόιι  ττοουυ  ααγγώώνναα  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  μμέέσσαα  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  κκααιι  ττωωνν  δδύύοο  οομμάάδδωωνν..    

ββ..  ΤΤαα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  θθαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηηνν  ίίδδιιαα  ππλλεευυρράά  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  μμεε  ττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  

ππααιικκττώώνν,,  θθαα  έέχχοουυνν  άάμμεεσσηη  ππρρόόσσββαασσηη  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  κκααιι  θθαα  εείίννααιι  σσεε  λλοογγιικκήή  ααππόόσστταασσηη  ααππόό  ττηηνν  

ααίίθθοουυσσαα  ττύύπποουυ..  
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γγ..  ΗΗ  ππρρόόσσββαασσηη  ααππόό  τταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσττααττεεύύεεττααιι  ααππόό  

φφυυσσοούύνναα..  

δδ..  ΤΤαα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεξξααεερρίίζζοοννττααιι  εεππααρρκκώώςς,,  νναα  εείίννααιι  κκααθθααρράά  κκααιι  σσεε  άάρριισσττηη  κκααττάάσστταασσηη..  ΌΌλλαα  τταα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεενναα  υυλλιικκάά  ππρρέέππεειι  νναα  ππλλέέννοοννττααιι  μμεε  ττρρεεχχοούύμμεεννοο  ννεερρόό..    

εε..  ΗΗ  θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααττηηρρεείίττααιι  μμεεττααξξύύ  2200  κκααιι  2255  ββααθθμμώώνν  ΚΚεελλσσίίοουυ..  

σσττ..  ΤΤαα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  μμέέσσοο  φφωωττιισσμμόό,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  εεππααρρκκήή  φφωωττιισσμμόό  γγιιαα  

ππεερριιππττώώσσεειιςς  έέκκτταακκττηηςς  ααννάάγγκκηηςς..  

ζζ..  ΤΤοο  δδάάππεεδδοο  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααννττιιοολλιισσθθηηττιικκόό  κκααιι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  οοχχεεττοούύςς..  

ηη..  ΤΤαα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  κκλλεειιδδααρριιέέςς  πποουυ  θθαα  αασσφφααλλίίζζοοννττααιι  εεππααρρκκώώςς..    

θθ..  ΤΤαα  κκααθθίίσσμμαατταα  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  ππάάγγκκοοιι  ήή  ααττοομμιικκέέςς  κκααρρέέκκλλεεςς  φφττιιααγγμμέέννεεςς  ααππόό  ξξύύλλοο  ήή  

άάλλλλοο  ααννθθεεκκττιικκόό  υυλλιικκόό,,  πποουυ  ππλλέέννοοννττααιι  μμεε  ττρρεεχχοούύμμεεννοο  ννεερρόό..  ΘΘαα  υυππάάρρχχοουυνν  ππάάγγκκοοιι  //  κκααρρέέκκλλεεςς  γγιιαα  2200  

άάττοομμαα..  

ιι..  ΟΟιι  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  μμέέσσωω  ττηηςς  μμεεγγααφφωωννιικκήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  εεκκττάάκκττοουυ  

ααννάάγγκκηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  αακκοούύγγοοννττααιι  κκααιι  εεννττόόςς  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  κκααιι  σσττηηνν  ααγγγγλλιικκήή  γγλλώώσσσσαα..  

  

1133..1111..22  ΑΑπποοδδυυττήήρριιαα  ΔΔιιααιιττηηττώώνν::    

αα..  ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  χχώώρροο  

ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν    γγιιαα  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς..  

ββ..  ΤΤαα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  τταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  κκααιι  νναα  

έέχχοουυνν  ξξεεχχωωρριισσττήή  ππρρόόσσββαασσηη  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..    

γγ..  ΤΤαα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::  

  ΕΕρρμμάάρριιαα,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  δδιιααθθέέττοουυνν  ααττοομμιικκόό  χχώώρροο  φφύύλλααξξηηςς  ρροουυχχιισσμμοούύ,,  υυππόόδδηησσηηςς  κκααιι  ππρροοσσωωππιικκώώνν  

ααννττιικκεειιμμέέννωωνν..  

  ΚΚρρεεμμάάσσττρρεεςς..  

  ΤΤαα  κκααθθίίσσμμαατταα  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  ππάάγγκκοοιι  ήή  εεππεεννδδεεδδυυμμέέννεεςς  κκααρρέέκκλλεεςς..  

  ΤΤαα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεξξααεερρίίζζοοννττααιι  κκααννοοννιικκάά,,  νναα  εείίννααιι  κκααθθααρράά  κκααιι  σσεε  άάρριισσττηη  κκααττάάσστταασσηη..    

  ΤΤαα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  θθαα  δδιιααθθέέττοουυνν  σσεε  μμιιαα  άάκκρρηη  έένναα  μμεεγγάάλλοο  λλεευυκκόό  ππίίνναακκαα  γγρρααφφήήςς..  

  ΤΤοουυααλλέέττεεςς..  

  ΝΝττοουυςς  μμεε  ζζεεσσττόό  κκααιι  κκρρύύοο  ννεερρόό..  

  ΤΤρρεειιςς  ππεεττσσέέττεεςς  ππρροοσσώώπποουυ..  

  ΤΤρρεειιςς  ππεεττσσέέττεεςς  μμππάάννιιοουυ..  

  ΝΝιιππττήήρραα..  

  ΚΚααθθρρέέφφττηη..  

  ΈΈνναα  ττρρααππέέζζιι  μμεε  ττρρεειιςς  κκααρρέέκκλλεεςς..  

  ΈΈνναα  εεππεεννδδεεδδυυμμέέννοο  ττρρααππέέζζιι  σσεε  άάρριισσττηη  κκααττάάσστταασσηη..  

  ΤΤηηλλεεόόρραασσηη  υυψψηηλλήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς  μμεε  οοθθόόννηη  4422  ιιννττσσώώνν  σσυυννδδεεδδεεμμέέννηη  μμεε  μμηηχχάάννηημμαα  DDVVDD  κκααιι  εεξξόόδδοουυςς  

VVGGAA  κκααιι  HHDDMMII  γγιιαα  PPCC..    

  ΤΤοο  ββαασσιικκόό  ρροολλόόιι  ττοουυ  ααγγώώνναα  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  μμέέσσαα  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν..    

δδ..  ΤΤοο  δδάάππεεδδοο  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααννττιιοολλιισσθθηηττιικκόό  κκααιι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  οοχχεεττοούύςς..  

εε..  ΤΤαα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  θθαα  δδιιααθθέέττοουυνν  κκλλεειιδδααρριιέέςς  πποουυ  θθαα  αασσφφααλλίίζζοοννττααιι  εεππααρρκκώώςς..  

σσττ..  ΗΗ  ππρρόόσσββαασσηη  ααππόό  τταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  θθαα  ππρροοσσττααττεεύύεεττααιι  ααππόό  

ππρροοσσττααττεευυττιικκήή  φφυυσσοούύνναα..  

ζζ..  ΟΟιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  θθεερρμμοοκκρραασσίίαα,,  τταα  εεππίίππεεδδαα  ήήχχοουυ,,  ττοο  φφωωττιισσμμόό,,  τταα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεενναα  

υυλλιικκάά,,  ττιιςς  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  αασσφφααλλεείίααςς,,  κκ..λλππ..  εείίννααιι  οοιι  ίίδδιιεεςς  μμεε  ααυυττέέςς  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ττωωνν  οομμάάδδωωνν..  

ηη..  ΟΟιι  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  μμέέσσωω  ττηηςς  μμεεγγααφφωωννιικκήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  εεκκττάάκκττοουυ  

ααννάάγγκκηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  αακκοούύγγοοννττααιι  κκααιι  εεννττόόςς  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν..  

  

1133..1111..33  ΠΠρρόόσσθθεετταα  ΑΑπποοδδυυττήήρριιαα  

αα..  ΠΠεερρααιιττέέρρωω  ηη  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  χχώώρροο  

ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  γγιιαα  ττηη  γγρρααμμμμααττεείίαα,,  σσεε  χχώώρροο  ππααρραακκεείίμμεεννοο  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν..  ΣΣτταα  

ααπποοδδυυττήήρριιαα  ααυυττάά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  έένναα  ττρρααππέέζζιι  κκααιι  δδύύοο  κκααρρέέκκλλεεςς..  

ββ..  ΤΤαα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ααυυττάά  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::  

  ΤΤοουυααλλέέττεεςς..  

  ΝΝττοουυςς  μμεε  ζζεεσσττόό  κκααιι  κκρρύύοο  ννεερρόό..  

  ΝΝιιππττήήρρεεςς..  

  ΑΑττοομμιικκάά  εερρμμάάρριιαα  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηη  χχωωρρηηττιικκόόττηητταα  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν..  

  ΤΤοο  δδάάππεεδδοο  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααννττιιοολλιισσθθηηττιικκόό  κκααιι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  οοχχεεττοούύςς..  

  ΤΤαα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  θθαα  δδιιααθθέέττοουυνν  κκλλεειιδδααρριιέέςς  πποουυ  θθαα  αασσφφααλλίίζζοοννττααιι  ππλλήήρρωωςς..  

  ΤΤαα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  θθαα  έέχχοουυνν  μμιικκρροούύςς  ααπποοθθηηκκεευυττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  γγιιαα  ααπποοσσκκεευυέέςς  κκααιι  εεξξοοππλλιισσμμόό..  

  ΤΤαα  κκααθθίίσσμμαατταα  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  ππάάγγκκοοιι  ήή  εεππεεννδδεεδδυυμμέέννεεςς  κκααρρέέκκλλεεςς..  
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  ΠΠρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  μμέέσσοοςς  φφωωττιισσμμόόςς,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  σσύύσσττηημμαα  φφωωττιισσμμοούύ  γγιιαα  ππεερριιππττώώσσεειιςς  

εεκκττάάκκττοουυ  ααννάάγγκκηηςς..  

γγ..  ΟΟιι  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  μμέέσσωω  ττηηςς  μμεεγγααφφωωννιικκήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  εεκκττάάκκττοουυ  

ααννάάγγκκηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  αακκοούύγγοοννττααιι  κκααιι  εεννττόόςς  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ττηηςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  κκααιι  σστταα  υυππόόλλοοιιππαα  

ααπποοδδυυττήήρριιαα..  

  

1133..1122  ΧΧώώρροοιι  υυγγιιεειιννήήςς  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  ααθθλληηττιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ((ΥΥ..ΑΑ  

4466559966//22000044))  

  

11..  ΟΟιι  χχώώρροοιι  υυγγιιεειιννήήςς  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  λλοοιιπποοίί  χχώώρροοιι  υυγγιιεειιννήήςς  ττηηςς  ααθθλληηττιικκήήςς    

εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ((θθεεααττώώνν,,  ππρροοσσωωππιικκοούύ  κκλλππ)),,  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλοοιι  ααππόό  ππλλεευυρράάςς  υυγγιιεειιννήήςς  κκααιι  

εειιδδιικκόόττεερραα::  

αα..  ΝΝαα  έέχχοουυνν  εεππααρρκκεείίςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς,,  φφυυσσιικκόό  ήή  ττεεχχννηηττόό  ααεερριισσμμόό,,  ααννττιιοολλιισσθθηηττιικκάά  δδάάππεεδδαα  κκααιι  κκααττάάλλλληηλλοο  

φφωωττιισσμμόό  κκααθθώώςς  κκααιι  φφωωττιισσμμόό  αασσφφααλλεείίααςς..  

ββ..  ΝΝαα  υυππάάρρχχοουυνν  εεμμφφααννεείίςς  ααννααρρττηημμέέννεεςς  ππιινναακκίίδδεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  δδηηλλώώννοουυνν  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  

όόπποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  οοιι  χχώώρροοιι  υυγγιιεειιννήήςς,,  μμεε  σσήήμμααννσσηη  γγιιαα  άάννδδρρεεςς  κκααιι  γγυυννααίίκκεεςς..  

γγ..  ΌΌλλοοιι  οοιι  χχώώρροοιι  υυγγιιεειιννήήςς  κκααιι  οοιι  ππρροοθθάάλλααμμοοίί  ττοουυςς  νναα  φφωωττίίζζοοννττααιι  εεππααρρκκώώςς..  ΤΤαα  ααπποοχχωωρρηηττήήρριιαα  κκααιι  οοιι  

κκααττααιιοοννηηττήήρρεεςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ννύύχχττααςς  νναα  φφωωττίίζζοοννττααιι  ττεεχχννηηττάά  κκααιι  

εεξξωωττεερριικκάά..  

δδ..  ΤΤαα  ααπποοχχωωρρηηττήήρριιαα  νναα  έέχχοουυνν  αασσφφααλλήή  ααππόόσστταασσηη  ααππόό  ππεερριιοοχχέέςς  ααπποοθθήήκκεευυσσηηςς  κκααιι  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  

ττρροοφφίίμμωωνν..  

εε..  ΗΗ  λλεεκκάάννηη  νναα  σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  εειιδδιικκόό  υυδδρρααυυλλιικκόό  σσύύσσττηημμαα  κκααθθααρριισσμμοούύ,,  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  

έέκκππλλυυσσηη  μμεε  ππίίεεσσηη..  ΣΣττοο  ννιιππττήήρραα  νναα  υυππάάρρχχεειι  εεγγκκααττάάσστταασσηη  σσυυννεεχχοούύςς  ππααρροοχχήήςς  ννεερροούύ..  

σσττ..  ΤΤαα  ππααρράάθθυυρραα  νναα  εείίννααιι  κκααλλυυμμμμέένναα  μμόόννιιμμαα  μμεε  σσυυρρμμααττόόππλλεεγγμμαα  ΝΝοο  1166,,  γγιιαα  νναα  εεμμπποοδδίίζζεεττααιι  ηη  εείίσσοοδδοοςς  

ττωωνν  εεννττόόμμωωνν..  

ζζ..  ΟΟιι  χχώώρροοιι  υυγγιιεειιννήήςς  νναα  δδιιααττηηρροούύννττααιι  κκααθθααρροοίί..  

ηη..  ΟΟ  υυππεεύύθθυυννοοςς  φφοορρέέααςς  γγιιαα  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυςς  νναα  έέχχεειι  οορρίίσσεειι  κκααιι  νναα  εεφφααρρμμόόζζεειι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  

ππρρόόγγρρααμμμμαα  κκααθθααρριιόόττηηττααςς,,  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  θθαα  εελλέέγγχχεεττααιι  ηη  ααππόόδδοοσσηη  κκααιι  θθαα  εεππιισσηημμααίίννοοννττααιι  ττυυχχόόνν  

εελλλλεείίψψεειιςς..  

θθ..  ΤΤοο  δδάάππεεδδοο  κκααιι  οοιι  ττοοίίχχοοιι  νναα  εείίννααιι  κκαατταασσκκεευυαασσμμέέννοοιι  ααππόό  κκααττάάλλλληηλλοο  υυλλιικκόό  ((ππλλαακκίίδδιιαα)),,  ττοο  οοπποοίίοο  νναα  

δδιιααττηηρρεείίττααιι  σσεε  κκααλλήή  κκααττάάσστταασσηη,,  ώώσσττεε  νναα  δδιιεευυκκοολλύύννεεττααιι  οο  κκααθθααρριισσμμόόςς  ττοουυ..  

ιι..  ΟΟ  εεξξααεερριισσμμόόςς  εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  εείίννααιι  φφυυσσιικκόόςς  ήή  ττεεχχννηηττόόςς..    ΣΣττιιςς  δδύύοο  ααυυττέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  

εεππααρρκκήήςς..  ΟΟ  φφωωττιισσμμόόςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  κκααιι  ττεεχχννηηττόόςς..  

ιιαα..  ΣΣττοο  χχώώρροο  ττωωνν  ααπποοχχωωρρηηττηηρρίίωωνν  νναα  υυππάάρρχχεειι  ππάάνντταα  χχααρρττίί  κκααθθααρριιόόττηηττααςς,,  σσααπποούύννιι  κκααιι  μμέέσσοο  γγιιαα  ττοο  

σσττέέγγννωωμμαα  ττωωνν  χχεερριιώώνν  ((ααυυττόόμμααττοοςς  σσττεεγγννωωττήήρρααςς  ήή  χχεειιρρόόμμαακκττρραα  μμίίααςς  χχρρήήσσηηςς))..  

ιιββ..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ααπποοχχωωρρηηττήήρριιοο  νναα  υυππάάρρχχεειι  μμεεττααλλλλιικκόό  δδοοχχεείίοο  μμεε  κκάάλλυυμμμμαα,,  πποουυ  θθαα  ααννοοίίγγεειι  μμεε  εειιδδιικκόό  

πποοδδοοκκίίννηηττοο  μμηηχχααννιισσμμόό..  

ιιγγ..  ΤΤαα  ααπποορρρρίίμμμμαατταα  ααππόό  ττοουυςς  κκάάδδοουυςς  νναα  ααπποομμαακκρρύύννοοννττααιι  τταακκττιικκάά..  

ιιδδ..  ΣΣττοο  ααπποοχχεεττεευυττιικκόό  σσύύσσττηημμαα,,  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ννιιππττήήρραα  κκααιι  ττοουυ  ααγγωωγγοούύ  ααπποομμάάκκρρυυννσσηηςς  ττωωνν  υυδδάάττωωνν,,  νναα  

ππααρρεεμμββάάλλλλεεττααιι  υυδδρρααυυλλιικκόόςς  σσίίφφωωννααςς..  ΤΤοο  σσύύσσττηημμαα  νναα  δδιιααττηηρρεείίττααιι  σσεε  κκααλλήή  κκααττάάσστταασσηη,,  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  

ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  δδιιααρρρροοέέςς  κκααιι  δδυυσσοοσσμμίίεεςς..  

ιιεε..  ΤΤοο  δδάάππεεδδοο  νναα  έέχχεειι  κκλλίίσσηη  ππρροοςς  ττοο  φφρρεεάάττιιοο  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς,,  κκααλλυυμμμμέέννοο  μμεε  σσχχάάρραα,,  γγιιαα  ττέέλλεειιαα  

ααπποοσσττρράάγγγγιισσηη  ττωωνν  ννεερρώώνν  ππλλύύσσηηςς..  ΝΝαα  μμηη  λλιιμμννάάζζοουυνν  ννεερράά  σσττοουυςς  εεσσωωττεερριικκοούύςς  κκααιι  εεξξωωττεερριικκοούύςς  χχώώρροουυςς  

ττωωνν  ααπποοχχωωρρηηττηηρρίίωωνν  κκααττααιιοοννηηττήήρρωωνν  ..  

ιισσττ..  ΟΟιι  θθύύρρεεςς  ττωωνν  ααπποοχχωωρρηηττηηρρίίωωνν  κκααττααιιοοννηηττήήρρωωνν  νναα  ααννοοίίγγοουυνν  ππρροοςς  τταα  μμέέσσαα  κκααιι  νναα  κκλλεείίννοουυνν  

ααυυττόόμμαατταα  μμεε  εειιδδιικκόό  μμηηχχααννιισσμμόό..  

ιιζζ..  ΌΌλλαα  τταα  ααπποοχχωωρρηηττήήρριιαα  ((κκααιι  οοιι  χχηημμιικκέέςς  ττοουυααλλέέττεεςς))  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  μμεε  ννιιππττήήρρεεςς  γγιιαα  ττοο  

ππλλύύσσιιμμοο  ττωωνν  χχεερριιώώνν..  

ιιηη..  ΕΕιιδδιικκάά  σσττιιςς  χχηημμιικκέέςς  ττοουυααλλέέττεεςς  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  ααννααρρττηημμέέννεεςς  οοδδηηγγίίεεςς  χχρρήήσσηηςς,,  όόχχιι  μμόόννοο  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  

γγλλώώσσσσαα,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  ααγγγγλλιικκήή  γγλλώώσσσσαα..  

ιιθθ..  ΝΝαα  εεξξεεττάάζζεεττααιι  ηη  σσωωσσττήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  υυγγρρώώνν  χχηημμιικκώώνν  ααππόό  ττιιςς  χχηημμιικκέέςς  ττοουυααλλέέττεεςς  ((εεάάνν  υυππάάρρχχεειι  

υυππεεύύθθυυννοοςς  φφοορρέέααςς  γγιιαα  ττηη  δδιιααχχεείίρριισσήή  ττοουυςς  κκααιι  εεάάνν  έέχχεειι  ττηηνν  ααππααιιττοούύμμεεννηη  άάδδεειιαα))..  

  

22..  ΟΟιι  χχώώρροοιι  υυγγιιεειιννήήςς  ττωωνν  θθεεααττώώνν  εεξξεεττάάζζοοννττααιι  εεππίίσσηηςς  ωωςς  ππρροοςς  ττηη  θθέέσσηη  ττοουυςς  κκααιι  ττοονν  εεππααρρκκήή  ααρριιθθμμόό  

ττοουυςς..  ΚΚάάθθεε  χχωωρριισσμμέέννοο  ττμμήήμμαα  ττωωνν  κκεερρκκίίδδωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααλλύύππττεεττααιι  ααππόό  δδιικκοούύςς  ττοουυ  χχώώρροουυςς  υυγγιιεειιννήήςς,,  

ώώσσττεε  νναα  ααπποοκκλλεείίεειι  ττηηνν  ααννάάμμεειιξξηη  θθεεααττώώνν  ααππόό  άάλλλλαα  ττμμήήμμαατταα..  ΣΣεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  ττοονν  εεππααρρκκήή  ααρριιθθμμόό  ττοουυςς,,  

εεννδδεείίκκννυυττααιι  νναα  υυππάάρρχχεειι  μμίίαα  ((11))  μμοοννάάδδαα  γγιιαα  κκάάθθεε  110000  θθεεααττέέςς  ((11  μμοοννάάδδαα  ==  11  λλεεκκάάννηη  WW..CC..  ήή  11  

οουυρρηηττήήρριιοο  κκααιι  σσεε  ααννααλλοογγίίαα  ααννδδρρώώνν  γγυυννααιικκώώνν  γγιιαα  ττιιςς  ααννοοιικκττέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ααππόό  5500--5500%%  έέωωςς  7755--

2255%%,,  εεννώώ  γγιιαα  ττιιςς  κκλλεειισσττέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ηη  ααννααλλοογγίίαα  ααννδδρρώώνν  γγυυννααιικκώώνν  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  ααππόό  55005500%%  
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έέωωςς  66553355%%)),,  ππλληηνν  όόμμωωςς  ηη  εεππιιττρροοππήή  εελλέέγγχχοουυ    κκρρίίννεειι  ττηηνν  εεππάάρρκκεειιαα,,  μμεε  ββάάσσηη  τταα  ππρρααγγμμααττιικκάά  δδεεδδοομμέένναα  

κκάάθθεε  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς..    

ΕΕιιδδιικκήή  ππρρόόββλλεεψψηη  νναα  υυππάάρρχχεειι  γγιιαα  θθεεααττέέςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ,,  ώώσσττεε  νναα  εεξξυυππηηρρεεττοούύννττααιι  σσεε  δδιικκοούύςς  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  ππέέρραα  

ααππόό  ττιιςς  ππααρρααππάάννωω  ααππααιιττήήσσεειιςς..  

  

1133..1133    ΣΣηημμααττοοδδόόττηησσηη  γγηηππέέδδοουυ  

αα..  ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα    δδιιααθθέέττεειι  σσηημμααττοοδδόόττηησσηη,,  

ττόόσσοο  μμόόννιιμμηη  όόσσοο  κκααιι  ππρροοσσωωρριιννήή,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττεευυθθύύννεειι  ττιιςς  οομμάάδδεεςς  κκααιι  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  σσττοονν  

ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο,,  τταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα,,  ττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  σσυυννεεννττεεύύξξεεωωνν  ττύύπποουυ,,  ττοο  ιιααττρρεείίοο,,  ττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  

εελλέέγγχχωωνν  ννττόόππιιννγγκκ  κκααιι  ττιιςς  εεξξόόδδοουυςς..  ΗΗ  σσηημμααττοοδδόόττηησσηη  γγιιαα  ττιιςς  οομμάάδδεεςς  κκααιι  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  

σσττηη  εελλλληηννιικκήή  κκααιι  ττηηνν  ααγγγγλλιικκήή  γγλλώώσσσσαα..  

  

ββ..  ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα    δδιιααθθέέττεειι  σσηημμααττοοδδόόττηησσηη,,  

ττόόσσοο  μμόόννιιμμηη  όόσσοο  κκααιι  ππρροοσσωωρριιννήή,,  σσεε  όόλληη  ττηηνν  έέκκτταασσήή  ττοουυ  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  κκααττεευυθθύύννεειι  ττοουυςς  θθεεααττέέςς  σσττιιςς  

θθέέσσεειιςς  ττοουυςς,,  ττιιςς  ττοουυααλλέέττεεςς,,  τταα  σσηημμεείίαα  ππώώλληησσηηςς  εειισσιιττηηρρίίωωνν,,  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς,,  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  

φφιιλλοοξξεεννίίααςς  VVIIPP  κκααιι  γγεεννιικκάά  όόττιι  δδιιεευυκκοολλύύννεειι  ττηηνν  άάννεεττηη  ππρρόόσσββαασσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  θθεεααττώώνν  κκααιι  ττωωνν  

ππρροοσσκκεεκκλληημμέέννωωνν  σσεε  ααυυττόό..  

  

γγ..  ΕΕππίίσσηηςς  νναα  έέχχεειι  ααννααρρττηημμέέννεεςς  εειιδδιικκέέςς  ππρροοεειιδδοοπποοιιηηττιικκέέςς  ππιινναακκίίδδεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ααππααγγόόρρεευυσσηη  ττοουυ  

κκααππννίίσσμμααττοοςς  κκααιι  γγιιαα  ππιιθθααννέέςς  κκλλοοππέέςς  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  κκααιι  σσττοουυςς  κκοοιιννόόχχρρηησσττοουυςς  χχώώρροουυςς..  

  

1133..1144    ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόόςς  ΕΕξξοοππλλιισσμμόόςς  κκααιι  λλοοιιππόόςς  εεξξοοππλλιισσμμόόςς..  

  

ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  ππλλήήρρεεςς  κκααιι  

οολλοοκκλληηρρωωμμέέννοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  σσύύσσττηημμαα  χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  εείίννααιι  

σσύύμμφφωωννοο  μμεε  ττοουυςς  δδιιεεθθννεείίςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς  κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς..  

  

ΌΌλλεεςς  οοιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν  ττοο  σσύύσσττηημμαα  χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  

ππρρέέππεειι  νναα  ιικκααννοοπποοιιοούύνν  τταα  δδιιεεθθννήή  ππρρόόττυυππαα  IISSOO99000011::22001155,,  CCEE  κκααιι  RRooHHSS..    

  

ΤΤοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  σσύύσσττηημμαα  χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  ττηη  μμέέγγιισσττηη  

ααξξιιοοππιισσττίίαα  σσττηη  μμέέττρρηησσηη  χχρρόόννοουυ,,  νναα  εείίννααιι  υυψψηηλλήήςς  πποοιιόόττηηττααςς  κκααιι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  ττηη  σσύύγγχχρροοννηη  

ττεεχχννοολλοογγίίαα  LLEEDD..  

  

1133..1144..11  ΓΓεεννιικκήή  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  

ΤΤοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  σσύύσσττηημμαα  χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοττεελλεείίττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  ααππόό  

τταα  ππααρραακκάάττωω::  

  

--  22  ττεεμμάάχχιιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύςς  ππίίνναακκεεςς  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ((χχρροοννόόμμεεττρραα))  μμεε  ππλλήήρρεειιςς  εεννδδεείίξξεειιςς,,  

--  11  σσεεττ  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  χχρροοννοομμέέττρρωωνν  εεππίίθθεεσσηηςς  2244΄́΄́--  1144΄́΄́  μμεε  χχρρόόννοο  ααγγώώνναα  κκααιι  δδέέκκααττοο  

δδεευυττεερροολλέέππττοουυ  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  55  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα,,    

--  22  ττεεμμάάχχιιαα  κκίίττρριιννεεςς  φφωωττεειιννέέςς  μμππάάρρεεςς  LLEEDD  γγιιαα  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εεππίίθθεεσσηηςς  ττωωνν  2244  //  1144  

δδεευυττεερροολλέέππττωωνν,,  

--  22  ττεεμμάάχχιιαα  κκόόκκκκιιννεεςς  φφωωττεειιννέέςς  μμππάάρρεεςς  LLEEDD  ττωωνν  μμππαασσκκεεττώώνν  γγιιαα  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ππεερριιόόδδοουυ,,  

--  ττοο  κκεεννττρριικκόό  χχεειιρριισσττήήρριιοο  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππιιννάάκκωωνν  κκααιι  ττοο  rreemmoottee  χχεειιρριισσττήήρριιοο  ττωωνν  χχρροοννοομμέέττρρωωνν  

εεππίίθθεεσσηηςς,,  

--  τταα  κκααλλώώδδιιαα  δδεεδδοομμέέννωωνν  ((ddaattaa))  ααππόό  ττοονν  κκάάθθεε  ππίίνναακκαα,,  ααππόό  ττοο  κκάάθθεε  χχρροοννόόμμεεττρροο  εεππίίθθεεσσηηςς  κκααιι  ααππόό  

τταα  χχρροοννόόμμεεττρραα  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ππρροοςς  ττηη  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα,,  

--  22  ττεεμμάάχχιιαα  εεξξωωττεερριικκέέςς  κκόόρρννεεςς  υυψψηηλλήήςς  ιισσχχύύοοςς,,  

--  11  εεξξωωττεερριικκόό  rreemmoottee  χχεειιρριισσττήήρριιοο  SSTTAARRTT//SSTTOOPP  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ααγγώώνναα,,  

--  11  ττεεμμάάχχιιοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ββέέλλοοςς  εεννααλλλλαασσσσόόμμεεννηηςς  κκααττοοχχήήςς,,    

--  33  ττεεμμάάχχιιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  χχρροοννόόμμεεττρραα  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν,,  

--  22  ττεεμμάάχχιιαα  δδεείίκκττεεςς  οομμααδδιικκώώνν  πποοιιννώώνν,,    

--  άάμμεεσσηη  σσύύννδδεεσσηη  μμεε  ττοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  σσύύσσττηημμαα  σσφφυυρρίίχχττρρααςς  δδιιααιιττηηττώώνν  pprreecciissiioonn--ttiimmee,,  
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--  άάμμεεσσηη  σσύύννδδεεσσηη  μμεε  τταα  σσυυσσττήήμμαατταα  σσττααττιισσττιικκώώνν,,  γγρρααφφιικκώώνν  κκααιι  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  μμεεττααδδόόσσεεωωνν  γγιιαα  

άάμμεεσσηη  ααπποοσσττοολλήή  όόλλωωνν  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  ππίίνναακκαα  σσεε  ααυυττάά,,  

--  σσεεττ  εεφφεεδδρριικκώώνν  σσυυσσκκεευυώώνν,,  

--  σσύύσσττηημμαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  σσφφυυρρίίχχττρρααςς  δδιιααιιττηηττώώνν  ((PPrreecciissiioonn  TTiimmee))..  

  

ΌΌλλεεςς  οοιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν  ττοο  σσύύσσττηημμαα  χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  ((ηηλλεεκκττρροοννιικκοοίί  ππίίνναακκεεςς,,  

ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  χχρροοννόόμμεεττρραα  εεππίίθθεεσσηηςς,,  οοθθόόννεεςς  vviiddeeoo  LLEEDD,,  χχρροοννόόμμεεττρραα  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν,,  κκλλππ..))  ππρρέέππεειι    νναα  

εείίννααιι  ααπποολλύύττωωςς  σσυυγγχχρροοννιισσμμέέννεεςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς..  ΗΗ  σσύύννδδεεσσηη  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  χχρροοννοομμέέττρρωωνν  εεππίίθθεεσσηηςς  

ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  σσττηηνν  κκεεννττρριικκήή  κκοοννσσόόλλαα  χχεειιρριισσμμοούύ  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ππίίνναακκαα  κκααιι  νναα  λλεειιττοουυρργγοούύνν  ωωςς  

εεννιιααίίοο  κκααιι  οολλοοκκλληηρρωωμμέέννοο  σσύύσσττηημμαα  χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ααγγώώννωωνν..  ΟΟ  χχρρόόννοοςς  ααγγώώνναα  σστταα  

χχρροοννόόμμεεττρραα  μμεε  ττοονν  κκεεννττρριικκόό  χχρρόόννοο  ττωωνν  ππιιννάάκκωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααπποολλύύττωωςς  σσυυγγχχρροοννιισσμμέέννοοιι..  

  

ΤΤοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  σσύύσσττηημμαα  χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ααγγώώννωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  μμπποορρεείί  νναα  εεππεεκκττααθθεείί  

μμεε  ττηηνν  ππρροοσσθθήήκκηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππιιννάάκκωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  κκααιι  έέγγχχρρωωμμωωνν  οοθθοοννώώνν  vviiddeeoo  LLEEDD  κκααθθώώςς  κκααιι  

νναα  εείίννααιι  σσυυμμββααττόό  μμεε  ττοο  σσύύσσττηημμαα  pprreecciissiioonn--ttiimmee  ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  γγιιαα  ααγγώώννεεςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  

εεππιιππέέδδοουυ  ήή  AA11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς..  ΤΤοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  σσύύσσττηημμαα  ππρρέέππεειι  νναα  μμπποορρεείί  νναα  σσυυννδδεεθθεείί  άάμμεεσσαα  

χχωωρρίίςς  εεππιιππλλέέοονν  ππρροομμήήθθεειιαα  μμεε  τταα  σσυυσσττήήμμαατταα  γγιιαα  ττηηλλεεοοππττιικκέέςς  μμεεττααδδόόσσεειιςς  ττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  σσττααθθμμώώνν  

κκααιι  ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν  σσττααττιισσττιικκώώνν  κκααιι  γγρρααφφιικκώώνν..  

  

ΟΟιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκοοίί  ππίίνναακκεεςς  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιαακκρρίίννοοννττααιι  κκααθθααρράά  ααππόό  ττοο  ττρρααππέέζζιι  ττηηςς  

ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς,,  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο,,  ττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  ΟΟμμάάδδωωνν  κκααιι  ααππόό  οοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  ππρρόόσσωωπποο  

έέχχεειι  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοονν  ααγγώώνναα  ππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  ττωωνν  θθεεααττώώνν..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοοιι  εεκκααττέέρρωωθθεενν  

ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  έέννααςς  ππίίσσωω  ααππόό  κκάάθθεε  μμππαασσκκέέτταα  σσεε  κκααττάάλλλληηλλοο  ύύψψοοςς  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  

ππααρρεεμμββάάλλλλοοννττααιι  οοππττιικκάά  εεμμππόόδδιιαα  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  μμεειιώώννοουυνν  ττηηνν  ααννααγγννωωσσιιμμόόττηηττάά  ττοουυςς..  

  

ΕΕππιιππλλέέοονν,,  οοθθόόννεεςς  vviiddeeoo  LLEEDD  μμπποορροούύνν  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν  σσεε  εεμμφφααννήή  σσηημμεείίαα  εεννττόόςς  ττοουυςς  γγηηππέέδδοουυ  ήή  

κκύύββοοςς  LLEEDD  πποουυ  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  ππάάννωω  ααππόό  ττοο  κκέέννττρροο  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ..  ΗΗ  ττοοπποοθθέέττηησσηη  οοθθοοννώώνν  

LLEEDD  ήή  κκύύββοουυ  LLEEDD  δδεενν  ααννααιιρρεείί  ττηηνν  ααννάάγγκκηη  γγιιαα  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  δδύύοο  κκλλαασσσσιικκοούύςς  ααλλφφααννοουυμμεερριικκοούύςς  

ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύςς  ππίίνναακκεεςς  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν..  

  

1133..1144..22    ΕΕννδδεείίξξεειιςς  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ΠΠιιννάάκκωωνν  ΑΑπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  

ΟΟ  κκάάθθεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόόςς  ππίίνναακκααςς  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  εεννδδεείίξξεειιςς::  

  

  χχρρόόννοοςς  ααγγώώνναα  μμεε  44  ψψηηφφίίαα  ((1100::0000  έέωωςς  00::00  σσεε  ααννττίίσσττρροοφφηη  μμέέττρρηησσηη))  κκίίττρριιννοουυ  χχρρώώμμααττοοςς  

ύύψψοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  330000  mmmm  κκααιι  ππλλάάττοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  115500  mmmm  ήή  ύύψψοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  225500  

mmmm  κκααιι  ππλλάάττοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  112255  mmmm  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  σσχχηημμααττίίζζοοννττααιι  ααππόό  εειικκοοννοοσσττοοιιχχεείίαα  ((ppiixxeellss))    

τταα  οοπποοίίαα  θθαα  σσχχηημμααττίίζζοοννττααιι  ααππόό  εειικκοοννοοσσττοοιιχχεείίαα  ((ppiixxeellss))..  ΕΕππίίσσηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  κκόόκκκκιιννοο  

φφωωττεειιννόό  σσηημμεείίοο  ((ααννάάμμεεσσαα  σστταα  44  ψψηηφφίίαα  ττοουυ  χχρρόόννοουυ))  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ααννάάββεειι  όότταανν  οο  χχρρόόννοοςς  δδεενν  

μμεεττρράά  ((ssttoopp))..  ΣΣττοο  ττεελλεευυττααίίοο  λλεεππττόό  ππρρέέππεειι  νναα  εεμμφφααννίίζζεεττααιι  δδέέκκααττοο  δδεευυττεερροολλέέππττοουυ  ωωςς  εεξξήήςς::  

5599..99,,  5599..88,,  5599..77,,  ……,,  0099..99,,  0099..88,,  ……  ,,  00..99,,  00..88,,  ……  ,,  00..00..  

  

  κκααττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ααγγώώνναα  ππρρέέππεειι  νναα  ηηχχεείί  ααυυττόόμμαατταα  κκόόρρνναα  μμεεγγάάλληηςς  ιισσχχύύοοςς  ((111122  ddBB))  κκααιι  

νναα  ααννάάββοουυνν  τταα  κκόόκκκκιινναα  φφωωττεειιννάά  ππλλααίίσσιιαα  LLEEDD  σσττοο  ττααμμππλλόό  ττηηςς  μμππαασσκκέέττααςς..  ΟΟιι  κκόόκκκκιιννεεςς  γγρρααμμμμέέςς  

ττωωνν  δδύύοο  ττααμμππλλόό  θθαα  εείίννααιι  ααπποολλύύττωωςς  σσυυγγχχρροοννιισσμμέέννεεςς  μμεε  ττοο  χχρρόόννοο  ααγγώώνναα  ααλλλλάά  κκααιι  μμεεττααξξύύ  

ττοουυςς..  ΕΕππιιππλλέέοονν  ππρρέέππεειι  νναα  μμπποορρεείί  οο  κκρριιττήήςς  νναα  ηηχχήήσσεειι  χχεειιρροοκκίίννηητταα  ττηηνν  κκόόρρνναα  όότταανν  ττοο  εεππιιθθυυμμεείί..    

  

  σσκκοορρ  μμεε  33  ψψηηφφίίαα  γγιιαα  κκάάθθεε  οομμάάδδαα  ((HHOOMMEE  --  GGUUEESSTT))  ππρράάσσιιννοουυ  χχρρώώμμααττοοςς  ααππόό  00  έέωωςς  119999  ύύψψοουυςς  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  330000  mmmm  κκααιι  ππλλάάττοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  115500  mmmm  ήή  ύύψψοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  225500  mmmm  κκααιι  

ππλλάάττοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  112255  mmmm  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  σσχχηημμααττίίζζοοννττααιι  ααππόό  εειικκοοννοοσσττοοιιχχεείίαα  ((ppiixxeellss))  τταα  

οοπποοίίαα  θθαα  σσχχηημμααττίίζζοοννττααιι  ααππόό  εειικκοοννοοσσττοοιιχχεείίαα  ((ppiixxeellss))..  

  

  ττρριιώώνν  ttiimmee--oouuttss  γγιιαα  κκάάθθεε  οομμάάδδαα  κκίίττρριιννοουυ  χχρρώώμμααττοοςς..    
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  μμέέττρρηησσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ttiimmee--oouutt  ππρρέέππεειι  σσεε  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  χχρροοννόόμμεεττρροο  ααππόό  ααυυττόό  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  

ααγγώώνναα..  ΤΤοο  ύύψψοοςς  ττωωνν  ψψηηφφίίωωνν  ττοουυ  χχρροοννοομμέέττρροουυ  ttiimmee--oouutt  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  220000  

mmmm..  ΕΕππίίσσηηςς  κκααττάά  ττηη  μμέέττρρηησσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ttiimmee--oouutt  ππρρέέππεειι  νναα  ηηχχεείί  ηη  κκόόρρνναα  1100  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα  

ππρριινν  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ttiimmee--oouutt  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ttiimmee--oouutt..  ΑΑκκόόμμηη  ππρρέέππεειι  νναα  

μμπποορρεείί  οο  χχεειιρριισσττήήςς  νναα  εεππιιλλέέξξεειι  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ttiimmee--oouutt..  

  

  ππεερρίίοοδδοοςς  μμεε  έένναα  ααρριιθθμμηηττιικκόό  ψψηηφφίίοο  ((ααππόό  11  έέωωςς  44  κκααιι  ππααρρααττάάσσεειιςς))  λλεευυκκοούύ  χχρρώώμμααττοοςς  ύύψψοουυςς  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  225500  mmmm  κκααιι  ππλλάάττοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  112255  mmmm  ήή  ύύψψοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  220000  mmmm  κκααιι  

ππλλάάττοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  110000  mmmm  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  σσχχηημμααττίίζζοοννττααιι  ααππόό  εειικκοοννοοσσττοοιιχχεείίαα  ((ppiixxeellss))..      

  

  οομμααδδιικκέέςς  πποοιιννέέςς  μμεε  έένναα  ααρριιθθμμηηττιικκόό  ψψηηφφίίοο  γγιιαα  κκάάθθεε  οομμάάδδαα  ((ααππόό  11  έέωωςς  55))  κκόόκκκκιιννοουυ  χχρρώώμμααττοοςς  

ύύψψοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  225500  mmmm  κκααιι  ππλλάάττοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  112255  mmmm  ήή  ύύψψοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  220000  

mmmm  κκααιι  ππλλάάττοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  110000  mmmm  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  σσχχηημμααττίίζζοοννττααιι  ααππόό  εειικκοοννοοσσττοοιιχχεείίαα  

((ppiixxeellss))..  ΟΟιι  οομμααδδιικκέέςς  πποοιιννέέςς  θθαα  εεννηημμεερρώώννοοννττααιι  ααυυττόόμμαατταα  ααππόό  ττιιςς  ααττοομμιικκέέςς..  

  

  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  μμέέττρρηησσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  δδιιααλλεείίμμμμααττοοςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ππεερριιόόδδωωνν  

κκααθθώώςς  κκααιι  ττοουυ  ηημμιιχχρρόόννοουυ  σσττοο  κκεεννττρριικκόό  ρροολλόόιι  ττοουυ  ππίίνναακκαα..  ΗΗ  μμέέττρρηησσηη  ππρρέέππεειι  νναα  ξξεεκκιιννάά  

ααυυττόόμμαατταα  μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ππεερριιόόδδοουυ  εεννώώ  μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττηηςς  μμέέττρρηησσηηςς  δδιιααλλεείίμμμμααττοοςς  

νναα  εεππααννααφφέέρρεεττααιι  οο  χχρρόόννοοςς  ππεερριιόόδδοουυ  σσττοο  κκεεννττρριικκόό  ρροολλόόιι  ττοουυ  ππίίνναακκαα..  ΕΕππίίσσηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  

υυππάάρρχχεειι  μμέέττρρηησσηη  χχρρόόννοουυ  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίααςς  ππρριινν  ττοο  ππααιιχχννίίδδιι  ((pprree--ggaammee))..  ΠΠρρέέππεειι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  οο  

χχρρήήσσττηηςς  νναα  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοεεππιιλλέέξξεειι  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  ττοο  χχρρόόννοο  ππεερριιόόδδοουυ,,  ττοο  χχρρόόννοο  

ππρροοεεττοοιιμμαασσίίααςς  ((pprree--ggaammee))  κκααιι  ττοο  χχρρόόννοο  δδιιααλλεείίμμμμααττοοςς  ((ππ..χχ..::  1100  λλεεππττάά  γγιιαα  ττοο  χχρρόόννοο  ππεερριιόόδδοουυ,,  

22  λλεεππττάά  γγιιαα  ττοο  χχρρόόννοο  μμεεττααξξύύ  11ηηςς  κκααιι  22ηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  μμεεττααξξύύ  33ηηςς  κκααιι  44ηηςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  1155  λλεεππττάά  

γγιιαα  ττοο  χχρρόόννοο  ηημμιιχχρρόόννοουυ))..  ΑΑππααρρααίίττηητταα  ππρρέέππεειι  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  μμέέττρρηησσηηςς  ττωωνν  χχρρόόννωωνν  πποουυ  

ααννααφφέέρρθθηηκκαανν  ππααρρααππάάννωω  οο  χχεειιρριισσττήήςς  νναα  μμπποορρεείί  νναα  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  χχεειιρριισσμμόό  γγιιαα  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  

δδεεδδοομμέέννωωνν  ττοουυ  ππίίνναακκαα  κκααιι  όόχχιι  νναα  εείίννααιι  κκλλεειιδδωωμμέέννοο  ττοο  χχεειιρριισσττήήρριιοο..  ΕΕππίίσσηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  

εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  δδιιααλλεειιμμμμάάττωωνν  γγιιαα  ππρροοσσθθήήκκηη  11  λλεεππττοούύ  αακκόόμμηη  σσεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  iinnssttaanntt  rreeppllaayy..  

  

  έέννδδεειιξξηη  ππααίίκκττηη  πποουυ  δδιιέέππρρααξξεε  ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  ffoouull  ((ααρριιθθμμόόςς  ππααίίκκττηη  ––  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  ααττοομμιικκώώνν  ττοουυ  

πποοιιννώώνν  ττηηςς  μμοορρφφήήςς  ΧΧΧΧ  --  ΧΧ))  γγιιαα  χχρροοννιικκήή  δδιιάάρρκκεειιαα    55  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν..  ΤΤοο  ύύψψοοςς  ττωωνν  ψψηηφφίίωωνν  ττηηςς  

έέννδδεειιξξηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  220000  mmmm..  

  

  οοννόόμμαατταα  οομμάάδδωωνν  μμεε  33  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  χχααρραακκττήήρρεεςς  γγιιαα  κκάάθθεε  οομμάάδδαα  ύύψψοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  330000  mmmm  

ήή  ύύψψοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  116600  mmmm  λλεευυκκοούύ  χχρρώώμμααττοοςς..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  υυπποοσσττηηρρίίζζοοννττααιι  ττόόσσοο  ΕΕλλλληηννιικκοοίί  

όόσσοο  κκααιι  ΛΛααττιιννιικκοοίί  χχααρραακκττήήρρεεςς..  

  

  ααρριιθθμμόόςς  φφααννέέλλααςς  γγιιαα  κκάάθθεε  ππααίίκκττηη  ((1122  ππααίίκκττεεςς  γγιιαα  κκάάθθεε  οομμάάδδαα  ––  σσύύννοολλοο  2244))  ξξεεχχωωρριισσττάά  μμεε  22  

ααρριιθθμμηηττιικκάά  ψψηηφφίίαα  ((ααππόό  00  έέωωςς  9999))  κκίίττρριιννοουυ  χχρρώώμμααττοοςς  ύύψψοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  116600  mmmm  ήή  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  113300  mmmm..    

  

  ααττοομμιικκέέςς  πποοιιννέέςς  γγιιαα  κκάάθθεε  ππααίίκκττηη  ((1122  ππααίίκκττεεςς  γγιιαα  κκάάθθεε  οομμάάδδαα  ––  σσύύννοολλοο  2244))  ξξεεχχωωρριισσττάά  μμεε  11  

ααρριιθθμμηηττιικκόό  ψψηηφφίίοο  ((ααππόό  00  έέωωςς  55))  κκόόκκκκιιννοουυ  χχρρώώμμααττοοςς  ύύψψοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  116600  mmmm  ήή  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  113300  mmmm..  ΚΚάάθθεε  ννέέαα  πποοιιννήή  νναα  ααννααββοοσσββήήννεειι  γγιιαα  55΄́΄́  μμεε  σσυυχχννόόττηητταα  11HHzz  ώώσσττεε  νναα  

φφααίίννεεττααιι  ηη  ννέέαα  κκααττααχχώώρρηησσηη..  

  

  ππόόννττοοιι  γγιιαα  κκάάθθεε  ππααίίκκττηη  ((1122  ππααίίκκττεεςς  γγιιαα  κκάάθθεε  οομμάάδδαα  ––  σσύύννοολλοο  2244))  ξξεεχχωωρριισσττάά  μμεε  22  ααρριιθθμμηηττιικκάά  

ψψηηφφίίαα  ((ααππόό  00  έέωωςς  9999))  ππρράάσσιιννοουυ  χχρρώώμμααττοοςς  ύύψψοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  116600  mmmm  ήή  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  113300  

mmmm..  ΟΟιι  ααττοομμιικκοοίί  ππόόννττοοιι  ππρρέέππεειι  νναα  ααθθρροοίίζζοοννττααιι  σσττοο  σσυυννοολλιικκόό  σσκκοορρ  ττηηςς  κκάάθθεε  οομμάάδδααςς..  

  

  οοννόόμμαατταα  ππααιικκττώώνν  ξξεεχχωωρριισσττάά  μμεε  1100  ήή  1122  χχααρραακκττήήρρεεςς  λλεευυκκοούύ  χχρρώώμμααττοοςς  ύύψψοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  

116600  mmmm  ήή  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  111100  mmmm  ((1122  ππααίίκκττεεςς  γγιιαα  κκάάθθεε  οομμάάδδαα  ––  σσύύννοολλοο  2244))..  
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1133..1144..33  ΕΕννδδεείίξξεειιςς  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ΧΧρροοννοομμέέττρρωωνν  ΕΕππίίθθεεσσηηςς  2244’’’’--  1144’’’’  

ΤΤαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  χχρροοννόόμμεεττρραα  ππρρέέππεειι  νναα  λλεειιττοουυρργγοούύνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  ννέέοουυςς  δδιιεεθθννεείίςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς  

ααππόό  2244’’’’  έέωωςς  00..00’’’’,,  νναα  σσττααμμααττάάεειι  κκααιι  νναα  εεππααννεεκκκκιιννεείί  ((SSTTAARRTT//SSTTOOPP)),,  μμεε  άάμμεεσσηη  εεππααννααφφοορράά  σστταα  1144’’’’  

όότταανν  ααυυττόό  ααππααιιττεείίττααιι  κκααιι  μμεε  έέννδδεειιξξηη  δδεεκκάάττοουυ  δδεευυττεερροολλέέππττοουυ  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  55  sseecc  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εεππίίθθεεσσηηςς  

ττωωνν  2244  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν  ((44..99,,  ……  ,,  00..00))..  ΤΤαα  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα  99,,88,,77,,66,,55  θθαα  εεμμφφααννίίζζοοννττααιι  σσττοο  δδεεξξιιόό  ψψηηφφίίοο  

όόππωωςς  κκοοιιττάάμμεε  τταα  χχρροοννόόμμεεττρραα..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ττέέλλοοςς  χχρρόόννοουυ  νναα  ηηχχοούύνν  ααυυττόόμμαατταα  οοιι  κκόόρρννεεςς..  ΕΕππίίσσηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  έέχχεειι  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  νναα  μμηη  δδεείίχχννεειι  ττίίπποοτταα  σσττοο  χχρρόόννοο  εεππίίθθεεσσηηςς  ((OOFFFF))  όότταανν  ααυυττόό  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο..  

  

ΤΤοο  χχεειιρριισσττήήρριιοο  ττηηςς  σσυυσσκκεευυήήςς  ττωωνν  2244  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  δδίίννεειι  σσττοο  χχεειιρριισσττήή  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  

ττοο  χχεειιρρίίζζεεττααιι    χχωωρρίίςς  νναα  χχρρεειιαασσττεείί  νναα  ττοο  ββλλέέππεειι,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεππιιλλέέξξεειι  κκάάπποοιιαα  κκίίννηησσήή  ττοουυ..  ΓΓιιαα  νναα  

εεππιιττεευυχχθθεείί  ααυυττόό  χχρρεειιάάζζεεττααιι  οοιι  κκιιννήήσσεειιςς  πποουυ  θθαα  κκάάννεειι,,  νναα  εείίννααιι  οοιι  εελλάάχχιισσττεεςς  δδυυννααττέέςς  κκααιι  οο  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  

κκοουυμμππιιώώνν  εελλέέγγχχοουυ  νναα  εείίννααιι  μμιικκρρόόςς..  

  

ΓΓιιαα  ττοο  λλόόγγοο  ααυυττόό  ττοο  χχεειιρριισσττήήρριιοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έένναα  μμιικκρρόό  εεννσσύύρρμμααττοο  ππααρρααλλλληηλλόόγγρρααμμμμοο  κκοουυττίί  πποουυ  θθαα  

μμπποορρεείί  νναα  χχωωρράά  μμέέσσαα  σσττηηνν  ππααλλάάμμηη  ττοουυ  χχεειιρριισσττήή..  ΤΤοο  χχεειιρριισσττήήρριιοο  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  δδιιαακκόόππττηη  

SSTTAARRTT//SSTTOOPP,,  δδιιαακκόόππττηη  μμεε  RREESSEETT  2244  κκααιι  OOFFFF  κκααιι  δδιιαακκόόππττηη  μμεε  RREESSEETT  1144..  

  

ΌΌτταανν  ππααττηηθθεείί  ππααύύσσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ααγγώώνναα  ττόόττεε  ππρρέέππεειι  ααυυττοομμάάττωωςς  νναα  σσττααμμααττάάεειι  κκααιι  οο  χχρρόόννοοςς  εεππίίθθεεσσηηςς  

ττωωνν  2244  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν..  ΌΌτταανν  ααρρχχίίζζεειι  νναα  μμεεττρράάεειι  κκααιι  ππάάλλιι  οο  χχρρόόννοοςς  ααγγώώνναα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  

χχεειιρροοκκίίννηηττηη  έέννααρρξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εεππίίθθεεσσηηςς  ααππόό  ττοονν  ΚΚρριιττήή..  ΌΌτταανν  λλήήξξεειι  οο  χχρρόόννοοςς  εεππίίθθεεσσηηςς  ττόόττεε  οο  χχρρόόννοοςς  

ααγγώώνναα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  μμεεττρράάεειι  κκααννοοννιικκάά..  

  

ΕΕππιισσηημμααίίννοουυμμεε  όόττιι  όότταανν  ττοο  μμπποουυττόόνν  θθαα  εείίννααιι  ππααττηημμέέννοο  σσυυννέέχχεειιαα  σσττοο  rreesseett  ττόόττεε  σσττοονν  ππίίνναακκαα  ττοουυ  

χχρρόόννοουυ  ττωωνν  2244’’’’  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  κκααμμίίαα  έέννδδεειιξξηη..  ΌΌτταανν  σσττααμμααττήήσσοουυμμεε  νναα  ππααττάάμμεε  ττοο  μμπποουυττόόνν  κκααιι  

εεφφόόσσοονν  οο  δδιιαακκόόππττηηςς  εείίννααιι  σσττηηνν  θθέέσσηη  ssttaarrtt,,  ττόόττεε  ααυυττόό  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  μμεεττρράά  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  ττοονν  χχρρόόννοο  

ττωωνν  2244  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν..  ΌΌτταανν  οο  κκρριιττήήςς  θθεελλήήσσεειι  νναα  ρρυυθθμμίίσσεειι  ττοονν  χχρρόόννοο  εεππίίθθεεσσηηςς  σστταα  δδεεκκααττέέσσσσεερραα,,  

ααυυττόό  νναα  μμπποορρεείί  νναα  ττοο  κκάάννεειι  άάμμεεσσαα  ((δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  ιισσχχύύεειι  ηη  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  πποουυ  υυππάάρρχχεειι  σσεε  ααρρκκεεττάά  

χχρροοννόόμμεεττρραα  όόττιι  γγιιαα  νναα  ππάάεειι  οο  χχρρόόννοοςς  ττωωνν  2244  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν  σστταα  1144  ππρρέέππεειι  οο  χχρρόόννοοςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  νναα  

εείίννααιι  σσττααμμααττηημμέέννοοςς))..  

  

ΤΤέέλλοοςς,,  ααππααρρααίίττηητταα,,  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  αακκόόμμαα  κκααιι  αανν  οο  χχρρόόννοοςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  εείίννααιι  κκάάττωω  ααππόό  2244’’’’  νναα  

μμπποορρεείί  αανν  εεππιιλλεεγγεείί  ααππόό  ττοονν  χχεειιρριισσττήή  νναα  μμεεττρρήήσσεειι  χχρρόόννοο  1144  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν..  
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ΕΕππίίσσηηςς,,  ααππααρρααίίττηηττηη  εείίννααιι  ηη  χχεειιρροοκκίίννηηττηη  δδιιόόρρθθωωσσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εεππίίθθεεσσηηςς  2244’’’’--  1144’’’’  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

λλάάθθοουυςς..  ΗΗ  δδιιόόρρθθωωσσηη  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  μμεε  εειιδδιικκάά  ππλλήήκκττρραα  κκααιι  όόχχιι  μμεε  ττηηνν  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  

εεππίίθθεεσσηηςς  μμέέχχρριι  ττοο  εεππιιθθυυμμηηττόό  δδεευυττεερρόόλλεεππττοο  κκάάττιι  πποουυ  ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι  ττηηνν  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  κκααιι  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  

ααγγώώνναα  κκααιι  εεκκ  ννέέοουυ  δδιιόόρρθθωωσσήή  ττοουυ..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  δδιιόόρρθθωωσσηη  κκααιι  ττωωνν  δδεεκκάάττωωνν  δδεευυττεερροολλέέππττοουυ  σσεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  χχρρόόννοοςς  εεππίίθθεεσσηηςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  κκάάττωω  ααππόό  τταα  55  δδεευυττεερρόόλλεεππτταα..  

  

ΤΤαα  χχρροοννόόμμεεττρραα  εεππίίθθεεσσηηςς  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  σσεε  σσττααθθεερρήή  κκααιι  αασσφφααλλήή  ββάάσσηη  εεππάάννωω  σσττιιςς  μμππαασσκκέέττεεςς  όόππωωςς  

οορρίίζζοουυνν  οοιι  δδιιεεθθννεείίςς  κκααννοοννιισσμμοοίί,,  κκααττ’’  εελλάάχχιισσττοο  σσεε  ααππόόσστταασσηη  330000  mmmm  ππάάννωω  κκααιι  ππίίσσωω  ααππόό  ττηηνν  ππάάννωω  

αακκμμήή  ττοουυ  ττααμμππλλόό..  ΗΗ  όόλληη  κκαατταασσκκεευυήή  ((όότταανν  τταα  χχρροοννόόμμεεττρραα  εείίννααιι  44  όόψψεεωωνν))  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  μμέέγγιισσττοο  

ββάάρροοςς  πποουυ  δδεενν  θθαα  υυππεερρββααίίννεειι  τταα  6600  κκιιλλάά..  

  

ΧΧρρόόννοοςς  εεππίίθθεεσσηηςς  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ψψηηφφίίωωνν::  22  ((μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδύύοο  ψψηηφφίίωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  ττεελλεείίαα  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ααννάάββεειι  όότταανν  οο  

χχρρόόννοοςς  εεππίίθθεεσσηηςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  κκάάττωω  ααππόό  τταα  55  sseecc  γγιιαα  νναα  φφααίίννεεττααιι  οο  χχρρόόννοοςς  εεππίίθθεεσσηηςς  μμεε  δδέέκκααττοο  

δδεευυττεερροολλέέππττοουυ  κκααιι  νναα  ααπποοφφεεύύγγεεττααιι  ηη  σσύύγγχχυυσσηη  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  2244  κκααιι  ττοουυ  22..44,,  ττοουυ  2233  κκααιι  ττοουυ  22..33,,  κκ..οο..κκ..))..  

ΧΧρρώώμμαα  ψψηηφφίίωωνν::  κκόόκκκκιιννοο,,  

ΎΎψψοοςς  ψψηηφφίίωωνν::  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  330000  mmmm  ήή  225500  mmmm,,  

ΠΠλλάάττοοςς  ψψηηφφίίωωνν::  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  115500  mmmm  ήή  112255  mmmm,,  

ΠΠάάχχοοςς  ψψηηφφίίωωνν::  33  ήή  22  σσεειιρρέέςς  LLEEDD,,  

ΚΚόόρρνναα  μμεεγγάάλληηςς  ιισσχχύύοοςς::  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ααππόό  110000  ddBB  μμεε  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ήήχχοο  ααππόό  ααυυττήή  ττοουυ  κκεεννττρριικκοούύ  ππίίνναακκαα  ..  

  

ΧΧρρόόννοοςς  ααγγώώνναα  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ψψηηφφίίωωνν::  44  ((μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδύύοο  κκεεννττρριικκώώνν  ψψηηφφίίωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  33  ττεελλεείίεεςς  σσεε  

κκαατταακκόόρρυυφφηη  δδιιάάττααξξηη  ––  ηη  μμεεσσααίίαα  ττεελλεείίαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσεε  κκόόκκκκιιννοο  χχρρώώμμαα  κκααιι  θθαα  ααννάάββεειι  όότταανν  

σσττααμμααττάάεειι  νναα  μμεεττρράάεειι  οο  χχρρόόννοοςς  ααγγώώνναα  εεξξαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  ττηη  μμέέγγιισσττηη  ααξξιιοοππιισσττίίαα))..,,ΧΧρρώώμμαα  ψψηηφφίίωωνν::  

κκίίττρριιννοο,,  

ΎΎψψοοςς  ψψηηφφίίωωνν::  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  220000  mmmm  ήή  115500  mmmm,,  

ΠΠλλάάττοοςς  ψψηηφφίίωωνν::  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  110000  mmmm  ήή  7755  mmmm,,  

ΠΠάάχχοοςς  ψψηηφφίίωωνν::  22  σσεειιρρέέςς  LLEEDD..  

  

ΚΚόόκκκκιιννοο  φφωωττεειιννόό  σσηημμεείίοο  έέννδδεειιξξηηςς  ττέέλλοουυςς  χχρρόόννοουυ  εεππίίθθεεσσηηςς  

ΤΤαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  χχρροοννόόμμεεττρραα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  έένναα  κκόόκκκκιιννοο  φφωωττεειιννόό  σσηημμεείίοο  δδιιααμμέέττρροουυ  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  5500  

mmmm  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ααννάάββεειι  μμεε  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εεππίίθθεεσσηηςς..  

 

 

 

 

Η επιλογή σχετικά με τα παραπάνω προτεινόμενα ύψη των ψηφίων και των χαρακτήρων 

των πινάκων και των χρονομέτρων καθορίζεται από το μέγεθος του κάθε γηπέδου και τις 

αποστάσεις ανάγνωσης. 

 

1133..1144..44  ΓΓεεννιικκάά  ττεεχχννιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππιιννάάκκωωνν  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  

χχρροοννοομμέέττρρωωνν  

ΓΓιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  μμέέγγιισσττηηςς  ααξξιιοοππιισσττίίααςς  σσττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ππιιννάάκκωωνν  κκααιι  γγιιαα  ττοο  ββέέλλττιισσττοο  οοππττιικκόό  

ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ππρρέέππεειι  νναα  ιικκααννοοπποοιιοούύννττααιι  τταα  ππααρραακκάάττωω::  
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  ΟΟιι  εεννδδεείίξξεειιςς  ττωωνν  ππιιννάάκκωωνν  κκααιι  χχρροοννοομμέέττρρωωνν  ππρροοττεείίννοοννττααιι  μμεε  τταα  ππααρρααππάάννωω  χχρρώώμμαατταα  ώώσσττεε  νναα  

εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ττοο  ββέέλλττιισσττοο  οοππττιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  κκααιι  ηη  άάμμεεσσηη  ααννααγγννωωσσιιμμόόττηητταα..    

  ΗΗ  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  όόλλωωνν  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  σσυυσσκκεευυώώνν  ((ππίίνναακκεεςς,,  χχρροοννόόμμεεττρραα,,  κκλλππ..))  μμεε  ττοο  χχεειιρριισσττήήρριιοο  

σσττηη  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  εεννσσύύρρμμαατταα  μμέέσσωω  κκααλλωωδδίίοουυ,,  κκααιι  όόχχιι  αασσύύρρμμαατταα,,  γγιιαα  

ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  ααξξιιοοππιισσττίίααςς  κκααττάά  ττηη  χχρροοννοομμέέττρρηησσηη  κκααιι  ααπποοφφυυγγήή  ππααρρεεμμββοολλώώνν..  

  ΓΓιιαα  ττοο  ββέέλλττιισσττοο  οοππττιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττηηρροούύννττααιι  ιικκααννέέςς  ααπποοσσττάάσσεειιςς  ττόόσσοο  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  

ψψηηφφίίωωνν  ττηηςς  ίίδδιιααςς  έέννδδεειιξξηηςς  όόσσοο  κκααιι  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  εεννδδεείίξξεεωωνν..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ππρρέέππεειι::  

  αα..  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ψψηηφφίίωωνν  ττηηςς  ίίδδιιααςς  έέννδδεειιξξηηςς  νναα  ττηηρρεείίττααιι  ααππόόσστταασσηη  ττωωνν  ψψηηφφίίωωνν  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  εεννόόςς  ppiixxeell  κκααττάά  ππλλάάττοοςς..  

  ββ..  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  εεννδδεείίξξεεωωνν  νναα  υυππάάρρχχεειι  ααππόόσστταασσηη  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  εεννόόςς  

ψψηηφφίίοουυ  κκααττάά  ππλλάάττοοςς  κκααιι  μμιισσοούύ  ψψηηφφίίοουυ  κκααττάά  ύύψψοοςς..  

  

  ΗΗ  εεππιιφφάάννεειιαα  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ππίίνναακκαα  κκααιι  ττωωνν  χχρροοννοομμέέττρρωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  άάθθρρααυυσσττηη  κκααιι  

ααννθθεεκκττιικκήή  σστταα  χχττυυππήήμμαατταα  ττηηςς  μμππάάλλααςς  ((κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς,,  ππεεττοοσσφφααίίρριισσηηςς  κκααιι  χχεειιρροοσσφφααίίρριισσηηςς))..  ΔΔεενν  

εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ππρροοσσττααττεευυττιικκοούύ  μμεεττααλλλλιικκοούύ  ππλλέέγγμμααττοοςς  ττοο  οοπποοίίοο  εεμμπποοδδίίζζεειι  ττηηνν  εεμμφφάάννιισσηη  ττωωνν  

εεννδδεείίξξεεωωνν  κκααιι  ααλλλλοοιιώώννεειι  ττοο  οοππττιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα..  

  ΗΗ  οοδδήήγγηησσηη  ττωωνν  εειικκοοννοοσσττοοιιχχεείίωωνν  ((ppiixxeellss))  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηητταα  σσττααττιικκήή  ((όόχχιι  σσάάρρωωσσηη))  ώώσσττεε  

όότταανν  έένναα  σσηημμεείίοο  ppiixxeell  ππααρροουυσσιιάάσσεειι  ββλλάάββηη,,  ααυυττήή  νναα  ππεερριιοορρίίζζεεττααιι  μμόόννοο  σσττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ppiixxeell  κκααιι  

όόχχιι  σσεε  οολλόόκκλληηρροο  ααρριιθθμμηηττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  ήή  οολλόόκκλληηρροο  ττμμήήμμαα  ππίίνναακκαα..  ΑΑυυττήή  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  εείίννααιι  

ααππααρρααίίττηηττηη  ώώσσττεε  νναα  εείίννααιι  ππάάνντταα  εευυδδιιάάκκρριιττεεςς  οοιι  εεννδδεείίξξεειιςς  κκααιι  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  νναα  γγίίννεεττααιι  

οομμααλλάά  αακκόόμμηη  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττοοππιικκήήςς  ββλλάάββηηςς  σσττοονν  ππίίνναακκαα..  

  ΠΠρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  ααπποοθθήήκκεευυσσηη  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  ααγγώώνναα  έέττσσιι  ώώσσττεε  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιαακκοοππήήςς  

ρρεεύύμμααττοοςς  νναα  γγίίννεεττααιι  άάμμεεσσηη  εεππααννααφφοορράά  μμεε  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  εεππααννάάκκλληησσηηςς  ((RRee--CCaallll))..  

  ΗΗ  ττρροοφφοοδδοοσσίίαα  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ππίίνναακκαα  κκααιι  ττωωνν  χχρροοννοομμέέττρρωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  223300VV  ––  5500HHzz..  ΣΣττοο  

σσηημμεείίοο  ααυυττόό  ππρροοττεείίννεεττααιι  σσεε  όόλλαα  τταα  γγήήππεεδδαα  οο  έέλλεεγγχχοοςς  κκααιι  ηη  ττυυχχόόνν  εεππιιδδιιόόρρθθωωσσηη  ττωωνν  γγεειιώώσσεεωωνν  ττωωνν  

ππααρροοχχώώνν  ρρεεύύμμααττοοςς  ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ττρροοφφοοδδοοττοούύννττααιι  οοιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς  χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς..  

  ΟΟιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκοοίί  ππίίνναακκεεςς  κκααιι  τταα  χχρροοννόόμμεεττρραα  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  ααιιχχμμηηρρέέςς  γγωωννίίεεςς  κκααιι  αακκμμέέςς..  

  ΗΗ  ττοοπποοθθέέττηησσήή  ττοουυςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσττααθθεερρήή  κκααιι  αασσφφααλλήήςς  εείίττεε  γγίίννεειι  σσττοονν  ττοοίίχχοο  εείίττεε  κκρρεεμμαασσττοούύνν  

ααππόό  ττηηνν  οορροοφφήή  ήή  άάλλλλαα  σσηημμεείίαα..    

  ΗΗ  σσυυννττήήρρηησσηη  ττωωνν  ππιιννάάκκωωνν  κκααιι  ττωωνν  χχρροοννοομμέέττρρωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  εεύύκκοολλαα  χχωωρρίίςς  νναα  ααππααιιττεείίττααιι  νναα  

κκααττέέββοουυνν  σσττοο  έέδδααφφοοςς..  

  ΗΗ  φφωωττεειιννόόττηητταα  ττωωνν  εεννδδεείίξξεεωωνν  ττωωνν  ππιιννάάκκωωνν  κκααιι  ττωωνν  χχρροοννοομμέέττρρωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλληη  γγιιαα  

ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  φφωωττιισσμμοούύ  ττωωνν  γγηηππέέδδωωνν..  ΓΓιιαα  ττοο  ββέέλλττιισσττοο  οοππττιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  οοιι  ππίίνναακκεεςς  κκααιι  τταα  

χχρροοννόόμμεεττρραα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  χχεειιρροοκκίίννηηττηη  ρρύύθθμμιισσηη  φφωωττεειιννόόττηηττααςς  μμεε  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  88  εεππίίππεεδδαα..  

1133..1144..55    ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόόςς  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόόςς  ΕΕξξοοππλλιισσμμόόςς    

ΓΓιιαα  ττηηνν  οομμααλλήή  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  ττηηρροούύννττααιι  οοιι  ππααρραακκάάττωω  ααππααιιττήήσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  

ππεερριιφφεερρεειιαακκέέςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς::  

  

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόό  ββέέλλοοςς  εεννααλλλλαασσσσόόμμεεννηηςς  κκααττοοχχήήςς  

ΟΟ  δδεείίκκττηηςς  εεννααλλλλαασσσσόόμμεεννηηςς  κκααττοοχχήήςς  πποουυ  ππααρρέέχχεεττααιι  σσττοονν  σσηημμεειιωωττήή,,  θθαα::  

--  ΈΈχχεειι  έένναα  ββέέλλοοςς  εελλάάχχιισσττοουυ  μμήήκκοουυςς  110000mmmm  κκααιι  ύύψψοουυςς  110000mmmm..  

--  ΔΔεείίχχννεειι,,  σσττηηνν  εεμμππρρόόςς  ππλλεευυρράά,,  έένναα  ββέέλλοοςς,,  φφωωττιισσμμέέννοο  μμεε  φφωωττεειιννόό  κκόόκκκκιιννοο  χχρρώώμμαα  όότταανν  ααννάάββεειι,,  

δδεείίχχννοοννττααςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  εεννααλλλλαασσσσόόμμεεννηηςς  κκααττοοχχήήςς  μμεε  33  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ((ααρριισσττεερράά  ––  σσββηησσττόό  

––  δδεεξξιιάά))..  
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--  ΕΕίίννααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοο  σσττοο  κκέέννττρροο  ττοουυ  ττρρααππεεζζιιοούύ  ττηηςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς  κκααιι  θθαα  εείίννααιι  ξξεεκκάάθθααρραα  οορρααττόό  

σσττοονν  κκααθθέένναα  πποουυ  εεμμππλλέέκκεεττααιι  σσττοονν  ααγγώώνναα,,  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  θθεεααττώώνν..  

--  ΟΟ  χχεειιρριισσμμόόςς  ττοουυ  θθαα  γγίίννεεττααιι  ααππόό  δδιιαακκόόππττηη  πποουυ  θθαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  εεππάάννωω  σσττηη  σσυυσσκκεευυήή..  

 

 

 

 

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκάά  χχρροοννόόμμεεττρραα  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  

ΤΤαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  χχρροοννόόμμεεττρραα  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννδδεεθθοούύνν  σσττοο  κκεεννττρριικκόό  χχεειιρριισσττήήρριιοο  ττωωνν  

ππιιννάάκκωωνν  κκααιι  νναα  εείίννααιι  ααπποολλύύττωωςς  σσυυγγχχρροοννιισσμμέένναα  μμεε  ττοο  κκεεννττρριικκόό  ρροολλόόιι  ττωωνν  ππιιννάάκκωωνν..    

  

ΠΠρροοββάάλλλλοουυνν  ττοονν  κκεεννττρριικκόό  χχρρόόννοο  ααγγώώνναα  μμεε  44  ψψηηφφίίαα  ((μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδύύοο  κκεεννττρριικκώώνν  ψψηηφφίίωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  

υυππάάρρχχοουυνν  33  ττεελλεείίεεςς  σσεε  κκαατταακκόόρρυυφφηη  δδιιάάττααξξηη  ––  ηη  μμεεσσααίίαα  ττεελλεείίαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσεε  κκόόκκκκιιννοο  χχρρώώμμαα  κκααιι  

θθαα  ααννάάββεειι  όότταανν  σσττααμμααττάάεειι  νναα  μμεεττρράάεειι  οο  χχρρόόννοοςς  ααγγώώνναα  εεξξαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  ττηη  μμέέγγιισσττηη  ααξξιιοοππιισσττίίαα))..    

ΎΎψψοοςς  ψψηηφφίίωωνν::  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  113300  mmmm..  

  

ΤΤοοπποοθθεεττεείίττααιι  ααππόό  έένναα  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττηηςς  κκάάθθεε  ΟΟμμάάδδααςς  κκααιι  έένναα  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν..  

  

ΔΔεείίκκττεεςς  οομμααδδιικκώώνν  πποοιιννώώνν  

ΟΟιι  δδύύοο  ((22))  δδεείίκκττεεςς  οομμααδδιικκώώνν  πποοιιννώώνν  πποουυ  ππααρρέέχχοοννττααιι  σσττοονν  ΣΣηημμεειιωωττήή,,  θθαα::  

  ΕΕίίννααιι  κκόόκκκκιιννοουυ  χχρρώώμμααττοοςς..  

  ΈΈχχοουυνν  εελλάάχχιισσττοο  ύύψψοοςς  335500mmmm  κκααιι  ππλλάάττοοςς  220000mmmm..  

  ΕΕίίννααιι  οορρααττοοίί  σσττοονν  κκααθθέένναα  πποουυ  εεμμππλλέέκκεεττααιι  σσττοονν  ααγγώώνναα,,  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  θθεεααττώώνν,,  

όότταανν  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  σσττηηνν  κκάάθθεε  ππλλεευυρράά  ττοουυ  ττρρααππεεζζιιοούύ  ττηηςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς..  

  ΧΧρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  νναα  φφααννεερρώώσσοουυνν  ττοονν  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  οομμααδδιικκώώνν  σσφφααλλμμάάττωωνν  έέωωςς  ττοο  ππέέννττεε  ((55))  

κκααιι  όόττιι  ααυυττήή  ηη  οομμάάδδαα  έέχχεειι  φφττάάσσεειι  σσττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  οομμααδδιικκώώνν  σσφφααλλμμάάττωωνν..  

  

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς  μμπποορροούύνν  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  ααλλλλάά  ππρρέέππεειι  νναα  φφέέρροουυνν  τταα  ππρροοααννααφφεερρθθέένντταα  

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά..  

  

1133..1144..66  ΗΗχχηηττιικκάά  ΣΣήήμμαατταα    

ΤΤοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  σσύύσσττηημμαα  χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  δδύύοο  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  

μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ηηχχηηττιικκάά  σσήήμμαατταα::  

  

  ΈΈνναα  γγιιαα  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ααγγώώνναα  ((χχρρόόννοοςς  ππεερριιόόδδοουυ  1100  λλεεππττώώνν))  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ηηχχεείί  ααυυττόόμμαατταα  

όότταανν  μμηηδδεεννίίζζεειι  ττοο  κκεεννττρριικκόό  χχρροοννόόμμεεττρροο..  ΓΓιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  υυψψηηλλήήςς  ιισσχχύύοοςς  ττοουυ  ηηχχηηττιικκοούύ  

σσήήμμααττοοςς  ααππααιιττοούύννττααιι  οοιι  22  εεξξωωττεερριικκέέςς  κκόόρρννεεςς  εεννώώ  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  κκααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  γγιιαα  

ππρροοσσθθήήκκηη  κκααιι  33ηηςς  κκόόρρννααςς  σσττηη  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  όότταανν  ττοο  ααππααιιττοούύνν  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς..  ΤΤοο  ηηχχηηττιικκόό  σσήήμμαα  ααυυττόό  

θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  μμπποορρεείί  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  κκααιι  χχεειιρροοκκίίννηητταα  όότταανν  ττοο  εεππιιθθυυμμεείί  οο  χχεειιρριισσττήήςς..  

  ΈΈνναα  γγιιαα  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εεππίίθθεεσσηηςς  ((χχρρόόννοοςς  2244  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν))  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ηηχχεείί  ααυυττόόμμαατταα  

όότταανν  μμηηδδεεννίίζζεειι  οο  χχρρόόννοοςς  εεππίίθθεεσσηηςς..  ΓΓιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  υυψψηηλλήήςς  ιισσχχύύοοςς  ττοουυ  ηηχχηηττιικκοούύ  σσήήμμααττοοςς  

ααππααιιττοούύννττααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  22  εεννσσωωμμααττωωμμέέννεεςς  σστταα  χχρροοννόόμμεεττρραα  εεππίίθθεεσσηηςς  κκόόρρννεεςς  εεννώώ  ππρρέέππεειι  νναα  

υυππάάρρχχεειι  κκααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  γγιιαα  ππρροοσσθθήήκκηη  κκααιι  33ηηςς  κκόόρρννααςς  σσττηη  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  όότταανν  ττοο  ααππααιιττοούύνν  οοιι  

σσυυννθθήήκκεεςς..  
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ΚΚααιι  τταα  δδύύοο  ηηχχηηττιικκάά  σσήήμμαατταα  θθαα  εείίννααιι  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκάά  δδυυννααττάά  έέττσσιι  ώώσσττεε  μμεε  εευυκκοολλίίαα  νναα  αακκοούύγγοοννττααιι  σσττιιςς  

ππλλέέοονν  ααννττίίξξοοεεςς  κκααιι  θθοορρυυββώώδδεειιςς  σσυυννθθήήκκεεςς..  ΗΗ  έένντταασσηη  ττοουυ  ήήχχοουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  φφθθάάννεειι  σσεε  μμέέγγιισσττοο  

εεππίίππεεδδοο  θθοορρύύββοουυ  112200  ννττεεσσιιμμππέέλλ,,  μμεεττρροούύμμεεννοο  σσεε  ααππόόσστταασσηη  εεννόόςς  ((11))  μμέέττρροουυ  ααππόό  ττηηνν  ππηηγγήή  ττοουυ  ήήχχοουυ..    

  

1133..1144..77    ΦΦωωττεειιννέέςς  μμππάάρρεεςς  LLEEDD  λλήήξξηηςς  χχρρόόννωωνν  σστταα  ττααμμππλλόό  ττωωνν  μμππαασσκκεεττώώνν    

ΟΟιι  φφωωττεειιννέέςς  μμππάάρρεεςς  LLEEDD  ααπποοττεελλοούύνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  δδιιεεθθννεείίςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς  ττηηνν  έέννδδεειιξξηη  ττηηςς  λλήήξξηηςς  

χχρρόόννοουυ..  ΓΓιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  ααξξιιοοππιισσττίίααςς  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  ππρρέέππεειι  οο  μμηηδδεεννιισσμμόόςς  ττωωνν  χχρρόόννωωνν,,  ττοο  

ηηχχηηττιικκόό  σσήήμμαα  ττηηςς  κκόόρρννααςς  κκααιι  ηη  έέννααυυσσηη  ττωωνν  φφωωττεειιννώώνν  μμππααρρώώνν  νναα  εείίννααιι  ααπποολλύύττωωςς  σσυυγγχχρροοννιισσμμέέννεεςς  

μμεεττααξξύύ  ττοουυςς..  

  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ααππααιιττεείίττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  κκααλλιιμμππρράάρριισσμμαα  ττωωνν  φφωωττεειιννώώνν  μμππααρρώώνν  LLEEDD  ((κκόόκκκκιιννεεςς  κκααιι  

κκίίττρριιννεεςς))  μμεε  ττοο  μμηηδδεεννιισσμμόό  ττωωνν  χχρρόόννωωνν  ((ααγγώώνναα  κκααιι  2244΄́΄́  ααννττίίσσττοοιιχχαα))  γγιιαα  αακκρρίίββεειιαα  σσττοο  iinnssttaanntt  rreeppllaayy  

σσεε  εεππίίππεεδδοο  4400  mmss..  ΑΑυυττόό  σσηημμααίίννεειι  όόττιι  ττοο  μμηηδδέένν  σσττοο  χχρροοννόόμμεεττρροο  κκααιι  ττοο  άάννααμμμμαα  ττηηςς  μμππάάρρααςς  ππρρέέππεειι  νναα  

ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  ίίδδιιοο  κκααρρέέ  ττοουυ  iinnssttaanntt  rreeppllaayy..  

  

ΛΛήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ααγγώώνναα  --  ΚΚόόκκκκιιννηη  ππεερριιμμεεττρριικκήή  γγρρααμμμμήή  

ΚΚάάθθεε  ττααμμππλλόό  μμππαασσκκέέττααςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεξξοοππλλιισσμμέέννοο  μμεε  μμίίαα  ππεερριιμμεεττρριικκήή  γγρρααμμμμήή  LLEEDD  κκόόκκκκιιννοουυ  

χχρρώώμμααττοοςς..  ΗΗ  ππεερριιμμεεττρριικκήή  γγρρααμμμμήή  θθαα  εείίννααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννηη  σστταα  εεσσωωττεερριικκάά  όόρριιαα  ττοουυ  ττααμμππλλόό  κκααιι  σσττοο  

ππίίσσωω  μμέέρροοςς  ααυυττοούύ..  ΗΗ  κκόόκκκκιιννηη  γγρρααμμμμήή  θθαα  ααννάάββεειι  κκααττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ααγγώώνναα  ((1100λλεεππττοο))  

ττααυυττόόχχρροονναα  μμεε  ττηηνν  κκόόρρνναα  λλήήξξηηςς..  ΟΟιι  κκόόκκκκιιννεεςς  γγρρααμμμμέέςς  ττωωνν  δδύύοο  ττααμμππλλόό  θθαα  εείίννααιι  ααπποολλύύττωωςς  

σσυυγγχχρροοννιισσμμέέννεεςς  μμεε  ττοο  χχρρόόννοο  ααγγώώνναα  ααλλλλάά  κκααιι  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς..  ΤΤοο  ππάάχχοοςς  φφωωττιισσμμοούύ  ττηηςς  ππεερριιμμεεττρριικκήήςς  

κκόόκκκκιιννηηςς  γγρρααμμμμήήςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1100mmmm..  ΗΗ  ππεερριιμμεεττρριικκήή  γγρρααμμμμήή  ππρρέέππεειι  νναα  κκααλλύύππττεειι  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττοο  9900%%  ττηηςς  ππεερριιμμέέττρροουυ  ττοουυ  ττααμμππλλόό..  ΗΗ  κκόόκκκκιιννηη  γγρρααμμμμήή  LLEEDD  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  ααννάάββεειι  όότταανν  

εεκκππννέέεειι  ηη  ππεερρίίοοδδοοςς  ττωωνν  2244  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν..  

  

ΛΛήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εεππίίθθεεσσηηςς  2244΄́΄́--  ΚΚίίττρριιννηη  οορριιζζόόννττιιαα  γγρρααμμμμήή    

ΕΕππιιππλλέέοονν,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  ννέέοουυςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς,,  μμεε  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εεππίίθθεεσσηηςς  ((2244  sseecc))  ππρρέέππεειι  νναα  

ααννάάββεειι  μμίίαα  οορριιζζόόννττιιαα  φφωωττεειιννήή  γγρρααμμμμήή  LLEEDD  κκίίττρριιννοουυ  χχρρώώμμααττοοςς,,  μμεε  ππάάχχοοςς  φφωωττεειιννήήςς  ππεερριιοοχχήήςς  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1100mmmm,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  εείίννααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννηη  σσττοο  εεππάάννωω  μμέέρροοςς  ττοουυ  ττααμμππλλόό  ττηηςς  κκάάθθεε  

μμππαασσκκέέττααςς  κκααιι  θθαα  εείίννααιι  σσυυννδδεεδδεεμμέέννηη  μμεε  τταα  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  χχρροοννόόμμεεττρραα  εεππίίθθεεσσηηςς..  

  

ΗΗ  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  μμππααρρώώνν  ααυυττώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  μμεε  ττρρόόπποο  ώώσσττεε  νναα  δδιιαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  αασσφφάάλλεειιαα  

ππααιικκττώώνν  κκααιι  δδιιααιιττηηττώώνν..  

 

 
 

 

1133..1144..88    ΚΚοοννσσόόλλαα  χχεειιρριισσμμοούύ  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππιιννάάκκωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  

ΓΓιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  οορρθθήήςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ππρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς,,  οο  χχεειιρριισσμμόόςς  ττωωνν  

ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππιιννάάκκωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσύύμμφφωωννοοςς  μμεε  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  
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ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  [[ΔΔιιααββιιββαασσττιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  //  ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ..::  44999988  //  0022  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001144]]  κκααιι  ττηηςς  

σσχχεεττιικκήήςς  ΟΟδδηηγγίίααςς  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ΚΚρριιττώώνν  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ΝΝοομμοούύ  ΑΑττττιικκήήςς..  

  

ΤΤοο  κκεεννττρριικκόό  χχεειιρριισσττήήρριιοο  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππιιννάάκκωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ννέέααςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς,,  υυψψηηλλήήςς  

ααξξιιοοππιισσττίίααςς,,  εεύύχχρρηησσττοο  κκααιι  σσχχεεδδιιαασσμμέέννοο  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  δδιιεεθθννώώνν  ΚΚρριιττώώνν..  

  

ΤΤοο  χχεειιρριισσττήήρριιοο  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  έέγγχχρρωωμμηη  οοθθόόννηη  ααφφήήςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  77  ιιννττσσώώνν  κκααιι  κκααττάάλλλληηλλοο  μμεεννοούύ  

γγιιαα  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττοουυ  χχεειιρριισσττήή..  ΕΕππίίσσηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  κκααττάάλλλληηλλαα  ππλλήήκκττρραα  κκααιι  δδιιαακκόόππττεεςς  εεξξωωττεερριικκάά  

ττηηςς  οοθθόόννηηςς  γγιιαα  υυλλοοπποοίίηησσηη  εεννεερργγεειιώώνν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

ΤΤοο  χχεειιρριισσττήήρριιοο  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  κκααττάάλλλληηλλεεςς  εειισσόόδδοουυςς  κκααιι  εεξξόόδδοουυςς  γγιιαα  σσύύννδδεεσσηη  μμεε  οοθθόόννεεςς  LLEEDD,,  μμεε  

φφοορρηηττόό  ΗΗ//ΥΥ,,  μμεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύςς  ππίίνναακκεεςς  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν,,  τταα  χχρροοννόόμμεεττρραα  εεππίίθθεεσσηηςς  2244’’’’--  1144’’’’,,  ττοο  rreemmoottee  

χχεειιρριισσττήήρριιοο  SSTTAARRTT//SSTTOOPP,,  ττοο  rreemmoottee  χχεειιρριισσττήήρριιοο  2244’’’’,,  ττοο  pprreecciissiioonn  ttiimmee,,  θθύύρρεεςς  UUSSBB,,  σσεειιρριιαακκήή  θθύύρραα  κκααιι  

τταα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  σσττααττιισσττιικκήήςς..  

  

ΑΑππόό  ττοο  μμεεννοούύ  οο  χχεειιρριισσττήήςς  ππρρέέππεειι  νναα  μμπποορρεείί  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσεειι  κκααττ’’  εελλάάχχιισσττοο  τταα  ππααρραακκάάττωω::  

  ΕΕππιιλλοογγήή  ααγγωωννίίσσμμααττοοςς  ((κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηη,,  κκλλππ..))  

  ΚΚααττααχχώώρρηησσηη  οοννοομμάάττωωνν  οομμάάδδωωνν  κκααιι  ππααιικκττώώνν  ππρριινν  ααππόό  ττοονν  ααγγώώνναα..  

  ΑΑπποοθθήήκκεευυσσηη  οοννοομμάάττωωνν  οομμάάδδωωνν  κκααιι  ππααιικκττώώνν  γγιιαα  μμεελλλλοοννττιικκήή  ττοουυςς  εεππααννάάκκλληησσηη..  

  ΑΑπποοθθήήκκεευυσσηη  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  ααγγώώννωωνν  ((ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο  εεππίίππεεδδοο,,  ππααιιδδιικκοοίί  ααγγώώννεεςς,,  κκλλππ..))..  

  ΕΕππααννααφφοορράά  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττοουυ  ττεελλεευυττααίίοουυ  ααγγώώνναα  ((LLaasstt  GGaammee  RRee--CCaallll))..  

  ΑΑπποοθθήήκκεευυσσηη  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  ααγγώώνναα  έέττσσιι  ώώσσττεε  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιαακκοοππήήςς  ρρεεύύμμααττοοςς  νναα  γγίίννεεττααιι  

άάμμεεσσηη  εεππααννααφφοορράά  μμεε  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  εεππααννάάκκλληησσηηςς  ((RRee--CCaallll))..  

  ΡΡύύθθμμιισσηη  ττηηςς  φφωωττεειιννόόττηηττααςς  ττωωνν  εεννδδεείίξξεεωωνν  ττοουυ  ππίίνναακκαα  κκααιι  ττωωνν  χχρροοννοομμέέττρρωωνν  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττιιςς  

σσυυννθθήήκκεεςς  φφωωττιισσμμοούύ  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  ((δδυυννααττόόςς//χχααμμηηλλόόςς  φφωωττιισσμμόόςς))  μμεε  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  88  

εεππίίππεεδδαα  φφωωττεειιννόόττηηττααςς..  

  ΡΡύύθθμμιισσηη  φφωωττεειιννόόττηηττααςς  ττηηςς  οοθθόόννηηςς  ττοουυ  χχεειιρριισσττηηρρίίοουυ..  

  ΜΜεεττααφφοορράά  ααππόό  ττηη  μμιιαα  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  σσττηηνν  άάλλλληη  μμεε  μμηηδδεεννιισσμμοούύςς  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ααγγώώνναα  

όόππωωςς  οορρίίζζοουυνν  οοιι  κκααννοοννιισσμμοοίί..  

  ΔΔιιόόρρθθωωσσηη  ττρρέέχχοοννττοοςς  χχρρόόννοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  σσεε  εεππίίππεεδδοο  δδεεκκάάττωωνν  δδεευυττεερροολλέέππττοουυ..  

  ΔΔιιόόρρθθωωσσηη  χχρρόόννοουυ  εεππίίθθεεσσηηςς  2244’’’’  κκααιι  σσεε  εεππίίππεεδδοο  δδεεκκάάττωωνν  δδεευυττεερροολλέέππττοουυ..  

  ΕΕππααννααφφοορράά  σσττοο  ττεελλεευυττααίίοο  χχρρόόννοο  εεππίίθθεεσσηηςς  2244’’’’  ππρριινν  ααππόό  λλααννθθαασσμμέέννοο  rreesseett..  

  

ΤΤοο  μμεεννοούύ  ττοουυ  χχεειιρριισσττηηρρίίοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  κκααιι  σσττηηνν  ΑΑγγγγλλιικκήή  γγλλώώσσσσαα..  

  

ΟΟ  χχεειιρριισσμμόόςς  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγιιώώνν  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  μμεε  εελλάάχχιισσττεεςς  κκιιννήήσσεειιςς  πποουυ  εεππιιττρρέέπποουυνν  σσττοονν  

ΚΚρριιττήή  νναα  ππααρρααμμεείίννεειι  ααφφοοσσιιωωμμέέννοοςς  σσττοονν  ααγγώώνναα  εεννώώ  μμεε  ααππλλόό  ττρρόόπποο  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  κκααιι  ηη  δδιιόόρρθθωωσσηη  

ττωωνν  λλααννθθαασσμμέέννωωνν  εεππιιλλοογγώώνν..  

  

ΚΚάάθθεε  κκεεννττρριικκήή  κκοοννσσόόλλαα  χχεειιρριισσμμοούύ  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππιιννάάκκωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  

εεξξοοππλλιισσμμέέννηη  μμεε  εεππιιππλλέέοονν  εεννσσύύρρμμααττοο  χχεειιρριισσττήήρριιοο,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  σσυυννδδέέεεττααιι  σσττηηνν  κκεεννττρριικκήή  κκοοννσσόόλλαα,,  γγιιαα  

ττοο  χχεειιρριισσττήή  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ααγγώώνναα  ((1100λλεεππττοο))..  ΤΤοο  χχεειιρριισσττήήρριιοο  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεύύχχρρηησσττοο  κκααιι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  

κκοουυμμππίί  γγιιαα  ττηηνν  έέννααρρξξηη  κκααιι  ππααύύσσηη  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ααγγώώνναα  ((SSttaarrtt//SSttoopp))..  

  

1133..1144..99  ΣΣεεττ  εεφφεεδδρριικκώώνν  σσυυσσκκεευυώώνν  

ΓΓιιαα  ττηηνν  οομμααλλήή  δδιιεεξξααγγωωγγήή  κκααιι  σσυυννέέχχιισσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  χχωωρρίίςς  σσηημμααννττιικκήή  κκααθθυυσσττέέρρηησσηη  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

ββλλάάββηηςς,,  κκάάθθεε  γγήήππεεδδοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  ππλλήήρρεεςς  σσεεττ  εεφφεεδδρριικκώώνν  σσυυσσκκεευυώώνν  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  

ππεερριιλλααμμββάάννεειι  τταα  εεξξήήςς::  

  

--  22ηη  κκοοννσσόόλλαα  χχεειιρριισσμμοούύ  ααπποολλύύττωωςς  όόμμοοιιααςς  μμεε  ττηηνν  κκεεννττρριικκήή  

--  22οο  rreemmoottee  χχεειιρριισσττήήρριιοο  εελλέέγγχχοουυ  ττωωνν  χχρροοννοομμέέττρρωωνν  εεππίίθθεεσσηηςς  

--  RReemmoottee  χχεειιρριισσττήήρριιοο  SSTTAARRTT//SSTTOOPP  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ααγγώώνναα  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ββλλάάββηηςς  ττοουυ  pprreecciissiioonn  

ttiimmee,,  

--  22  εεππιιππλλέέοονν  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  χχρροοννόόμμεεττρραα  εεππίίθθεεσσηηςς  2244’’’’  γγιιαα  άάμμεεσσηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  σσττοο  ππααρρκκέέ  έέξξωω  ααππόό  

ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ββλλάάββηηςς  ττωωνν  χχρροοννοομμέέττρρωωνν  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττιιςς  

μμππαασσκκέέττεεςς..  ΣΣτταα  σσηημμεείίαα  ααυυττάά  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  εεφφεεδδρριικκήή  κκααλλωωδδίίωωσσηη  ((ddaattaa  κκααιι  ππααρροοχχήή  

ρρεεύύμμααττοοςς))  γγιιαα  ττιιςς  εεφφεεδδρριικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς,,  

--  ΚΚόόρρνναα  υυψψηηλλήήςς  ιισσχχύύοοςς  ααπποολλύύττωωςς  όόμμοοιιααςς  μμεε  ττηηνν  κκεεννττρριικκήή,,  
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--  ΦΦοορρηηττόό  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ππίίνναακκαα  μμεε  εελλάάχχιισσττεεςς  εεννδδεείίξξεειιςς  χχρρόόννοο  ααγγώώνναα,,  σσκκοορρ,,  ππεερρίίοοδδοο  κκααιι  οομμααδδιικκέέςς  

πποοιιννέέςς  γγιιαα  ττοοπποοθθέέττηησσηη  σσττοο  ττρρααππέέζζιι  ττηηςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς..  ΟΟ  φφοορρηηττόόςς  ππίίνναακκααςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  

ααπποολλύύττωωςς  σσυυμμββααττόόςς  μμεε  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς  χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  ((κκύύρριιεεςς  κκααιι  

εεφφεεδδρριικκέέςς))..  

  

1133..1144..1100  ΣΣύύσσττηημμαα  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ΣΣφφυυρρίίχχττρρααςς  ΔΔιιααιιττηηττώώνν  ((PPrreecciissiioonn  TTiimmee  SSyysstteemm))::  ΤΤοο  

ΣΣύύσσττηημμαα  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ΣΣφφυυρρίίχχττρρααςς  ΔΔιιααιιττηηττώώνν  θθαα  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  δδιιοορργγααννώώσσεεωωςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΌΌλλαα  τταα  γγήήππεεδδαα  ππρρέέππεειι  νναα  

δδιιααθθέέττοουυνν  ττοονν  ααππααρρααίίττηηττοο  εεξξοοππλλιισσμμόό  πποουυ  έέχχεειι  εεγγκκρρίίννεειι  οο  ΣΣύύννδδεεσσμμοοςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  μμίίαα  

σσυυσσκκεευυήή  σσττηη  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  κκααιι  ττέέσσσσεερραα  ππαακκέέτταα  ζζώώννηηςς  ((bbeelltt  ppaacckkss))..  ΈΈνναα  ααππόό  ααυυττάά  θθαα  εείίννααιι  εεφφεεδδρριικκόό  

ππαακκέέττοο  ζζώώννηηςς..  ΟΟ  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσυυννδδεεδδεεμμέέννοοςς  μμεε  ττοο  κκεεννττρριικκόό  χχεειιρριισσττήήρριιοο  ττωωνν  

ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππιιννάάκκωωνν  γγιιαα  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττοουυ  κκεεννττρριικκοούύ  ρροολλοογγιιοούύ  ττοουυ  ααγγώώνναα  ((SSTTAARRTT  //  SSTTOOPP))..    

  

1133..1144..1111    ΠΠρροοααιιρρεεττιικκάά  ((ππρροοττεειιννόόμμεενναα))  μμέέρρηη  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  

ΓΓιιαα  ττηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττωωνν  ππααρροοχχώώνν  ππρροοςς  ττοουυςς  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς  σσεε  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ((ππααίίκκττεεςς,,  ππρροοπποοννηηττέέςς,,  

θθεεααττέέςς,,  κκλλππ..))  ππρροοττεείίννοοννττααιι,,  ωωςς  ππρροοααιιρρεεττιικκέέςς  κκααιι  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκέέςς  ττοουυ  κκεεννττρριικκοούύ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  

χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν,,  τταα  ππααρραακκάάττωω::    

  

ΤΤρρίίππλλεευυρραα  ήή  ττεεττρράάππλλεευυρραα  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  χχρροοννόόμμεεττρραα  εεππίίθθεεσσηηςς  2244’’’’  

ΣΣεε  όόσσαα  γγήήππεεδδαα  υυππάάρρχχοουυνν  κκααθθίίσσμμαατταα  κκααιι  σσττιιςς  44  ππλλεευυρρέέςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ααλλλλάά  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  κκααιι  ααγγώώννεεςς  

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  εεππιιππέέδδοουυ  ττόόττεε  ππρροοττεείίννεεττααιι  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  χχρροοννοομμέέττρρωωνν  εεππίίθθεεσσηηςς  2244’’’’  μμεε  33  

ήή  44  όόψψεειιςς..  ΤΤαα  ττρρίίππλλεευυρραα  ήή  ττεεττρράάππλλεευυρραα  χχρροοννόόμμεεττρραα  ππρρέέππεειι  νναα  ιικκααννοοπποοιιοούύνν  τταα  όόσσαα  ααννααφφέέρρθθηηκκαανν  

ππααρρααππάάννωω..  

  

ΤΤρροοχχήήλλααττοοιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκοοίί  ππίίνναακκεεςς  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  γγιιαα  ττοοπποοθθέέττηησσηη  σσττοο  ππααρρκκέέ  

ΣΣεε  όόσσαα  γγήήππεεδδαα  οοιι  ααπποοσσττάάσσεειιςς  ααννάάγγννωωσσηηςς  ααππόό  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  μμέέχχρριι  ττοουυςς  ππίίνναακκεεςς  εείίννααιι  μμεεγγάάλλεεςς  

ππρροοττεείίννεεττααιι  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  φφοορρηηττώώνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππιιννάάκκωωνν  σσττοο  ππααρρκκέέ  μμεε  ττιιςς  ββαασσιικκέέςς  εεννδδεείίξξεειιςς  

((χχρρόόννοοςς  ααγγώώνναα,,  σσκκοορρ,,  ππεερρίίοοδδοοςς,,  οομμααδδιικκέέςς  πποοιιννέέςς  κκααιι  ααρριιθθμμόόςς  ttiimmee--oouuttss))..  ΟΟιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοοιι  ππίίνναακκεεςς  

ββοοηηθθοούύνν  σσττηηνν  άάμμεεσσηη  οοππττιικκήή  εεππααφφήή  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν,,  ππααιικκττώώνν,,  ππρροοπποοννηηττώώνν  κκααιι  κκρριιττώώνν  μμεε  ττιιςς  ββαασσιικκέέςς  

εεννδδεείίξξεειιςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

ΈΈγγχχρρωωμμεεςς  οοθθόόννεεςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  vviiddeeoo  LLEEDD    

ΣΣεε  όόσσαα  γγήήππεεδδαα  υυππάάρρχχεειι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα,,  ππρροοττεείίννεεττααιι  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  μμίίααςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έέγγχχρρωωμμηηςς  οοθθόόννηηςς  

vviiddeeoo  LLEEDD  ήή  κκύύββοουυ  LLEEDD  εεππααρρκκώώνν  γγιιαα  ττοο  γγήήππεεδδοο  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  μμπποορροούύνν  νναα  ββλλέέπποουυνν  όόλλοοιι  

οοιι  θθεεααττέέςς..  ΣΣττοο  vviiddeeoo  wwaallll  θθαα  μμπποορροούύνν  νναα  ππρροοββάάλλλλεεττααιι  ζζωωννττααννόό  ββίίννττεεοο,,  μμηηννύύμμαατταα  κκααττάά  ττηηςς  ββίίααςς,,  ssppoottss  

κκοοιιννωωννιικκοούύ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ,,  ssppoottss  ππρροοββοολλήήςς  χχοορρηηγγοούύ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  δδιιααφφηημμίίσσεειιςς  κκλλππ....  ΗΗ  ππρροοββοολλήή  ττωωνν  ssppoottss  

θθαα  γγίίννεεττααιι  σστταα  ttiimmee  oouuttss,,  σσττιιςς  δδιιαακκοοππέέςς  ήή  σσττοο  ηημμίίχχρροοννοο..  

  

ΗΗ  ττοοπποοθθέέττηησσηη  οοθθοοννώώνν  LLEEDD  ήή  κκύύββοουυ  LLEEDD  δδεενν  ααννααιιρρεείί  ττηηνν  ααννάάγγκκηη  γγιιαα  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  δδύύοο  κκλλαασσσσιικκοούύςς  

ααλλφφααννοουυμμεερριικκοούύςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύςς  ππίίνναακκεεςς  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν..  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  χχρρήήσσηηςς  ππρροοββοολλήήςς  vviiddeeoo,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  όόττιι  όόλλεεςς  οοιι  ααππααιιττοούύμμεεννεεςς  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  θθαα  εείίννααιι  οορρααττέέςς  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρροοννιικκήή  σσττιιγγμμήή  ττοουυ  ππααιιχχννιιδδιιοούύ..  ΗΗ  ιικκααννόόττηητταα  ααννάάγγννωωσσηηςς  

ττωωνν  εεππιιδδεειικκννυυόόμμεεννωωνν  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  ((ύύψψηη  ψψηηφφίίωωνν,,  χχρρώώμμαατταα,,  φφωωττεειιννόόττηητταα,,  δδιιάάττααξξηη,,  κκλλππ..))  θθαα  εείίννααιι  

ττααυυττόόσσηημμηη,,  σσυυγγκκρριιννόόμμεεννηη  μμεε  ααυυττήή  ττωωνν  κκλλαασσσσιικκώώνν  ααλλφφααννοουυμμεερριικκώώνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππιιννάάκκωωνν..    

  

ΟΟ  χχεειιρριισσμμόόςς  ττωωνν  οοθθοοννώώνν  LLEEDD  όότταανν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  ωωςς  χχρροοννόόμμεεττρραα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  

μμέέσσωω  ττηηςς  κκεεννττρριικκήήςς  κκοοννσσόόλλααςς  χχεειιρριισσμμοούύ  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππιιννάάκκωωνν  ((πποουυ  ττηη  χχεειιρρίίζζεεττααιι  οο  ΒΒοοηηθθόόςς  

ΣΣηημμεειιωωττήή))  κκααιι  όόχχιι  μμέέσσωω  ξξεεχχωωρριισσττοούύ  ΗΗ//ΥΥ  κκααιι  ααππόό  ξξεεχχωωρριισσττόό  χχεειιρριισσττήή..  ΌΌλλεεςς  οοιι  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ((χχρρόόννοοςς  ααγγώώνναα,,  σσκκοορρ,,  κκλλππ..))  πποουυ  θθαα  ππρροοββάάλλλλοοννττααιι  σσττιιςς  οοθθόόννεεςς  LLEEDD  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  

ααπποολλύύττωωςς  σσυυγγχχρροοννιισσμμέέννεεςς  μμεε  ααυυττέέςς  ττωωνν  κκλλαασσσσιικκώώνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ππιιννάάκκωωνν..  
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ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  γγιιαα  ττοο  χχρρόόννοο  ααγγώώνναα  ππρρέέππεειι  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  σσττααθθεερράά  κκααιι  δδιιααρρκκώώςς  ((κκααιι  εειιδδιικκάά  όότταανν  οο  

χχρρόόννοοςς  μμεεττρράάεειι))  ηη  ααππόόλλυυττηη  αακκρρίίββεειιαα  σσεε  εεππίίππεεδδοο  δδεεκκάάττοουυ  δδεευυττεερροολλέέππττοουυ..    

  
1133..1155    ΚΚααττάάσστταασσηη  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ,,  σσυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ββλλααββώώνν  

κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  

  

ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εελλέέγγχχεειι  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  

χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  κκάάθθεε  ννέέααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ααλλλλάά  κκααιι  μμεεττάά  ααππόό  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  κκααιι  

νναα  ππρροοββααίίννεειι  σσεε  ττυυχχόόνν  σσυυννττήήρρηησσηη  ––  εεππιισσκκεευυήή  γγιιαα  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  οομμααλλήήςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  

εεξξοοππλλιισσμμοούύ..  

  

ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  εελλέέγγχχεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς  ((κκεεννττρριικκέέςς  κκααιι  εεφφεεδδρριικκέέςς))  

ππρριινν  ααππόό  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ααυυττέέςς  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  ππάάννττοοττεε  σσεε  άάρριισσττηη  κκααττάάσστταασσηη  κκααιι  έέττοοιιμμεεςς  γγιιαα  

χχρρήήσσηη..  

  

ΕΕππιιππλλέέοονν  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  εεκκππααιιδδεευυμμέέννοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ήή  ττεεχχννιικκοούύςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  

εείίννααιι  έέττοοιιμμοοιι  γγιιαα  άάμμεεσσηη  εεππέέμμββαασσηη  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ππααρροουυσσιιαασσττεείί  ττοο  

οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ττεεχχννιικκόό  ππρρόόββλληημμαα..  

      

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  οομμααλλήήςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς    σσεε  κκάάπποοιιοο  μμέέρροοςς  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  χχρροοννοομμέέττρρηησσηηςς  

κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ((ππ..χχ..  έέσσββηησσεε  ττοο  χχρροοννόόμμεεττρροο  εεππίίθθεεσσηηςς,,  κκλλππ..))  κκααθθ’’  οοιιααννδδήήπποοττεε  σσττιιγγμμήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  

θθαα  ππρρέέππεειι  άάμμεεσσαα  νναα  εελλεεγγχχθθοούύνν  ββαασσιικκέέςς  ππααρράάμμεεττρροοιι  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  ((ππ..χχ..  εεάάνν  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  

ππααρροοχχήή  ρρεεύύμμααττοοςς  σσττηη  σσυυσσκκεευυήή  πποουυ  εεμμφφάάννιισσεε  ττοο  ππρρόόββλληημμαα,,  έέλλεεγγχχοοςς  ττωωνν  κκααλλωωδδιιώώσσεεωωνν  πποουυ  σσττέέλλννοουυνν  

ττοο  σσήήμμαα,,  κκλλππ..))..  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  οοφφεείίλλεεττααιι  σσεε  ββλλάάββηη  ττηηςς  ίίδδιιααςς  ττηηςς  σσυυσσκκεευυήήςς  ττόόττεε  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  οοιι  εεφφεεδδρριικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς..  

  

ΕΕάάνν  κκααιι  ππάάλλιι  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  δδεενν  λλυυθθεείί  κκααιι  υυππόό  ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  ττηηςς  σσύύμμφφωωννηηςς  γγννώώμμηηςς  ττοουυ  ΑΑ’’  δδιιααιιττηηττήή,,  

ττόόττεε  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ττοουυ  εεππιιττρρααππέέζζιιοουυ  ππίίνναακκαα  κκααιι  ττωωνν  εεφφεεδδρριικκώώνν  χχρροοννοομμέέττρρωωνν..    

  

1133..1166  ΦΦωωττιισσμμόόςς  

ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα    ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι    εεππααρρκκήή  

ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμόό  γγιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  κκααιι  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  κκααιι  

μμααγγννηηττοοσσκκόόππηησσήήςς  ττοουυςς..    

  

ΤΤοο  εεππίίππεεδδοο  φφωωττιισσμμοούύ  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααχχέέεεττααιι  οομμοοιιόόμμοορρφφαα  κκααιι  νναα  εείίννααιι  ααππόό  11..550000  

--  22..000000  lluuxx::  

  ΤΤοο  εεππίίππεεδδοο  ττοουυ  φφωωττιισσμμοούύ  ααυυττοούύ  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττοο  ίίδδιιοο  σσεε  όόλλοονν  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  κκααιι  σσττιιςς  

ππρρώώττεεςς  σσεειιρρέέςς  κκααθθιισσμμάάττωωνν  ττωωνν  θθεεααττώώνν..  

  ΟΟ  φφωωττιισσμμόόςς  μμπποορρεείί  σσττααδδιιαακκάά  νναα  μμεειιώώννεεττααιι  μμεεττάά  ττιιςς  ππρρώώττεεςς  σσεειιρρέέςς  ααλλλλάά  όόχχιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  

5500%%  σσττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  σσεειιρρέέςς..  ΗΗ  μμέέγγιισσττηη  ππρροοςς  ττηηνν  εελλάάχχιισσττηη  ττιιμμήή  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  υυππεερρββοούύνν  ττοο  λλόόγγοο  

11::33  ππρροοςς  11..    

  ΠΠλλήήρρηηςς  φφωωττιισσμμόόςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  9900  λλεεππττάά  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  κκααιι  

ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααττηηρρεείίττααιι  3300  λλεεππττάά  μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ππρροοπποοννήήσσεεωωνν  οο  φφωωττιισσμμόόςς  θθαα  εείίννααιι  οο  ίίδδιιοοςς  μμεε  ττοο  φφωωττιισσμμόό  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  

ττωωνν  ααγγώώννωωνν..    

  

ΟΟ  φφωωττιισσμμόόςς  ππρρέέππεειι  νναα  εεσσττιιάάζζεειι  εειιδδιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηη,,  ββάάσσεειι  ττηηςς  δδιιάάττααξξηηςς  κκααιι  ττηηςς  θθέέσσηηςς  ττοουυ  

ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ..  

  

ΠΠρρέέππεειι  νναα  ααπποοφφεεύύγγεεττααιι  οοιιααδδήήπποοττεε  λλάάμμψψηη,,  ηη  οοπποοίίαα  μμπποορρεείί  νναα  ππααρρεεμμπποοδδίίσσεειι  ττηηνν  οορρααττόόττηητταα  ττωωνν  

ππααιικκττώώνν  ήή  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  ήή  νναα  εεππηηρρεεάάσσεειι  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ττηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς..    

  

ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα    ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  εεφφεεδδρριικκόό  φφωωττιισσμμόό  

γγιιαα  εεππεείίγγοουυσσεεςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  11..000000  lluuxx..  
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ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  λλααμμββάάννεειι  κκάάθθεε  ππρρόόσσφφοορροο  μμέέσσοο  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  υυππάάρρχχεειι  εεξξωωττεερριικκόό  φφωωςς  

ππρροοεερρχχόόμμεεννοο  ααππόό  ππααρράάθθυυρραα,,  φφεεγγγγίίττεεςς,,  δδιιααδδρρόόμμοουυςς  κκααιι  εειισσόόδδοουυςς  ττοο  οοπποοίίοο  νναα  εεμμπποοδδίίζζεειι  ττηηνν  

ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  κκααιι  ττηηλλεεοοππττιικκήή  κκάάλλυυψψηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοββοολλήήςς  εεγγγγρράάφφοουυ  ππρροοςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααππόό  ττοονν  φφοορρέέαα,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρηηθθεείί  

τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ,,  σσττοο  οοπποοίίοο    ααννααφφέέρρεεττααιι  όόττιι  

ππααρρεεμμπποοδδίίζζεεττααιι  ηη  ττηηλλεεοοππττιικκήή  κκάάλλυυψψηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  λλόόγγωω  ττηηςς  ύύππααρρξξηηςς  ππηηγγήήςς  εεξξωωττεερριικκοούύ  φφωωττόόςς  σσττοο  

γγήήππεεδδοο,,    θθαα  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  έέκκθθεεσσηη  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρροοςς  ττοο  ΜΜΔΔΟΟ  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ττηηςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηηςς  

πποοιιννήήςς..    

    

ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιαασσφφααλλίίσσεειι  όόττιι  ττοο  σσύύσσττηημμαα  φφωωττιισσμμοούύ  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  έέχχεειι  άάμμεεσσηη  

ιικκααννόόττηητταα  εεππααννααφφοορράάςς,,  εεππιιττρρέέπποοννττααςς  σστταα  φφώώτταα  νναα  σσββήήννοουυνν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  εειισσααγγωωγγώώνν  ππρριινν  ττοονν  

ααγγώώνναα,,  εειιδδιικκώώνν  ττεελλεεττώώνν  κκααιι  ψψυυχχααγγωωγγίίααςς  κκααιι  ααμμέέσσωωςς  μμεεττάά  νναα  ααννάάββοουυνν  σσττηη  μμέέγγιισσττηη  δδυυννααττόόττηητταα  

φφωωττιισσμμοούύ..    

  

ΟΟ  φφωωττιισσμμόόςς  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  εεκκττόόςς  ττοουυ  χχώώρροουυ  ττωωνν  κκααθθιισσμμάάττωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  

δδιιααττηηρρεείίττααιι  σσττοο  εελλάάχχιισσττοο  εεππίίππεεδδοο  ττωωνν  338800  lluuxx  δδιιααττηηρροούύμμεεννωωνν  9900  εεκκ..  ααππόό  ττοο  δδάάππεεδδοο..  

  

  
  

ΟΟ  φφωωττιισσμμόόςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ζζωωννττααννήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρρααμμέέννεειι  κκααιι  

μμεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  γγιιαα  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  ττηηλλεεοοππττιικκέέςς  σσυυννδδέέσσεειιςς..  

  

ΗΗ  εεγγκκααττάάσστταασσηη  θθαα  εεπποοππττεεύύεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ττεεχχννιικκόό  φφωωττιισσμμοούύ  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ..  

  
1133..1177  ΜΜοουυσσιικκήή  

ΜΜοουυσσιικκήή  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ππααίίζζεεττααιι  μμόόννοο  μμέέσσωω  ττηηςς  μμεεγγααφφωωννιικκήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  κκααττάά  ττηη  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ttiimmeeoouuttss,,  ττωωνν  δδιιαακκοοππώώνν  μμεεττααξξύύ  ππεερριιόόδδωωνν  κκααιι  ττοουυ  ηημμιιχχρρόόννοουυ..  
  
1133..1188  VViiddeeoo  SSccrreeeenn--mmaattrriixx  

ΣΣεε  όόσσαα  γγήήππεεδδαα  υυππάάρρχχεειι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έένναα  vviiddeeoo  ssccrreeeenn  εεππααρρκκώώνν  

γγιιαα  ττοο  γγήήππεεδδοο  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  μμπποορροούύνν  νναα  ββλλέέπποουυνν  όόλλοοιι  οοιι  θθεεααττέέςς..  ΣΣττοο  ββίίννττεεοο  ααυυττόό  θθαα  

μμπποορροούύνν  νναα  ππααίίζζοοννττααιι,,  μμηηννύύμμαατταα  κκααττάά  ττηηςς  ββίίααςς,,  ssppoottss  κκοοιιννωωννιικκοούύ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ,,  σσπποοττςς  ππρροοββοολλήήςς  

χχοορρηηγγοούύ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  δδιιααφφηημμίίσσεειιςς  κκλλππ..,,  σστταα  ttiimmee  oouuttss,,  σσττιιςς  δδιιαακκοοππέέςς  ήή  σσττοο  ηημμίίχχρροοννοο..  

  

1133..1199  ΘΘεερρμμοοκκρραασσίίαα  ΚΚττιιρρίίοουυ  

ΗΗ  θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  όόσσοο  ττοο  δδυυννααττόόνν  οομμοοιιόόμμοορρφφηη  κκααιι  νναα  μμηηνν  

ππέέφφττεειι  κκάάττωω  ααππόό  ττοουυςς  1188  ββααθθμμοούύςς  ΚΚεελλσσίίοουυ,,  οούύττεε  νναα  υυππεερρββααίίννεειι  ττοουυςς  2255..  ΟΟιι  εενν  λλόόγγωω  θθεερρμμοοκκρραασσίίεεςς  

ααφφοορροούύνν  ττοο  γγήήππεεδδοο  όότταανν  οοιι  θθέέσσεειιςς  εείίννααιι  κκααττεειιλληημμμμέέννεεςς  κκααιι  ττοο  γγήήππεεδδοο  σσεε  ππλλήήρρηη  λλεειιττοουυρργγίίαα..    

  

ΤΤαα  εεππίίππεεδδαα  θθεερρμμοοκκρραασσίίααςς  σσττιιςς  σσοουυίίττεεςς,,  ττοουυςς  δδηημμόόσσιιοουυςς  χχώώρροουυςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς,,  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  

φφιιλλοοξξεεννίίααςς  ττωωνν  VVIIPP,,  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττωωνν  ΜΜΜΜΕΕ  κκααιι  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  χχώώρροουυςς,,  ππρρέέππεειι  ππάάννττοοττεε  νναα  

δδιιααττηηρροούύννττααιι  μμεεττααξξύύ  1188  κκααιι  2255  ββααθθμμώώνν  ΚΚεελλσσίίοουυ..  ΤΤαα  εεππίίππεεδδαα  θθεερρμμοοκκρραασσίίααςς  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  

ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  ππααρράάγγρρααφφοο  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  άάρρθθρροουυ..    

  

ΤΤοο  γγήήππεεδδοο  θθαα  δδιιααθθέέττεειι  κκααττάάλλλληηλλαα  σσυυσσττήήμμαατταα  κκααιι  εελλέέγγχχοουυςς  θθέέρρμμααννσσηηςς,,  ψψύύξξηηςς  κκααιι  εεξξααεερριισσμμοούύ,,  ώώσσττεε  

νναα  δδιιαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  δδιιααττήήρρηησσηη  ααυυττώώνν  ττωωνν  εεππιιππέέδδωωνν  θθεερρμμοοκκρραασσίίααςς..    

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ύύππααρρξξηηςς  μμεεγγααλλύύττεερρηηςς  ήή  μμιικκρρόόττεερρηηςς  ααππόό  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  σσττοο  

γγήήππεεδδοο,,  θθαα  γγίίννεεττααιι  σσχχεεττιικκήή  μμννεείίαα  ττηηνν  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  κκααιι  θθαα  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  σσττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  πποοιιννήή..  ΓΓιιαα  ττηη  μμέέττρρηησσηη  ττηηςς  θθεερρμμοοκκρραασσίίααςς  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττοουυ  ττεεχχννιικκοούύ  ππααρρααττηηρρηηττήή  σσττοο  ττρρααππέέζζιι  ττηηςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς  

σσυυσσκκεευυήή  μμέέττρρηησσηηςς  ττηηςς  θθεερρμμοοκκρραασσίίααςς  ((ψψηηφφιιαακκόό  θθεερρμμόόμμεεττρροο))..  
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1133..2200    ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ΜΜέέσσωωνν  ΜΜααζζιικκήήςς  ΕΕννηημμέέρρωωσσηηςς    

  

αα..    ΘΘέέσσεειιςς  εεννττόόςς  ττοουυ  ΓΓηηππέέδδοουυ  κκααιι  ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  

11))  ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  ιικκααννόό  ααρριιθθμμόό  

θθέέσσεεωωνν  σσεε  χχώώρροο  ππααρρααππλλήήσσιιοο  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  οοννοομμάάζζεεττααιι  κκεερρκκίίδδαα  ΤΤύύπποουυ..  ΗΗ  

ππρρόόσσββαασσηη  ττωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  ΜΜΜΜΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααννεεμμππόόδδιισσττηη..  ΠΠρρέέππεειι  δδεε  νναα  υυππάάρρχχεειι  εεππααρρκκήήςς  

χχώώρροοςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδηημμοοσσιιοογγρρααφφιικκώώνν  κκααθθιισσμμάάττωωνν  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  οοιι  ωωςς  άάννωω  νναα  εεκκττεελλοούύνν  εευυχχεερρώώςς  τταα  

κκααθθήήκκοονντταα  ττοουυςς..  ΚΚάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  νναα  ααπποοσσττέέλλλλεειι  σσττοονν  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοονν  αακκρριιββήή  ααρριιθθμμόό  θθέέσσεεωωνν  κκααιι  σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  ττηηςς  ΚΚεερρκκίίδδααςς  ΤΤύύπποουυ..  

22))  ΗΗ  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  εεππααρρκκέέςς  ππρροοσσωωππιικκόό  αασσφφααλλεείίααςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  μμεερριιμμννάά  γγιιαα  ττηηνν  

δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  εειισσόόδδοουυ,,  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  κκααιι  ττηηνν  ααππρρόόσσκκοοππττηη  εερργγαασσίίαα  ττωωνν  δδιιααππιισσττεευυμμέέννωωνν  

εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττοουυ  ΤΤύύπποουυ  σσττηηνν  κκεερρκκίίδδαα  ΤΤύύπποουυ  κκααιι  σσττοουυςς  υυππόόλλοοιιπποουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  ΤΤύύπποουυ  

((ΑΑίίθθοουυσσαα  ΣΣυυννεεννττεεύύξξεεωωνν  ΤΤύύπποουυ,,  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΕΕρργγαασσίίααςς  ΤΤύύπποουυ))..  

33))  ΣΣττιιςς  δδηημμοοσσιιοογγρρααφφιικκέέςς  θθέέσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  κκααθθίίσσμμαατταα  κκααιι  ττρρααππέέζζιιαα  εερργγαασσίίααςς  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  

δδιιααθθέέττοουυνν  ττοο  ααππααρρααίίττηηττοο  ββάάθθοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  οοθθοοννώώνν,,  ττωωνν  φφοορρηηττώώνν  

υυπποολλοογγιισσττώώνν  κκααιι  ττοονν  ααππααρρααίίττηηττοο  χχώώρροο  εερργγαασσίίααςς..  ΤΤοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  ττρρααππεεζζιιοούύ  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  7755  εεκκ  

ππεερρίίπποουυ..  ΣΣεε  κκάάθθεε  θθέέσσηη  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  ππααρροοχχήή  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς  ((ττρριιφφαασσιικκόό))..  ΕΕππίίσσηηςς  νναα  

ππααρρέέχχεεττααιι  ιικκααννόόςς  ααρριιθθμμόόςς  θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς  μμεε  ττααχχεείίαα  σσύύννδδεεσσηη  ((AADDSSLL))  σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο  ((εελλάάχχιισσττηη  

ττααχχύύττηητταα  σσύύννδδεεσσηηςς  11  MMbb)),,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  δδίίννεειι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  εεννσσύύρρμμααττηηςς  κκααιι  αασσύύρρμμααττηηςς  σσύύννδδεεσσηηςς  γγιιαα  

όόλλοουυςς  ττοουυςς  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοουυςς..  

  

ββ..  ΦΦωωττοορρεεππόόρρττεερρ//ΦΦωωττοοεειιδδηησσεεοογγρράάφφοοιι  

ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  ιικκααννόό  χχώώρροο  γγιιαα  ττοουυςς  

φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ//φφωωττοοεειιδδηησσεεοογγρράάφφοουυςς  ππίίσσωω  ααππόό  ττιιςς  ββαασσιικκέέςς  γγρρααμμμμέέςς  κκααιι  σσττιιςς  δδύύοο  άάκκρρεεςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  

σσττοο  ππλλάάιι  ττωωνν  σσττηηρριιγγμμάάττωωνν  ττωωνν  μμππαασσκκεεττώώνν    κκααιι  ππίίσσωω  ααππόό  ττιιςς  δδιιααφφηημμιισσττιικκέέςς  ππιινναακκίίδδεεςς..    

  

ΟΟιι  φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ//φφωωττοοεειιδδηησσεεοογγρράάφφοοιι  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  φφοορροούύνν  τταα  ααρριιθθμμηημμέένναα  γγιιλλέέκκαα  πποουυ  ττοουυςς  

ππααρρααχχωωρροούύννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  φφέέρροουυνν  σσεε  εεμμφφααννέέςς  σσηημμεείίοο  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ    ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..    

ΚΚάάθθεε  γγιιλλέέκκοο  εείίννααιι  ππρροοσσωωππιικκόό,,  φφέέρρεειι  έένναανν  ααρριιθθμμόό  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσττοονν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ  //  

φφωωττοοεειιδδηησσεεοογγρράάφφοο  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  ττηη  δδιιααππίίσσττεευυσσηη  ττοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  εείίσσοοδδοο  σστταα  γγήήππεεδδαα  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  

ααγγώώννωωνν..  

    

ΟΟιι  φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ//φφωωττοοεειιδδηησσεεοογγρράάφφοοιι  θθαα  κκάάθθοοννττααιι  ααππεευυθθεείίααςς  σσττοο  δδάάππεεδδοο  ήή  σσεε  χχααμμηηλλέέςς  κκααρρέέκκλλεεςς  

αακκρριιββώώςς  ππίίσσωω  ααππόό  ττιιςς  δδιιααφφηημμιισσττιικκέέςς  εεππιιγγρρααφφέέςς..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  

φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ//φφωωττοοεειιδδηησσεεοογγρράάφφοοςς  εεμμπποοδδίίζζεειι  μμεε  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  ττηηνν  οοππττιικκήή  εεππααφφήή  μμεε  τταα  

LLEEDD//LLCCDD  θθαα  ααννααγγρράάφφεεττααιι  οο  ααρριιθθμμόόςς  πποουυ  φφέέρρεειι  ττοο  γγιιλλέέκκοο  ττοουυ  σσττηηνν  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  

ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  κκααιι  θθαα  ππααρρααππέέμμππεεττααιι  σσττοο  ΣΣύύννδδεεσσμμόό  ττοουυ  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ττηηςς  ααννττίίσσττοοιιχχηηςς  πποοιιννήήςς..  

ΗΗ  μμεετταακκίίννηησσηη  ττωωνν  φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ  εεππιιττρρέέππεεττααιι  μμόόννοο  κκααττάά  ττηηνν  ααννάάππααυυλλαα  ττοουυ  ηημμιιχχρρόόννοουυ  κκααιι  ττωωνν  

δδεεκκααλλέέππττωωνν..  ΚΚααθθ’’  όόλληη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρρααμμέέννοουυνν  κκααθθιισσττοοίί  σσττοουυςς  

ππρροοκκααθθοορριισσμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  κκααιι  νναα  μμηηνν  εεμμπποοδδίίζζοουυνν  ττηηνν  αασσφφααλλήή  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

ΕΕππίίσσηηςς  νναα  ππααρρέέχχεεττααιι  ιικκααννόόςς  ααρριιθθμμόόςς  θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς  μμεε  ττααχχεείίαα  σσύύννδδεεσσηη  ((AADDSSLL))  σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο  

((εελλάάχχιισσττηη  ττααχχύύττηητταα  σσύύννδδεεσσηηςς  11  MMbb))  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  δδίίννεειι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  εεννσσύύρρμμααττηηςς  κκααιι  αασσύύρρμμααττηηςς  

σσύύννδδεεσσηηςς  γγιιαα  ττοουυςς  φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ//φφωωττοοεειιδδηησσεεοογγρράάφφοουυςς  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ΤΤύύπποουυ..  

  

γγ..  ΜΜιικκττήή  ΖΖώώννηη  

ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα    ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  έένναανν  αασσφφααλλήή  κκααιι  

ιικκααννοοπποοιιηηττιικκώώνν  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  χχώώρροο  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  κκααθθοορριισσθθεείί  ωωςς  ««μμιικκττήή  ζζώώννηη»»  κκααιι  θθαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηηνν  

πποορρεείίαα  ττωωνν  ππααιικκττώώνν  ααππόό  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  ππρροοςς  τταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα..  ΣΣττοο  χχώώρροο  ααυυττόό  οοιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  

ττωωνν  ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ  θθαα  μμπποορροούύνν  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύνν  σσύύννττοομμεεςς  σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς  //  δδηηλλώώσσεειιςς  μμεε  ααθθλληηττέέςς  κκααιι  

ππρροοπποοννηηττέέςς,,  μμεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΟΟ  χχώώρροοςς  ααυυττόόςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  bbaacckkddrroopp  ττοο  σσχχέέδδιιοο  κκααιι  

ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  θθαα  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  μμεε  

υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  ππρροοββοολλήή  ττωωνν  χχοορρηηγγώώνν//υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..    

ΕΕάάνν  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  εεππααρρκκήήςς  χχώώρροοςς  γγιιαα  ττηηνν  δδηημμιιοουυρργγίίαα  μμιικκττήήςς  ζζώώννηηςς,,  ηη  οομμάάδδαα  θθαα  δδιιαασσφφααλλίίζζεειι  όόττιι  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδύύοο  ((22))  ααθθλληηττέέςς  ττηηςς  θθαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  ΜΜΜΜΕΕ    μμεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  

μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττοο  bbaacckkddrroopp  ττωωνν  ffllaasshh  iinntteerrvviieewwss,,      
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δδ..  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΣΣυυννεεννττεεύύξξεεωωνν  ΤΤύύπποουυ  

ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα    ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  μμίίαα  ααίίθθοουυσσαα  

ιικκααννοοπποοιιηηττιικκώώνν  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  γγιιαα  ττιιςς  σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς  ττύύπποουυ  μμεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  

ββρρίίσσκκεεττααιι  κκοοννττάά  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  κκααιι  ττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ττύύπποουυ  κκααιι  ηη  οοπποοίίαα    θθαα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι::  

  ΈΈνναα  κκεεννττρριικκόό  ττρρααππέέζζιι  ((ττρρααππέέζζιι  οομμιιλληηττώώνν))  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  εείίννααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοο  σσεε    ππλλααττφφόόρρμμαα  μμεε  ππέέννττεε  

κκααρρέέκκλλεεςς  κκααιι  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  μμιικκρροοφφωωννιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη..  

  ΈΈνναα  bbaacckkddrroopp  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοο  αακκρριιββώώςς  ππίίσσωω  ααππόό  ττοο  κκεεννττρριικκόό  ττρρααππέέζζιι..  ΤΤοο  

σσχχέέδδιιοο  κκααιι  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττοουυ    bbaacckkddrroopp  θθαα  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..    

  ΥΥψψηηλλήήςς  πποοιιόόττηηττααςς  σσύύσσττηημμαα  ήήχχοουυ..  

  ΔΔύύοο  αασσύύρρμμαατταα  φφοορρηηττάά  μμιικκρρόόφφωωνναα..  

  ΚΚααθθίίσσμμαατταα  γγιιαα  ιικκααννόό  ααρριιθθμμόό  ααττόόμμωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  δδιιααθθέέττοουυνν  κκααιι  ττρρααππέέζζιιαα  εερργγαασσίίααςς..  

  ΠΠλλααττφφόόρρμμαα  σσττοο  ππίίσσωω  μμέέρροοςς  ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς,,  σσεε  ύύψψοοςς  3300  εεκκ..,,  κκααττάάλλλληηλληη  γγιιαα  ιικκααννόό  ααρριιθθμμόό  ααππόό  

ττηηλλεεοοππττιικκέέςς  κκάάμμεερρεεςς  ττοοπποοθθεεττηημμέέννεεςς  σσεε  ττρρίίπποοδδαα  ηη  μμιιαα  δδίίππλλαα  σσττηηνν  άάλλλληη..  

  ΣΣύύσσττηημμαα  δδιιααννοομμήήςς  ήήχχοουυ  ((AAPPHHEEXX))  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοο  κκοοννττάά  σσττηηνν  ππίίσσωω  

ππλλααττφφόόρρμμαα  γγιιαα  ττιιςς  κκάάμμεερρεεςς  μμεε  εεππααρρκκεείίςς  σσυυννδδέέσσεειιςς  εεγγγγρρααφφήήςς  ααππόό  οοππττιικκοοαακκοουυσσττιικκάά  μμέέσσαα..  

  

ΜΜεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ΤΤύύπποουυ  μμεε  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  

ππρροοπποοννηηττήή  ααππόό  κκάάθθεε  οομμάάδδαα  πποουυ  ααγγωωννίίσσθθηηκκεε..  ΗΗ  σσυυννέέννττεευυξξηη  ΤΤύύπποουυ  μμπποορρεείί  νναα  γγίίννεεττααιι  σσεε    μμεε  δδύύοο  

ττρρόόπποουυςς,,  κκααττ΄́εεππιιλλοογγήή  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ..  

    

ΑΑ  ττρρόόπποοςς::  ΚΚοοιιννήή  σσυυννέέννττεευυξξηη  ΤΤρρόόπποουυ  ΑΑρρχχιικκάά  μμιιλλοούύνν  ππρροοςς  ττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττωωνν  ΜΜΜΜΕΕ  οο  ππρροοπποοννηηττήήςς  

ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  κκααιι  εενν  σσυυννεεχχεείίαα    οο  ππρροοπποοννηηττήήςς  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οομμάάδδααςς  κκααιι  ααπποοχχωωρροούύνν  

όόλλοοιι  ((δδύύοο  ππρροοπποοννηηττέέςς))  μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττηηςς  σσυυννέέννττεευυξξηηςς  ΤΤύύπποουυ..    

  

ΒΒ  ττρρόόπποοςς::  ((σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααννάάγγκκηηςς  άάμμεεσσηηςς  ααννααχχώώρρηησσηηςς  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  

ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμοούύ  ττοουυ  ττααξξιιδδιιοούύ  ττηηςς  εεππιισσττρροοφφήήςς))  ΑΑρρχχιικκάά  μμιιλλάά  ππρροοςς  ττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττωωνν  ΜΜΜΜΕΕ  οο  

ππρροοπποοννηηττήήςς  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  κκααιι  μμεεττάά  ττηηνν  ααπποοχχώώρρηησσήή  ττοουυςς  οο  ππρροοπποοννηηττήήςς  ττηηςς  

γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οομμάάδδααςς..  

  

ΗΗ  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ππααρρέέχχεειι  ππλλήήρρεειιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  δδιιεερρμμηηννεείίααςς  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσυυννέέννττεευυξξηηςς  

ΤΤύύπποουυ,,  γγιιαα  δδιιεερρμμηηννεείίαα  ααππόό//ππρροοςς  ΕΕλλλληηννιικκάά  --  ΑΑγγγγλλιικκάά..  

  

ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ααυυσσττηηρράά  ηη  ππρρόόσσββαασσηη  ππρροοσσώώππωωνν  μμηη  σσχχεεττιικκώώνν  μμεε  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  

σσυυννέέννττεευυξξηηςς  ΤΤύύπποουυ..  

  

εε..  ΑΑίίθθοουυσσαα  ΤΤύύπποουυ    

ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα    ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  εειιδδιικκάά  

δδιιααμμοορρφφωωμμέέννηη  ααίίθθοουυσσαα  ττύύπποουυ  εεξξοοππλλιισσμμέέννηη  μμεε  ττηηλλεεφφωωννιικκέέςς  σσυυσσκκεευυέέςς  κκααιι  σσυυσσκκεευυήή  ffaaxx  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  

ττωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  ΜΜΜΜΕΕ..    

  

ΗΗ  ααίίθθοουυσσαα  ααυυττήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι::  

  ΓΓρρααφφεείίαα  κκααιι  κκααρρέέκκλλεεςς  γγιιαα  ιικκααννόό  ααρριιθθμμόό  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφωωνν  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  εερργγάάζζοοννττααιι  ττααυυττόόχχρροονναα..  

  ΚΚάάθθεε  γγρρααφφεείίοο  θθαα  δδιιααθθέέττεειι  ηηλλεεκκττρριικκόό  ρρεεύύμμαα..  

  ΈΈνναανν  γγρρήήγγοορροο  εεκκττυυππωωττήή  llaasseerr..  

  ΦΦωωττοοττυυππιικκόό  μμηηχχάάννηημμαα  ήή  πποολλυυμμηηχχάάννηημμαα--ssccaannnneerr..  

  ΣΣύύννδδεεσσηη  AADDSSLL  ((εεννσσύύρρμμααττηη  κκααιι  αασσύύρρμμααττηη))  ιικκααννήή  νναα  εεξξυυππηηρρεεττήήσσεειι  όόλλοουυςς  ττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττοουυ  

ΤΤύύπποουυ.. 

  ΜΜιιαα  οοθθόόννηη  ττηηλλεεόόρραασσηηςς  εελλάάχχιισσττοουυ  μμεεγγέέθθοουυςς  4422  ιιννττσσώώνν  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννηη  ππάάννωω  

σσεε  σσττήήρριιγγμμαα  κκααιι  θθαα  εείίννααιι  οορρααττήή  ααππόό  όόλληη  ττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  ααγγώώνναα....  

  ΤΤηηλλεεφφωωννιικκήή  ΓΓρρααμμμμήή  μμεε  σσυυσσκκεευυήή..  

  

ΟΟιι  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  μμέέσσωω  ττηηςς  μμεεγγααφφωωννιικκήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  εεκκττάάκκττοουυ  

ααννάάγγκκηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  αακκοούύγγοοννττααιι  κκααιι  εεννττόόςς  ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς  ττύύπποουυ..  

  

ΗΗ  ααίίθθοουυσσαα  ττύύπποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρρααμμεείίννεειι  ααννοοιιχχττήή  σσττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττοουυ  ΤΤύύπποουυ  γγιιαα  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  μμίίαα  ώώρραα  μμεεττάά  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  
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σσττ..  ΠΠρρόόσσββαασσηη  ττωωνν  ΜΜέέσσωωνν  σσττιιςς  ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς    

ΗΗ  ππρρόόσσββαασσηη  ττωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ..  πποουυ  κκααλλύύππττοουυνν  ττοονν  ααγγώώνναα  ήή  ττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  σσττιιςς  

εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  μμόόννοονν  εεφφόόσσοονν  εεππιιδδεειικκννύύοουυνν  ττηηνν  δδηημμοοσσιιοογγρρααφφιικκήή  κκααιι  αασσττυυννοομμιικκήή  ττοουυςς  

ττααυυττόόττηητταα..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  εείίσσοοδδοοςς  σσττοουυςς  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοουυςς  πποουυ  εείίννααιι  κκάάττοοχχοοιι  ττωωνν  εειιδδιικκώώνν  

δδεελλττίίωωνν  εελλεευυθθέέρρααςς  εειισσόόδδοουυ  ττοουυ  ΠΠΣΣΑΑΤΤ,,  ττωωνν    δδεελλττίίωωνν  εελλεεύύθθεερρηηςς  εειισσόόδδοουυ  ττωωνν  ΕΕννώώσσεεωωνν  ΣΣυυνντταακκττώώνν  οοιι  

οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  ααννααγγννωωρριισσθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΠΠΟΟΕΕΣΣΥΥ  κκααιι  ττωωνν  δδιιααππιισσττεεύύσσεεωωνν  πποουυ  εεκκδδίίδδοοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  

ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..    

  

ΗΗ  εείίσσοοδδοοςς  ττωωνν  φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ//φφωωττοοεειιδδηησσεεοογγρράάφφωωνν  γγίίννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  εεππίίδδεειιξξηη  ττωωνν  δδεελλττίίωωνν  ααννααγγννώώρριισσηηςς  

εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΦΦωωττοορρεεππόόρρττεερρ  ΕΕλλλλάάδδααςς  κκααιι  ττυυχχόόνν  άάλλλλωωνν  

ααννααγγννωωρριισσμμέέννωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  δδηημμοοσσιιοογγρρααφφιικκώώνν  εεννώώσσεεωωνν  φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  τταα  εειιδδιικκάά  

δδεελλττίίαα  ααννααγγννωωρρίίσσεεωωςς  πποουυ  εεκκδδίίδδοουυνν  οοιι  ααννωωττέέρρωω  εεννώώσσεειιςς  κκααιι  θθεεωωρροούύννττααιι  ααππόό  ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  ΑΑρρχχέέςς,,  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  κκεείίμμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  θθεεωωρροούύννττααιι  ππρροοςς  ττοούύττοο  κκααιι  ααππόό  ττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  

ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  κκααιι  φφέέρροοννττααςς  μμεε  ττοο  εεππίίσσηημμοο  γγιιλλέέκκοο  ττωωνν  φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ//φφωωττοοεειιδδηησσεεooγγρράάφφωωνν  ττηηςς  

δδιιοορργγααννώώττρριιααςς  ααρρχχήήςς..    

  

ΟΟιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ΤΤύύπποουυ  ααπποολλααμμββάάννοουυνν  εελλεεύύθθεερρηηςς  ππρρόόσσββαασσηηςς,,  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ττύύπποουυ,,  ττηηνν  κκεερρκκίίδδαα  

ττύύπποουυ,,  ττηη  μμεειικκττήή  ζζώώννηη  κκααιι  ττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  σσυυννεεννττεεύύξξεεωωνν  ΤΤύύπποουυ..    

  

ζζ..  ΠΠρρόόσσββαασσηη  ττωωνν  ΜΜέέσσωωνν  σσττιιςς  ΠΠρροοπποοννήήσσεειιςς    
  

ΕΕππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  1155λλεεππττηη  ππρρόόσσββαασσηη  ττωωνν  δδιιααππιισσττεευυμμέέννωωνν  ΜΜΜΜ..ΕΕ  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  ήή  μμεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  

ππρροοππόόννηησσηηςς  ττωωνν  ααγγωωννιιζζοομμέέννωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  γγιιαα  ρρεεπποορρττάάζζ,,  δδηηλλώώσσεειιςς  κκλλππ..  μμίίαα  ηημμέέρραα  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  

κκάάθθεε  ααγγώώνναα  κκααιι  μμόόννοο  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..,,  κκααττόόππιινν  

σσχχεεττιικκοούύ  ααιιττήήμμααττοοςς  σσττοονν  υυππεεύύθθυυννοο  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  ΤΤύύπποουυ  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  

  

1133..2211  ΦΦύύλλααξξηη,,  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  ΕΕφφεεδδρριικκοούύ  ΥΥλλιικκοούύ  

    

ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα    ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  ααπποοθθηηκκεευυττιικκόό  χχώώρροο,,  

ππλληησσίίοονν  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  κκααιι  μμεε  εεύύκκοολληη  ππρρόόσσββαασσηη,,  γγιιαα  ττηη  φφύύλλααξξηη  ττοουυ  εεφφεεδδρριικκοούύ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  

ττοο  οοπποοίίοο  ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  ππ..χχ  τταα  εεφφεεδδρριικκάά  σσττηηρρίίγγμμαατταα  

μμππαασσκκεεττώώνν,,  τταα  ττααμμππλλόό,,  τταα  σσττεεφφάάννιιαα,,  τταα  δδίίχχττυυαα,,  ττιιςς  σσυυσσκκεευυέέςς  2244  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν,,  ττηη  σσυυσσκκεευυήή  

ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  ΑΑκκρριιββοούύςς  ΧΧρρόόννοουυ  ((PPrreecciissiioonn  TTiimmee))  κκλλππ..    

  
1133..2222  ΧΧώώρροοςς  ΦΦιιλλοοξξεεννίίααςς  VVIIPP  

  

ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα    ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  έένναα  χχώώρροο  

φφιιλλοοξξεεννίίααςς  VVIIPP..  ΗΗ  ααίίθθοουυσσαα  ααυυττήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  κκοοννττάά  σσττιιςς  θθέέσσεειιςς  ττωωνν  VVIIPP  ππρροοσσκκεεκκλληημμέέννωωνν  ..  

  

ΗΗ  ααίίθθοουυσσαα  ααυυττήή  ππρρέέππεειι  εείίννααιι  εεξξοοππλλιισσμμέέννηη  μμεε  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::  

  ΤΤρρααππέέζζιιαα  κκααιι  κκααρρέέκκλλεεςς..  

  ΤΤηηλλεεόόρραασσηη  υυψψηηλλήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς  μμεε  οοθθόόννηη  4422  ιιννττσσώώνν  σσυυννδδεεδδεεμμέέννηη  μμεε  μμηηχχάάννηημμαα  DDVVDD  ααππόό  ττηηνν  οοπποοίίαα  

εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  μμεεττάάδδοοσσηη  ττοουυ  δδιιεεξξααγγόόμμεεννοουυ  ααγγώώνναα,,  ττοοπποοθθεεττηημμέέννηη  σσττοονν  ττοοίίχχοο  ήή  σσεε  ττρρααππέέζζιι  μμεε  

ρρόόδδεεςς  ύύψψοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  221155  εεκκ..  

  ΞΞεεχχωωρριισσττόό  σσύύσσττηημμαα  μμεεγγααφφωωννιικκήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς,,  εεφφόόσσοονν  χχρρεειιάάζζεεττααιι,,  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ααυυττήή  γγιιαα  

ππααρροουυσσιιάάσσεειιςς  κκααιι  οομμιιλλίίεεςς..  

  

ΟΟιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ccaatteerriinngg  δδύύννααττααιι  νναα  ππααρρέέχχοοννττααιι  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  VVIIPP..    

  

ΟΟιι  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  μμέέσσωω  ττηηςς  μμεεγγααφφωωννιικκήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  εεκκττάάκκττοουυ  

ααννάάγγκκηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  αακκοούύγγοοννττααιι  κκααιι  εεννττόόςς  ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς  ττωωνν  VVIIPP..  

  

1133..2233  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΑΑσσφφααλλεείίααςς  ΓΓηηππέέδδοουυ  

  

ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  μμεερριιμμννήήσσεειι  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  

ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  μμέέττρρωωνν  αασσφφααλλεείίααςς  ιιδδίίωωςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  4411  εεππ..  ττοουυ  νν..  22772255//11999999  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι  κκααιι  

ττηηςς  ΥΥΑΑ  3388440044//22000099  ((ΦΦΕΕΚΚ  11778800//2266--88--22000099)),,  ήή  όόπποοιιααςς  ΥΥΑΑ  ττηηνν  ααννττιικκαατταασσττήήσσεειι  κκααθθώώςς  κκααιι  κκάάττωωθθιι  

μμέέττρρωωνν  αασσφφααλλεείίααςς  κκααιι  ππρροοσστταασσίίααςς  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο,,    τταα  οοπποοίίαα  κκααττ’’  εελλάάχχιισσττοονν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

εείίννααιι  τταα  εεξξήήςς::      
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11..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  ππρροοσσττααττεευυττιικκέέςς  φφυυσσοούύννεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  νναα  μμπποορροούύνν  νναα  εεππεεκκττεείίννοοννττααιι  ααππόό  ττοο  

ττέέλλοοςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  έέωωςς  κκααιι  ττηηνν  εείίσσοοδδοο  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν..  

22..  ΗΗ  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  μμεεγγααφφωωννιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη..  

33..  ΗΗ  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  ππρρόόσσββαασσηηςς  γγιιαα  ττοουυςς  ππααίίκκττεεςς  κκααιι  ττοουυςς  

δδιιααιιττηηττέέςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  μμηηνν  μμπποορροούύνν  νναα  έέλλθθοουυνν  σσεε  σσωωμμααττιικκήή  εεππααφφήή  μμεε  ττοο  κκοοιιννόό..    

44..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυμμββλληηθθεείί  μμεε  εεττααιιρρίίαα  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  αασσφφααλλεείίααςς  γγιιαα  νναα  

εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  αασσφφααλλεείίααςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  κκεείίμμεεννηηςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς..  

55..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  θθαα  δδιιααθθέέττεειι  έέννσσττοολλοο  ππρροοσσωωππιικκόό  αασσφφααλλεείίααςς  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  σσυυννεερργγάάζζεεττααιι  

μμεε  ττηηνν  ΑΑσσττυυννοομμίίαα  κκααιι  θθαα  λλεειιττοουυρργγεείί  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  σσχχέέδδιιοο  αασσφφααλλεείίααςς  ααυυττήήςς  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννοουυ  

κκααιι    ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  εεκκκκέέννωωσσηηςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηηςς  έέκκτταακκττηηςς  ααννάάγγκκηηςς..  

66..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  θθαα  ττοοπποοθθεεττήήσσεειι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδύύοο  έέννσσττοολλοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  αασσφφααλλεείίααςς  

ππίίσσωω  ααππόό  ττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττιιςς  θθέέσσεειιςς  ττοουυςς  σσυυννεεχχώώςς  κκααττάά  ττοο  

χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  πποουυ  οοιι  ααθθλληηττέέςς  κκααιι  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηη  θθέέσσηη  ττοουυςς  κκααιι  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  

σσττέέκκοοννττααιι  ππίίσσωω  ααππόό  ττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  

αασσφφααλλεείίααςς  θθαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  έέξξωω  ααππόό  τταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  κκααιι  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  ααππόό  ττηηνν  άάφφιιξξηη    κκααιι  

έέωωςς  ττηηνν  ααννααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  οομμάάδδωωνν..  

77..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  θθαα  δδιιααθθέέττεειι  έέννσσττοολλοο  ππρροοσσωωππιικκόό  αασσφφααλλεείίααςς  σσττηηνν  εεξξωωττεερριικκήή  ππλλεευυρράά  

όόλλωωνν  ττωωνν  εειισσόόδδωωνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  κκααιι  λλοοιιππόό  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ππεερριιπποολλεείί  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  

σσττάάθθμμεευυσσηηςς  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

88..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  φφρροοννττίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  δδιιάάθθεεσσηη  δδύύοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έέννσσττοολλωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  

αασσφφααλλεείίααςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  ααννααμμέέννοουυνν  ττηηνν  άάφφιιξξηη  κκάάθθεε  λλεεωωφφοορρεείίοουυ  πποουυ  μμεεττααφφέέρρεειι  ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς,,  ττοουυςς  

ππρροοπποοννηηττέέςς  κκααιι  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  κκααιι  θθαα  σσυυννοοδδεεύύοουυνν  κκάάθθεε  οομμάάδδαα,,  ξξεεχχωωρριισσττάά  κκααιι  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  ααππόό  κκααιι  

ππρροοςς  τταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  κκααττάά  ττηηνν  άάφφιιξξηη  κκααιι  ττηηνν  ααννααχχώώρρηησσήή  ττοουυςς  ααππόό  ττιιςς  ααθθλληηττιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς..  

99..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εελλέέγγχχεειι  ττηηνν  μμηη  εειισσααγγωωγγήή  εεμμφφιιααλλωωμμέέννοουυ  ννεερροούύ  κκααιι  ααννααψψυυκκττιικκώώνν  

εεννττόόςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ..    

1100..  ΟΟιι  δδιιααφφηημμιισσττιικκέέςς  ππιινναακκίίδδεεςς  σσττοο  άάκκρροο  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  θθαα  εείίννααιι  εεγγκκααττεεσσττηημμέέννεεςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  22  μμ..  ααππόό  

ττηη  γγρρααμμμμήή  πποουυ  κκααθθοορρίίζζεειι  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..    ΠΠρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσττααττεεύύοοννττααιι  κκααττάάλλλληηλλαα  μμεε  λλαασσττιιχχέέννιιοο  

κκάάλλυυμμμμαα  ήή  ππααρρόόμμοοιιοο  υυλλιικκόό  ππάάχχοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  55  εεκκ..,,  μμεε  ππααρράάγγοονντταα  κκάάλλυυψψηηςς  5500%%  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  

ππρροολλααμμββάάννεεττααιι  ττρρααυυμμααττιισσμμόόςς  ππααιικκττώώνν  ήή  δδιιααιιττηηττώώνν..  ΌΌλλαα  τταα  άάλλλλαα  σσττοοιιχχεείίαα,,  όόππωωςς  σσττηηρρίίγγμμαατταα  ττωωνν  

μμππαασσκκεεττώώνν  κκααιι  τταα  ττααμμππλλόό,,  ππρρέέππεειι  εεππίίσσηηςς  νναα  ππρροοσσττααττεεύύοοννττααιι  κκααττάάλλλληηλλαα  όόππωωςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττοονν  

ππααρρόόνντταα  ΚΚααννοοννιισσμμόό..    

1111..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλεειι  εεγγκκααίίρρωωςς  νναα  εεννηημμεερρώώννεειι  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  αασσττυυννοομμιικκήή  ααρρχχήή  γγιιαα  ττηηνν  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ααυυττήή  νναα  δδιιααθθέέσσεειι  ττοο  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττηηςς  ααννααγγκκααίίοο  ππρροοσσωωππιικκόό  γγιιαα  

ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττηηςς  ττάάξξηηςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

1122..  ΗΗ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννηη  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροοχχήή  εεππιιππρρόόσσθθεεττηηςς  ππρροοσστταασσίίααςς  γγιιαα  όόλλαα  τταα  ρρααδδιιοοττηηλλεεοοππττιικκάά  

σσυυννεερργγεείίαα  κκααιι  σσχχοολλιιαασσττέέςς  κκααιι  ττοονν  εεξξοοππλλιισσμμόό  ττοουυςς,,  δδιιαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  όόττιι  κκααννέένναα  ππρρόόσσωωπποο  δδεενν  

εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ππααρρεεμμββααίίννεειι  σσττηηνν  εερργγαασσίίαα  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ήή  ττωωνν  εεκκφφωωννηηττώώνν  κκααιι  σσχχοολλιιαασσττώώνν  ττοουυ  

ααγγώώνναα..        

1133..  ΤΤοο  γγήήππεεδδοο  θθαα  δδιιααθθέέττεειι  αασσφφααλλιισσττήήρριιοο  γγιιαα  εευυθθύύννηη  έέννααννττιι  ττρρίίττωωνν..  

1144..  ΟΟιι  κκλλίίμμαακκεεςς  αασσφφααλλεείίααςς  ττωωνν  γγηηππέέδδωωνν  κκααθθ΄́όόλληη  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εελλεεύύθθεερρεεςς  

ααππόό  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρράάββαασσηηςς  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  πποοιιννήή  μμεεττάά  ααππόό  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  ααννααφφοορράά  σσττηηνν  

έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ήή  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  ήή  ααννααφφοορράά  ττηηςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς  ήή  ττηηςς  ΔΔΕΕΑΑΒΒ..    

  

1133..2244  ΕΕκκδδοοττήήρριιαα  εειισσιιττηηρρίίωωνν  

  

ΤΤοο  γγήήππεεδδοο  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  εειιδδιικκάά  εεκκδδοοττήήρριιαα//ττααμμεείίαα  εειισσιιττηηρρίίωωνν  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  

ααγγώώνναα..  

  

1133..2255  ΣΣττααττιισσττιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  

  

ΗΗ  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα    ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  γγιιαα  ττηηνν  άάρρττιιαα  

σσττααττιισσττιικκήή  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  αα))  σσττηηνν  εεππίίσσηημμηη  σσττααττιισσττιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  ββ))  σσττηηνν  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννηη  μμεε  ττοονν//ττοουυςς  ττηηλλεεοοππττιικκοούύςς  σσττααθθμμοούύςς  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  έέχχοουυνν  

ππααρρααχχωωρρηηθθεείί  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

τταα  κκάάττωωθθιι::  

  

ΓΓιιαα  ττηηνν  εεππίίσσηημμηη  σσττααττιισσττιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  σσττααττιισσττιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα  

ττοουυ  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  σσττααθθμμοούύ::  

  ΠΠρροοκκααθθοορριισσμμέέννεεςς  σσττααθθεερρέέςς  θθέέσσεειιςς  ααππόό  ττηηνν  11ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  έέωωςς  κκααιι  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  
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  ΟΟιι  θθέέσσεειιςς  ττωωνν  σσττααττιισσττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα    ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  εεππίίππεεδδοο  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  

χχώώρροουυ  μμεε  ααννεεμμππόόδδιισσττηη  θθέέαα  σσττοο  ππααρρκκέέ  κκααιι  σσττοονν  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ππίίνναακκαα  πποουυ  ππρροοββάάλλλλεειι  ααννααλλυυττιικκάά  ττηηνν  

εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

    ΟΟιι  θθέέσσεειιςς  ττωωνν  σσττααττιισσττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ππρροοςς  ττηηνν  ππλλεευυρράά  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  ττωωνν  

ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  ΟΟΒΒ  VVaannss  λλόόγγωω  ττηηςς  ααππααρρααίίττηηττηηςς  κκααλλωωδδίίωωσσηηςς..  

  ΕΕππιιφφάάννεειιαα  εερργγαασσίίααςς  ––  γγρρααφφεείίοο  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  00,,8800  xx  66μμ  ππεερρίίπποουυ..    

  ΤΤρρίίαα  ((33))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  κκααθθίίσσμμαατταα  

  ΠΠααρροοχχήή  ρρεεύύμμααττοοςς  ((πποολλύύππρριιζζοο  ππέέννττεε  θθέέσσεεωωνν  σσοούύκκοο)),,  ππλληησσίίοονν  ττοουυ  χχώώρροουυ  εερργγαασσίίααςς  

  ΦΦωωττοοττυυππιικκόό  μμηηχχάάννηημμαα    

  ΈΈνναα    έέγγχχρρωωμμοο  εεκκττυυππωωττήή  λλέέιιζζεερρ,,  οο  οοπποοίίοοςς  εεκκττυυππώώννεειι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1166  σσεελλίίδδεεςς  ττοο  λλεεππττόό    

  ΕΕππααρρκκέέςς  ααππόόθθεεμμαα  χχααρρττιιοούύ..    

  

ΓΓιιαα  ττηηνν  oonn--lliinnee  ααννααμμεεττάάδδοοσσηη  ττωωνν  σσττααττιισσττιικκώώνν  ααππααιιττεείίττααιι::  

ΣΣεε  κκάάθθεε  γγήήππεεδδοο  πποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  ααππόό  ττηηνν  11ηη  

ααγγωωννιισσττιικκήή  ηημμέέρραα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  κκααθθ΄́όόλληη  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιάά  ττοουυ  νναα  υυππάάρρχχεειι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  μμιιαα  ((11))  

γγρρααμμμμήή  AADDSSLL,,  οοννοομμαασσττιικκήήςς  ττααχχύύττηηττααςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  11mmbbppss,,  σσυυννδδεεδδεεμμέέννηη  μμεε  ααννττίίσσττοοιιχχοο  εεννσσύύρρμμααττοο    ήή  

αασσύύρρμμααττοο  ττεεττρράάπποορρττοο  ((44  θθύύρρεεςς  UUTTPP))  mmooddeemm--rroouutteerr  ήή  eetthheerrnneett  δδιιααθθέέσσιιμμηη  κκααιι  ππρροοσσββάάσσιιμμηη  μμέέσσωω  

κκααλλωωδδίίοουυ  UUTTPP  σσττοο  χχώώρροο  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ττωωνν  μμηηχχααννηημμάάττωωνν  ττηηςς  σσττααττιισσττιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΗΗ  

εεκκλλοογγήή  ππααρρόόχχοουυ  εείίννααιι  εελλεεύύθθεερρηη..  ΗΗ  γγρρααμμμμήή  ααυυττήή  θθαα  ααππαασσχχοολλεείίττααιι  ααυυσσττηηρράά  κκααιι  μμόόννοονν  γγιιαα  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς  

μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  oonnlliinnee  σσττααττιισσττιικκώώνν..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννηη  γγιιαα  ττηηνν  σσωωσσττήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  

ττηηςς  άάννωω  γγρρααμμμμήήςς..  
  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  ήήδδηη,,  σσττοο  γγήήππεεδδοο  ττοο  οοπποοίίοο  έέχχεειι  δδηηλλώώσσεειι  ωωςς  έέδδρραα  ττηηςς,,    κκάάπποοιιοο  

άάλλλλοο  ττρρόόπποο  σσύύννδδεεσσηηςς  σσττοο  IINNTTEERRNNEETT  ((ππ..χχ  μμέέσσωω  ττοοππιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ  --    IINNTTRRAANNEETT,,  κκλλππ..))  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

εεππιικκοοιιννωωννεείί  μμεε  ττηηνν  εεππίίσσηημμηη  σσττααττιισσττιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  οούύττωωςς  ώώσσττεε  νναα  κκαατταασσττεείί  δδυυννααττήή  ηη  χχρρήήσσηη  

ττηηςς  υυππάάρρχχοουυσσααςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  oonnlliinnee  μμεεττάάδδοοσσηη  ττωωνν  σσττααττιισσττιικκώώνν..  

  

ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  οορρίίσσεειι  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  υυππεεύύθθυυννοο  άάττοομμοο  γγιιαα  ττηηνν  

δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  κκααλλήήςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  γγρρααμμμμήήςς  κκααιι    τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  νναα  γγννωωσσττοοπποοιιηηθθοούύνν  εεγγγγρράάφφωωςς  

σσττηηνν  γγρρααμμμμααττεείίαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

  

1133..2266  ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ΤΤηηλλεεοοππττιικκήήςς  --  ΡΡααδδιιοοφφωωννιικκήήςς  ΜΜεεττάάδδοοσσηηςς  ΑΑγγώώνναα  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ––  ΧΧώώρροοςς  ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ  

    
1133..2266..11  ΠΠρρόόσσββαασσηη  σστταα  γγήήππεεδδαα  

TTοο  γγήήππεεδδοο  θθαα  δδιιααττίίθθεεττααιι  σσττοουυςς  ππρροοσσττηηθθέέννττεεςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  ττοουυ  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  σσττααθθμμοούύ,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  έέχχεειι  

εεκκχχωωρρηηθθεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  γγιιαα  εεγγκκααττάάσστταασσηη  

ττοουυ  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  σσυυννεερργγεείίοουυ  κκααιι  κκάάθθεε  άάλλλληη  ππρροοππααρραασσκκεευυαασσττιικκήή  ττηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  εεννέέρργγεειιαα  

σσεε  ιικκααννόό  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξήή  ττοουυ..     

  
1133..2266..22  ΠΠρροοσστταασσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ττηηλλεεόόρραασσηη  ––  ρρααδδιιόόφφωωννοο  

ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννηη  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροοχχήή  εεππααρρκκοούύςς  ππρροοσστταασσίίααςς  μμεε  εειιδδιικκεευυμμέέννοο  ππρροοσσωωππιικκόό  

αασσφφααλλεείίααςς  σσεε  όόλλαα  τταα  ττηηλλεεοοππττιικκάά  σσυυννεερργγεείίαα  ττοουυ  φφοορρέέαα  σσττοονν  οοπποοίίοο  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρηηθθεείί  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  

ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  ττοουυςς  ρρααδδιιοοφφωωννιικκοούύςς  κκααιι  ττηηλλεεοοππττιικκοούύςς  σσχχοολλιιαασσττέέςς,,  

δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοουυςς  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  φφοορρέέαα  κκααιι  ττοονν  εεξξοοππλλιισσμμόό  ττοουυςς..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  

εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  αασσφφααλλεείίςς  σσυυννθθήήκκεεςς  εερργγαασσίίααςς  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  κκααττάά  τταα  άάννωω  εεμμππλλεεκκόόμμεεννοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  

ττηηλλεεοοππττιικκήή  κκααιι  ρρααδδιιοοφφωωννιικκήή  μμεεττάάδδοοσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΤΤαα  ωωςς  άάννωω  ααννααφφεερρόόμμεενναα  ιισσχχύύοουυνν  ππρριινν  ττοονν  ααγγώώνναα,,  

κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ααυυττοούύ  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  εερργγαασσίίααςς  ττοουυςς..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  υυππεεύύθθυυννοοςς  ττοουυ  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  ζζηηττήήσσεειι  ππρρόόσσθθεεττηη  αασσφφάάλλεειιαα  γγιιαα  ττηη  

μμεεττάάδδοοσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ    υυπποοχχρρεεοούύττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ιικκααννοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ααιιττήήμμααττοοςς  ααυυττοούύ..  

  

1133..2266..33  ΣΣυυγγκκρρόόττηημμαα  ΤΤηηλλεεόόρραασσηηςς  

ΠΠεερριιμμεεττρριικκάά  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  ιικκααννόόςς  χχώώρροοςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  ((VVAANN  TTVV))  γγιιαα  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  

μμεεττάάδδοοσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..    ΟΟιι  θθέέσσεειιςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααττίίθθεεννττααιι    σσττοο  εεππίίππεεδδοο  ττοουυ  δδααππέέδδοουυ  ττοουυ  

γγηηππέέδδοουυ  κκααιι  σσττηηνν  ίίδδιιαα  ππλλεευυρράά  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  μμεε  ττιιςς  κκύύρριιεεςς  ττηηλλεεοοππττιικκέέςς  κκάάμμεερρεεςς..  

  

ΟΟ  χχώώρροοςς  ααυυττόόςς  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  άάμμεεσσηη  ππρρόόσσββαασσηη  σσττοο  ττρρααππέέζζιι  ττηηςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς,,  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  εερργγαασσίίααςς  

ττωωνν  ΜΜΜΜΕΕ  κκααιι  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  οομμάάδδωωνν..  

  



 

34 

 

ΑΑυυττόόςς  οο  χχώώρροοςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  οορργγααννωωμμέέννοοςς  κκααττάά  ττέέττοοιιοο  ττρρόόπποο  ώώσσττεε  νναα  εείίννααιι  αασσφφααλλιισσμμέέννοοςς  2244  ώώρρεεςς  

ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  κκααιι  έέωωςς  όόττοουυ  ααπποοχχωωρρήήσσοουυνν  τταα  ααυυττοοκκίίννηητταα  ττηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς..  

  

ΟΟ  χχώώρροοςς  γγιιαα  ττοο  ««σσυυγγκκρρόόττηημμαα  ττηηςς  ττηηλλεεόόρραασσηηςς»»  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  εεππααρρκκέέςς  ρρεεύύμμαα,,    55ΧΧ6633  aammpp  κκααττ’’  

εελλάάχχιισσττοονν,,  ττρριιφφαασσιικκόό,,  οοιι  αακκρριιββεείίςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  θθαα  κκααθθοορριισσττοούύνν  ααππόό  ττοονν  ΥΥππεεύύθθυυννοο  ττηηςς  

ΓΓηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ττοο  γγήήππεεδδοο  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  εεππααρρκκέέςς  εεφφεεδδρριικκόό  ρρεεύύμμαα  ((γγεεννννήήττρριιαα  ήή  

άάλλλλοο))  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  κκύύρριιαα  ππηηγγήή  ρρεεύύμμααττοοςς  δδεενν  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιμμηη..   

  
1133..2266..44  ΘΘέέσσεειιςς  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφωωνν  ––  σσχχοολλιιαασσττώώνν  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  κκααννααλλιιοούύ  

ΓΓιιαα  κκάάθθεε  ττηηλλεεοοππττιικκήή  μμεεττάάδδοοσσηη  ααγγώώνναα  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ττοο  γγήήππεεδδοο  

ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  χχώώρροο  σσττοο  γγήήππεεδδοο  γγιιαα    ττέέσσσσεερραα  ((44))  άάττοομμαα    ((22  εεκκφφωωννηηττώώνν  ++  22  σσχχοολλιιαασσττώώνν))..  

ΚΚααττάά  ππρροοττίίμμηησσηη,,  οοιι  θθέέσσεειιςς  ττωωνν  εεκκφφωωννηηττώώνν  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  θθαα  έέχχοουυνν  ωωςς  κκέέννττρροο  ττηη  μμεεσσααίίαα  

γγρρααμμμμήή  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ααππέέννααννττιι  ααππόό  ττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  σσττηηνν  ίίδδιιαα  ππλλεευυρράά  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  μμεε  ττιιςς  

κκάάμμεερρεεςς  ττοουυ  μμέέσσοουυ  κκεεννττρριικκοούύ  δδιιααζζώώμμααττοοςς..  ΣΣεε  κκααμμίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  μμπποορροούύνν  οοιι  θθέέσσεειιςς  ττωωνν  

εεκκφφωωννηηττώώνν  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  σσηημμεείίοο  όόπποουυ  νναα  εεμμπποοδδίίζζεεττααιι  ηη  οορρααττόόττηηττάά  ττοουυςς  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..    

  

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  δδιιααππιισσττεεύύσσεειι  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  σσττααθθμμώώνν//κκααννααλλιιώώνν  ώώσσττεε  νναα  έέχχοουυνν  

ππρρόόσσββαασσηη  σστταα  γγήήππεεδδαα  κκααιι  νναα  μμεεττααδδίίδδοουυνν  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ζζωωννττααννάά  ήή  νναα  ττοουυςς  ββιιννττεεοοσσκκοοπποούύνν..    

  

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  σσυυννεερργγάάζζοοννττααιι  ππλλήήρρωωςς  ββοοηηθθώώννττααςς  ττοονν  σσττααθθμμόό//κκααννάάλλιι  πποουυ  μμεεττααδδίίδδεειι  ττοονν  ααγγώώνναα  ώώσσττεε  νναα  

ττοοπποοθθεεττεείί  ττιιςς  κκάάμμεερρεεςς  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  σσχχεεδδιιαασσμμόό  ττοουυ,,  μμέέσσαα  σσττηηνν  ααρρέένναα,,  ((ππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  

εεννδδεειικκττιικκάά  ττηηςς  ααννττίίθθεεττηηςς  λλήήψψηηςς  κκάάμμεερραα,,  ττηηνν  σσττααθθεερρήή  κκάάμμεερραα,,  ττηηνν  κκάάμμεερραα  γγεερρααννόό,,  κκααιι  ττιιςς  μμίίννιι  

κκάάμμεερρεεςς  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σστταα  σσττηηρρίίγγμμαατταα  ττωωνν  μμππαασσκκεεττώώνν))..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλοουυνν  ππάάννττοοττεε  νναα  ββοοηηθθοούύνν  νναα  

εεξξεευυρρεεθθεείί  ηη  κκααλλύύττεερρηη  θθέέσσηη  γγιιαα  ττιιςς  κκάάμμεερρεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  νναα  μμηηνν  ππααρρεεμμπποοδδίίζζοουυνν  ττηηνν  οοππττιικκήή  εεππααφφήή  ττωωνν  

θθεεααττώώνν  μμεε  ττοο  γγήήππεεδδοο  κκααιι  νναα  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  σσεε  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  κκααννόόννωωνν  αασσφφααλλεείίααςς..  

  

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  κκααττααββάάλλοουυνν  ττηηνν  μμέέγγιισσττηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ώώσσττεε  οο  δδιικκααιιοούύχχοοςς  σσττααθθμμόόςς//κκααννάάλλιι  ττωωνν  

ρρααδδιιοοττηηλλεεοοππττιικκώώνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  νναα  έέχχεειι  ττιιςς  κκααλλύύττεερρεεςς  θθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττοουυςς  σσχχοολλιιαασσττέέςς  

ττοουυςς..        

  

1133..2277  ΠΠρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοσσττέέλλλλεειι  ψψηηφφιιαακκάά  ττιιςς  

φφωωττοογγρρααφφίίεεςς  ττωωνν  ββαασσιικκώώνν  ττοομμέέωωνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  κκααιι  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  εεννδδεειικκττιικκάά  ααλλλλάά  όόχχιι  

ππεερριιοορριισσττιικκάά,,  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ππάάγγκκοουυ  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ττρρααππεεζζιιοούύ  ττηηςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς,,  ττιιςς  

κκεερρκκίίδδεεςς  κκααιι  τταα  δδιιααζζώώμμαατταα  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττωωνν  κκααθθιισσμμάάττωωνν  πποουυ  ππρροοοορρίίζζοοννττααιι  γγιιαα  τταα  

ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ,,  τταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα,,  ττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  εελλέέγγχχοουυ  ννττόόππιιγγκκ,,  ττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  σσυυννεεννττεεύύξξεεωωνν  ττύύπποουυ,,    ττοονν  χχώώρροο  

φφιιλλοοξξεεννίίααςς  vviipp,,  μμίίαα  ππααννοορρααμμιικκήή  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  μμίίαα  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ  χχώώρροουυ  

((ππααννοορρααμμιικκήή  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ))..  
  

ΆΆρρθθρροο  1144οο  
ΔΔΙΙΑΑΠΠΙΙΣΣΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  --  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  
ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..    
  

11..  ΗΗ  κκααττααλλλληηλλόόττηητταα  ττωωνν  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  χχώώρρωωνν  κκααιι  ττωωνν  ααθθλληηττιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  εενν  γγέέννεειι,,  εελλέέγγχχεεττααιι  

ααππόό  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  ααππόό  ττηηνν  οοιικκεείίαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα  όόρργγαανναα  κκααττάά  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  πποουυ  δδιιέέπποουυνν  ττηηνν  

σσυυγγκκρρόόττηησσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυςς,,  υυπποοχχρρεεοουυμμέέννωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  ττιιςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  ωωςς  έέδδρρεεςς  ττοουυςς  νναα  

υυπποοββάάλλλλοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  κκάάθθεε  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  άάδδεειιαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  

ττοουυςς..  ΠΠεερρααιιττέέρρωω  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ααρρμμόόδδιιαα  δδιιοορριισσμμέέννηη  ήή//κκααιι  

εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννηη  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  εεππιιθθεεωωρρήήσσεειι  τταα  γγήήππεεδδαα,,  πποουυ  έέχχοουυνν  δδηηλλωωθθεείί  ωωςς  έέδδρρεεςς  ττωωνν  

ΚΚΑΑΕΕ,,  γγιιαα  τταα  οοπποοίίαα  ηη  άάννωω  εεππιιττρροοππήή  θθαα  υυπποοδδεείίξξεειι  μμεε  έέγγγγρρααφφοο  ττιιςς  ττυυχχόόνν  εελλλλεείίψψεειιςς  ήή  ααττέέλλεειιεεςς  πποουυ  

δδιιααππίίσσττωωσσεε  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  κκααττααλλλληηλλόόττηηττάά  ττοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ααγγώώννωωνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  

ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς..    

  

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

ααννδδρρώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  ππλληηρροούύνν  ττοουυςς  όόρροουυςς  κκααιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποουυνν  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  

ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ΠΠααιιδδιιάάςς  κκααιι  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΑΑππόό  ττηηνν  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  22001188--22001199  όόλλαα  τταα  γγήήππεεδδαα  πποουυ  

ττεελλοούύννττααιι  ααγγώώννεεςς  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  χχωωρρηηττιικκόόττηηττααςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  11..220000  

κκααθθήήμμεεννωωνν  θθεεααττώώνν  ((ααρριιθθμμηημμέέννωωνν  θθέέσσεεωωνν))  άάλλλλωωςς  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  σσαανν  έέδδρρεεςς  ττωωνν  

ΚΚΑΑΕΕ..  ΤΤυυχχόόνν  ππααρρέέκκκκλλιισσηη  ααππόό  ττηηνν  άάννωω  ρρύύθθμμιισσηη,,  ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..        
  



 

35 

 

33..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  σσυυμμμμοορρφφωωθθοούύνν  μμεε  ττιιςς  υυπποοδδεείίξξεειιςς  ττηηςς  ααρρμμόόδδιιααςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  νναα  

φφρροοννττίίσσοουυνν  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  εελλλλεείίψψεεωωνν  ήή  ααττεελλεειιώώνν  κκααιι  νναα  ββεεββααιιώώσσοουυνν  γγιι''  ααυυττόό  εεγγγγρράάφφωωςς  

ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ((ππέέννττεε))  55  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  

44..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ηη  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννεεττααιι  μμεε  ττιιςς  άάννωω  υυπποοδδεείίξξεειιςς,,    γγιιαα  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  

πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ααττεελλεειιώώνν  κκααιι  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  εελλλλεείίψψεεωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  

δδιιααππιισσττωωθθεείί,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττηηςς  ααρρμμόόδδιιααςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,  δδεενν  έέχχεειι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  χχρρήήσσηηςς  ωωςς  

έέδδρρααςς  ττηηςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  πποουυ  έέχχεειι  δδηηλλώώσσεειι..  
            
55..  ΕΕάάνν  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  δδιιααππιισσττωωθθοούύνν  εελλλλεείίψψεειιςς  ήή  ααττέέλλεειιεεςς  σσττοο  

γγήήππεεδδοο  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  ωωςς  έέδδρραα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυσσααςς  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  μμεεττέέχχεειι,,  ααυυττήή  οοφφεείίλλεειι  νναα  σσυυμμμμοορρφφωωθθεείί  

ααμμέέσσωωςς  μμεε  ττιιςς  έέγγγγρρααφφεεςς  υυπποοδδεείίξξεειιςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..  ΣΣεε  ααννττίίθθεεττηη  ππεερρίίππττωωσσηη  ιισσχχύύοουυνν  τταα  ααννωωττέέρρωω  δδηηλλ  ηη  

ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  έέχχεειι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  χχρρήήσσηηςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  πποουυ  έέχχεειι  δδηηλλώώσσεειι  ωωςς  έέδδρραα..  

  

66..  ΣΣττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ππεερριιππττώώσσεειιςς  μμηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηηςς  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  σσττιιςς  υυπποοδδεείίξξεειιςς  ττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς,,  ττοο  

ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑΚΚ..ΕΕ  ήή  έέττεερροο  ννόόμμιιμμαα  ππρροοςς  ττοούύττοο  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοο  όόρργγααννόό  ττοουυ,,  θθαα  

ααπποοφφαασσίίζζεειι  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ααππααγγόόρρεευυσσηη  ήή  μμηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ωωςς  έέδδρρααςς  ττηηςς  ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  

ττοονν  χχρρόόννοο  δδιιάάρρκκεειιάάςς  ττηηςς  κκααιι  τταα  ττυυχχόόνν  λλοοιιππάά  θθέέμμαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  υυππόόθθεεσσηη  κκααιι  θθαα  

ττηηνν  κκοοιιννοοπποοιιεείί  σσττηηνν  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννηη  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  ΗΗ  άάννωω  ααππόόφφαασσηη  ιισσχχύύεειι  ααππόό  κκααιι  δδιιαα  ττηηςς  κκοοιιννοοπποοιιήήσσεεωωςς  ττηηςς  

σσττηηνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..    
  
77..  ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ττωωνν  ππααρρ..  33,,44,,  55  κκααιι  66  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  άάρρθθρροουυ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  

ααννάάκκλληησσηηςς  ττηηςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηηςς  σσττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα  άάδδεειιααςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  πποουυ  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  ΚΚΑΑΕΕ  ωωςς  έέδδρραα  ττηηςς,,  ττοο  γγήήππεεδδοο  κκρρίίννεεττααιι  αακκααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ααγγώώννωωνν  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  

ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ήή  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααππόό  λλόόγγοουυςς  πποουυ  ααννάάγγοοννττααιι  σσεε  ααννωωττέέρραα  ββίίαα  ττοο  γγήήππεεδδοο  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί,,  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  έέωωςς  ττρρεειιςς  ((33))  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  νναα  

εεππιιλλέέξξεειι  κκααιι  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  ττηηνν  χχρρήήσσηη  άάλλλλοουυ  γγηηππέέδδοουυ  γγιιαα  έέδδρραα  ττηηςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ππλληηρροοίί  ττιιςς  

ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ΝΝοομμοοθθεεσσίίααςς  κκααιι  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  κκααιι  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειι  σσττοονν  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  ττηη  σσύύμμφφωωννηη  γγννώώμμηη  ααυυττοούύ  εεννττόόςς  ττρριιώώνν  ((33))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  άάννωω  γγννωωσσττοοπποοίίηησσηη..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  εεξξεεύύρρεεσσηηςς  ααππόό  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  γγηηππέέδδοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ααννωωττέέρρωω  θθαα  ττηηςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  κκυυρρώώσσεειιςς..      

  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  έέττεερροο  ννόόμμιιμμαα  ππρροοςς  ττοούύττοο  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοο  

όόρργγααννόό  ττοουυ  θθαα  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε    θθέέμμααττοοςς  ππρροοκκύύψψεειι  σσχχεεττιικκάά  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  

ααννωωττέέρρωω  ααννααφφεερρόόμμεεννωωνν..    

  

88..    ΗΗ  άάννωω  υυππόό  11  ααννααφφεερρόόμμεεννηη  ΕΕππιιττρροοππήή  οορριιζζόόμμεεννηη  ααππόό  ττοο  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  οορριιοοθθεεττήήσσεειι  ττοονν  

««ππεερριιββάάλλλλοονντταα  χχώώρροο»»  κκάάθθεε  γγηηππέέδδοουυ  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  κκααιι  ιιδδιιααιιττεερρόόττηηττέέςς  ττοουυ,,  θθαα  σσυυννττάάξξεειι  

σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  κκααιι  θθαα  ττηηνν  υυπποοββάάλλλλεειι  ττοο  ααρργγόόττεερροο  4488  ώώρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ((ήή  

ττηηςς  φφάάσσηηςς  ττοουυ  ΚΚυυππέέλλλλοουυ  ΕΕλλλλάάδδοοςς  σσττοο  οοπποοίίοο  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  οομμάάδδεεςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  κκααττηηγγοορρίίααςς))  σσττοο  

ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ  κκααιι  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..    
  
99..  ΚΚάάθθεε  μμεεττααββοολλήή,,  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ήή  ππρροοσσθθήήκκηη  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  σσεε  κκάάθθεε  δδηηλλωωθθέένν  ωωςς  έέδδρραα  

γγήήππεεδδοο,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγννωωσσττοοπποοιιεείίττααιι  άάμμεεσσαα  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  κκιι  εενν  σσυυννεεχχεείίαα  νναα  αακκοολλοουυθθεείίττααιι  ηη  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  θθαα  ππρροοββλλέέπποουυνν  οοιι  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοονν  εεππααννέέλλεεγγχχοο  κκααιι  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  

ννέέααςς  άάδδεειιααςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ααππόό  τταα  ααρρμμόόδδιιαα  όόρργγαανναα..  

  

ΆΆρρθθρροο  1155οο  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΦΦΙΙΛΛΑΑΘΘΛΛΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ    
  

ΗΗ  ππρρόόσσββαασσηη  σσττιιςς  ααθθλληηττιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  σσττοουυςς  φφιιλλάάθθλλοουυςς  εεκκεείίννοουυςς  πποουυ  φφέέρροουυνν  μμααζζίί  

ττοουυςς  ααλλκκοοοολλοούύχχαα  πποοττάά,,  όόππλλαα,,  ααννττιικκεείίμμεενναα  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  ωωςς  όόππλλαα,,  φφωωττοοββοολλίίδδεεςς,,  

ήή  σσεε  ααυυττοούύςς  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  υυππόό  ττηηνν  εεππήήρρεειιαα  οοιιννοοππννεεύύμμααττοοςς,,  ννααρρκκωωττιικκώώνν,,  ψψυυχχοοττρρόόππωωνν  ήή  

δδιιεεγγεερρττιικκώώνν  φφααρρμμάάκκωωνν  ήή  ππααρρόόμμοοιιωωνν  οουυσσιιώώνν..  

  

ΗΗ  ααννωωττέέρρωω  ααππααγγόόρρεευυσσηη  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  εεκκττυυππωωμμέέννηη  σσττοο  εειισσιιττήήρριιοο  κκααιι  ττοοιιχχοοκκοολλλληημμέέννηη  σστταα  

γγρρααφφεείίαα  εεκκδδόόσσεεωωςς  εειισσιιττηηρρίίωωνν  κκααιι  σστταα  σσηημμεείίαα  εειισσόόδδοουυ  ττωωνν  ααθθλληηττιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν..  

  

ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ππααννώώ,,  σσυυμμββόόλλωωνν,,  εεμμββλληημμάάττωωνν  ήή  κκεειιμμέέννωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  άάμμεεσσαα  ήή  έέμμμμεεσσαα  

υυπποοκκιιννοούύνν  ββίίαα  ήή  ππρροοσσββάάλλλλοουυνν  εεθθννιικκάά  σσύύμμββοολλαα  ήή  φφυυσσιικκάά  ππρρόόσσωωππαα..  ΗΗ  ΚΚΑΑΕΕ  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννηη  γγιιαα  ττηηνν  
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άάμμεεσσηη  ααππόόσσυυρρσσήή  ττοουυςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρράάββαασσηηςς  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  πποοιιννήή  μμεεττάά  ααππόό  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  ααννααφφοορράά  σσττηηνν  

έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή..  

    
ΆΆρρθθρροο    1166οο  
ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥΧΧΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΕΕ  

  

11..  ΓΓηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ααυυττοούύ  εείίννααιι  ::  

  

αα..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  σσεε  γγήήππεεδδοο  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττοουυςς  ήή  

ββ..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  έέχχοουυνν  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  γγιιαα  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυςς,,  ττηηνν  έέγγγγρρααφφηη  άάδδεειιαα  χχρρήήσσηηςς  γγηηππέέδδοουυ  άάλλλλοουυ  

ΣΣωωμμααττεείίοουυ//ΚΚΑΑΕΕ  ήή  δδηημμόόσσιιοουυ  ήή  ιιδδιιωωττιικκοούύ  φφοορρέέαα  ήή  δδηημμοοττιικκήήςς  ήή  κκοοιιννοοττιικκήήςς  ααρρχχήήςς,,  όόππωωςς  εειιδδιικκόόττεερραα  

οορρίίζζεεττααιι  σστταα  άάρρθθρραα  1111  κκααιι  1133  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς,,      

γγ..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  οοιι  οοπποοίίεεςς  εεππιιλλέέγγοουυνν  άάλλλλοο  γγήήππεεδδοο  γγιιαα  έέδδρραα  ττοουυςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  

1144  ππααρρ..  77  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  88  ππααρρ..  11  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς    ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..    

  

22..  ΣΣτταα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ααννααγγρράάφφεεττααιι  ππρρώώτταα  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  έέχχεειι  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  

γγηηππεεδδοούύχχοουυ..  

  

33..  ΚΚάάθθεε  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  οοφφεείίλλεειι  νναα    μμεερριιμμννάά  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκααιιρρηη  λλήήψψηη  άάδδεειιααςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  

ααππόό  ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  ααρρχχέέςς,,  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  αασσττυυννοομμιικκήήςς  δδύύννααμμηηςς  κκααθθώώςς,,  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  

υυππεεύύθθυυννοουυ  αασσφφααλλεείίααςς  κκααιι  εειιδδιικκώώνν  οομμάάδδωωνν  ττήήρρηησσηηςς  ττηηςς  ττάάξξηηςς  ((ππρροοσσωωππιικκόό  αασσφφααλλεείίααςς))  μμεε  σσααφφήή  

δδιιαακκρριιττιικκάά  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  λλήήψψηη  όόλλωωνν  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  πποουυ  εεππιιββάάλλλλοουυνν  οοιι  οοιικκεείίεεςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς..    

  

44..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  οοφφεείίλλεειι  νναα  μμεερριιμμννάά  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττηηςς  ααππααγγόόρρεευυσσηηςς  ττοουυ  κκααππννίίσσμμααττοοςς  σσττοο  

γγήήππεεδδοο,,  ππρροο  κκααιι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  μμεε  κκάάθθεε  ππρρόόσσφφοορροο  μμέέσσοο  κκααιι  σσεε  

σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττηηνν  ΑΑσσττυυννοομμιικκήή  δδύύννααμμηη..  

  

55..  ΚΚάάθθεε  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ππααθθοολλόόγγοουυ  ήή  οορρθθοοππεεδδιικκοούύ  

γγιιααττρροούύ  κκααθθώώςς  κκααιι  αασσθθεεννοοφφόόρροουυ  ττοουυ  ΕΕ..ΚΚ..ΑΑ..ΒΒ  ((ήή  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  ιιδδρρύύμμααττοοςς))  ππλλήήρρωωςς  

εεππααννδδρρωωμμέέννοουυ  κκααιι  εεξξοοππλλιισσμμέέννοουυ  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

66..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ππρροομμηηθθεεύύεειι  ττηηνν  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηη  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  μμεε  ττοονν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  

ααππόό  ττηηνν  οοιικκεείίαα  ππρροοκκήήρρυυξξηη  ααρριιθθμμόό  κκααιι  ττύύπποο  μμππάάλλεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοθθέέρρμμααννσσηη  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ττηηςς..    

  

77..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  μμεερριιμμννάά  γγιιαα  ττηηνν  εεκκφφώώννηησσηη  ααππόό  ττιιςς  ηηχχηηττιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  

γγηηππέέδδοουυ  μμηηννυυμμάάττωωνν  κκααττάά  ττηηςς  ββίίααςς,,  γγιιαα  ττηηνν  ααννααγγρρααφφήή  σσττοουυςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύςς  ππίίνναακκεεςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  

σσυυννθθηημμάάττωωνν  κκααττάά  ττηηςς  ββίίααςς..  ΗΗ  ααννττααππόόκκρριισσηη  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  σσττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  δδιιάάττααξξηη,,  όόππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  

ααππόό  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  εεκκθθέέσσεειιςς  ττωωνν  ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΠΠααρρααττηηρρηηττώώνν,,  λλααμμββάάννεεττααιι  υυππ’’  όόψψιινν  γγιιαα  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  

ττωωνν  οομμάάδδωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοννοομμήή  ττιιμμηηττιικκήήςς  δδιιάάκκρριισσηηςς  ––  ββρρααββεείίοουυ  κκααττάά  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  

ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..    

  

88..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  εεππααρρκκέέςς  ππρροοσσωωππιικκόό  

μμεε  εεμμππεειιρρίίαα  σσττοονν  ττοομμέέαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώννωωνν..  ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ααυυττόό  θθαα  μμεερριιμμννάά  γγιιαα  ττηηνν  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  

ττηηςς  εεύύρρυυθθμμηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα    σσττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς..    

  

99..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ,,    υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  δδιιααθθέέσσεειι  ττοο  γγήήππεεδδόό  ττηηςς  σσττηηνν  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηη  οομμάάδδαα,,  σσεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  έέδδρραα  ττηηςς  ττεελλεευυττααίίααςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  εεκκττόόςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  

έέδδρρααςς  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττωωνν  ππρροοπποοννήήσσεεώώνν  ττηηςς,,  κκααττόόππιινν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  

σσυυννεεννννόόηησσηηςς  ωωςς  ππρροοςς  ττοονν  χχρρόόννοο..      

1100..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  εεππααρρκκέέςς  ππρροοσσωωππιικκόό  αασσφφααλλεείίααςς  ώώσσττεε  νναα  

δδιιαασσφφααλλίίζζεεττααιι  οο  σσωωσσττόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  εειισσόόδδοουυςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααπποοφφεεύύγγεεττααιι  ηη  

κκααττοοχχήή  θθέέσσεεωωνν  ήή  ττοομμέέωωνν  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  ααππόό  εεκκεείίννοουυςς  πποουυ  οορρίίζζοοννττααιι  σσττοο  εειισσιιττήήρριιοο  ττοουυ  κκααττόόχχοουυ....  

  

ΆΆρρθθρροο  1177οο  
ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ  

  

11..  ΓΓήήππεεδδοο  σσττοο  οοπποοίίοο  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ααγγώώννααςς  δδύύννααττααιι  νναα  χχααρραακκττηηρριισσθθεείί  ααννττιικκααννοοννιικκόό,,  μμόόννοο  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  

έέννααρρξξήή  ττοουυ  κκααιι  σσεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααππόό  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ::  
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αα..  ΌΌτταανν  δδεενν  έέχχοουυνν  χχααρρααχχθθεείί  ήή  δδεενν  εείίννααιι  εευυδδιιάάκκρριιττεεςς  ((ααννεεξξααρρττήήττωωςς  λλόόγγοουυ))  οοιι  κκύύρριιεεςς  γγρρααμμμμέέςς  ττοουυ  

ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  ((δδιιααχχωωρριισσττιικκήή,,  χχώώρροοςς  εελλεεύύθθεερρηηςς  ββοολλήήςς))..  

ββ..  ΌΌτταανν  οοιι  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  κκύύρριιεεςς  γγρρααμμμμέέςς  έέχχοουυνν  μμεενν  χχααρρααχχθθεείί  ααλλλλάά  κκααττάά  ττρρόόπποο  ααννττιικκααννοοννιικκόό  κκααιι  

ππλληημμμμεελλήή  κκααιι  γγιι''  ααυυττόό  δδεενν  εεξξαασσφφααλλίίζζοουυνν  ττηηνν  κκααννοοννιικκήή  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

γγ..  ΌΌτταανν  ττοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  σσττεεφφάάννηηςς  ήή  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ((ττααμμππλλόό))  ααππόό  ττοο  έέδδααφφοοςς  δδεενν  εείίννααιι  ττοο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  ααππόό  

ττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ΠΠααιιδδιιάάςς..  

δδ..  ΌΌτταανν  ττοο  σσττεεφφάάννιι  δδεενν  έέχχεειι  δδίίχχττυυ  ήή  ηη  κκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  υυππάάρρχχοοννττοοςς  εείίννααιι  ττέέττοοιιαα,,  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  γγίίννεεττααιι  

μμεε  εευυχχέέρρεειιαα  ααννττιιλληηππττήή  ηη  δδιιέέλλεευυσσηη  ττηηςς  μμππάάλλααςς  σσττοο  κκααλλάάθθιι..  

εε..  ΌΌτταανν  οο  φφωωττιισσμμόόςς  εείίννααιι  εεμμφφααννώώςς  εελλααττττωωμμααττιικκόόςς  ήή  εελλλλιιππήήςς..  

σσττ..  ΌΌτταανν  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  υυππάάρρχχοουυνν  εεμμππόόδδιιαα  οοιιοουυδδήήπποοττεε  εείίδδοουυςς  ήή  εεξξ  ααιιττίίααςς  κκαακκήήςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς  

ττοουυ  δδααππέέδδοουυ  εεννδδέέχχεεττααιι  ηη  ππρρόόκκλληησσηη  ττρρααυυμμααττιισσμμοούύ  σσττοουυςς  ααγγωωννιιζζόόμμεεννοουυςς  ααθθλληηττέέςς..  

ζζ..  ΌΌτταανν  τταα  εεππιιδδααππέέδδιιαα  δδιιααφφηημμιισσττιικκάά  μμέέσσαα  εεννττόόςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  δδεενν  ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  σσττοουυςς  

οοιικκεείίοουυςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς..  

  

22..  ΓΓιιαα  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ήή  όόχχιι  ττοουυ  ααγγώώνναα  λλόόγγωω  ααννττιικκααννοοννιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  μμόόννοοςς  

ααρρμμόόδδιιοοςς  νναα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  εείίννααιι  οο  ΑΑ''  δδιιααιιττηηττήήςς  ((CCrreeww  CChhiieeff))..  ΟΟιι  ααγγωωννιιζζόόμμεεννεεςς  οομμάάδδεεςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  

σσυυμμμμοορρφφωωθθοούύνν  μμεε  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ..  

  

33..  ΟΟιι  δδιιααιιττηηττέέςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  υυπποοδδεειικκννύύοουυνν  ττυυχχόόνν  εελλλλεείίψψεειιςς  ηη  

ααττέέλλεειιεεςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  κκααιι  οοιι  γγηηππεεδδοούύχχεεςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  

ααγγώώνναα  νναα  λλααμμββάάννοουυνν  κκάάθθεε  ππρρόόσσφφοορροο  μμέέττρροο,,  νναα  κκααττααββάάλλλλοουυνν  κκάάθθεε  ππρροοσσππάάθθεειιαα  κκααιι  νναα  ππρροοββααίίννοουυνν  σσεε  

κκάάθθεε  εεννδδεεδδεειιγγμμέέννηη  εεννέέρργγεειιαα  ώώσσττεε  νναα  εεκκλλεείίψψοουυνν  οοιι  ααιιττίίεεςς  πποουυ  κκααθθιισσττοούύνν  ααννττιικκααννοοννιικκόό  ττοο    γγήήππεεδδοο..  

  

44..  ΟΟιι  δδιιααιιττηηττέέςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  μμεε  έέκκθθεεσσήή  ττοουυςς  ππρροοςς  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  νναα  ααννααφφέέρροουυνν  κκάάθθεε  έέλλλλεειιψψηη  ήή  

ααττέέλλεειιαα  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  πποουυ  θθαα  δδιιααππιισσττώώσσοουυνν..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεε  πποουυ  υυπποοββλληηθθεείί  έέννσστταασσηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ααννααφφέέρροουυνν  ααννααλλυυττιικκάά  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  πποουυ  ττοουυςς  οοδδήήγγηησσαανν  σσττηηνν  λλήήψψηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  

ππεερρίί  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ήή  μμηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

55..  ΗΗ  μμααττααίίωωσσηη  ααγγώώνναα  λλόόγγωω  εελλλλεείίψψεεωωνν  κκααιι  ααττεελλεειιώώνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  οοιι  οοπποοίίεεςς  ττοο  κκααττέέσσττηησσαανν  

ααννττιικκααννοοννιικκόό,,  ββααρρύύννεειι  ττηηνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  έέχχεειι  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  γγηηππεεδδοούύχχοουυ,,  μμεε  σσυυννέέππεειιαα  ττοονν  μμηηδδεεννιισσμμόό  

ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττοουυ  σσττοονν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ααγγώώνναα,,  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  υυππέέρρ  ττοουυ  

ααννττιιππάάλλοουυ  ((2200--00))..  

  

ΆΆρρθθρροο  1188οο  
ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΑΑΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟ  

  

11..  ΓΓήήππεεδδοο  χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι  σσαανν  αακκααττάάλλλληηλλοο,,  ππρριινν  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  

εεξξααιιρρεεττιικκέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ::  

  

αα..  ΌΌτταανν,,  εεξξ  ααιιττίίααςς  ββρροοχχήήςς,,  ππλληημμμμύύρρααςς,,  χχιιοοννόόππττωωσσηηςς  κκλλππ..  κκααιι  εελλλλεείίψψεεωωςς  ήή  ββλλάάββηηςς  ττηηςς  μμοοννώώσσεεωωςς,,  ηη  

εεππιιφφάάννεειιαα  ττοουυ  δδααππέέδδοουυ  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  κκαατταασσττεείί  οολλιισσθθηηρρήή  σσεε  σσηημμεείίοο  πποουυ  νναα  δδηημμιιοουυρργγεείί  κκίίννδδυυννοο  γγιιαα  ττηηνν  

σσωωμμααττιικκήή  αακκεερρααιιόόττηητταα  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν..  

  

ββ..  ΌΌτταανν  κκααθθίίσσττααττααιι  ααδδύύννααττηη  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  σσ''  ααυυττόό  λλόόγγωω    δδιιαακκοοππήήςς  ττοουυ  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  

ρρεεύύμμααττοοςς,,  ήή  οολλιικκήήςς  ήή  μμεερριικκήήςς  ββλλάάββηηςς  ττηηςς  ηηλλεεκκττρροολλοογγιικκήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ααυυττοούύ..  

  

22..  αα..  ΑΑρρμμόόδδιιοοςς    νναα  ααπποοφφαασσίίσσεειι    γγιιαα  ττηηνν    δδυυννααττόόττηητταα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ήή  σσυυννέέχχιισσηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  μμεεττάά  ττηηνν  

δδιιαακκοοππήή,,  γγιιαα  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττιιςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  ππααρρααγγρράάφφοουυςς,,  εείίννααιι  οο  ΑΑ''  

δδιιααιιττηηττήήςς  ((CCrreeww  CChhiieeff))..  ΟΟιι  δδιιααγγωωννιιζζόόμμεεννεεςς  οομμάάδδεεςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  σσυυμμμμοορρφφωωθθοούύνν  μμεε  ττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  

ττοουυ  δδιιααιιττηηττήή..  

  

ββ..  ΟΟ  δδιιααιιττηηττήήςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  εεννηημμεερρώώσσεειι  ττοουυςς  ααρρχχηηγγοούύςς  ττωωνν  δδύύοο  οομμάάδδωωνν,,  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόφφαασσήή  ττοουυ  

γγιιαα  ττηηνν  σσυυννέέχχιισσηη  ήή  μμηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  σσυυννεεππεείίαα  ττωωνν  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννωωνν  λλόόγγωωνν..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεε  πποουυ  

υυπποοββλληηθθεείί  έέννσστταασσηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααφφέέρρεειι  ααννααλλυυττιικκάά  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  πποουυ  οοδδήήγγηησσαανν  

σσττηηνν  λλήήψψηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ααυυττήήςς..  

  

γγ..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννηη  νναα  σσυυμμμμοορρφφωωθθεείί  μμεε  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  δδιιααιιττηηττήή,,  κκααιι  νναα  

κκαατταασσττήήσσεειι  κκααττάάλλλληηλλοο  ττοο  γγήήππεεδδοο  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ήή  σσυυννέέχχιισσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  εεφφόόσσοονν  ττοούύττοο  εείίννααιι  

δδυυννααττόό..  
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δδ..  ΑΑγγώώννααςς  οο  οοπποοίίοοςς  δδιιεεκκόόππηη  ααππόό  ττοονν  δδιιααιιττηηττήή  γγιιαα  ττοουυςς  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννοουυςς  λλόόγγοουυςς  δδεενν  δδύύννααττααιι  νναα  

σσυυννεεχχιισσθθεείί  εεφφ''  όόσσοονν  έέχχεειι  ππααρρέέλλθθεειι  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  3300''  ααππόό  ττοο  σσηημμεείίοο  ττηηςς  δδιιαακκοοππήήςς  

ττοουυ..  ΕΕιιδδιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ππααρρ..  11ββ  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  άάρρθθρροουυ  κκααιι  εεφφόόσσοονν  θθεεωωρρηηθθεείί  ααππόό  ττοονν  

δδιιααιιττηηττήή  όόττιι  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  εεππιισσκκεευυήή  ττηηςς  ηηλλεεκκττρροολλοογγιικκήήςς  ββλλάάββηηςς  οο  χχρρόόννοοςς  ττηηςς  δδιιαακκοοππήήςς  μμπποορρεείί  νναα  

φφθθάάσσεειι  έέωωςς  κκααιι  4455''..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  οορριισσττιικκήήςς  δδιιαακκοοππήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  γγιιαα  ττιιςς  άάννωω  ααιιττίίεεςς,,  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  

γγίίννεεττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  όόσσαα  οορρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2299  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς..    
  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΔΔ’’  
  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  --  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ    

  
ΆΆρρθθρροο  1199οο  
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  

  

11..  ΤΤοο  σσύύσσττηημμαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑΚΚ..ΕΕ,,  ααννααλλύύεεττααιι  σσττηη  

σσχχεεττιικκήή  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη..  

  

22..  ΗΗ  σσεειιρράά  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  μμεε  κκλλήήρρωωσσηη  ηη  οοπποοίίαα  δδιιεεννεερργγεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ππααρροουυσσίίαα  ττωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  κκααττόόππιινν  σσχχεεττιικκήήςς  ππρροοσσκκλλήήσσεεωωςς  όόλλωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ..  

  

33..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  κκλλήήρρωωσσηη,,  κκααττααρρττίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  ττοο  όόρργγααννοο  ήή  εεππιιττρροοππήή  

ττοουυ  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  έέχχεειι  ααννααθθέέσσεειι  ττοο  σσύύννοολλοο  ήή  μμέέρροοςς  ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ττοουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  

ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς,,  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  σσττοο  οοπποοίίοο  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααφφέέρροοννττααιι  ::  

  

αα..  ΗΗ  ηημμεερροομμηηννίίαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  κκάάθθεε  ααγγώώνναα..  

ββ..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  κκααιι  ηη  έέδδρραα  ττηηςς  ((οο  ττόόπποοςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα))..  

  

44..  ΤΤαα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  ααγγώώννωωνν  γγννωωσσττοοπποοιιοούύννττααιι  σσττιιςς  σσυυμμμμεεττέέχχοουυσσεεςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  οοκκττώώ  ((88))  

ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  κκάάθθεε  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  

55..  ΤΤοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  ττοο  όόρργγααννοο  ήή  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  έέχχεειι  ααννααθθέέσσεειι  ττοο  

σσύύννοολλοο  ήή  μμέέρροοςς  ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ττοουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς,,  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  

ττρροοπποοπποοιιήήσσεειι  ττοο  ααρρχχιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  κκααιι  μμεεττάά  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  μμεε  ααιιττιιοολλοογγηημμέέννηη  

ααππόόφφαασσήή  ττοουυ..  

  

66..  ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς,,  ππλληηνν  ττηηςς  ώώρρααςς  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

γγννωωσσττοοπποοιιεείίττααιι  σσττιιςς  σσυυμμμμεεττέέχχοουυσσεεςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  4488  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ώώρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη  ώώρραα  

έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..    

  

ΆΆρρθθρροο  2200οο  
ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΑΑ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  

  

11..  ΣΣττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  κκααιι  εεφφ''  όόσσοονν  ττοο  σσύύσσττηημμαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ππρροοββλλέέππεειι  δδιιππλλέέςς  σσυυννααννττήήσσεειιςς,,  κκάάθθεε  

σσυυμμμμεεττέέχχοουυσσαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  ωωςς  έέδδρραα  ττηηςς  ττοο  οορριισσθθέένν  ααππόό  ααυυττήήνν  γγήήππεεδδοο,,  

σσύύμμφφωωνναα    μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ..  

  

22..  ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  ααυυττοοίί  θθαα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  εεννααλλλλάάξξ  σστταα  γγήήππεεδδαα  --  έέδδρρεεςς  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ηη  σσεειιρράά  ττέέλλεεσσήήςς  ττοουυςς  θθαα  

κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  κκλλήήρρωωσσηηςς,,  ήή  εεφφ''  όόσσοονν  ααυυττόό  εεππιιββάάλλλλεεττααιι,,  μμεε  οορριισσμμόό  ααππόό  ττοο  

ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  ττοο  όόρργγααννοο  ήή  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  έέχχεειι  ααννααθθέέσσεειι  ττοο  σσύύννοολλοο  

ήή  μμέέρροοςς  ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ττοουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς..  

  

33..  ΠΠρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννοοςς  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννααςς  ΚΚΑΑΕΕ  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι    νναα  δδιιεεξξααχχθθεείί  σσττοο  γγήήππεεδδοο  πποουυ  έέχχεειι  

δδηηλλωωθθεείί  ωωςς  έέδδρραα  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  οομμάάδδααςς  αακκόόμμηη  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  σσυυμμφφωωννίίααςς  ττωωνν  ααγγωωννιιζζόόμμεεννωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  

  

ΆΆρρθθρροο  2211οο    
ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  

  

ΟΟ  χχρρόόννοοςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  κκάάθθεε  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ρρυυθθμμίίζζεεττααιι  μμόόννοονν  ααππόό  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  

ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ΠΠααιιδδιιάάςς  ττηηςς  FFIIBBAA..  
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ΆΆρρθθρροο  2222οο  
ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΝΝΑΑΡΡΞΞΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

  

ΚΚάάθθεε  οομμάάδδαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  --  μμέέλλοουυςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσεε  ααγγώώνναα  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  ::  

  

11..  ΣΣττηηνν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  νναα  δδιιααθθέέττεειι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν    ππέέννττεε  ααθθλληηττέέςς,,  

έέττοοιιμμοουυςς  νναα  ααγγωωννιισσθθοούύνν..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  πποουυ  μμιιαα  οομμάάδδαα  δδεενν  εείίννααιι  σσεε  θθέέσσηη  νναα  ααννττααπποοκκρριιθθεείί  σσττηηνν  

υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττηηςς  ααυυττήή  ττόόττεε  κκααιι  μμόόννοο  δδιικκααιιοούύττααιι  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  1155  λλεεππττώώνν,,  οο  χχρρόόννοοςς  έέννααρρξξηηςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς  

κκααθθοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόό  νναα  

ππααρρααττααθθεείί  ππεερρααιιττέέρρωω  κκααιι  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ππεειιθθααρρχχιικκέέςς  πποοιιννέέςς..  

  

22..  ΔΔιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  όόττιι  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  εείίννααιι  ηη  ααννααγγρρααφφόόμμεεννηη  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν..  

  

33..  ΝΝαα  έέχχεειι    σσττηηνν  δδιιάάθθεεσσηη    ττοουυ  δδιιααιιττηηττήή    ααππόό  ττηηνν    έέννααρρξξηη  μμέέχχρριι  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  δδύύοο  ((22))  μμππάάλλεεςς  

ττοουυ  εεκκάάσσττοοττεε  εεγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  ααππόό  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ττύύπποουυ  κκααιι  ππρροομμηηθθεευυττήή  σσεε  κκααλλήή  κκααττάάσστταασσηη  κκααιι  

ααννττααπποοκκρριιννόόμμεεννεεςς  σστταα  οορριιζζόόμμεενναα  σσττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ΠΠααιιδδιιάάςς  κκααιι  σσττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΗΗ  κκρρίίσσηη  ππεερρίί  ττοουυ  εεάάνν  οοιι  μμππάάλλεεςς  ππλληηρροούύνν  ήή  όόχχιι  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς,,  ααννήήκκεειι  

ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  σσττοονν  ΑΑ''  ΔΔιιααιιττηηττήή  ((CCrreeww  CChhiieeff))..,,  άάλλλλωωςς  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ππεειιθθααρρχχιικκέέςς  

πποοιιννέέςς..  

  

ΆΆρρθθρροο  2233οο  
ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ  ––  FFLLOOOORR  MMAANNAAGGEERR  

  

2233..11  ΧΧρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  ππρριινν  ττηη  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ΑΑγγώώνναα  
ΤΤοο  γγήήππεεδδοο  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  έέττοοιιμμοο  κκααιι  σσεε  άάρριισσττηη  κκααττάάσστταασσηη  γγιιαα  ττηη  δδιιοορργγάάννωωσσηη  ττρρεειιςς  ώώρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  

ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  έέχχοουυνν  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  κκάάννοουυνν  ζζέέσσττααμμαα  γγιιαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  2200  λλεεππττάά  ππρριινν  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ττοο  σσττααθθεερρόό  

χχρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  ππρριινν  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

2233..22  ΣΣττααθθεερρόό  ΧΧρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  ππρριινν  ττηηνν  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ΑΑγγώώνναα  ––  ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  οομμάάδδωωνν    
  

ΑΑννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηηνν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη  ώώρραα  έέννααρρξξήήςς  ττοουυςς,,  όόλλοοιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  

αακκοολλοουυθθοούύνν  χχρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  ππρριινν  ααππόό  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  αακκόόλλοουυθθοο  

ππααρράάδδεειιγγμμαα::  

  

  ΕΕίίσσοοδδοοςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  ((δδωωδδεεκκάάδδωωνν))  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..      

  ΖΖέέσσττααμμαα..        

  ΚΚόόρρνναα..                

  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  ππηηγγααίίννοουυνν  σσττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς..        

  ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς..        

  ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οομμάάδδααςς..        

  ΤΤεελλεευυττααίίοο  ζζέέσσττααμμαα..          

  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  ((δδωωδδεεκκάάδδεεςς))  ππηηγγααίίννοουυνν  σσττοονν  ππάάγγκκοο..        

  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  ((δδωωδδεεκκάάδδεεςς))  εειισσέέρρχχοοννττααιι  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..    

  ΤΤζζάάμμπποολλ..              

  

ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  ππααρροουυσσιιάάσσοουυνν  ττοουυςς  ππααίίκκττεεςς  μμεε  όόπποοιιαα  σσεειιρράά  θθέέλλοουυνν..  ΩΩσσττόόσσοο,,  οοιι  σσυυννθθέέσσεειιςς  

ππρρέέππεειι  νναα  δδοοθθοούύνν  σσττηηνν  ττηηλλεεόόρραασσηη  εεγγκκααίίρρωωςς  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς..  

  

ΗΗ  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ((δδωωδδεεκκάάδδαα))  ααρρχχίίζζεειι  έέξξιι  ((66))  λλεεππττάά  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  κκάάθθεε  ααγγώώνναα..  ΗΗ  

ππααρροουυσσίίαασσηη  θθαα  κκρρααττάά  ππεερρίίπποουυ  δδύύοο  λλεεππττάά..    

  

ΗΗ  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηη  οομμάάδδαα  ((δδωωδδεεκκάάδδαα))  θθαα  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  ππρρώώττηη..  

  

ΌΌλλοοιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς  ααννααγγγγέέλλλλοοννττααιι  έέννααςς  --  έέννααςς  ππρρώώτταα  μμεε  ττοονν  ααρριιθθμμόό  ττοουυςς  κκααιι  μμεεττάά  μμεε  ττοο  ππλλήήρρεεςς  όόννοομμάά  

ττοουυςς  ((όόννοομμαα  --  εεππώώννυυμμοο)),,  εειισσέέρρχχοοννττααιι  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  ττρρέέχχοοννττααςς  κκααιι  λλααμμββάάννοουυνν  θθέέσσεειιςς  σσττοο  

γγήήππεεδδοο,,  ππλληησσίίοονν  ττηηςς  γγρρααμμμμήήςς  ττωωνν  εελλεευυθθέέρρωωνν  ββοολλώώνν  κκοοιιττώώννττααςς  ττηηνν  ααππέέννααννττιι  μμππαασσκκέέτταα  σσττοοιιχχιιζζόόμμεεννοοιι  

οο  έέννααςς  δδίίππλλαα  σσττοονν  άάλλλλοο..  ΟΟ  ππρρώώττοοςς  ααθθλληηττήήςς  πποουυ  ααννααγγγγέέλλλλεεττααιι  ππααρρααμμέέννεειι  σσττηη  θθέέσσηη  πποουυ  εείίννααιι  

κκοοννττύύττεερραα  σσττοονν  ππάάγγκκοο  εεννώώ  οο  ττεελλεευυττααίίοοςς  ππηηγγααίίννεειι  σσεε  θθέέσσηη  μμαακκρρύύττεερραα  ααππόό  ττοονν  ππάάγγκκοο..  ΑΑθθλληηττήήςς  ήή  

ααθθλληηττέέςς  πποουυ  δδεενν  αανναακκοοιιννώώννοοννττααιι  ππααρρααμμέέννοουυνν  σσττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς..  
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ΜΜεεττάά  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  αανναακκοοίίννωωσσηηςς  όόλλωωνν  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ττηηςς  οομμάάδδααςς,,  ααννααγγγγέέλλλλεεττααιι  οο  ππρρώώττοοςς  

ππρροοπποοννηηττήήςς  οο  οοπποοίίοοςς  ππααρρααμμέέννεειι  σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ  ππάάγγκκοουυ..  

  

ΑΑμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  οοιι  ααθθλληηττέέςς  εεππιισσττρρέέφφοουυνν  σσττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  

ττοουυςς..  

  

ΗΗ  χχρρήήσσηη  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύ    φφωωττιισσμμοούύ  εεππιιλλοογγήήςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς,,    γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  όόλληηςς  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  

ππααρροουυσσίίαασσηηςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  εεππιιττρρέέππεεττααιι  μμόόννοο  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιάά  ττηηςς,,  υυπποοχχρρεεοούύμμεεννηηςς  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  

ΚΚΑΑΕΕ  νναα  ππρροοσσααρρμμόόσσεειι    ττοονν  φφωωττιισσμμόό  ππρροοςς  ττοουυςς  ιισσχχύύοοννττεεςς    κκααννόόννεεςς  ττηηςς  FFIIBBAA  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  

ααγγώώνναα..  ΑΑππόό  ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  θθαα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  οο  ααγγώώννααςς,,  οο  φφωωττιισσμμόόςς  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  

ααλλλλάάξξεειι,,  μμεε  εεξξααίίρρεεσσηη  κκααττάά  ττοο  ηημμίίχχρροοννοο  κκααιι  μμόόννοονν  όόσσοο  οοιι  δδύύοο  οομμάάδδεεςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα..    

  

ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  οομμάάδδαα  εεννηημμεερρώώννεειι  εεγγκκααίίρρωωςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  κκααιι  ττηη  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηη  οομμάάδδαα  γγιιαα  

ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ππααρροουυσσίίαασσηηςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  κκααιι,,  γγεεννιικκάά,,  γγιιαα  ττιιςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  πποουυ  θθαα  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθοούύνν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ttiimmee  oouuttss  κκααιι  ττωωνν  δδιιαακκοοππώώνν  γγιιαα  ξξεεκκοούύρραασσηη..    

  

ΌΌλλεεςς  οοιι  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ππρριινν  ττοονν  ααγγώώνναα,,  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  έέχχεειι  ππρροογγρρααμμμμααττίίσσεειι  ηη  οομμάάδδαα  ππρρέέππεειι  νναα  λλάάββοουυνν  

χχώώρραα  ππρριινν  ττηηνν  ππρροοθθέέρρμμααννσσηη  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  δδιιααττηηρρεείίττααιι  ττοο  σσττααθθεερρόό  χχρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  

κκααιι  ηη  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  οομμάάδδωωνν..  ΕΕππίίσσηηςς  κκααμμίίαα  εεννέέρργγεειιαα  //  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  δδεενν  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  εεππττάά  λλεεππττάά  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  33οουυ  δδεεκκααλλέέππττοουυ..    

  

BBAALLLL  SSTTAANNDD  --  ΤΤΖΖΑΑΜΜΠΠΟΟΛΛ  

ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα::  

ΠΠρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  εεππιιλλέέγγοουυνν  ττηηνν  μμππάάλλαα,,  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααυυττόόςς  θθαα  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί..  ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα,,  κκααιι  2200  λλεεππττάά  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  ηη  

μμππάάλλαα  σσττοο  ssttaanndd,,  σσττοο  κκέέννττρροο  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  σσττοο  σσηημμεείίοο  πποουυ  εεκκττεελλεείίττααιι  ττοο  ττζζάάμμπποολλ  όόππωωςς  φφααίίννεεττααιι  σσττοο  

σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  κκααιι  ππααρρααμμέέννεειι  εεκκεείί  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς..  ΠΠρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα    

αανναακκοοιιννώώννοοννττααιι  τταα  οοννόόμμαατταα  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ττωωνν  ααρρχχιικκώώνν  ππεεννττάάδδωωνν..  ΟΟιι  ααρρχχιικκέέςς  ππεεννττάάδδεεςς  

ππααρρααττάάσσσσοοννττααιι  δδεεξξιιάά  κκααιι  ααρριισσττεερράά  ττοουυ  bbaallll  ssttaanndd..  ΟΟιι  δδιιααιιττηηττέέςς  θθαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  όόππιισσθθεενν  ττοουυ  bbaallll  ssttaanndd..  

ΜΜεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττωωνν  αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν  ττωωνν  οοννοομμάάττωωνν  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν,,  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  ππααρρααλλααμμββάάννοουυνν  ττηη  

μμππάάλλαα  ααππόό  ττοο  εειιδδιικκόό  ssttaanndd  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσοουυνν  ττοο  ττζζάάμμπποολλ  κκααιι  ττοο  ssttaanndd  

ααπποομμαακκρρύύννεεττααιι  ααππόό  ττοο  σσηημμεείίοο  ττοουυ  κκέέννττρροουυ  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  κκααιι  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  δδίίππλλαα  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  

γγρρααμμμμααττεείίααςς  γγιιαα  νναα  ααρρχχίίσσεειι  οο  ααγγώώννααςς,,  μμεε  εευυθθύύννηη  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ..  

ΜΜεε  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  ηημμιιχχρρόόννοουυ,,  ττοο  ssttaanndd  εεππααννααττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  κκέέννττρροο  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  

εεννααπποοθθέέττοουυνν  ττηη  μμππάάλλαα  σσττοο  ssttaanndd  κκααιι  ααπποοχχωωρροούύνν  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππααυυλλαα  ττοουυ  ηημμιιχχρρόόννοουυ..  ΠΠρριινν  ττηηνν  

έέννααρρξξηη  ττοουυ  33οουυ  δδεεκκααλλέέππττοουυ  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  ππααρρααλλααμμββάάννοουυνν  ξξααννάά  ττηη  μμππάάλλαα  ααππόό  ττοο  ssttaanndd,,  

ααπποομμαακκρρύύννεεττααιι  ττοο  ssttaanndd  ααππόό  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  κκααιι  εεππααννααττοοπποοθθεεττεείίττααιι  δδίίππλλαα  σσττοο  χχώώρροο  ττηη  

γγρρααμμμμααττεείίααςς  όόπποουυ  ππααρρααμμέέννεειι  μμέέχχρριι  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

ΔΔιιάάττααξξηη  ΑΑγγωωννιισσττιικκοούύ  ΧΧώώρροουυ  ((ΘΘέέσσηη  ssttaanndd  μμππάάλλααςς)) 

Stand 

TV 
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ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΥΥΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  --  MMVVPP  
  

ΓΓιιαα  ττηη  δδιιοορργγάάννωωσσηη  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  ((ββρράάββεευυσσηη,,  χχοορρηηγγιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  γγιιαα  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκοούύςς--

ππρροοωωθθηηττιικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς  κκ..αα..))  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  εείίττεε  ππρριινν  

ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  εείίττεε  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ηημμιιχχρρόόννοουυ,,  οοιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  οοφφεείίλλοουυνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  νναα  

εεννηημμεερρώώννοουυνν  εεγγγγρράάφφωωςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ττοο  ααρργγόόττεερροο,,  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  εερργγάάσσιιμμηη  ηημμέέρραα    ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΟΟ  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  λλααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  ττοο  σσκκοοππόό,,  ττοο  ττεελλεεττοουυρργγιικκόό  κκααιι  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς,,  θθαα  δδίίννεειι  ττηη  

σσχχεεττιικκήή  άάδδεειιαα  γγιιαα  ττηηνν  ττέέλλεεσσηη  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  γγιιαα  ττηη  ττέέλλεεσσηη  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  

εεκκδδήήλλωωσσηηςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  σσχχεεττιικκήή  έέγγγγρρααφφηη  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  δδιιοορργγααννώώττρριιααςς..  ΣΣεε  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  

ππεερρίίππττωωσσηη  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  ααππόό  ττοονν  ΚΚααννοοννιισσμμόό  πποοιιννήή,,  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρροοςς  ττοο  ΜΜΔΔΟΟ..    

  

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεππίίσσηηςς  οοφφεείίλλεειι  νναα  εεννηημμεερρώώννεειι  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  ττοο  ααρργγόόττεερροο  έέωωςς  δδύύοο  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  

κκάάθθεε  ααγγωωννιισσττιικκήήςς,,  γγιιαα  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  ββρρααββεεύύσσεεωωνν  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ππρροοττίίθθεεττααιι  νναα  ππρροοββεείί,,  ππρριινν  ήή  

κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα..    
  

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέχχεειι  ττοο  ααπποοκκλλεειισσττιικκόό  δδιικκααίίωωμμαα  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  ψψηηφφοοφφοορρίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττοουυ  εεππίίσσηημμοουυ  

ττίίττλλοουυ  ττοουυ    MMOOSSTT  VVAALLUUAABBLLEE  PPLLAAYYEERR  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ττοουυ  μμήήνναα,,  ττοουυ  

ππρρώώττοουυ  γγύύρροουυ,,  ττοουυ  δδεεύύττεερροουυ  γγύύρροουυ,,  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  ττωωνν  ppllaayy--  ooffff  κκααιι  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

κκααιι  χχρρήήσσηηςς  κκιι  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  εεππωωννυυμμιιώώνν  κκααιι  ττίίττλλωωνν    

  

  

ΨΨΥΥΧΧΑΑΓΓΩΩΓΓΙΙΚΚΑΑ  GGRROOUUPP  

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  έέχχοουυνν  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  ggrroouupp  ψψυυχχααγγωωγγίίααςς  ττωωνν  θθεεααττώώνν  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  

ααγγώώννωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα    δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  εεμμπποοδδίίζζοουυνν  ττηη  θθέέαα  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  ππιινναακκίίδδωωνν  

ήή  νναα  εεκκττεελλοούύνν  ππρράάξξεειιςς  πποουυ  δδιιααττααρράάσσσσοουυνν  ττοουυςς  ππααίίκκττεεςς,,  ττοουυςς  ππρροοπποοννηηττέέςς,,  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  ήή  

οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  ππρρόόσσωωπποο  πποουυ  εεμμππλλέέκκεεττααιι  σσττοο  ππααιιχχννίίδδιι..  

  

  

MMaassccoott    

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  έέχχοουυνν  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  mmaassccoott  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς,,  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  

εεννηημμεερρώώννοουυνν  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααπποοσσττέέλλλλοοννττααςς  σσχχεεττιικκόό  φφωωττοογγρρααφφιικκόό  υυλλιικκόό..  ΗΗ  mmaassccoott  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  

εεμμπποοδδίίζζεειι  ττηη  θθέέαασσηη  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  ππιινναακκίίδδωωνν  ήή  νναα  εεκκττεελλεείί  ππρράάξξεειιςς  πποουυ  

δδιιααττααρράάσσσσοουυνν  ττοουυςς  ππααίίκκττεεςς,,  ττοουυςς  ππρροοπποοννηηττέέςς  κκααιι  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  ήή  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  ππρρόόσσωωπποο  πποουυ  

εεμμππλλέέκκεεττααιι  σσττοο  ππααιιχχννίίδδιι..  ΤΤαα  ααννωωττέέρρωω  ιισσχχύύοουυνν  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρροουυσσίίααςς  μμαασσκκόόττ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..    

  

ΤΤαα  ggrroouupp  ψψυυχχααγγωωγγίίααςς  κκααιι  ηη  mmaassccoott  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  γγήήππεεδδοο  μμόόννοο  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  

ttiimmee  oouuttss  κκααιι  ττωωνν  δδιιαακκοοππώώνν  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  ππρρέέππεειι  1100  sseecc  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  νναα  εεππιισσττρρέέφφοουυνν  

σσττιιςς  θθέέσσεειιςς  ττοουυςς..  

  

FFlloooorr  MMaannaaggeerr  

ΚΚάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  έένναανν  εεκκππρρόόσσωωπποο  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  σσυυννττοοννίίζζεειι  ττηη  ρροοήή  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  

ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  μμεεττάάδδοοσσηη  ααυυττooύύ..  

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΕΕ’’  
ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  --  ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΑΑ  

  
ΆΆρρθθρροο  2244οο                
ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  

  

11..  ΣΣττοουυςς  ααγγώώννεεςς  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεειι  οο  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  δδιικκααιιοούύννττααιι  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ααθθλληηττέέςς  πποουυ  ααννήήκκοουυνν  σσττιιςς  

ΚΚΑΑΕΕ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  κκααιι  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττηηςς  κκεείίμμεεννηηςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς,,  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  

κκααννοοννιισσμμοούύ  κκααιι  ττηηςς  οοιικκεείίααςς  ππρροοκκηηρρύύξξεεωωςς  κκααιι  κκααττέέχχοουυνν  δδεελλττίίοο  ααθθλληηττιικκήήςς  ιικκααννόόττηηττααςς  πποουυ  έέχχεειι  εεκκδδώώσσεειι  

ηη  ΕΕΟΟΚΚ..  ΤΤοο  δδεελλττίίοο  ααυυττόό  ππρρέέππεειι  νναα  φφέέρρεειι  ιιααττρριικκήή  ββεεββααίίωωσσηη  όόππωωςς  οο  ννόόμμοοςς  οορρίίζζεειι..  

  

22..  ΔΔεενν  δδιικκααιιοούύττααιι  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ααθθλληηττήήςς  πποουυ  έέχχεειι  ττιιμμωωρρηηθθεείί  ααππόό  τταα  ααρρμμόόδδιιαα  όόρργγαανναα  αα))  μμεε  πποοιιννήή  

ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  γγιιαα  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  πποουυ  δδιιααρρκκεείί  ηη  πποοιιννήή    ττοουυ  κκααιι  ββ))  μμεε  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  μμεεττάά  

ττηηνν  ππααρρέέλλεευυσσηη  ττηηςς  ααννααφφεερρόόμμεεννηηςς  σσττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  έέωωςς  ττηηνν  οοπποοίίαα    

ππρρέέππεειι  ααυυττόό  νναα  κκααττααββλληηθθεείί  κκααιι  έέωωςς  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττοουυ..  
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33..  ΑΑθθλληηττήήςς  δδεενν  δδιικκααιιοούύττααιι  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  κκααττάά  ττηηνν  ίίδδιιαα  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο,,  σσεε  δδύύοο  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ΚΚΑΑΕΕ  

ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  μμεε  ττηηνν  εεππιιφφύύλλααξξηη  ττυυχχόόνν  ααννττιιθθέέττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττωωνν  κκααττ’’  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσιινν  ττωωνν  

άάρρθθρρωωνν  8877  κκααιι  8888  ττοουυ  νν..  22772255//11999999  εεκκδδοοθθεειισσώώνν  ΥΥ..ΑΑ..  ΕΕξξααιιρρεεττιικκάά  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ::  

  

AA..  ΈΈωωςς  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ηημμέέρραα  ττηηςς  ττεελλεευυττααίίααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  γγύύρροουυ  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ηη  μμεεττααγγρρααφφήή  εεννόόςς  ((11))  ααθθλληηττήή  εελλλληηννιικκήήςς  υυππηηκκοοόόττηηττααςς,,  οο  

οοπποοίίοοςς  εείίχχεε  κκααττααρρττίίσσεειι  σσύύμμββαασσηη  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  μμεε  οομμάάδδαα  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  

ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  μμεε  ττηηνν  οομμάάδδαα  ααυυττήήςς  σσεε  ααγγώώννεεςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήή  κκααιι  ΚΚυυππέέλλλλοουυ,,  σσεε  

οομμάάδδαα  άάλλλληηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  εεννττόόςς  ττηηςς  ίίδδιιααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,    μμεεττάά  ττηηνν  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  σσυυννααιιννεεττιικκήή  λλύύσσηη  ττηηςς  σσυυμμββάάσσεεωωςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  εείίχχεε  κκααττααρρττίίσσεειι  μμεε  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  ΚΚΑΑΕΕ  ήή  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττεελλεεσσίίδδιικκηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωςς  ααππόό  ττιιςς  

ααρρμμόόδδιιαα  ΕΕππιιττρροοππέέςς  ΕΕππίίλλυυσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΔΔιιααφφοορρώώνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  9955  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  μμεε  ττηηνν  

οοπποοίίαα  κκηηρρύύσσσσεεττααιι  λλυυμμέέννηη  ηη  άάννωω  σσύύμμββαασσηη  μμεε  υυππααιιττιιόόττηητταα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  ΚΚάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  μμπποορρεείί  νναα  

δδιιααθθέέσσεειι  κκααιι  νναα  ααπποοκκττήήσσεειι  μμόόννοο  έένναανν  ααθθλληηττήή  ππρροοεερρχχόόμμεεννοο  ααππόό  ααυυττήήνν  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα,,  ηη  δδεε  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  πποουυ  θθαα  κκααττααρρττιισσθθεείί  ππρρέέππεειι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  νναα  εεκκττεείίννεεττααιι  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  έέωωςς  

ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  ΚΚάάθθεε  ααθθλληηττήήςς  μμπποορρεείί  νναα  κκάάννεειι  μμίίαα  φφοορράά  χχρρήήσσηη  ττοουυ  άάννωω  

δδιικκααιιώώμμααττοοςς  κκααιι  νναα  μμεεττααγγρρααφφεείί  σσεε  άάλλλληη  ΚΚΑΑΕΕ  μμεεττάά  ττηηνν  σσυυννααιιννεεττιικκήή  λλύύσσηη  ήή  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  

ττεελλεεσσίίδδιικκηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  εείίχχεε  κκααττααρρττίίσσεειι  μμεε  ττηηνν  

ααρρχχιικκήή  ΚΚΑΑΕΕ  κκααττάά  τταα  άάννωω  ααννααφφεερρόόμμεενναα..    

  

BB..  ΑΑλλλλοοδδααππόόςς  KKααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήήςς  οομμάάδδααςς  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  εεννττααχχθθεείί  

σσττηηνν  δδύύννααμμηη  ααλλλλοοδδααππώώνν  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττώώνν  άάλλλληηςς  οομμάάδδααςς  ΚΚΑΑΕΕ  ττηηνν  ααυυττήή  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  

((εεννττόόςς  ττοουυ  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοουυ  σσττοο  άάρρθθρροο  6633  ππααρρ..  22  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ααννώώττααττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ααλλλλοοδδααππώώνν  

ααθθλληηττώώνν  ααννάά  κκααττηηγγοορρίίαα)),,  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  έέχχεειι  ααγγωωννιισσθθεείί  μμόόννοο  σσεε  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΚΚυυππέέλλλλοουυ  

ΕΕλλλλάάδδααςς  μμέέχχρριι  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  ηημμιιττεελλιικκήήςς  φφάάσσηηςς  ττοουυ  θθεεσσμμοούύ  κκααιι  μμεεττάά  ττηηνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  

ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  σσυυννααιιννεεττιικκήή  λλύύσσηη  ττηηςς  σσυυμμββάάσσεεωωςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  εείίχχεε  

κκααττααρρττίίσσεειι  μμεε  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  ΚΚΑΑΕΕ  ήή  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττεελλεεσσίίδδιικκηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωςς  ααππόό  ττιιςς  ααρρμμόόδδιιαα  ΕΕππιιττρροοππέέςς  

ΕΕππίίλλυυσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΔΔιιααφφοορρώώνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  9955  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  κκηηρρύύσσσσεεττααιι  

λλυυμμέέννηη  ηη  άάννωω  σσύύμμββαασσηη  μμεε  υυππααιιττιιόόττηητταα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  εείίχχεε  κκααττααρρττίίσσεειι  μμεε  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  ΚΚΑΑΕΕ..  ΤΤοο  

δδιικκααίίωωμμαα  ααυυττόό  μμπποορρεείί  νναα  αασσκκηηθθεείί  μμέέχχρριι  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ΑΑ  ΓΓύύρροουυ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΚΚάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  

μμπποορρεείί  νναα  δδιιααθθέέσσεειι  κκααιι  νναα  ααπποοκκττήήσσεειι  μμόόννοο  έένναανν  ααθθλληηττήή  ππρροοεερρχχόόμμεεννοο  ααππόό  ααυυττήήνν  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα,,  

ηη  δδεε  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  πποουυ  θθαα  κκααττααρρττιισσθθεείί  ππρρέέππεειι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  νναα  εεκκττεείίννεεττααιι  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  

έέωωςς  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  ΚΚάάθθεε  ααθθλληηττήήςς  μμπποορρεείί  νναα  κκάάννεειι  μμίίαα  φφοορράά  χχρρήήσσηη  ττοουυ  

άάννωω  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  κκααιι  νναα  μμεεττααγγρρααφφεείί  σσεε  άάλλλληη  ΚΚΑΑΕΕ  μμεεττάά  ττηηνν  σσυυννααιιννεεττιικκήή  λλύύσσηη  ήή  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  

ττεελλεεσσίίδδιικκηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  εείίχχεε  κκααττααρρττίίσσεειι  μμεε  ττηηνν  

ααρρχχιικκήή  ΚΚΑΑΕΕ  κκααττάά  τταα  άάννωω  ααννααφφεερρόόμμεενναα..  

  

44..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααννττιικκααννοοννιικκήήςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ααθθλληηττήή  σσεε  ααγγώώνναα  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεειι  οο  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  σσττηηνν  

υυππααίίττιιαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  θθαα  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  ππλλέέοονν  ττωωνν  κκυυρρώώσσεεωωνν  ττηηςς  ααθθλληηττιικκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  κκααιι  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  

ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  ττοο  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  

άάρρθθρροουυ  7744  §§  33  ττοουυ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  μμεεττάά  ααππόό  κκααττααγγγγεελλίίαα  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  

ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ήή  ααρρμμόόδδιιαα  ππρροοςς  ττοούύττοο  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοουυ  οορργγάάννοουυ  ττοουυ..  
  
ΆΆρρθθρροο  2255οο          
ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΑΑ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΟΟΣΣ  ––  ΤΤΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΩΩΝΝ  

  

11..  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  λλααμμββάάννοουυνν  μμέέρροοςς  σσττοονν  ααγγώώνναα,,  οοφφεείίλλοουυνν  εείίκκοοσσιι  λλεεππττάά  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  

ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  νναα  κκααττααθθέέττοουυνν  σσττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  τταα  δδεελλττίίαα  ααθθλληηττιικκήήςς  

ιικκααννόόττηηττααςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ττοουυςς,,  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ααγγωωννιισσθθοούύνν..  ΤΤαα  δδεελλττίίαα  ααυυττάά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  φφέέρροουυνν  

ττηηνν  θθεεώώρρηησσηη  πποουυ  οορρίίζζεειι  οο  ΝΝόόμμοοςς..  ΜΜέέσσαα  σσττηηνν  ίίδδιιαα  ππρροοθθεεσσμμίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααθθέέττοουυνν  σσττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  

κκααιι  ττοουυ  ΔΔεελλττίίοο  ΤΤααυυττόόττηηττααςς  ΠΠρροοπποοννηηττήή  πποουυ  έέχχεειι  εεκκδδοοθθεείί  κκααιι  εεππιικκυυρρωωθθεείί  ααππόό  ττοουυςς  ΣΣ..ΕΕ..ΠΠ..ΚΚ  κκααιι  ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ  

κκααιι  νναα  γγννωωσσττοοπποοιιοούύνν  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ββοοηηθθοούύ  ππρροοπποοννηηττήή  κκααθθώώςς  κκααιι  κκάάθθεε  άάλλλλοο  σσττοοιιχχεείίοο  πποουυ  οορρίίζζεεττααιι  

ααππόό  ττιιςς  οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς..    

  

22..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ααθθλληηττώώνν  σσεε  ααγγώώννεεςς::  αα))  όότταανν  σσττεερροούύννττααιι  δδεελλττίίοουυ    ααθθλληηττιικκήήςς  

ιικκααννόόττηηττοοςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  έέχχεειι  εεκκδδοοθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ..  ββ))  όότταανν  ττοο  δδεελλττίίοο  πποουυ  κκααττααττίίθθεεττααιι  σσττηηνν  γγρρααμμμμααττεείίαα  

ττοουυ  ααγγώώνναα  δδεενν  φφέέρρεειι  ιιααττρριικκήή  θθεεώώρρηησσηη,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  κκααττάά  ττιιςς  οοιικκεείίεεςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  γγ))  όότταανν  έέχχεειι  ααππααγγοορρεευυθθεείί  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  σσττοονν  ααγγώώνναα  κκααιι  ττοο  δδεελλττίίοο  ττοουυ  εείίττεε  δδεενν  έέχχεειι  

κκρρααττηηθθεείί  εείίττεε  δδεενν  έέχχεειι  ααπποοσσττααλλεείί  σσττηηνν  δδιιοορργγααννώώττρριιαα  ααρρχχήή..        



 

43 

 

  

33..  ΟΟ  έέλλεεγγχχοοςς  ττωωνν  δδεελλττίίωωνν  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  κκααιι  ττωωνν  ττααυυττοοττήήττωωνν  ττωωνν  ππρροοπποοννηηττώώνν  ((ΥΥΑΑ  1111667711//22000055  

άάρρθθρροο  44  ππααρρ..  55))  γγίίννεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ττεεχχννιικκόό  ππααρρααττηηρρηηττήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  εελλλλεείίψψεειι  ααυυττοούύ  ααππόό  ττοονν    ΑΑ''  

ΔΔιιααιιττηηττήή,,  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..   

 

44..  ΤΤοονν  έέλλεεγγχχοο  ττωωνν  δδεελλττίίωωνν  δδιικκααιιοούύννττααιι  νναα  ζζηηττήήσσοουυνν  κκααιι  οοιι  ααρρχχηηγγοοίί  ήή  οοιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττωωνν  

ααγγωωννιιζζόόμμεεννωωνν  οομμάάδδωωνν..  

  

55..  ΤΤαα  δδεελλττίίαα  εεππιισσττρρέέφφοοννττααιι    σσττιιςς  οομμάάδδεεςς  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  εεκκττόόςς  ααππόό    ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  

υυπποοββοολλήήςς  έέννσστταασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ττααυυττόόττηητταα  ήή  ττηηνν  ααννττιικκααννοοννιικκήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ααθθλληηττήή..  

  

66..  ΕΕάάνν  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  υυπποοββάάλλεειι  σσττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξήή  ττοουυ,,  τταα  δδεελλττίίαα  ααθθλληηττιικκήήςς  

ιικκααννόόττηηττααςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ττοουυ  ((ππααρρ..  11  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  άάρρθθρροουυ))  ήή  τταα  δδεελλττίίαα  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  υυπποοββάάλλλλεειι  δδεενν  

φφέέρροουυνν  ιιααττρριικκήή  θθεεώώρρηησσηη,,  οο  δδιιααιιττηηττήήςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  μμηηνν  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

ΥΥππααίίττιιαα  γγιιαα  ττηηνν  μμηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  θθεεωωρρεείίττααιι  ηη  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  πποουυ  δδεενν  υυππέέββααλλεε  τταα  δδεελλττίίαα  ααθθλληηττιικκήήςς  

ιικκααννόόττηηττοοςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ττηηςς,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ππααρρόόνντταα  

κκααννοοννιισσμμόό  κκυυρρώώσσεειιςς..  

  

77..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  έέχχεειι  εεκκδδοοθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΟΟΚΚ  δδεελλττίίοο  ααθθλληηττιικκήήςς  ιικκααννόόττηηττοοςς  γγιιαα  ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  δδεενν  

δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  σσττοονν  ααγγώώνναα  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααιιττίίαα,,  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  σσεε  ααυυττόόνν  θθεεωωρρεείίττααιι  

ααννττιικκααννοοννιικκήή  ηη  δδεε  ααννττίίππααλληη  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  υυπποοββάάλλλλεειι  έέννσστταασσηη  κκαακκήήςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυ  ααθθλληηττήή  

ααυυττοούύ..  

  

88..  ΑΑππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ιισσχχύύοοςς  ττηηςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηηςς  σσττοο  άάρρθθρροο  1166  ττοουυ  νν..  44447799//22001177  ΥΥπποουυρργγιικκήήςς  

ΑΑππόόφφαασσηηςς,,  κκααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττηηςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  εεγγκκυυκκλλίίοουυςς  ττηηςς  ΕΕΟΟΚΚ,,  μμααζζίί  μμεε  

ττοο  δδεελλττίίοο  ααθθλληηττιικκήήςς  ιιδδιιόόττηηττααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  νναα  κκααττααττίίθθεεττααιι  ηη  εενν  ιισσχχύύ  ΚΚάάρρτταα  ΥΥγγεείίααςς  

ΑΑθθλληηττήή,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  οορριιζζόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  3333  ππααρρ..  99  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,όόππωωςς  ααυυττόό  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  

μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  1166  ττοουυ  νν..  44447799//22001177..ΑΑνν  δδεενν  ππρροοσσκκοομμιισσττεείί  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  ηη  ΚΚάάρρτταα  ΥΥγγεείίααςς  

ΑΑθθλληηττήή,,  οο  δδιιααιιττηηττήήςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοοςς  νναα  μμηηνν  εεππιιττρρέέψψεειι  σσττοονν  ααθθλληηττήή  ααυυττόόνν  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  σσττοονν  

ααγγώώνναα..  

  

99..  ΠΠρροοπποοννηηττήήςς    οομμάάδδααςς,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  έέχχεειι  εεππιιββλληηθθεείί  πποοιιννήή  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  ππααρροουυσσίίααςς  ττοουυ  σσττοονν  

ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  σσττεερρεείίττααιι  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  εεππιικκααλλοούύμμεεννοοςς  ττηηνν  

οοπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  ιιδδιιόόττηηττάά  ττοουυ..    

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΣΣΤΤ’’  
ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ––  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  ––  ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

  
ΆΆρρθθρροο  2266οο        
ΔΔΙΙΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  --  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΙΙΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  

  

ΑΑ..  ΔΔΙΙΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  
  

11..  ΗΗ  δδιιααιιττηησσίίαα  όόλλωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ααννααττίίθθεεττααιι  σσεε  ααξξιιοολλοογγηημμέέννοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  οοιικκεείίεεςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  κκααννοοννιισσμμοούύςς..  

  

22..  ΟΟ  οορριισσμμόόςς  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  κκααττάά  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  δδιιααττάάξξεειιςς  

ΚΚεεννττρριικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ΔΔιιααιιττηησσίίααςς  ττηηςς  ΕΕΟΟΚΚ  ηη  οοπποοίίαα  λλεειιττοουυρργγεείί  κκααττάά  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  πποουυ  ττηηνν  δδιιέέπποουυνν..    

ΤΤοουυςς  ααγγώώννεεςς  δδιιεευυθθύύννοουυνν  ττρρεειιςς  δδιιααιιττηηττέέςς,,  πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  σσεε  ππρρώώττοο,,  κκααιι  22  ββοοηηθθοούύςς  κκααιι  οοιι  μμεεττααξξύύ  

ττοουυςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  κκααττααννέέμμοοννττααιι  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττωωνν  ααρρμμοοδδίίωωνν  οορργγάάννωωνν..  ΑΑυυττοοίί  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

ββοοηηθθιιοούύννττααιι  ααππόό    τταα  μμέέλληη  ττηηςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς  πποουυ  εείίννααιι  οο  σσηημμεειιωωττήήςς,,  οο  ββοοηηθθόόςς  σσηημμεειιωωττήήςς,,  οο  

χχρροοννοομμέέττρρηηςς  κκααιι  οο  χχεειιρριισσττήήςς  ττηηςς  σσυυσσκκεευυήήςς  ττωωνν  2244''''  κκααιι  ααππόό  έένναανν  κκοομμιισσάάρριιοο..      

  

33..  ΟΟ  ΠΠρρώώττοοςς  δδιιααιιττηηττήήςς  έέχχεειι  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  νναα  ::  

  

αα..    εελλέέγγχχεειι  τταα  δδεελλττίίαα  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  κκααιι  νναα  μμηηνν  εεππιιττρρέέππεειι  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττοονν  ααγγώώνναα  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  

πποουυ  εεμμππίίππττοουυνν  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2255  ππααρρ..  22,,  33  κκααιι  88  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ  κκααιι  ττοο  

δδεελλττίίοο  ττααυυττόόττηηττοοςς  ππρροοπποοννηηττήή..  

ββ..    εελλέέγγχχεειι  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς..  
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γγ..  οορρίίζζεειι  ττοονν  ΤΤεεχχννιικκόό  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηηςς  εεκκεείίννοουυ,,  πποουυ  οορρίίσσττηηκκεε  

ααρρμμοοδδίίωωςς  μμεε  ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  όόττιι  σσυυγγκκεεννττρρώώννεειι  τταα  ααππααιιττοούύμμεενναα  ππρροοσσόόνντταα..  

δδ..  εεππιιλλέέγγεειι  ττηηνν  μμππάάλλαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  μμεεττααξξύύ  22  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηημμέέννωωνν  πποουυ  ππρροομμηηθθεεύύεεττααιι  ααππόό  ττηη  

γγηηππεεδδοούύχχοο  οομμάάδδαα,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  οορριιζζόόμμεενναα  σσττηηνν  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

εε..  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττοονν  κκααττααλλοογγιισσμμόό  ήή  όόχχιι  ττοουυ  κκααλλααθθιιοούύ..  

σσττ..  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααλλλληηλλόόττηητταα  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ..  

ζζ..  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  σσυυννέέχχιισσηη  ήή  όόχχιι  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  πποουυ  έέχχεειι  δδιιαακκοοππεείί  λλόόγγωω  αακκααττααλλλληηλλόόττηηττααςς  ττοουυ  

γγηηππέέδδοουυ  ήή  οοιιαασσδδήήπποοττεε  άάλλλληηςς  ααιιττίίααςς..  

ηη..  κκαατταακκυυρρώώννεειι  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττοουυ  ααγγώώνναα    υυππέέρρ  μμιιααςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  εεφφ''  όόσσοονν  σσυυννττρρέέχχοουυνν  οοιι  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννοοιι  σσττιιςς  οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  λλόόγγοοιι  γγιιαα  ττηηνν  λλήήψψηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ααυυττήήςς..  

θθ..  λλααμμββάάννεειι  ααπποοφφάάσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοονν  ααγγώώνναα  κκααιι  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ηη  οοπποοίίαα  

ττυυχχόόνν  δδεενν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ππααρρόόνντταα  ΚΚααννοοννιισσμμόό..  

ιι..  εεππιιθθεεωωρρεείί  κκααιι  εεγγκκρρίίννεειι  ττοονν  εεξξοοππλλιισσμμόό  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

κκ..  ΟΟρρίίζζεειι  ττοο  εεππίίσσηημμοο  χχρροοννόόμμεεττρροο  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ττηη  σσυυσσκκεευυήή  ττωωνν  2244’’’’,,  ττοο  χχρροοννόόμμεεττρροο  μμέέττρρηησσηηςς  ττωωνν  

δδιιααλλεειιμμμμάάττωωνν  ––  ττάάϊϊμμ  άάοουυττ  κκααιι  ααννααγγννωωρρίίζζεειι  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς..  

λλ..  ΕΕίίννααιι  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοοςς  νναα  εεγγκκρρίίννεειι  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  ττεεχχννιικκόό  

εεξξοοππλλιισσμμόό  [[ΣΣύύσσττηημμαα  ΣΣττιιγγμμιιααίίααςς  ΕΕππααννάάλληηψψηηςς  ––  IInnssttaanntt  RReeppllaayy  SSyysstteemm  ((IIRRSS))]],,  εεάάνν  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιμμοοςς,,  γγιιαα  

νναα  ααπποοφφαασσίίσσεειι,,  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώννοοςς  σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκααιι  μμεε  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

πποουυ  ππρροοββλλέέππεειι  ηη  FFIIBBAA..  KKααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  όόλλωωνν  φφάάσσεεωωνν  ττωωνν  ppllaayy  ooffffss  

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

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

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

σσττααθθμμόό,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  ππααρρααχχωωρρήήθθηηκκαανν  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυςς,,  σσττιιςς  

ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκααιι  μμεε  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ττηηςς  FFIIBBAA..  

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  κκααττ’’  ιιδδίίαανν  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  ττοουυςς  

υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  μμεερριιμμννήήσσοουυνν  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοονν  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσττααθθμμόό,,  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  σσυυμμββλλήήθθηηκκαανν    

ώώσσττεε  νναα  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιμμοο  ττοο  σσύύσσττηημμαα  ττοουυ  iinnssttaanntt  rreeppllaayy  κκααττάά  ττοουυςς  ττηηλλεεοοππττιικκάά  μμεεττααδδιιδδόόμμεεννοουυςς  ααγγώώννεεςς  

σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκααιι  μμεε  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ττηηςς  FFIIBBAA.. 

 

44..  ΣΣεε  όόλλεεςς  ττιιςς  άάλλλλεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  έέχχοουυνν  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς..    

  

55..  ΗΗ  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ααγγώώνναα  μμεε  έένναα  δδιιααιιττηηττήή  εείίννααιι  έέγγκκυυρρηη..  

  

66..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  ππρροοσσέέλλθθεειι  έέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  πποουυ  έέχχοουυνν  οορριισσττεείί  γγιιαα  ττοονν  ααγγώώνναα,,  οο  

ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς,,  μμεε  ττηηνν  σσύύμμφφωωννηη  γγννώώμμηη  ττωωνν  ααρρχχηηγγώώνν  ττωωνν  δδύύοο  οομμάάδδωωνν,,  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  

οορρίίσσεειι  ααννττιικκαατταασσττάάττηη  ττοουυ..  

  

77..  ΑΑγγώώννααςς  μμπποορρεείί  νναα  ααρρχχίίσσεειι  κκααιι  μμεε  έένναα  δδιιααιιττηηττήή,,  όότταανν  ααυυττόόςς  ααννααλλααμμββάάννεειι  ττηηνν  εευυθθύύννηη  ττηηςς    

δδιιεεύύθθυυννσσήήςς  ττοουυ..  ΚΚααττάά  ττοο  ππρρώώττοο  1100λλεεππττοο  ττοουυ  ααγγώώνναα  δδύύννααττααιι  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  σσττηηνν  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  

ααγγώώνναα  κκααιι  οο  άάλλλλοοςς  δδιιααιιττηηττήήςς,,  πποουυ  έέχχεειι  οορριισσθθεείί  εεφφ''  όόσσοονν  ππρροοσσέέλλθθεειι  εενν  ττωω  μμεεττααξξύύ..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  

ααυυττήή  οο    δδιιααιιττηηττήήςς  πποουυ    ααννέέλλααββεε  ττηηνν    δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ    ααγγώώνναα  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξήή  ττοουυ,,  εεξξαακκοολλοουυθθεείί  νναα  

θθεεωωρρεείίττααιι,,  μμέέχχρριι  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ,,  ππρρώώττοοςς  δδιιααιιττηηττήήςς,,  έέσσττωω    κκααιι  αανν  ααρρχχιικκάά  εείίχχεε  οορριισσττεείί  σσαανν  δδεεύύττεερροοςς..  

  

88..  ΟΟ  οορριισσμμόόςς  δδιιααιιττηηττοούύ,,  σσύύμμφφωωνναα    μμεε  τταα    ππααρρααππάάννωω,,  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  γγιιαα  όόσσοουυςς    δδιιααιιττηηττέέςς  εείίννααιι  

ττιιμμωωρρηημμέέννοοιι..  

  

99..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  οοφφεείίλλεειι  νναα  κκααττααγγγγεείίλλεειι  ααμμέέσσωωςς  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς,,  πποουυ  

ααρρννοούύννττααιι  νναα  ααννααλλάάββοουυνν,,  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ππααρρ..  77  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  άάρρθθρροουυ  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ,,  

κκααθθήήκκοονντταα  δδιιααιιττηησσίίααςς  ααγγώώνναα..  

  

1100..  ΟΟιι  δδιιααιιττηηττέέςς,,  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααννώώμμααλληηςς  εεξξέέλλιιξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  εεππεειισσοοδδίίωωνν,,  ααπποοββοολλήήςς  ααθθλληηττώώνν,,  κκλλππ..  

εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοοιι  νναα  ααννααγγρράάφφοουυνν  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ααγγώώνναα  ττηηνν  αακκρριιββήή  ααιιττίίαα  ττοουυςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  υυππέέρρ  μμιιααςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν..  ΟΟφφεείίλλοουυνν  εεππίίσσηηςς  νναα  υυπποοββάάλλλλοουυνν  σσττοονν  

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ((μμεε  ee--mmaaiill  σσττηηνν  δδιιεεύύθθυυννσσηη  secr@esake.gr  μμεε  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ααπποοδδεειικκττιικκόό  ααννάάγγννωωσσηηςς  ήή  αανν  ααυυττόό  

δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόό  μμεε  ααπποοσσττοολλήή  ffaaxx  σσττοο  εεππίίσσηημμοο  ffaaxx  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ)),,  ττηηνν  εεπποομμέέννηη  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  

ααγγώώνναα  εερργγάάσσιιμμηη  ηημμέέρραα  κκααιι  έέωωςς  ττιιςς  1100..0000  ππ..μμ..,,  ππλλήήρρηη  κκααιι    λλεεππττοομμεερρήή  έέκκθθεεσσηη  ττωωνν  όόσσωωνν  έέγγιινναανν..  ΗΗ  

έέκκθθεεσσηη  ααυυττήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  εερργγάάσσιιμμηη  ααππόό  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  

ααγγώώνναα  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..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  υυπποοββοολλήήςς  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

mailto:secr@esake.gr
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σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ααννωωττέέρρωω,,  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  εεννηημμεερρώώννεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  ττηηνν  ΚΚΕΕΔΔ  //  ΕΕΟΟΚΚ    γγιιαα  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττηηςς  

εεννέέρργγεειιεεςς..      

  

1111..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοββοολλήήςς  εεννσσττάάσσεεωωνν  ααππόό  ττιιςς  οομμάάδδεεςς,,  γγιιαα  κκαακκήή  εεφφααρρμμοογγήή  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ααππόό  ττοουυςς  

δδιιααιιττηηττέέςς,,  ήή  κκρριιττέέςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  υυπποοββάάλλλλοουυνν  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  σσττοο  χχρροοννιικκόό  

δδιιάάσσττηημμαα  πποουυ  οορρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ππααρράάγγρρααφφοο  έέκκθθεεσσηη,,  σσχχεεττιικκάά  μμεε  τταα  δδιιααλλααμμββααννόόμμεενναα  σσττηηνν  

έέννσστταασσηη,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααττυυππώώννεεττααιι  κκααιι  ηη  ππρροοσσωωππιικκήή  ττοουυςς    άάπποοψψηη..  

  

1122..  ΣΣττιιςς  ααννααφφοορρέέςς  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ααγγώώννοοςς  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττιιςς  εεκκθθέέσσεειιςς  ττοουυςς  πποουυ  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  

εενν  σσυυννεεχχεείίαα  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  μμπποορροούύνν  νναα  μμννηημμοοννεεύύοουυνν  άάρρθθρραα  ττωωνν  κκααννοοννιισσμμώώνν  ππααιιδδιιάάςς  κκααιι  

ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  μμόόννοονν..  ΑΑννααφφοορράά  σσεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  κκααννοοννιισσμμόό,,  λλοογγίίζζεεττααιι  ωωςς  μμηη  γγεεγγρρααμμμμέέννηη..  

  

1133..  ΗΗ  εεφφααρρμμοογγήή  κκααιι  ηη  εερρμμηηννεείίαα  ττωωνν  ΕΕππίίσσηημμωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς,,  

ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  εεάάνν  ππάάρρθθηηκκεε  ήή  όόχχιι  μμιιαα  σσααφφήήςς  ααππόόφφαασσηη,,  εείίννααιι  ττεελλιικκέέςς  κκααιι  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  γγίίννεειι  έέννσστταασσηη  

ήή  νναα  ααγγννοοηηθθοούύνν,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  εεππιιττρρέέππεεττααιι  μμίίαα  έέννσστταασσηη..    

  

ΒΒ..  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΙΙΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  
  

11..  ΌΌλλοοιι  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  ΞΞεεννοοδδοοχχεείίοο  δδιιααμμοοννήήςς  ττοουυςς  ττοο  ααρργγόόττεερροο  ττοο  

ααππόόγγεευυμμαα  ττηηςς  ππρροοηηγγοουυμμέέννηηςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  ηημμέέρραα,,  εεφφόόσσοονν  οο  ττόόπποοςς  δδιιααμμοοννήήςς  ττοουυςς  

ααππέέχχεειι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  330000χχλλ..  ααππόό  ττοονν  ττόόπποο  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  OOιι  δδιιααιιττηηττέέςς  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  

ππρροοσσέέρρχχοοννττααιι  σσττοονν  ααγγώώνναα  6600''  ττοουυλλάάχχιισσττοονν,,  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη  ώώρραα  έέννααρρξξήήςς  ττοουυ..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηηςς  μμεε  τταα  ααννωωττέέρρωω  θθαα  ππααρρααππέέμμπποοννττααιι  σσττηηνν  ΚΚΕΕΔΔ//ΕΕΟΟΚΚ  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  

κκυυρρώώσσεεωωνν..  

  

22..  ΟΟιι  δδιιααιιττηηττέέςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοοιι  νναα  δδιιααμμέέννοουυνν  σσεε  ΞΞεεννοοδδοοχχεείίαα  τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  σσυυμμββλληηθθεείί  μμεε  ττοονν  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηηςς  μμεε  τταα  ααννωωττέέρρωω  θθαα  ππααρρααππέέμμπποοννττααιι  σσττηηνν  ΚΚΕΕΔΔ//ΕΕΟΟΚΚ  γγιιαα  ττηηνν  

εεππιιββοολλήή  κκυυρρώώσσεεωωνν..  

  

33..  ΟΟιι  δδιιααιιττηηττέέςς  σσεε  κκααμμίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρρααδδίίδδοουυνν  σσττηηνν  ααεερροοπποορριικκήή  εεττααιιρρίίαα,,  όότταανν  

ττααξξιιδδεεύύοουυνν  ααεερροοπποορριικκώώςς,,  ττιιςς  ααπποοσσκκεευυέέςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  ηη  εεμμφφάάννιισσήή//εεξξοοππλλιισσμμόόςς  ττοουυςς..  ΑΑυυττάά  

ππρρέέππεειι  νναα  μμεεττααφφέέρροοννττααιι  μμεε  χχεειιρρααπποοσσκκεευυήή  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  ππααίίρρννοουυνν  μμααζζίί  ττοουυςς  σσττηηνν  κκααμμππίίνναα  ττοουυ  

ααεερροοσσκκάάφφοουυςς..  

  

ΆΆρρθθρροο  2277οο        
ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  ((ΚΚΟΟΜΜΙΙΣΣΑΑΡΡΙΙΟΟΣΣ))  
    
ΑΑ..  ΟΟρριισσμμόόςς  --  ΙΙδδιιόόττηηττεεςς  --  ΑΑσσυυμμββίίββαασστταα    
  
ΟΟ  ήή  οοιι  ΤΤεεχχννιικκοοίί  ππααρρααττηηρρηηττέέςς  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  οορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΚΚεεννττρριικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ΔΔιιααιιττηησσίίααςς  ττηηςς  ΕΕΟΟΚΚ  

κκααιι  ππρρέέππεειι  νναα    ππλληηρροούύνν  ττιιςς  εεξξήήςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ::  

  

11..  ΝΝαα  μμηηνν  έέχχεειι  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  σσυυμμφφέέρροονν  ααππόό  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττοουυ  δδιιεεξξααγγόόμμεεννοουυ  ααγγώώνναα..  

22..  ΝΝαα  μμηηνν  έέχχεειι  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  μμέέλλοουυςς  ττηηςς  δδιιοοιικκήήσσεεωωςς  ήή  μμεεττόόχχοουυ  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  ττωωνν  

σσυυμμμμεεττεεχχοουυσσώώνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ήή  νναα  σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  ααυυττάά  μμεε  σσχχέέσσηη  εεξξηηρρττηημμέέννηηςς  εερργγαασσίίααςς  ήή  

ππααρροοχχήήςς  ααννεεξξααρρττήήττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  ήή  κκααθθ’’  οοιιοοννδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  ττρρόόπποο..  

33..  ΝΝαα  έέχχεειι  γγννώώσσηη  ττωωνν  κκααννοοννιισσμμώώνν  ππααιιδδιιάάςς..  

44..  ΗΗ  όόλληη  εεμμφφάάννιισσηη  κκααιι  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ττοουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααννάάλλοογγηη  ττηηςς  σσοοββααρρόόττηηττααςς  κκααιι  εευυθθύύννηηςς,,  

πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζοουυνν  ττοο  έέρργγοο  ττοουυ..  

55..  ΌΌλλοοιι  οοιι  ΤΤεεχχννιικκοοίί  ΠΠααρρααττηηρρηηττέέςς  ((κκοομμιισσάάρριιοοιι))  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  ΞΞεεννοοδδοοχχεείίοο  δδιιααμμοοννήήςς  

ττοουυςς  ττοο  ααρργγόόττεερροο  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  ττηηςς  ππρροοηηγγοουυμμέέννηηςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  ηημμέέρρααςς  εεφφόόσσοονν  οο  

ττόόπποοςς  δδιιααμμοοννήήςς  ττοουυςς  ααππέέχχεειι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  330000χχλλ..  ααππόό  ττοονν  ττόόπποο  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηηςς  μμεε  τταα  ααννωωττέέρρωω  θθαα  ππααρρααππέέμμπποοννττααιι  σσττηηνν  ΚΚΕΕΔΔ//ΕΕΟΟΚΚ  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  

κκυυρρώώσσεεωωνν..  

66..  ΟΟιι  ΤΤεεχχννιικκοοίί  ΠΠααρρααττηηρρηηττέέςς  ((κκοομμιισσάάρριιοοιι))  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοοιι  νναα  δδιιααμμέέννοουυνν  σσεε  ΞΞεεννοοδδοοχχεείίαα  τταα  οοπποοίίαα  

έέχχοουυνν  σσυυμμββλληηθθεείί  μμεε  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηηςς  μμεε  τταα  ααννωωττέέρρωω  θθαα  ππααρρααππέέμμπποοννττααιι  

σσττηηνν  ΚΚΕΕΔΔ//ΕΕΟΟΚΚ  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  κκυυρρώώσσεεωωνν..  

77..  ΟΟιι  ΤΤεεχχννιικκοοίί  ΠΠααρρααττηηρρηηττέέςς  ((κκοομμιισσάάρριιοοιι))  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  δδηηλλώώννοουυνν  σσττηηνν  ΚΚΕΕΔΔ//ΕΕΟΟΚΚ  κκααιι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

ττηηνν  ώώρραα  κκααιι  ττηηνν  ηημμέέρραα  άάφφιιξξηηςς  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  σσττοονν  ττόόπποο  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  

σσυυμμμμόόρρφφωωσσηηςς  μμεε  τταα  ααννωωττέέρρωω  θθαα  ππααρρααππέέμμπποοννττααιι  σσττηηνν  ΚΚΕΕΔΔ//ΕΕΟΟΚΚ  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  κκυυρρώώσσεεωωνν..  
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ΒΒ..  ΚΚααθθήήκκοονντταα  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυ  ΑΑ΄́  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ππααρρααττηηρρηηττήή  
  

ΟΟ  ΑΑ΄́  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ππααρρααττηηρρηηττήήςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  ::  

  

11..  ΝΝαα  ππρροοσσέέρρχχεεττααιι  σσττοονν  ααγγώώνναα  6600''  ττοουυλλάάχχιισσττοονν,,  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  

ααγγώώνναα..  

22..  ΝΝαα  εελλέέγγχχεειι  ώώσσττεε  ηη  άάφφιιξξηη  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  κκααιι  ττωωνν  κκρριιττώώνν  σσττοο  γγήήππεεδδοο,,  νναα  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σστταα  

οορριιζζόόμμεενναα  σσττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  εεγγκκυυκκλλίίοουυςς..  

33..  ΝΝαα  ββεεββααιιώώννεειι  ττηηνν  δδιιααμμοοννήή  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  ((εεφφ''  όόσσοονν  υυππάάρρχχεειι  μμεετταακκίίννηησσιιςς  ττοουυςς)),,  σσεε  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο,,  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  όόσσαα  οορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  εειιδδιικκέέςς  εεγγκκυυκκλλίίοουυςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  κκααιι  νναα  εεννηημμεερρώώννεειι  άάμμεεσσαα  ττηηνν  

ΚΚΕΕΔΔ//ΕΕΟΟΚΚ..  

44..  ΝΝαα  μμεερριιμμννάά  μμέέσσωω  ττοουυ  υυππεεύύθθυυννοουυ  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκααιιρρηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  σσττοο  

ττρρααππέέζζιι  ττηηςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς  ττωωνν  ααππααρρααίίττηηττωωνν  οορργγάάννωωνν  ((ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώνναα,,  χχρροοννοομμέέττρρωωνν,,  εεννδδεειικκττιικκώώνν  

ππιινναακκίίδδωωνν  φφάάοουυλλ  κκλλππ..))  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττηηςς  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  σσττηηνν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη  ώώρραα..  

55..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  κκρριιττώώνν,,  νναα  οορρίίζζεειι  ττοουυςς  ααννττιικκαατταασσττάάττεεςς  ττοουυςς..  

66..  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  νναα  ππααρραακκοολλοουυθθεείί  κκααιι  όόπποοττεε  ππααρρίίσσττααττααιι  ααννάάγγκκηη  νναα  εεππεεμμββααίίννεειι  γγιιαα  ττηη  

δδιιόόρρθθωωσσηη  ττυυχχόόνν  λλάάθθοουυςς  ααππόό  ττοουυςς  κκρριιττέέςς,,  κκααττάά  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττοουυςς  κκααιι  ππάάνντταα  μμεεττάά  

ααππόό  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  ΑΑ''  δδιιααιιττηηττήή..  

77..  ΣΣεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε    ττοονν  υυππεεύύθθυυννοο  ττηηςς  ΑΑσσττυυννοομμιικκήήςς  δδύύννααμμηηςς  νναα  φφρροοννττίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  λλήήψψηη  ττωωνν  

ααππααιιττοούύμμεεννωωνν  μμέέττρρωωνν  ττήήρρηησσηηςς  ττηηςς  ττάάξξηηςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεώώνν  ττηηςς,,  γγιιαα  ττηηνν  

ααππρρόόσσκκοοππττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

88..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  νναα  υυπποογγρράάφφεειι  ττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα,,  νναα  ππααρρααλλααμμββάάννεειι  ττοο  ππρρωωττόόττυυπποο  κκααιι  

νναα  ττοο  υυπποοββάάλλλλεειι  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  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  σσυυννοοδδεευυόόμμεεννοο  ααππόό  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσήή  ττοουυ..  

99..  ΝΝαα  εεππιισσττρρέέφφεειι  τταα  δδεελλττίίαα  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  σσττιιςς  ααγγωωννιιζζόόμμεεννεεςς  οομμάάδδεεςς,,  εεκκττόόςς  ααππόό    εεκκεείίνναα  πποουυ  ααννήήκκοουυνν  

σσεε  ααθθλληηττέέςς  γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  υυππάάρρχχεειι  εειιδδιικκήή  ααννααφφοορράά  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς  μμεεττάά  ααππόό  

υυπποοββοολλήή  έέννσστταασσηηςς  ααννττιικκααννοοννιικκήήςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς..  ΤΤαα  δδεελλττίίαα  πποουυ  κκρρααττήήθθηηκκαανν  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  

σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  μμααζζίί  μμεε  ττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς  κκααττάά  ττηηνν  ααυυττήή  ππρροοθθεεσσμμίίαα..  

1100..  ΝΝαα  ααππααγγοορρεεύύεειι  ττηηνν  εείίσσοοδδοο  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν,,  ααππόό  ττηηνν  άάφφιιξξήή  ττοουυςς  σσττοο  γγήήππεεδδόό  κκααιι  

μμέέχχρριι  ττηηνν  ααπποοχχώώρρηησσήή  ττοουυςς,,  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ππρροοσσώώπποουυ,,  ππλληηνν  ττοουυ  ππααρρααττηηρρηηττήή  δδιιααιιττηησσίίααςς  κκααιι  ααυυττοούύ  

μμόόννοο  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΣΣτταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  εειισσέέλλθθοουυνν  μμόόννοονν  οοιι  

δδιικκααιιοούύμμεεννοοιι  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  ττυυχχόόνν  έέννσστταασσηη  ((ααρρχχηηγγόόςς  ήή  ππρροοπποοννηηττήήςς))  μμεεττάά  ααππόό  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  άάδδεειιαα  

ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρρααββίίαασσηηςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ααννααφφεερρόόμμεεννωωνν    οο  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  

ττοουυ  ααγγώώνναα  ((ήή  οο  ΔΔιιααιιττηηττήήςς))  οοφφεείίλλεειι  νναα  ττοο  ααννααγγρράάψψεειι  σσττηηνν  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσήή  ττοουυ  ππρροοςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ααυυττήή  νναα  δδιιααββιιββαασσττεείί  σσττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  ααρρχχήή  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηηςς  

πποοιιννήήςς..  

1111..  ΝΝαα  σσυυννττάάσσσσεειι  ττοο  έέννττυυπποο  έέκκθθεεσσηηςς  ττοο  οοπποοίίοο  ττοουυ  χχοορρηηγγεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  πποουυ  θθαα  ααφφοορράά  ττηηνν  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  θθαα  ππεερριιέέχχεειι  όόσσαα  υυπποοππέέσσοουυνν  σσττηηνν  ααννττίίλληηψψήή  ττοουυ  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  

ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττωωνν  κκρριιττώώνν,,  ττηηνν  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ττωωνν  υυππεεύύθθυυννωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν,,  όόππωωςς  κκααιι  

κκάάθθεε  εεππεειισσόόδδιιοο  πποουυ  σσυυννέέββηη  ππρριινν,,  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  ωωςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  ττυυχχόόνν  

ππεερριιππττώώσσεειιςς  οομμααδδιικκώώνν  υυββρριισσττιικκώώνν  σσυυννθθηημμάάττωωνν  εεκκττεεττααμμέέννηηςς  εεννττάάσσεεωωςς..  ΣΣττηηνν  έέκκθθεεσσηη,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ααννααλλυυττιικκήή  κκααιι  εεμμππεερριισσττααττωωμμέέννηη  ππεερριιγγρρααφφήή  ττωωνν  ππρρααγγμμααττιικκώώνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν  

κκααιι  μμόόννοο,,  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααννααφφοορράά  σσεε  άάρρθθρραα  ττωωνν  ιισσχχυυόόννττωωνν  κκααννοοννιισσμμώώνν  ήή  σσττοο  

ππεερριιεεχχόόμμεεννόό  ττοουυςς..  ΗΗ  έέκκθθεεσσηη  ααυυττήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ((μμεε  ee--mmaaiill  σσττηηνν  δδιιεεύύθθυυννσσηη  

secr@esake.gr  μμεε  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ααπποοδδεειικκττιικκόό  ααννάάγγννωωσσηηςς  ήή  αανν  ααυυττόό  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόό  μμεε  ααπποοσσττοολλήή  ffaaxx  

σσττοο  εεππίίσσηημμοο  ffaaxx  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ)),,  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  εερργγάάσσιιμμηη  ααππόό  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  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..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  υυπποοββοολλήήςς  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  

ααννωωττέέρρωω  οορριιζζόόμμεενναα,,  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  εεννηημμεερρώώννεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  ττηηνν  ΚΚΕΕΔΔ  ΕΕΟΟΚΚ  γγιιαα  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττηηςς  εεννέέρργγεειιεεςς..  

1122..  ΝΝαα  εεκκφφρράάζζεειι  ττηηνν  γγννώώμμηη  ττοουυ  σσττοονν  δδιιααιιττηηττήή,,  εεφφ''  όόσσοονν  ττοουυ  ζζηηττηηθθεείί,,  γγιιαα  ττηηνν  δδιιαακκοοππήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  

νναα  ττοονν  σσυυννδδρράάμμεειι  σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΚΚααννοοννιισσμμόό..    

1133..  ΝΝαα  εεππιιββλλέέππεειι  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  πποοιιννήήςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  χχωωρρίίςς  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  φφιιλλάάθθλλωωνν  

υυππόό  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  σσττηηνν  οοπποοίίαα  εεππεεββλλήήθθηη  ααυυττήή  κκααιι  νναα  ααννααγγρράάφφεειι  σσττηηνν  έέκκθθεεσσήή  ττοουυ  ττοονν  αακκρριιββήή  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  

ααττόόμμωωνν  τταα  οοπποοίίαα  εειισσήήλλθθαανν  σσττοο  γγήήππεεδδοο  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  κκααιι  ττηηνν  ιιδδιιόόττηηττάά  ττοουυςς..    

1144..  ΝΝαα  σσυυννδδρράάμμεειι  ττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  --  εεφφ’’  όόσσοονν  ττοο  ζζηηττήήσσεειι  --  σσττηηνν  ααπποομμάάκκρρυυννσσηη  σσυυννεερργγεείίωωνν  

ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  σσττααθθμμώώνν  πποουυ  ττυυχχόόνν  εεμμφφααννιισσθθοούύνν  ππλληηνν  ααυυττοούύ  σσττοονν  οοπποοίίοο  έέχχεειι  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  

ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα    
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1155..  ΗΗ  θθέέσσηη  ττοουυ  ΑΑ’’  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  εείίννααιι  σσττηη  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  σσηημμεειιωωττοούύ  κκααιι  ττοουυ  

χχρροοννοομμέέττρροουυ..  

1166..  ΣΣεε  εεξξααιιρρεεττιικκέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκααιι  σσεε  έέλλλλεειιψψηη  δδεεύύττεερροουυ  ττεεχχννιικκοούύ  ππααρρααττηηρρηηττήή,,  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  εεξξέέλλθθεειι  

σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  3300''  ππρριινν  ττηηνν  κκααθθοορριισσμμέέννηη  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  γγιιαα  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττωωνν  

κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττοουυ..  

1177..  ΝΝαα  εελλέέγγχχεειι  ττηηνν  άάδδεειιαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  πποουυ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ττοουυ  εεππιιδδεείίξξεειι  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  

ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  

1188..  ΝΝαα  σσυυννδδρράάμμεειι  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττυυχχόόνν  ππεερριιππττώώσσεειιςς  

οομμααδδιικκώώνν  υυββρριισσττιικκώώνν  σσυυννθθηημμάάττωωνν  εεκκττεεττααμμέέννηηςς  εεννττάάσσεεωωςς..    

1199..  ΝΝαα  εελλέέγγχχεειι  ττυυχχόόνν  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ηηχχηηττιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ππέέρραανν  ττηηςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηηςς  ααππόό  ττιιςς  

οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς..        

2200..  ΝΝαα  ααππααγγοορρεεύύεειι  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ηηχχηηττιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ήή  ττηηνν  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))..  

2211..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  εεννηημμεερρώώσσεειι  ττηηνν  ππρροοεειιδδοοπποοιιηηθθεείίσσαα  ΚΚΑΑΕΕ  

γγιιαα  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσήή  ττηηςς  νναα  εεννηημμεερρώώσσεειι  ττοουυςς  φφιιλλάάθθλλοουυςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ττιιςς  σσυυννέέππεειιεεςς  

πποουυ  θθαα  αακκοολλοουυθθήήσσοουυνν  γγιιαα  ττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ..  

2222..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  εελλέέγγχχεειι  ττηηνν  ααννττααππόόκκρριισσηη  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  σστταα  μμέέττρραα  ππρρόόλληηψψηηςς  

ττωωνν  κκρροουυσσμμάάττωωνν  ββίίααςς,,  ιιδδίίαα  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  γγιιαα  εεκκφφώώννηησσηη  κκααιι    ααννααγγρρααφφήή  

σσχχεεττιικκώώνν  μμηηννυυμμάάττωωνν  ((άάρρθθρροο  1166  ππααρρ..  99  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ))  κκααιι  δδιιααττυυππώώννεειι  ττιιςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  ττοουυ  

σσττηηνν  έέκκθθεεσσήή  ττοουυ..  

2233..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  εελλέέγγχχεειι  εεάάνν  έέφφεερραανν  οοιι  κκααθθήήμμεεννοοιι  σσττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  

οομμάάδδωωνν  ττιιςς  χχοορρηηγγοούύμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδιιααππιισσττεεύύσσεειιςς  ππααρρααμμοοννήήςς  ττοουυςς  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..  

2244..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς    εελλέέγγχχεειι  κκααιι  κκααττααγγρράάφφεειι  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  μμηη  

δδιιααππιισσττεευυμμέέννωωνν  ήή  μμηη  ααννααγγρρααφφοομμέέννωωνν  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  ήή  σσττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  

ππρροοσσώώππωωνν,,  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ττωωνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  πποοιιννώώνν,,  

εεφφόόσσοονν  μμεεττάά  ααππόό  σσυυσσττάάσσεειιςς  κκααιι  αανναακκοοίίννωωσσηη  ααππόό  τταα  μμεεγγάάφφωωνναα,,  τταα  ππρρόόσσωωππαα  ααυυττάά  δδεενν  

ααπποομμαακκρρύύννοοννττααιι,,  μμεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  ττοουυ  ΥΥππεεύύθθυυννοουυ  ΑΑσσφφααλλεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς..    

2255..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  εελλέέγγχχεειι  εεάάνν  ήήτταανν  σσεε  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοο  PPrreecciissiioonn  TTiimmee..  

2266..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  εελλέέγγχχεειι  εεάάνν  ττηηρρήήθθηηκκεε  ττοο  χχρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  ππρριινν  ααππόό  ττηη  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  αανν  ηη  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  

χχρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ((άάρρθθρροο  2233))..  

2277..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  εελλέέγγχχεειι  εεάάνν  ήήτταανν  ττοοπποοθθεεττηημμέένναα  σσττιιςς  θθέέσσεειιςς  ττοουυςς  όόλλαα  τταα  

λλοογγόόττυυππαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  τταα  οοπποοίίαα  χχοορρηηγγοούύννττααιι  ααππόό  ααυυττόόνν..  

2288..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  θθαα  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττωωνν  ττεεσσσσάάρρωωνν  ((44))  

εεμμπποορριικκώώνν  TTVV  ttiimmee  oouuttss..  

2299..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  θθαα  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  σσττηηνν  έέκκθθεεσσήή  ττοουυ  

ττηηςς  εεμμππρρόόθθεεσσμμηηςς  ααννττιικκααττάάσστταασσηηςς  ααππόό  ττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚΑΑΕΕ  ττοουυ  ααννααφφεερρόόμμεεννοουυ  σστταα  άάρρθθρραα  1133..22..γγ  κκααιι  

1133..33..  εε  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  εεξξοοππλλιισσμμοούύ,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  θθρρααύύσσηηςς  ττοουυ..    

3300..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννααγγρρααφφήή  σσττηηνν  έέκκθθεεσσήή  ττοουυ  ττοουυ  

ααρριιθθμμοούύ  μμηηττρρώώοουυ  ττοουυ  φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ//φφωωττοοεειιδδηησσεεοογγρράάφφοουυ  ((ττοονν  οοπποοίίοο  φφέέρρεειι  σσττοο  γγιιλλέέκκοο  πποουυ  ττοουυ  έέχχεειι  

χχοορρηηγγηηθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ))  εεάάνν  ααυυττόόςς  εείίννααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοοςς  σσεε  θθέέσσηη,,  ηη  οοπποοίίαα  κκααλλύύππττεειι  ττιιςς  

δδιιααφφηημμιισσττιικκέέςς  ππιινναακκίίδδεεςς  ήή  δδηημμιιοουυρργγεείί  ππρρόόββλληημμαα  κκααττάά  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..    

3311..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  οοφφεείίλλεειι  νναα  μμεερριιμμννάά  γγιιαα  ττηηνν  έέγγγγρρααφφηη  εεννηημμέέρρωωσσήή  ττοουυ  νναα  

ζζηηττήήσσεειι  νναα  εεννηημμεερρωωθθεείί  εεγγγγρράάφφωωςς    ααππόό  ττοονν  υυππεεύύθθυυννοο  ππααρρααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  κκααννααλλιιοούύ  2200  λλεεππττάά  

ππρριινν  ααππόό  ττοονν  ααγγώώνναα  γγιιαα  τταα  ττηηλλεεοοππττιικκάά  ττάάιιμμ  άάοουυττ  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  εενν  σσυυννεεχχεείίαα  νναα  εεννηημμεερρώώννεειι  ττοο  ττεεχχννιικκόό  

tteeaamm  κκααιι  ττωωνν  22  ΚΚΑΑΕΕ..  

3322..  ΝΝαα  εελλέέγγχχεειι  ττηηνν  οορρθθόόττηητταα  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττηηςς  εεππίίσσηημμηηςς  σσττααττιισσττιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσεε  

σσχχέέσσηη  μμεε  τταα  ααννααγγρρααφφόόμμεενναα  σσττοο  φφύύλλλλοο  ααγγώώνναα  σσττοοιιχχεείίαα,,  τταα  οοπποοίίαα  υυππεερριισσχχύύοουυνν  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηηςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς..  

  

ΓΓ..  ΚΚααθθήήκκοονντταα  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυ  ΒΒ’’  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ππααρρααττηηρρηηττήή    
  

ΌΌσσεεςς  φφοορρέέςς  ππααρρίίσσττααττααιι  ααννάάγγκκηη  ππααρροουυσσίίααςς  κκααιι  δδεεύύττεερροουυ  ττεεχχννιικκοούύ  ππααρρααττηηρρηηττήή,,  ααυυττόόςς  ππρρέέππεειι  νναα  

ππλληηρροοίί  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι  γγιιαα  ττοονν  ππρρώώττοο  ττεεχχννιικκόό  ππααρρααττηηρρηηττήή  κκααιι  νναα  έέχχεειι  ττηηνν  

ααννάάλλοογγηη  εεμμφφάάννιισσηη  κκααιι  σσυυμμππεερριιφφοορράά..  

  

ΟΟ  ΒΒ''  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  ::  
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11..  ΝΝαα  ππρροοσσέέρρχχεεττααιι  σσττοονν  ττόόπποο  ττηηςς  ττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  έέγγκκααιιρραα  οούύττωωςς  ώώσσττεε  νναα  εείίννααιι  ππααρρώώνν  κκααττάά  

ττηηνν  άάφφιιξξηη  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  σσττοο  γγήήππεεδδοο..  

22..  ΝΝαα  ττηηνν  σσυυννοοδδεεύύεειι  μμέέχχρριι  τταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  κκααιι  νναα  ππααρρααμμέέννεειι  εεκκεείί  μμέέχχρριι  ττηηνν  έέξξοοδδόό    ττηηςς  σσττοονν  

ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..  

33..  ΝΝαα  ππααρρααμμέέννεειι  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο,,  όόσσοο  ηη  οομμάάδδαα  θθαα  ππρροοθθεερρμμααίίννεεττααιι  εεννττόόςς    ααυυττοούύ..  

44..  ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααννάάππααυυλλααςς  ττοουυ  ηημμιιχχρρόόννοουυ  νναα  ττηηνν  σσυυννοοδδεεύύεειι  μμέέχχρριι  τταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα,,  όόπποουυ  

θθαα  ππααρρααμμεείίννεειι  μμέέχχρριι  ττηηνν  εεππααννεεμμφφάάννιισσήή  ττηηςς  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..  

55..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  νναα  ττηηνν  σσυυννοοδδεεύύεειι  μμέέχχρριι  τταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  κκααιι  σσττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  κκααττάά  ττηηνν  

έέξξοοδδόό  ττηηςς,,  μμέέχχρριι  ττηηςς  εεππιιββιιββάάσσεεώώςς  ττηηςς  σσττοο  μμεεττααφφοορριικκόό  μμέέσσοονν  πποουυ  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι..  

66..  ΣΣεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοονν  υυππεεύύθθυυννοο  ττηηςς  ΑΑσσττυυννοομμιικκήήςς  δδύύννααμμηηςς  νναα  φφρροοννττίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  λλήήψψηη  ττωωνν  

ααππααιιττοουυμμέέννωωνν  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφααλλήή  άάφφιιξξηη,,  ππααρρααμμοοννήή  κκααιι    ααννααχχώώρρηησσηη  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  

οομμάάδδααςς..  

77..  ΝΝαα  σσυυννττάάσσσσεειι  ττοο  έέννττυυπποο  έέκκθθεεσσηηςς  ττοο  οοπποοίίοο  ττοουυ  χχοορρηηγγεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  πποουυ  θθαα  ααφφοορράά  ττηηνν  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  θθαα  ππεερριιέέχχεειι  όόσσαα  υυπποοππέέσσοουυνν  σσττηηνν  ααννττίίλληηψψήή  ττοουυ  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  

ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττωωνν  κκρριιττώώνν,,  ττηηνν  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ττωωνν  υυππεεύύθθυυννωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν,,  όόππωωςς  κκααιι  

κκάάθθεε  εεππεειισσόόδδιιοο  πποουυ  σσυυννέέββηη  ππρριινν,,  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ήή  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..    ΣΣττηηνν  έέκκθθεεσσηη  ηη  

οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ααννααλλυυττιικκήή  κκααιι  εεμμππεερριισσττααττωωμμέέννηη  ππεερριιγγρρααφφήή  ττωωνν  ππρρααγγμμααττιικκώώνν  

ππεερριισσττααττιικκώώνν  κκααιι  μμόόννοο,,  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααννααφφοορράά  σσεε  άάρρθθρραα  ττωωνν  ιισσχχυυόόννττωωνν  κκααννοοννιισσμμώώνν  ήή  

σσττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννόό  ττοουυςς..  ΗΗ  έέκκθθεεσσηη  ααυυττήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ((μμεε  ee--mmaaiill  σσττηηνν  

δδιιεεύύθθυυννσσηη  secr@esake.gr  μμεε  ααίίττηησσηη  γγιιαα  ααπποοδδεειικκττιικκόό  ααννάάγγννωωσσηηςς  ήή  αανν  ααυυττόό  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόό  μμεε  

ααπποοσσττοολλήή  ffaaxx  σσττοο  εεππίίσσηημμοο  ffaaxx  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ)),,  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  εερργγάάσσιιμμηη  ααππόό  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  

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..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  υυπποοββοολλήήςς  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  άάννωω  οορριιζζόόμμεενναα,,  οο  ττεελλεευυττααίίοοςς  θθαα  εεννηημμεερρώώννεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  ττηηνν  ΚΚΕΕΔΔ//  ΕΕΟΟΚΚ  γγιιαα  ττιιςς  δδιικκέέςς  

ττηηςς  εεννέέρργγεειιεεςς..  

88..  ΟΟιι  εεκκθθέέσσεειιςς  ττωωνν  ττεεχχννιικκώώνν  ππααρρααττηηρρηηττώώνν  εείίννααιι  ιισσόόττιιμμεεςς..    

99..  ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  ηη  θθέέσσηη  ττοουυ  εείίννααιι  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  κκααιι  ττοουυ  ππάάγγκκοουυ  ττηηςς  

φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς..  

1100..  ΝΝαα  σσυυννδδρράάμμεειι  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττυυχχόόνν  ππεερριιππττώώσσεειιςς  

οομμααδδιικκώώνν  υυββρριισσττιικκώώνν  σσυυννθθηημμάάττωωνν  εεκκττεεττααμμέέννηηςς  εεννττάάσσεεωωςς..    

1111..  ΝΝαα  εελλέέγγχχεειι  ττυυχχόόνν  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ηηχχηηττιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ππέέρραανν  ττηηςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηηςς  ααππόό  ττιιςς  

οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς..        

1122..  ΝΝαα  ααππααγγοορρεεύύεειι  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ηηχχηηττιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ήή  ττηηνν  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))..  

1133..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  εεννηημμεερρώώσσεειι  ττηηνν  ππρροοεειιδδοοπποοιιηηθθεείίσσαα  ΚΚΑΑΕΕ  

γγιιαα  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσήή  ττηηςς  νναα  εεννηημμεερρώώσσεειι  ττοουυςς  φφιιλλάάθθλλοουυςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ττιιςς  σσυυννέέππεειιεεςς  

πποουυ  θθαα  αακκοολλοουυθθήήσσοουυνν  γγιιαα  ττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ..  

1144..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  εελλέέγγχχεειι  εεάάνν  έέφφεερραανν  οοιι  κκααθθήήμμεεννοοιι  σσττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  

οομμάάδδωωνν  ττιιςς  χχοορρηηγγοούύμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδιιααππιισσττεεύύσσεειιςς  ππααρρααμμοοννήήςς  ττοουυςς  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..    

1155..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  εελλέέγγχχεειι  εεάάνν  ήήτταανν  σσεε  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοο  PPrreecciissiioonn  TTiimmee..  

1166..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  εελλέέγγχχεειι  εεάάνν  ττηηρρήήθθηηκκεε  ττοο  χχρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  ππρριινν  ττηη  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  αανν  ηη  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  

χχρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ((άάρρθθρροο  2233))..  

1177..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  εελλέέγγχχεειι  εεάάνν  ήήτταανν  ττοοπποοθθεεττηημμέένναα  σσττιιςς  θθέέσσεειιςς  ττοουυςς  όόλλαα  τταα  

λλοογγόόττυυππαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  τταα  οοπποοίίαα  χχοορρηηγγοούύννττααιι  ααππόό  ααυυττόόνν..  

1188..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμσσιιάάρριιοοςς))  θθαα  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττωωνν  ττεεσσσσάάρρωωνν  ((44))  

εεμμπποορριικκώώνν  TTVV  ttiimmee  oouuttss..  

1199..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  θθαα  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  σσττηηνν  έέκκθθεεσσήή  ττοουυ  

ττηηςς  εεμμππρρόόθθεεσσμμηηςς  ααννττιικκααττάάσστταασσηηςς  ααππόό  ττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚΑΑΕΕ  ττοουυ  ααννααφφεερρόόμμεεννοουυ  σστταα  άάρρθθρραα  1133..22..γγ  κκααιι  

1133..33..  εε  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  εεξξοοππλλιισσμμοούύ,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  θθρρααύύσσηηςς  ττοουυ..    

2200..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννααγγρρααφφήή  σσττηηνν  έέκκθθεεσσήή  ττοουυ  ττοουυ  

ααρριιθθμμοούύ  μμηηττρρώώοουυ  ττοουυ  φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ//φφωωττοοεειιδδηησσεεοογγρράάφφοουυ  ((ττοονν  οοπποοίίοο  φφέέρρεειι  σσττοο  γγιιλλέέκκοο  πποουυ  ττοουυ  έέχχεειι  

χχοορρηηγγηηθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ))  εεάάνν  ααυυττόόςς  εείίννααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοοςς  σσεε  θθέέσσηη,,  ηη  οοπποοίίαα  κκααλλύύππττεειι  ττιιςς  

δδιιααφφηημμιισσττιικκέέςς  ππιινναακκίίδδεεςς  ήή  δδηημμιιοουυρργγεείί  ππρρόόββλληημμαα  κκααττάά  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..    

2211..  ΟΟ  ττεεχχννιικκόόςς  ππααρρααττηηρρηηττήήςς  οοφφεείίλλεειι  νναα  μμεερριιμμννάά    γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  ττωωνν  

θθυυρρώώνν  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  σσυυννττρρέέχχεειι  σσχχεεττιικκόόςς  λλόόγγοοςς..  

2222..  ΟΟ  ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ((ΚΚοομμιισσάάρριιοοςς))  οοφφεείίλλεειι  νναα  μμεερριιμμννάά  γγιιαα  ττηηνν  έέγγγγρρααφφηη  εεννηημμέέρρωωσσήή  ττοουυ  ααππόό  

ττοονν  υυππεεύύθθυυννοο  ππααρρααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  κκααννααλλιιοούύ  2200  λλεεππττάά  ππρριινν  ααππόό  ττοονν  ααγγώώνναα  γγιιαα  τταα  ττηηλλεεοοππττιικκάά  

ττάάιιμμ  άάοουυττ  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  εενν  σσυυννεεχχεείίαα  νναα  εεννηημμεερρώώννεειι  ττοο  ττεεχχννιικκόό  tteeaamm  κκααιι  ττωωνν  22  ΚΚΑΑΕΕ..  
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ΆΆρρθθρροο  2277  ΑΑ’’    
ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ΔΔιιααιιττηησσίίααςς  
  
ΗΗ  ΚΚΕΕΔΔ//ΕΕΟΟΚΚ  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  οορρίίσσεειι  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ΔΔιιααιιττηησσίίααςς  σσεε  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ΑΑ11  

ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς..    

  

ΟΟ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ΔΔιιααιιττηησσίίααςς  κκάάθθεεττααιι  σσεε  ππρροοκκααθθοορριισσμμέέννηη  θθέέσσηη  σσττοο  γγήήππεεδδοο,,  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  έέωωςς  ττηη  

λλήήξξηη  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,    ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ττοουυ  χχοορρηηγγηηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  μμεε  ααππρρόόσσκκοοππττηη  θθέέαα  σσττοονν  

ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..  
  
ΆΆρρθθρροο  2288οο        
ΦΦΥΥΛΛΛΛΟΟ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  

  

11..  ΤΤαα  ΦΦύύλλλλαα  ΑΑγγώώννοοςς  εεκκδδίίδδοοννττααιι  κκααιι  ββιιββλλιιοοδδεεττοούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΟΟ..ΚΚ,,  ααππόό  ττηηνν  οοπποοίίαα  τταα  ππρροομμηηθθεεύύοοννττααιι  

οοιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  

  

22..  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  έέχχεειι  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  ππρροοσσκκοομμίίσσεειι  σσττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα..  

  

33..  ΤΤοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  σσυυννττάάσσσσεεττααιι  εειιςς  ττεεττρρααππλλοούύνν..  ΤΤοο  ππρρωωττόόττυυπποο  ππααρρααδδίίδδεεττααιι  σσττοονν  ΤΤεεχχννιικκόό  

ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ήή  σσεε  έένναανν  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς,,  ττοο  δδεεύύττεερροο  ααννττίίγγρρααφφοο  σσττοουυςς  υυππεευυθθύύννοουυςς  ττηηςς  ννιικκήήττρριιααςς  

οομμάάδδααςς,,  ττοο  ττρρίίττοο  σσττοουυςς  υυππεεύύθθυυννοουυςς  ττηηςς  ηηττττηημμέέννηηςς  οομμάάδδοοςς,,  κκααιι  ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  ππααρρααμμέέννεειι  ωωςς  σσττέέλλεεχχοοςς  

σσττοο  ββιιββλλίίοο..  

  

44..  ΗΗ  χχοορρήήγγηησσηη  ααννττιιγγρράάφφοουυ  ττοουυ  ΦΦ..ΑΑ  σσεε  ττρρίίττοουυςς  εεππιιττρρέέππεεττααιι  σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  οο  ααιιττώώνν  εεππιικκααλλεείίττααιι  

κκααιι  ααπποοδδεειικκννύύεειι  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  εεννννόόμμοουυ  σσυυμμφφέέρροοννττοοςς..  

  

ΚΚάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  εεππιιττρρέέππεεττααιι,,  κκααττόόππιινν  ααίίττηησσήήςς  ττηηςς,,    νναα  λλάάββεειι  ααννττίίγγρρααφφοο  ττωωνν  εεππίίσσηημμωωνν  φφύύλλλλωωνν  ααγγώώννωωνν    

κκάάθθεε  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  

55..  ΚΚααττάά  ττηηνν  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώνναα  ηη  οοπποοίίαα  γγίίννεεττααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  2200''  λλεεππττάά  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  

ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  σσεε  ααυυττόό  ::  

  

αα..  ΗΗ  ΔΔιιοορργγααννώώττρριιαα  ααρρχχήή..  

ββ..  ΗΗ  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  κκααιι  ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς    ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς..  

γγ..  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  ααγγωωννίίζζοοννττααιι,,  ττοο  γγήήππεεδδοο  κκααιι  ηη  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

δδ..  ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  οοννοομμααττεεππώώννυυμμοουυ  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  κκααττάά  σσεειιρράά  οορριισσμμοούύ  ττοουυςς,,  ττοουυ  ήή  ττωωνν  ΤΤεεχχννιικκώώνν  

ππααρρααττηηρρηηττώώνν    κκααιι  ττωωνν  κκρριιττώώνν  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

εε..  ΤΤαα  σσττοοιιχχεείίαα  οοννοομμααττεεππώώννυυμμοουυ  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν,,  ππρροοπποοννηηττώώνν,,  ββοοηηθθώώνν  ΠΠρροοπποοννηηττώώνν  κκλλππ..  κκάάθθεε  οομμάάδδααςς..  

  

ΌΌσσαα  ααππόό  τταα  ππρροοααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττοοιιχχεείίαα  δδεενν  εείίννααιι  ππρροοττυυππωωμμέένναα,,  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  μμεε  κκεεφφααλλααίίαα  

γγρράάμμμμαατταα..  

  

66..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα    σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  ::  

  

αα..    ΤΤοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  κκάάθθεε  ηημμίίχχρροοννοουυ  ((ττωωνν  δδεεκκααλλέέππττωωνν  ττωωνν  ΑΑ  κκααιι  ΒΒ  ηημμιιχχρρόόννωωνν  κκααττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυςς..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  ιισσόόππααλλοουυ  ααπποοττεελλέέσσμμααττοοςς  ααννααγγρράάφφεεττααιι  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηςς//ττωωνν  ππααρρααττάάσσεεωωςς//ππααρρααττάάσσεεωωνν))  

κκααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ττοο  ττεελλιικκόό    ααπποοττέέλλεεσσμμαα  κκααιι  ηη  ννιικκήήττρριιαα  οομμάάδδαα..  

ββ..    ΤΤυυχχόόνν  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοββοολλήήςς  ::  

ββ11..  ΤΤοο  οοννοομμααττεεππώώννυυμμοο  κκααιι  ηη  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  ααπποοββλληηθθέέννττοοςς..  

ββ22..  ΗΗ  οομμάάδδαα  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααννήήκκεειι..  

ββ33..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοββοολλήήςς  ααθθλληηττήή  εεππίίσσηηςς  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  οο  ααρριιθθμμόόςς  ττηηςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  ττοουυ  ααθθλληηττήή  πποουυ  

ααπποοββάάλλλλεεττααιι  κκααιι  ηη  ττυυχχόόνν  ιιδδιιόόττηηττάά  ττοουυ  σσαανν    ααρρχχηηγγοούύ  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττοουυ,,  ττηηνν  σσττιιγγμμήή  ττηηςς  ααπποοββοολλήήςς  ττοουυ..  

ββ44..  ΑΑννααλλυυττιικκήή  ππεερριιγγρρααφφήή  ττωωνν  ππρρααγγμμααττιικκώώνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν  τταα  οοπποοίίαα  έέλλααββαανν  χχώώρραα  κκααιι  ππρροοκκάάλλεεσσαανν  ττηηνν  

ααπποοββοολλήή  ττοουυ  ((ππ..χχ..  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεξξύύββρριισσηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  ααννααλλυυττιικκάά  οοιι  λλέέξξεειιςς  ήή//κκααιι  οοιι  

εεκκφφρράάσσεειιςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκαανν))..  

  

77..    ΗΗ  δδιιαακκοοππήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  σσεε  ββάάρροοςς  ττηηςς  μμιιααςς  ήή  κκααιι  ττωωνν  δδύύοο  οομμάάδδωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη    κκαατταακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  

ααπποοττεελλέέσσμμααττόόςς  ττοουυ  υυππέέρρ  ττηηςς  μμιιααςς  ααππόό  ααυυττέέςς  κκααιι  οοιι  λλόόγγοοιι  οοιι  οοπποοίίοοιι  σσυυννέέττρρεεξξαανν  γγιιαα  ττηηνν  λλήήψψηη  ττηηςς  άάννωω  

ααππόόφφαασσηηςς..  
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88..    ΕΕννσσττάάσσεειιςς  πποουυ  ττυυχχόόνν  υυπποοββλληηθθοούύνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  οορριιζζόόμμεενναα  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  ΚΚααννοοννιισσμμόό..  

  

99..  ΤΤοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  υυπποογγρράάφφεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΤΤεεχχννιικκόό  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή,,  ττοουυςς  ΚΚρριιττέέςς  κκααιι  ττοουυςς  ΔΔιιααιιττηηττέέςς  σσεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  δδεε  υυπποοββοολλήήςς  έέννσστταασσηηςς  κκααιι  ααππόό  ττοονν  ααρρχχηηγγόό  ήή  ττοονν  ππρροοπποοννηηττήή  ττηηςς  εεννιισσττάάμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς..  ΗΗ  

ππααρράάλλεειιψψηη  ήή  άάρρννηησσηη  υυπποογγρρααφφήήςς  ττοουυ  ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώνναα  ααππόό  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ααππόό  τταα  ππρροοααννααφφεερρόόμμεενναα  

ππρρόόσσωωππαα,,  δδεενν  σσυυννιισσττάά  λλόόγγοο  αακκυυρρόόττηηττάάςς  ττοουυ,,  ααπποοττεελλεείί  ππεειιθθααρρχχιικκόό  ππααρράάππττωωμμαα  ττωωνν  ππρροοσσώώππωωνν  πποουυ  

δδεενν  ττηηρροούύνν  ααυυττήήνν  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσήή  ττοουυςς  ..    

  

1100..  ΚΚααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  ηη  δδιιόόρρθθωωσσηη  ττοουυ  ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώννοοςς  εεππιιττρρέέππεεττααιι  μμόόννοο  μμεεττάά  ααππόό  

έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  ΑΑ''  δδιιααιιττηηττήή  κκααιι  ααφφοούύ  εειιδδοοπποοιιηηθθοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  εεννέέρργγεειιαα  ααυυττήή  οοιι  ααρρχχηηγγοοίί  ττωωνν  δδύύοο  οομμάάδδωωνν..  ΗΗ  

δδιιόόρρθθωωσσηη  ααυυττήή  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  εείίττεε  εευυθθύύςς  μμόόλλιιςς  δδιιααππιισσττωωθθεείί  ττοο  λλάάθθοοςς  ήή  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  

φφυυσσιικκήήςς  δδιιαακκοοππήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  νναα  μμοοννοογγρράάφφεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς    δδιιααιιττηηττέέςς..  

  

1111..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώνναα  κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  ττρρεειιςς  δδιιααιιττηηττέέςς  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  

ττρροοπποοπποοίίηησσηη,,  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ήή  δδιιόόρρθθωωσσηη  ττοουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  ααννααγγρρααφφήή  εεννσσττάάσσεεωωνν  σσεε  ααυυττόό..  ΟΟττιιδδήήπποοττεε  

δδεε  σσχχεεττιικκόό  μμεε  ττοονν  ααγγώώνναα  ππεερριιέέλλθθεειι  σσεε  γγννώώσσηη  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  μμεεττάά  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ααππόό  ααυυττοούύςς  ττοουυ  

ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώνναα,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρράάφφεεττααιι  σσττηηνν  έέκκθθεεσσηη  πποουυ  υυπποοββάάλλλλεειι  κκααθθέέννααςς  ττοουυςς  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

  

1122..  ΓΓιιαα  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττοουυ  ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώνναα  κκααιι  ττρροοπποοπποοιιήήσσεεωωνν,,  δδιιοορρθθώώσσεεωωνν  ήή  σσυυμμππλληηρρώώσσεεωωνν  

ιισσχχύύοουυνν  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ττηηςς  FFIIBBAA  

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΖΖ’’  
  

ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  --  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ––  ΜΜΗΗΔΔΕΕΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  ––  ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ  ––  
ΥΥΠΠΟΟΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ––  ΑΑΝΝΟΟΔΔΟΟΣΣ  --  ΑΑΝΝΑΑΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ    

  
ΆΆρρθθρροο  2299οο      
ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΗΗ  --  ΜΜΗΗ  ΕΕΝΝΑΑΡΡΞΞΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  --  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑ  

  

11..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ααγγώώνναα  δδεενν  άάρρχχιισσεε  ήή  οο  ααγγώώννααςς  δδιιεεκκόόππηη  σσυυννεεππεείίαα  ττηηςς  

αακκααττααλλλληηλλόόττηηττααςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  οορριιζζόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  1188  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς,,  ήή  άάλλλλωωνν  

λλόόγγωωνν  ααννωωττέέρρααςς  ββίίααςς  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  τταα  ππααρραακκάάττωω  ::  

  

αα))  ΕΕάάνν  οο  ααγγώώννααςς  δδεενν  άάρρχχιισσεε  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιεεξξααχχθθεείί  ττηηνν  ααμμέέσσωωςς  εεππόόμμεεννηη  μμέέρραα  σσττοο  ίίδδιιοο  γγήήππεεδδοο  ((υυππόό  ττηηνν  

ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  όόττιι  ττοο  γγήήππεεδδοο  έέχχεειι  κκαατταασσττεείί  κκααττάάλλλληηλλοο))  εεκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  εεππόόμμεεννηη  ττηηςς  

δδιιαακκοοππήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  ηημμέέρραα  σσυυμμππίίππττεειι  μμεε  ππααρρααμμοοννήή  άάλλλλοουυ  εεππιισσήήμμοουυ  ααγγώώνναα  σσττοονν  οοπποοίίοο  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  

μμίίαα  ααππόό  ττιιςς  ααγγωωννιιζζόόμμεεννεεςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήή  ττοουυ  ΚΚυυππέέλλλλοουυ  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ήή  ττωωνν  

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκώώνν  δδιιοορργγααννώώσσεεωωνν..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  ηη  ηημμέέρραα  κκααιι  ώώρραα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  

ααπποοφφαασσίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  ττοο  όόρργγααννοο  ήή  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  έέχχεειι  

ααννααθθέέσσεειι  ττοο  σσύύννοολλοο  ήή  μμέέρροοςς  ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ττοουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς..  ΣΣττηηνν  

ππεερρίίππττωωσσηη,,  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ττηηνν  ααμμέέσσωωςς  εεππόόμμεεννηη  μμέέρραα  ττοο  γγήήππεεδδοο  εεξξαακκοολλοουυθθεείί  νναα  εείίννααιι  αακκααττάάλλλληηλλοο,,  ηη  

γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλεειι  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  ττηηνν  χχρρήήσσηη  άάλλλλοουυ  γγηηππέέδδοουυ  εεννττόόςς  ττεεσσσσάάρρωωνν  ((44))  ηημμεερρώώνν  

εεφφααρρμμοοζζόόμμεεννωωνν  κκααττάά  τταα  λλοοιιππάά  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττωωνν  ππααρρααγγρράάφφωωνν  44,,55,,66  κκααιι  77  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1144  ττοουυ  

ππααρρόόννττοοςς,,  οο  δδεε  οορριισσμμόόςς  ττηηςς  ηημμέέρρααςς  κκααιι  ώώρραα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  ααπποοφφαασσίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  

ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  ττοο  όόρργγααννοο  ήή  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  έέχχεειι  ααννααθθέέσσεειι  ττοο  σσύύννοολλοο  ήή  μμέέρροοςς  

ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ττοουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς..    

  

ββ))  ΕΕάάνν  οο  ααγγώώννααςς  δδιιεεκκόόππηη,,  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππααρρααππάάννωω  ((υυππόό  αα))  ααππόό  ττοο  χχρροοννιικκόό  σσηημμεείίοο  σσττοο  

οοπποοίίοο  δδιιεεκκόόππηη  κκααιι  μμεε  τταα  ίίδδιιαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώννοοςς..  

  

γγ))  ΕΕάάνν  οο  ααγγώώννααςς  δδεενν  άάρρχχιισσεε  ήή  δδιιεεκκόόππηη  οορριισσττιικκάά  σσυυννεεππεείίαα  δδιιαακκοοππήήςς  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς  ήή  

ππααρροουυσσιιάάσσθθηηκκαανν  ππλλέέοονν  ττηηςς  μμίίααςς  οολλιιγγόόλλεεππττεεςς  δδιιαακκοοππέέςς  ττηηςς  ππααρροοχχήήςς  ττοουυ  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς  ήή  ττηηςς  

λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ήή  κκααιι  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν    ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,    ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  οομμάάδδαα  

εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννηη  νναα  ππρροοσσκκοομμίίσσεειι  σσττοο  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ  εεννττόόςς  δδύύοο  εερργγαασσίίμμωωνν  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  

ααγγώώνναα  ββεεββααίίωωσσηη  ααππόό  ττηηνν  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  ΗΗλλεεκκττρριισσμμοούύ  ((ΔΔΕΕΗΗ))  όόττιι  ηη  σσηημμεειιωωθθεείίσσαα  δδιιαακκοοππήή  

οοφφεείίλλεεττοο  σσττοο  δδίίκκττυυοο  ττηηςς  ήή    ββεεββααίίωωσσηη  σσεε  έέννττυυπποο  ττοουυ  ΝΝ..  11559999//11998866,,  ααππόό  ττοονν  κκαατταασσκκεευυαασσττήή//  άάλλλλωωςς  

ττοονν  εεππίίσσηημμοο  ααννττιιππρρόόσσωωπποο  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  όόττιι  οοιι  ωωςς  άάννωω  δδιιαακκοοππέέςς  

οοφφεείίλλοοννττααιι  σσττηηνν  εεσσφφααλλμμέέννηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν..    ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  

γγηηππεεδδοούύχχοοςς  οομμάάδδααςς  δδεενν  ππρροοσσκκοομμίίσσεειι  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  ββεεββααιιώώσσεειιςς  οο  ααγγώώννααςς  
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κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  υυππέέρρ  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  οομμάάδδοοςς  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  2200--00  κκααιι  ηη    υυππααίίττιιαα  οομμάάδδαα  μμηηδδεεννίίζζεεττααιι  γγιιαα  

ττοονν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ααγγώώνναα,,  μμηη  ααπποοκκλλεειιόόμμεεννηηςς  κκααιι  ττηηςς  σσυυννδδρροομμήήςς  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  δδυυσσφφήήμμιισσηη  

ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς..    

  

δδ))  ΕΕάάνν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  σσηημμεειιωωθθοούύνν  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  μμίίαα  ((11))  οολλιιγγόόλλεεππττεεςς  δδιιαακκοοππέέςς  σσττηηνν  

λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ήή  κκααιι  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηηνν  

δδιιάάρρκκεειιάά  ττοουυςς,,  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννηη  νναα  ππρροοσσκκοομμίίσσεειι  σσττοο  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ  εεννττόόςς  δδύύοο  ((22))  

εερργγαασσίίμμωωνν  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα::  αα))  ββεεββααίίωωσσηη  ααππόό  ττηηνν  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  

ΗΗλλεεκκττρριισσμμοούύ  ((ΔΔΕΕΗΗ))  όόττιι  οοιι  σσηημμεειιωωθθεείίσσεεςς  δδιιαακκοοππέέςς  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσττοο  δδίίκκττυυοο  ττηηςς  ήή  ββ))  ββεεββααίίωωσσηη  ααππόό  ττοονν  

κκαατταασσκκεευυαασσττήή  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  σσεε  έέννττυυπποο  ττοουυ  ΝΝ..  11559999//11998866,,  όόττιι  οοιι  

ωωςς  άάννωω  δδιιαακκοοππέέςς  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσττηηνν  εεσσφφααλλμμέέννηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν..    ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  οομμάάδδααςς  δδεενν  ππρροοσσκκοομμίίσσεειι  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ββεεββααίίωωσσηη  οο  ααγγώώννααςς  

κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  υυππέέρρ  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  οομμάάδδοοςς  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  2200--00  κκααιι  ηη    υυππααίίττιιαα  οομμάάδδαα  μμηηδδεεννίίζζεεττααιι  γγιιαα  

ττοονν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ααγγώώνναα,,  μμηη  ααπποοκκλλεειιόόμμεεννηηςς  κκααιι  ττηηςς  σσυυννδδρροομμήήςς  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  δδυυσσφφήήμμιισσηη  

ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς..    

  

22..  ΑΑνν  ααγγώώννααςς  δδιιαακκοοππεείί  οορριισσττιικκάά  σσυυννεεππεείίαα  εεππεειισσοοδδίίωωνν  πποουυ  δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκαανν  ααππόό  ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς,,  

ππρροοπποοννηηττέέςς,,  ππααρράάγγοοννττεεςς  ήή  οοππααδδοούύςς  ττηηςς  μμιιααςς  ήή  κκααιι  ττωωνν  δδύύοο    οομμάάδδωωνν,,  υυππααίίττιιαα  γγιιαα  ττηηνν  δδιιαακκοοππήή  

θθεεωωρρεείίττααιι  ηη  μμίίαα  ήή  κκααιι  οοιι  δδύύοο  ΚΚΑΑΕΕ..      

  

33..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  ((22)),,  οο  δδιιααιιττηηττήήςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  ::  

  

αα..  νναα  ααννααγγρράάψψεειι  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  ττηηνν  υυππααίίττιιαα  ττηηςς  δδιιαακκοοππήήςς  οομμάάδδαα..  

ββ..  νναα    κκαατταακκυυρρώώσσεειι  ττοονν  ααγγώώνναα  υυππέέρρ  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  οομμάάδδααςς  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ααυυττόό  ττηηνν  σσττιιγγμμήή  ττηηςς  

δδιιαακκοοππήήςς,,  αανν  ααυυττόό  ήήτταανν  υυππέέρρ  ττηηςς  οομμάάδδααςς  υυππέέρρ  ττηηςς  οοπποοίίααςς  κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  

γγ..  νναα  κκαατταακκυυρρώώσσεειι  ττοονν  ααγγώώνναα  μμεε  σσκκοορρ  2200--00  υυππέέρρ  ττηηςς  ααννττίίππααλληηςς  οομμάάδδααςς,,  εεφφ’’  όόσσοονν  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  

ήήτταανν  υυππέέρρ  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  ττηηςς  δδιιαακκοοππήήςς  οομμάάδδααςς,,  ηη  οοπποοίίαα  κκααιι  μμηηδδεεννίίζζεεττααιι..  

δδ..  εεάάνν  υυππααίίττιιεεςς  ττηηςς  δδιιαακκοοππήήςς  θθεεωωρρηηθθοούύνν  κκααιι  οοιι  δδύύοο  οομμάάδδεεςς,,    οο  ααγγώώννααςς  δδεενν  κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  υυππέέρρ  

οομμάάδδααςς  κκααιι  μμηηδδεεννίίζζοοννττααιι  κκααιι  οοιι  δδύύοο..  

  

44..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  ππρροοσσεελλεεύύσσεεωωςς  οομμάάδδααςς  σσττοο  γγήήππεεδδοο  όόπποουυ  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί    ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννοοςς  

ααγγώώννααςς  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  πποουυ  δδεενν  ααννάάγγοοννττααιι  σσεε  ππεερριισσττααττιικκόό  πποουυ  σσυυννιισσττάά  ααννωωττέέρραα  ββίίαα  ήή  μμηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττηηςς  

γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  σσεε  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννοο  ααγγώώνναα  ήή  ααπποοχχώώρρηησσήήςς  ττηηςς  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  κκααττάά  

ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ,,  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  υυππέέρρ  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  οομμάάδδααςς  

μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  2200--00  κκααιι  ηη  οομμάάδδαα  μμηηδδεεννίίζζεεττααιι..  ΣΣττηηνν  οομμάάδδαα  δδεε  ηη  οοπποοίίαα  δδεενν  ππρροοσσήήλλθθεε  ηη  δδεενν  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  

ήή  ααππεεχχώώρρηησσεε  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  πποοιιννέέςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  

ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

  

55..  ΗΗ  κκαατταακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  ππρρέέππεειι    νναα  γγίίννεειι  ααππόό  ττοονν  ΑΑ''  

δδιιααιιττηηττήή  κκααιι  νναα  ααννααγγρρααφφεείί  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα..    ΑΑνν  οο  δδιιααιιττηηττήήςς  δδεενν  ααννααγγρράάψψεειι  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα,,  όόππωωςς  

υυπποοχχρρεεοούύττααιι,,  υυππέέρρ  πποοίίααςς  οομμάάδδααςς  κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  κκααιι  σσεε  ββάάρροοςς  πποοίίααςς  ττοονν  δδιιέέκκοοψψεε,,  

υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ααννααφφέέρρεειι  σσττηηνν  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσήή  ττοουυ,,  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  έέλλααββεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  

ααπποοφφάάσσεειιςς..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  κκαατταακκύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  λλααμμββάάννεειι  ττοο  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττοουυ  ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώνναα  κκααιι  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  εεγγγγρράάφφωωνν  πποουυ  

θθαα  ττοουυ  υυπποοββάάλλλλεειι  ττοο  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ήή  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  44  ααρρμμοοδδίίωωςς  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννηη  ααππόό  

ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  

  

66..  ΑΑνν  οο  ααγγώώννααςς  δδιιαακκοοππεείί  σσυυννεεππεείίαα  μμηη  εεμμππρρόόθθεεσσμμηηςς  ααννττιικκααττάάσστταασσηηςς    ττωωνν  ττααμμππλλώώ  ήή  ττωωνν  σσττεεφφααννιιώώνν  ήή  

ττωωνν  μμππαασσκκεεττώώνν  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  θθρρααύύσσηηςς  ττοουυςς  εεννττόόςς  ττρριιάάνντταα  ((3300))    λλεεππττώώνν  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  

εεφφεεδδρριικκάά  ααννττίίσσττοοιιχχαα  εείίδδηη,,  οο  ααγγώώννααςς  δδιιαακκόόππττεεττααιι  οορριισσττιικκάά..  ΟΟ  δδιιααιιττηηττήήςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ααννααγγρράάψψεειι  σσττοο  

ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  ττηηνν  υυππααίίττιιαα  ττηηςς  δδιιαακκοοππήήςς  οομμάάδδαα,,  κκααιι  νναα  κκαατταακκυυρρώώσσεειι  ττοονν  ααγγώώνναα  υυππέέρρ  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  

οομμάάδδααςς  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  2200  ––  00..  ΕΕππιιππλλέέοονν  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€€..    
  
ΆΆρρθθρροο  3300οο          
ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  --    ΜΜΗΗΔΔΕΕΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

  

11..  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσεε  έένναα  ααγγώώνναα  ββααθθμμοολλοογγοούύννττααιι  μμεε  ::  
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αα..  ΔΔύύοο  ((22))  ββααθθμμοούύςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ννίίκκηηςς..  

  

ββ..  ΈΈνναα  ((11))  ββααθθμμόό  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ήήττττααςς  ((σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννηηςς  κκααιι  ττηηςς  ήήττττααςς  ααππόό  ααδδυυννααμμίίαα  όόππωωςς  

οορρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  33  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς))  ..  

  

γγ..  ΜΜηηδδέένν  ((00))  ββααθθμμόό  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ήήττττααςς  ααππόό  υυππααιιττιιόόττηητταα,,  σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  οορρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  

εεππόόμμεεννηη    ππααρράάγγρρααφφοο  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  

  

22..  ΕΕκκττόόςς  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  μμηηδδεεννιισσμμοούύ  μμιιααςς  οομμάάδδααςς,,  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  άάλλλλεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  κκααιι  λλοοιιππώώνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  κκααιι  

ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  οο  ααγγώώννααςς  κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  μμεε  σσκκοορρ  2200--00  υυππέέρρ  ττηηςς  ααννττίίππααλληηςς  οομμάάδδααςς  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  ΕΕππίίσσηημμωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ττηηςς  FFIIBBAA  κκααιι  ηη  

υυππααίίττιιαα    οομμάάδδαα  μμηηδδεεννίίζζεεττααιι  κκααιι  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ::  

  

αα..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσεε  ααγγώώνναα  ααθθλληηττώώνν,,  πποουυ  δδεενν  δδιικκααιιοούύννττααιι  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ((κκαακκήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή))  

κκααιι  εεφφ''  όόσσοονν  έέχχεειι  υυπποοββλληηθθεείί  ννοομμίίμμωωςς  κκααιι  εεμμππρροοθθέέσσμμωωςς  ηη  σσχχεεττιικκήή  έέννσστταασσηη..      

  

ββ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  μμααττααιιωωθθεείί  σσυυννέέππεειιαα  εελλλλεείίψψεεωωςς  ττηηςς    σσχχεεττιικκήήςς    άάδδεειιααςς    

ττηηςς  ααρρμμόόδδιιααςς  ααρρχχήήςς  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ..  

  

γγ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  μμααττααιιωωθθεείί  σσυυννεεππεείίαα  μμηη  εεξξεεύύρρεεσσηηςς  ααππόό  ΚΚΑΑΕΕ  άάλλλλοουυ  

γγηηππέέδδοουυ  γγιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  έέλλλλεειιψψηηςς  ττηηςς    ππρροοββλλεεππόόμμεεννηηςς  ααππόό  ττηηνν  ΝΝοομμοοθθεεσσίίαα  

άάδδεειιααςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς,,  ήή  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  αακκααττααλλλληηλλόόττηηττααςς  ττοουυ  ααρρχχιικκάά  οορριισσθθέέννττοοςς  ωωςς  έέδδρραα  ττηηςς  γγηηππέέδδοουυ  

κκααττάά  τταα  άάρρθθρραα  1144  ππααρρ..  77  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  κκααιι  88  ππααρρ..  11  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..      

  

δδ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  οοιι  ααθθλληηττέέςς  δδεενν  φφέέρροουυνν  ττοουυςς  δδιιαακκρριιττιικκοούύςς  ααρριιθθμμοούύςς,,  πποουυ  

ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττοο  σσχχεεττιικκόό  άάρρθθρροο  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααιι  εεφφ''  όόσσοονν  οο  δδιιααιιττηηττήήςς  θθεεωωρρήήσσεειι  ααδδύύννααττηη  ττηηνν  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  γγιιαα  ττοο  λλόόγγοο  ααυυττόό..  

  

εε..  ΌΌτταανν  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  οομμάάδδαα  δδεενν  δδιιααθθέέττεειι  ττοο  γγήήππεεδδοο  ττηηςς  έέττοοιιμμοο  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  3300''  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννηη  ώώρραα  έέννααρρξξήήςς  ττοουυ,,  ήή  δδεενν  ππααρρααδδώώσσεειι  σσττηηνν  ααννττίίππααλληη  

οομμάάδδαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έέξξιι  ((66))  μμππάάλλεεςς  ίίδδιιεεςς  μμεε  ααυυττήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  κκααττάάλλλληηλλεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοθθέέρρμμααννσσήή  ττηηςς..  

  

σσττ..  ΌΌτταανν  ττοο  γγήήππεεδδοο  εείίννααιι  ααννττιικκααννοοννιικκόό..  ΗΗ  εεκκττίίμμηησσηη  ττηηςς  κκααττάάσστταασσηηςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  γγίίννεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  

δδιιααιιττηηττέέςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  μμεε  ααππόόφφαασσήή  ττοουυςς,,  πποουυ  λλααμμββάάννεεττααιι  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξήή  ττοουυ..  

  

ζζ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώνναα  σσυυννεεππεείίαα  ττηηςς  έέλλλλεειιψψηηςς  ττωωνν  δδεελλττίίωωνν  ααθθλληηττιικκήήςς  ιικκααννόόττηηττααςς  ττωωνν  

ααγγωωννιιζζοομμέέννωωνν  ααθθλληηττώώνν  ήή  όότταανν  τταα  δδεελλττίίαα  ααυυττάά  δδεενν  φφέέρροουυνν  ττηηνν  ααππααιιττοούύμμεεννηη  ααππόό  ττοονν  ΝΝόόμμοο  ιιααττρριικκήή  

θθεεώώρρηησσηη..    

  

ηη..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηηςς  μμιιααςς  εεκκ  ττωωνν  ααγγωωννιιζζόόμμεεννωωνν  οομμάάδδωωνν  σσττοονν  ααγγώώνναα..  

  

θθ..  ΌΌτταανν  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  οομμάάδδαα  δδεενν  δδιιααθθέέττεειι  μμππάάλλαα  πποουυ  νναα  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσττιιςς  ααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  σσττηηνν  

ππρροοκκήήρρυυξξηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς,,  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααυυττέέςς  ττίίθθεεννττααιι..  

  

ιι..  ΣΣεε  υυπποοττρροοππήή  ΚΚΑΑΕΕ  σσττηηνν    ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  εεμμππρρόόθθεεσσμμηηςς  εεξξόόφφλληησσηηςς  ήή  κκααττααββοολλήήςς  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  

δδιιαακκααννοοννιισσμμοούύ    εεννττόόςς  ττοουυ  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοουυ  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  ΚΚααννοοννιισσμμόό  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  

ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  χχρροοννιικκοούύ  δδιιαασσττήήμμααττοοςς  ττωωνν  χχρρηημμααττιικκώώνν  ππρροοσσττίίμμωωνν  πποουυ  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  μμεε  

ττεελλεεσσίίδδιικκεεςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ,,  κκααττόόππιινν  υυπποοββοολλήήςς  σσχχεεττιικκήήςς  

ααννααφφοορράάςς  ααππόό  ττηηνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ.. 

  

33..    ΜΜιιαα  οομμάάδδαα  θθαα  χχάάννεειι  έένναανν  ααγγώώνναα  λλόόγγωω  ααδδυυννααμμίίααςς,,  αανν  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  έέχχεειι  

λλιιγγόόττεερροουυςς  ααππόό  22  ααθθλληηττέέςς  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  έέττοοιιμμοουυςς  νναα  ααγγωωννιισσττοούύνν..  ΑΑνν  ηη  οομμάάδδαα  υυππέέρρ  ττηηςς  

οοπποοίίααςς  κκαατταακκυυρρώώθθηηκκεε  οο  ααγγώώννααςς  ππρροοηηγγεείίττααιι,,  ττοο  ττρρέέχχοονν  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  κκααττάά  ττηηνν  σσττιιγγμμήή  ττηηςς  δδιιαακκοοππήήςς,,  θθαα  

ππααρρααμμεείίννεειι..  ΑΑνν  ηη  οομμάάδδαα  υυππέέρρ  ττηηςς  οοπποοίίααςς  κκαατταακκυυρρώώθθηηκκεε  οο  ααγγώώννααςς    δδεενν  ππρροοηηγγεείίττααιι,,  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  θθαα  

κκααττααγγρρααφφεείί  δδύύοο  ––  μμηηδδέένν  ((22--00))  υυππέέρρ  ττηηςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  ΕΕππίίσσηημμωωνν  

ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ττηηςς  FFIIBBAA  
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44..  ΓΓιιαα  ααγγώώνναα  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  δδεενν  έέχχεειι  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί,,  ττοο  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  ττοο  κκααττ’’  άάρρθθρροονν  44  

ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ  όόρργγααννοο  ήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ,,  ααπποοφφαασσίίζζεειι  ττηηνν  εεππααννάάλληηψψήή  ττοουυ  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  πποουυ  

ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΝΝόόμμοο  ήή  ττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυττήή  οοιι  κκυυρρώώσσεειιςς  σσεε  ββάάρροοςς  ττωωνν  

ππρροοσσώώππωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  ααννααγγρρααφφεείί  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  κκααιι  ιισσχχύύοουυνν  

ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηηνν  εεππααννάάλληηψψήή  ττοουυ.. 

 

  
ΆΆρρθθρροο  3311οο        
ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ  

  

11..  ΤΤαα  ααφφοορρώώνντταα  ττηηνν  αανναακκήήρρυυξξηη  ττηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιααςς  οομμάάδδααςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  ββααθθμμοολλοογγιικκήή  κκααττάάττααξξηη  

ττωωνν  οομμάάδδωωνν  πποουυ  έέλλααββαανν  μμέέρροοςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  θθέέμμαατταα,,  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεκκάάσσττοοττεε  εεκκδδιιδδόόμμεεννηη  

ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

  

22..  ΚΚααττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  κκάάθθεε  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήή  κκααιι  φφάάσσεεώώνν  ττοουυ  κκααιι  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ιισσοοββααθθμμίίααςς  οομμάάδδωωνν  γγιιαα  

όόλλεεςς  ττιιςς  θθέέσσεειιςς,,  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  όόσσαα  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσεε  κκάάθθεε  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη,,  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  ρρυυθθμμίίζζεεττααιι  ττοο  

σσύύσσττηημμαα  πποουυ  θθαα  εεφφααρρμμοοσσττεείί  σσεε  κκάάθθεε  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα,,  όόππωωςς  ππ..χχ..  ααγγώώννεεςς  κκααττάάττααξξηηςς,,  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττωωνν  

μμεεττααξξύύ  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  πποουυ  ιισσοοββααθθμμοούύνν,,  ααγγώώννωωνν  κκ..λλ..ππ..  

  

ΆΆρρθθρροο  3322οο        
ΥΥΠΠΟΟΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  --    ΑΑΝΝΟΟΔΔΟΟΣΣ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ  

  

11..  ΟΟ  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  πποουυ  υυπποοββιιββάάζζοοννττααιι  ααγγωωννιισσττιικκάά  ααππόό  κκάάθθεε  κκααττηηγγοορρίίαα,,  σσττηηνν  ααμμέέσσωωςς  

κκααττώώττεερρηη  κκααθθώώςς  κκααιι  οο  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  πποουυ  ππρροοββιιββάάζζοοννττααιι  σσττηηνν  ααμμέέσσωωςς  ααννώώττεερρηη,,  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  

ααππόό  ττιιςς  οοιικκεείίεεςς  ΠΠρροοκκηηρρύύξξεειιςς    ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν..  

  

22..  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  ΠΠρροοκκηηρρύύξξεειιςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  κκααιι  ττηηνν  ββααθθμμοολλοογγιικκήή  

κκααττάάττααξξηη  υυπποοββιιββάάζζοοννττααιι,,  κκααττααλλααμμββάάννοουυνν  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς  θθέέσσεειιςς  ττοουυ  ββααθθμμοολλοογγιικκοούύ  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ααμμέέσσωωςς  

κκααττώώττεερρηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς..  ΤΤυυχχόόνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  ααννααδδιιάάρρθθρρωωσσηη  κκααττηηγγοορριιώώνν  δδεενν  εεππηηρρεεάάζζεειι  ττοονν  κκααττάά  τταα  

άάννωω  υυπποοββιιββαασσμμόό..  

  

33..  ΙΙ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοββοολλήήςς  οομμάάδδααςς  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααττάά  ττηηνν  

δδιιάάρρκκεειιαα  ααυυττήήςς  κκααιι  έέωωςς  ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς,,  μμεε  ττεελλεεσσίίδδιικκηη  

ααππόόφφαασσηη  ττωωνν  ααρρμμοοδδίίωωνν  ΟΟρργγάάννωωνν  γγιιαα  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  ήή  ττωωνν  

ιισσχχυυόόννττωωνν  κκααννοοννιισσμμώώνν  ήή  ααπποοχχώώρρηησσηηςς  οομμάάδδααςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  έέωωςς  

ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς,,  εεππέέρρχχοοννττααιι  οοιι  εεξξήήςς  σσυυννέέππεειιεεςς::  

  

αα..  αακκυυρρώώννοοννττααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  όόλλωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  κκααττάά  ττηηνν  οοιικκεείίαα  

ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο,,    

ββ..  δδεενν  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  κκααιι  ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  κκααιι  ΚΚύύππεελλλλοο  σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι  μμεε  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  οομμάάδδεεςς..  

γγ..  ηη  άάννωω  οομμάάδδαα  κκααττααττάάσσσσεεττααιι  ττεελλεευυττααίίαα  σσττοονν  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττοουυ  

οοιικκεείίοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..    

  

ΙΙΙΙ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοββοολλήήςς  δδεεύύττεερρηηςς  οομμάάδδααςς  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααττάά  

ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ααυυττήήςς  κκααιι  έέωωςς  ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς,,  μμεε  

ττεελλεεσσίίδδιικκηη  ααππόόφφαασσηη  ττωωνν  ααρρμμοοδδίίωωνν  ΟΟρργγάάννωωνν  γγιιαα  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  

ήή  ττωωνν  ιισσχχυυόόννττωωνν  κκααννοοννιισσμμώώνν ήή  ααπποοχχώώρρηησσηηςς  οομμάάδδααςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  

έέωωςς  ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς,,  εεππέέρρχχοοννττααιι  οοιι  εεξξήήςς  σσυυννέέππεειιεεςς::    

11..  αακκυυρρώώννοοννττααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  όόλλωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  κκααττάά  ττηηνν  οοιικκεείίαα  

ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο,,    

22..  δδεενν  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  κκααιι  ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  κκααιι  ΚΚύύππεελλλλοο  σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι  μμεε  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  οομμάάδδεεςς..  

33..  ηη  άάννωω  οομμάάδδαα  κκααττααττάάσσσσεεττααιι  ππρροοττεελλεευυττααίίαα  σσττοονν  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττοουυ  

οοιικκεείίοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  

ΙΙΙΙΙΙ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοββοολλήήςς  ττρρίίττηηςς  οομμάάδδααςς  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααττάά  ττηηνν  

δδιιάάρρκκεειιαα  ααυυττήήςς  κκααιι  έέωωςς  ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς,,  μμεε  ττεελλεεσσίίδδιικκηη  

ααππόόφφαασσηη  ττωωνν  ααρρμμοοδδίίωωνν  ΟΟρργγάάννωωνν  γγιιαα  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  ήή  ττωωνν  

ιισσχχυυόόννττωωνν  κκααννοοννιισσμμώώνν ήή  ααπποοχχώώρρηησσηηςς  οομμάάδδααςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  έέωωςς  

ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς,,,,  εεππέέρρχχοοννττααιι  οοιι  εεξξήήςς  σσυυννέέππεειιεεςς::    
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11..  αακκυυρρώώννοοννττααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  όόλλωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  κκααττάά  ττηηνν  οοιικκεείίαα  

ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο,,    

22..  δδεενν  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  κκααιι  ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  κκααιι  ΚΚύύππεελλλλοο  σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι  μμεε  ττιιςς  υυππόόλλοοιιππεεςς  οομμάάδδεεςς,,  

33..  ηη  άάννωω  οομμάάδδαα  κκααττααττάάσσσσεεττααιι  ττρρίίττηη  ααππόό  ττοο  ττέέλλοοςς  σσττοονν  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  

ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  

44..  ΗΗ  ίίδδιιαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα  αακκοολλοουυθθεείίττααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοββοολλήήςς  κκααιι  άάλλλλωωνν  οομμάάδδωωνν..  

55..  ΠΠλλέέοονν  ττωωνν  δδύύοο  οομμάάδδωωνν  πποουυ  κκααττέέλλααββαανν  ττιιςς  δδύύοο  ((22))  ττεελλεευυττααίίεεςς  θθέέσσεειιςς  ττιιςς  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  

ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  όόλλεεςς  οοιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  ααπποοββάάλλλλοοννττααιι    ήή  ααπποοχχωωρροούύνν  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ααννωωττέέρρωω,,  υυπποοββιιββάάζζοοννττααιι  σσττηηνν  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήή  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς..  HH  

σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  κκεεννοούύ  πποουυ  θθαα  δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί  σσττοονν  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  πποουυ  θθαα  σσυυμμμμεεττάάσσχχοουυνν  σσττοο  

ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  σσυυννεεππεείίαα  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  ααπποοββοολλήήςς,,  ((ππλλέέοονν  ττωωνν  δδύύοο  

οομμάάδδωωνν  πποουυ  κκααττεεττάάγγηησσαανν  σσττιιςς  22  ππρρώώττεεςς  θθέέσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσττηηνν  ΑΑ11  

ΕΕθθννιικκήή  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ββάάσσεειι  ττηηςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς))  θθαα  γγίίννεειι  μμεε  ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  ττηηςς  ήή  ττωωνν  κκεεννώώνν  θθέέσσεεωωνν  ααππόό  ττιιςς  

οομμάάδδεεςς  ττοουυ  εεππόόμμεεννοουυ  ήή  ττωωνν  εεππόόμμεεννωωνν  κκααττάά  σσεειιρράά  σσττοο  ββααθθμμοολλοογγιικκόό  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ααμμέέσσωωςς  κκααττώώττεερρηηςς  

κκααττηηγγοορρίίααςς  ((ΑΑ22)),,  ΣΣωωμμααττεείίοουυ//ωωνν  ήή  ΚΚααλλααθθοοσσφφααιιρριικκώώνν  ΑΑννωωννύύμμωωνν  ΕΕττααιιρρεειιώώνν  ήή  ΤΤΑΑΚΚ  κκααιι  μμέέχχρριι  ττηηνν  44ηη  

θθέέσσηη  ττοουυ  ββααθθμμοολλοογγιικκοούύ  ππίίνναακκαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηςς  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς,,  

μμεεττάά  ττηηνν  κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  σσχχεεττιικκοούύ  εεγγγγρράάφφοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  σσεε  

σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1111  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  

ΚΚααττηηγγοορρίίααςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοββοολλήήςς  ππεερριισσσσοοττέέρρωωνν  ττωωνν  δδύύοο  ((22))  οομμάάδδωωνν  γγιιαα  ττηηνν  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  

κκεεννοούύ    πποουυ  θθαα  δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί  σσττοονν  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  πποουυ  θθαα  σσυυμμμμεεττάάσσχχοουυνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  

εεππόόμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  μμεεττάά  ττηηνν  ππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  δδύύοο  θθέέσσεεωωνν  κκααττάά  τταα  ααννωωττέέρρωω  ααππόό  ττηηνν  ττρρίίττηη  

κκααιι  ττηηνν  ττέέττααρρττηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττηηςς  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  

ππεερριιόόδδοουυ,,  ηη  ΕΕΟΟΚΚ  κκααιι  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέχχοουυνν  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  χχοορρηηγγήήσσοουυνν  ««wwiilldd  ccaarrdd»»  ((ΕΕιιδδιικκήή  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηη))  

μμεεττάά  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  σσυυμμφφωωννίίαα  ττοουυςς  κκααιι  ττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττωωνν  ΔΔΣΣ    ττηηςς  ΕΕΟΟΚΚ  κκααιι  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..      

  

ΤΤαα  κκρριιττήήρριιαα  κκααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  χχοορρήήγγηησσηηςς  ττηηςς  ““wwiilldd  ccaarrdd””  ((ΕΕιιδδιικκήή  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς))  έέχχοουυνν  κκααθθοορριισσθθεείί  ααππόό  

ττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  πποουυ  σσυυγγκκρροοττήήθθηηκκεε  ήή  θθαα  σσυυγγκκρροοττηηθθεείί  μμεε  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ττηηςς  ΕΕΟΟΚΚ  κκααιι  ττοουυ  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  εεππιισσυυννάάππττοοννττααιι  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ααπποοττεελλοούύνντταα  ααννααππόόσσππαασσττοο  ττμμήήμμαα  ττοουυ  ωωςς  

ΕΕιιδδιικκόόςς  ΚΚααννοοννιισσμμόόςς  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς..  

  

66..  ΔΔεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ππρροοσσφφυυγγήή  ααππόό  ΚΚΑΑΕΕ    κκααττάά  άάλλλληηςς  ΚΚΑΑΕΕ  γγιιαα  ππααρρααββάάσσεειιςς  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  ήή  

ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  ηη  κκααττααγγγγεελλίίαα  

ααφφοορράά  λλόόγγοουυςς  πποουυ  έέγγιινναανν  γγννωωσσττοοίί  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς..    

  

77..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττααγγγγεελλίίααςς  ––  ππρροοσσφφυυγγήήςς  γγιιαα  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  

ννοομμοοθθεεσσίίααςς  ήή  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν,,  ηη  ααππόόφφαασσηη  πποουυ  ττυυχχόόνν  θθαα  εεκκδδοοθθεείί  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοββοολλήή  οομμάάδδααςς  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  

κκααττεεττάάγγηη  ααππόό  ττηηνν  99ηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  κκααιι  μμεεττάά,,  δδεενν  εεμμπποοδδίίζζεειι  ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττοουυ  

ππίίνναακκαα  ττηηςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  ττοο  κκύύρροοςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττωωνν  ppllaayy  ––  ooffff  

πποουυ  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν,,  αανν  ηη  ππρροοσσφφυυγγήή  δδεενν  εεππηηρρεεάάζζεειι  ττηηνν  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  ββααθθμμοολλοογγιικκοούύ  ππίίνναακκαα  όόσσοονν  

ααφφοορράά  ττιιςς  θθέέσσεειιςς    11--88..  

  

88..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  οομμάάδδαα  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  ππρροοββιιββάάσσττηηκκεε  κκααττάά  τταα  άάννωω  σσττηηνν  ΑΑ11  

ΕΕθθννιικκήή  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ήή  οομμάάδδαα  πποουυ  έέχχεειι  ααπποοκκττήήσσεειι  δδιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  

ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ββααθθμμοολλοογγιικκήή  κκααττάάττααξξηη    ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηςς  

ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  δδεενν  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  ττηηνν  

θθέέσσηη  ττηηςς  κκααττααλλααμμββάάννεειι  ηη  οομμάάδδαα  ττοουυ  εεππόόμμεεννοουυ  κκααττάά  σσεειιρράά  σσττοο  ββααθθμμοολλοογγιικκόό  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ααμμέέσσωωςς  

κκααττώώττεερρηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ((ΑΑ22)),,  ΣΣωωμμααττεείίοουυ,,  κκααιι  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττηηνν  

ππααρράάγγρρααφφοο  55  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς..    

  

99..  ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  οομμάάδδαα  ΚΚΑΑΕΕ  ήή  ΣΣωωμμααττεείίοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  σσεε  ααγγώώνναα  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  άάλλλληηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  ,,  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  

ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ττηηνν  ίίδδιιαα  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  οομμάάδδαα  ΚΚΑΑΕΕ  ήή  

ΣΣωωμμααττεείίοο  έέχχεειι  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  σσεε  ααγγώώνναα  ΚΚυυππέέλλλλοουυ,,  σσττηηνν  κκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  μμεε  ββάάσσηη  ττηηνν  

ββααθθμμοολλοογγιικκήή  κκααττάάττααξξηη  άάλλλληηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς,,  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  σσττοο  

ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααττάά  ττηηνν  ίίδδιιαα  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο..  

  

1100..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  οοιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  θθαα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  

ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001188--22001199,,  δδεενν  λλάάββοουυνν  ττοο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  σσττοο  άάρρθθρροο  7777αα  ττοουυ  νν..  
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22772255//11999999,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι,,  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  γγιιαα  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα,,    

ηη  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  κκεεννοούύ  πποουυ  θθαα  δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί,,  μμεεττάά  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  

σσττοονν  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚώώδδιικκαα  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  

άάρρθθρροουυ  7777ΑΑ  ππααρρ..  33  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4411  ττοουυ  νν..  

44006611//22001122  σσττοονν  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  πποουυ  θθαα  σσυυμμμμεεττάάσσχχοουυνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα,,  θθαα  γγίίννεειι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  

τταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  55  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς..    

  

ΆΆρρθθρροο  3333οο        
ΑΑΝΝΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  

  

  ΗΗ  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα    γγιιαα  ττηηνν  λλήήψψηη  ττηηςς    ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα    ττηηνν  ααννααββοολλήή    ττοουυ    ααγγώώνναα    ααννήήκκεειι  σσττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  

ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑΚΚ..ΕΕ  ήή  σσττοο  όόρργγααννοο  ήή  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  έέχχεειι  ααννααθθέέσσεειι  ττοο  σσύύννοολλοο  ήή  μμέέρροοςς  

ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ττοουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς..  

  

  ΗΗ  ααννααββοολλήή  ππρρέέππεειι  νναα  γγννωωσσττοοπποοιιεείίττααιι  σσττιιςς  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννεεςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  κκααιι  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  εεμμππλλεεκκόόμμεεννοουυςς  

ααρρμμόόδδιιοουυςς  φφοορρεείίςς,,  2244  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ώώρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  ααυυττοούύ..    

  

  ΓΓιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ααγγώώνναα  πποουυ  ααννααββλλήήθθηηκκεε  ήή  μμααττααιιώώθθηηκκεε  εεππιιλλααμμββάάννεεττααιι  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  

ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ήή  ττοο  όόρργγααννοο  ήή  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  έέχχεειι  ααννααθθέέσσεειι  ττοο  σσύύννοολλοο  ήή  μμέέρροοςς  ττωωνν  

ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ττοουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς,,  πποουυ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  οορρίίσσεειι  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  

ττοουυ  ααγγώώνναα  ττοο  σσυυννττοομμόόττεερροο  δδυυννααττόόνν..  

  

  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  ααννααββοολλήή  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννοουυ  ααγγώώνναα  ααππόό  τταα  ααρρμμόόδδιιαα  όόρργγαανναα  αακκόόμμηη  κκααιι  σσεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  σσυυννααιιννοούύνν  ππρροοςς  ττοούύττοο  οοιι  ααγγωωννιιζζόόμμεεννεεςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..    

  

  ΤΤοο  ΠΠρροοεεδδρρεείίοο  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  εείίννααιι  ααδδύύννααττηη  ηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ,,  ήή  

ααυυττώώνν  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι    ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  οορργγάάννοουυ  ήή  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  

εεννεερργγεείί  κκααιι  νναα  ααπποοφφαασσίίζζεειι    σσύύμμφφωωνναα  μμεε  όόσσαα  οορρίίζζοοννττααιι  σσττοο  ππααρρόόνν  άάρρθθρροο..  

  

  ΩΩςς  ηημμέέρρεεςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώννωωνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  οορρίίζζοοννττααιι  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  κκααιι  ηη  ΚΚυυρριιαακκήή,,  εεκκττόόςς  ττωωνν  

ππεερριιππττώώσσεεωωνν  πποουυ  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  υυφφίίσσττααννττααιι  κκεεννέέςς  ηημμεερροομμηηννίίεεςς,,  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ττοο  ΔΔΣΣ  ήή  ηη  

ααρρμμόόδδιιαα  ΕΕππιιττρροοππήή  δδύύννααττααιι  νναα    οορρίίσσεειι  εεμμββόόλλιιμμεεςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς..    

  

  ΑΑγγώώννεεςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  μμίίαα  ((11))  οομμάάδδαα  ηη  οοπποοίίαα  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  κκααιι  σσεε  

εευυρρωωππααϊϊκκέέςς  δδιιοορργγααννώώσσεειιςς,,  δδύύννααννττααιι  νναα  μμεεττααττεεθθοούύνν  ττηηνν  ΔΔεευυττέέρραα..    

  

  ΑΑγγώώννααςς  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ΚΚυυρριιαακκήή,,  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  μμεεσσοολλααββεείί  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  

μμιικκρρόόττεερροο  ττωωνν  σσααρράάνντταα  οοκκττώώ  ((4488))  ωωρρώώνν  ααππόό  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννοουυςς  ααγγώώννεεςς  εευυρρωωππααϊϊκκώώνν  

δδιιοορργγααννώώσσεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  δδύύοο  ((22))  σσυυμμμμεεττεεχχοουυσσώώνν  ΚΚΑΑΕΕ    

  

  ΑΑγγώώννααςς  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  εεκκττόόςς  ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκοουυ,,  μμεε  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  σσττηηνν  

φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηη  ΚΚΑΑΕΕ,,  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  μμεεσσοολλααββεείί  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  μμιικκρρόόττεερροο  ττωωνν  σσααρράάνντταα  οοκκττώώ  

((4488))  ωωρρώώνν  ααππόό  ττοονν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννοο  ααγγώώνναα  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  εευυρρωωππααϊϊκκώώνν  δδιιοορργγααννώώσσεεωωνν  μμιιααςς  εεκκ  ττωωνν  

δδύύοο  σσυυμμμμεεττεεχχοουυσσώώνν  ΚΚΑΑΕΕ..  

  

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΗΗ’’  
ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΟΟ  ––  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  

  
ΆΆρρθθρροο  3344οο        
ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΥΥ  ––  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΥΥ  ΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  
ΚΚΑΑΡΡΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  --  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΥΥ  ΩΩΣΣ  ΕΕΝΝΤΤΕΕΤΤΑΑΛΛΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  
//ΡΡΑΑΔΔΙΙΟΟΦΦΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΥΥ  

  

ΣΣττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,    
  
ΑΑ..  δδιικκααίίωωμμαα  εελλεεύύθθεερρηηςς  εειισσόόδδοουυ  έέχχοουυνν::  
αα..  ΟΟιι  ττρρεειιςς  ((33))  δδιιααιιττηηττέέςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΕΕιιδδιικκάά  σσττοονν  ττεελλιικκόό  ααγγώώνναα  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ττωωνν  ppllaayy  ooffff  δδιικκααίίωωμμαα  

εελλεεύύθθεερρηηςς  εειισσόόδδοουυ  έέχχοουυνν  όόλλοοιι  οοιι  δδιιααιιττηηττέέςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  λλάάββοουυνν  μμέέρροοςς  σσττηηνν  κκλλήήρρωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  

δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττωωνν  ττεελλιικκώώνν..  
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ββ..  ΟΟιι  ππααρρααττηηρρηηττέέςς  ττηηςς  ΔΔΕΕΑΑΒΒ  ττοουυ  ααγγώώνναα  ((εεππιιδδεειικκννύύοοννττααςς  ττηηνν  ππρράάξξηη  οορριισσμμοούύ  ττοουυςς  γγιιαα  ττοονν  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ααγγώώνναα))..  

γγ..  ΟΟ  ππααρρααττηηρρηηττήήςς  δδιιααιιττηησσίίααςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

δδ..  ΟΟιι  ΤΤεεχχννιικκοοίί  ΠΠααρρααττηηρρηηττέέςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

εε..  ΟΟιι  ΚΚρριιττέέςς//ΣΣηημμεειιωωττέέςς  ((ΓΓρρααμμμμααττεείίαα))  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  εεννηημμεερρώώννεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  ττηηνν  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚΑΑΕΕ  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοουυςς  δδιικκααιιοούύμμεεννοουυςς  εελλεευυθθέέρρααςς  

εειισσόόδδοουυ  σσεε  κκάάθθεε  ααγγωωννιισσττιικκήή..  

    

ΒΒ..  ΕΕίίσσοοδδοοςς  μμεε  εειιδδιικκέέςς  ττααυυττόόττηηττεεςς  ήή  άάλλλλοο  ααπποοδδεειικκττιικκόό  μμέέσσοο  
αα..  ΟΟιι  εεννττεεττααλλμμέέννοοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  κκααιι  ρρααδδιιοοφφωωννιικκώώνν  σσττααθθμμώώνν,,  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  

έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  κκααιι  ρρααδδιιοοφφωωννιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννωωνν  

ττοουυςς  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  ππρροοσσττηηθθέέννττεεςς  ααππόό  ττοονν  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσττααθθμμόό  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττηηςς  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννηηςς  μμεε  ττοονν  

άάννωω  σσττααθθμμόό  σσττααττιισσττιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  έέχχοουυνν  δδιικκααίίωωμμαα  εειισσόόδδοουυ  μμεε  ττηηνν  εεππίίδδεειιξξηη  εειιδδιικκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς  ήή  

άάλλλλοουυ  ααπποοδδεειικκττιικκοούύ  εεγγγγρράάφφοουυ  πποουυ  θθαα  ααπποοδδεειικκννύύεειι  ττηηνν  σσχχέέσσηη  ττοουυςς  μμεε  ττοο    ττηηλλεεοοππττιικκόό  //  κκααιι  

ρρααδδιιοοφφωωννιικκόό  σσττααθθμμόό  

  

ββ..  ΟΟιι  κκάάττοοχχοοιι  δδεελλττίίωωνν  εελλεεύύθθεερρηηςς  εειισσόόδδοουυ  ττοουυ  ΠΠΣΣΑΑΤΤ,,  ττωωνν  ΕΕννώώσσεεωωνν  ΣΣυυνντταακκττώώνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  

ααννααγγννωωρριισσθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΠΠΟΟΕΕΣΣΥΥ  κκααιι  ττωωνν  δδηημμοοσσιιοογγρρααφφιικκώώνν  δδιιααππιισσττεεύύσσεεωωνν  πποουυ  εεκκδδίίδδοοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  

κκααιι  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

  

ΗΗ  εείίσσοοδδοοςς  ττωωνν  φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ//φφωωττοοεειιδδηησσεεοογγρράάφφωωνν  γγίίννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  εεππίίδδεειιξξηη  ττωωνν  δδεελλττίίωωνν  ααννααγγννώώρριισσηηςς  

εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΦΦωωττοορρεεππόόρρττεερρ  ΕΕλλλλάάδδααςς  κκααιι  ττυυχχόόνν  άάλλλλωωνν  

ααννααγγννωωρριισσμμέέννωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  δδηημμοοσσιιοογγρρααφφιικκώώνν  εεννώώσσεεωωνν  φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  τταα  εειιδδιικκάά  

δδεελλττίίαα  ααννααγγννωωρρίίσσεεωωςς  πποουυ  εεκκδδίίδδοουυνν  οοιι  ααννωωττέέρρωω  εεννώώσσεειιςς  κκααιι  θθεεωωρροούύννττααιι  ααππόό  ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  ΑΑρρχχέέςς,,  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  κκεείίμμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  θθεεωωρροούύννττααιι  ππρροοςς  ττοούύττοο  κκααιι  ααππόό  ττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  

ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  κκααιι  φφέέρροοννττααςς    ττοο  εεππίίσσηημμοο  γγιιλλέέκκοο  ττωωνν  φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ//φφωωττοοεειιδδηησσεειιγγρράάφφωωνν  ττηηςς  

δδιιοορργγααννώώττρριιααςς  ααρρχχήήςς..    

  

γγ..  ΟΟιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττοουυ  ΕΕΣΣΚΚΑΑΝΝ  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ddooppiinngg  ccoonnttrrooll  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

ΓΓ..  ΔΔιικκααιιοούύμμεεννοοιι  ΕΕιισσόόδδοουυ  μμεε  ΔΔιιααππιισσττεεύύσσεειιςς  χχοορρηηγγοούύμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  
αα..  ΤΤαα  μμέέλληη  ττηηςς  σσττααττιισσττιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν..  

ββ..  ΤΤοο  ΑΑσσττυυννοομμιικκόό  ΠΠρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ΥΥπποοδδιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΑΑννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ΒΒίίααςς  σσττοουυςς  ΑΑθθλληηττιικκοούύςς  ΧΧώώρροουυςς..  

γγ..  ΟΟιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττηηςς  εεππίίσσηημμηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  πποουυ  έέχχεειι  εεππιιλλεεχχθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  μμααγγννηηττοοσσκκόόππηησσηη  

ττωωνν  ααγγώώννωωνν..  

δδ..  ΟΟ  εεππόόππττηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν..    

εε..  ΟΟιι  εελλεεγγκκττέέςς  ααννττιιππααρροοχχώώνν  ττωωνν  χχοορρηηγγώώνν//  ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  μμεε  δδιιααππιισσττεεύύσσεειιςς  

χχοορρηηγγοούύμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  φφέέρροουυνν  φφωωττοογγρρααφφίίαα  ττοουυ  κκααττόόχχοουυ  ττοουυςς..  

σσττ..  ΟΟιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  μμεε  δδιιααππιισσττεεύύσσεειιςς  χχοορρηηγγοούύμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,πποουυ  φφέέρροουυνν  

φφωωττοογγρρααφφίίαα  ττοουυ  κκααττόόχχοουυ  ττοουυςς  κκααιι  θθαα  έέχχοουυνν  ππλλήήρρηη  ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ..  

ζζ..  ΟΟιι  υυππεεύύθθυυννοοιι  αασσφφααλλεείίααςς  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  μμεε  δδιιααππιισσττεεύύσσεειιςς  χχοορρηηγγοούύμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  φφέέρροουυνν  

φφωωττοογγρρααφφίίαα  ττοουυ  κκααττόόχχοουυ  ττοουυςς  κκααιι  θθαα  έέχχοουυνν  ππλλήήρρηη  ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ..  

ηη..  ΟΟ  υυππεεύύθθυυννοοςς  ττοουυ  ΓΓρρααφφεείίοουυ  ΤΤύύπποουυ  ττηηςς  εεκκάάσσττοοττεε  ΚΚΑΑΕΕ  μμεε  δδιιααππιισσττεεύύσσεειιςς  χχοορρηηγγοούύμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,    οοιι  οοπποοίίεεςς  φφέέρροουυνν  φφωωττοογγρρααφφίίαα  ττοουυ  κκααττόόχχοουυ  ττοουυςς  κκααιι  θθαα  έέχχοουυνν  ππρρόόσσββαασσηη  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυ  

γγηηππέέδδοουυ  ααυυσσττηηρράά  κκααιι  μμόόννοο  γγιιαα  δδηημμοοσσιιοογγρρααφφιικκήή  κκάάλλυυψψηη..  

  

ΔΔ..  ΔΔιικκααιιοούύμμεεννοοιι  ΕΕιισσόόδδοουυ  μμεε  DDaayy  PPaassss  ((ηημμεερρήήσσιιαα  κκάάρρτταα))  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  
Οι κάτοχοι του DDaayy  PPaassss  ((ηημμεερρήήσσιιααςς  κκάάρρττααςς))  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ.. 

  

ΕΕ..  ΕΕππίίσσηηςς  δδιικκααίίωωμμαα  εειισσόόδδοουυ  σσττοο  γγήήππεεδδοο  μμεε  εευυθθύύννηη  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  κκααττάά  ττηηνν  ηημμέέρραα  
ττοουυ  ααγγώώνναα  έέχχοουυνν::  
  ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  κκααιι  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  

ττοουυ  ααγγώώνναα  φφέέρροοννττααςς  ττηηνν  εειιδδιικκήή  δδιιααππίίσσττεευυσσηη  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  ΣΣχχεεττιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  θθαα  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  σσττοονν  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  εερργγάάσσιιμμηη  ππρριινν  ααππόό  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

  ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  αασσφφααλλεείίααςς  πποουυ  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίοο  γγιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  φφοορρώώννττααςς  ττηηνν  εειιδδιικκήή  

σσττοολλήή  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  sseeccuurriittyy..  ΣΣχχεεττιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  θθαα  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  

εερργγάάσσιιμμηη  ππρριινν  ααππόό  ππρριινν  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  
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  ΟΟιι  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοοιι  πποουυ  έέχχοουυνν  δδιιααππιισσττεευυθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσεε  ααγγώώννεεςς  υυψψηηλλοούύ  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς,,  

όόπποουυ  έέχχεειι  ααπποοφφαασσιισσθθεείί  μμεε  ττηη  σσύύμμφφωωννηη  γγννώώμμηη  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  ηη  έέκκδδοοσσηη  ηημμεερρήήσσιιωωνν  δδιιααππιισσττεεύύσσεεωωνν  γγιιαα  ττοο  

σσύύννοολλοο  ττοουυ  ΤΤύύπποουυ..    

  

ΆΆρρθθρροο  3355οο        
ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  --  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  
ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

  

ΑΑ..  ΔΔιικκααίίωωμμαα  εελλεευυθθέέρρααςς  εειισσόόδδοουυ  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  κκααιι  ππααρρααμμοοννήήςς  σσττοονν  ππάάγγκκοο  κκάάθθεε  ααγγωωννιιζζόόμμεεννηηςς  

οομμάάδδααςς  έέχχοουυνν  οοιι  εεξξήήςς::  

  

ΤΤαα  μμέέλληη  ττηηςς  ααπποοσσττοολλήήςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  πποουυ  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ::  

    

  ΔΔώώδδεεκκαα  ((1122))  ααθθλληηττέέςς..  

  ΈΈννααςς  ((11))  ππρροοπποοννηηττήήςς..  

  ΈΈωωςς  δδύύοο    ((22))  ββοοηηθθοοίί  ππρροοπποοννηηττήή..  

  ΈΈννααςς  ((11))  tteeaamm  mmaannaaggeerr..  

  ΣΣυυννοολλιικκάά  δδεεκκααέέξξιι    ((1166))  άάττοομμαα  γγιιαα  κκάάθθεε  οομμάάδδαα  πποουυ  λλααμμββάάννεειι  μμέέρροοςς  σσττοονν    ααγγώώνναα..  

  

ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι  οο  tteeaamm  mmaannaaggeerr  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  φφέέρρεειι  ττηηνν  εειιδδιικκήή  δδιιααππίίσσττεευυσσηη  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  
  
ΒΒ..  ΔΔιικκααίίωωμμαα  εελλεευυθθέέρρααςς  εειισσόόδδοουυ  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  κκααιι  ππααρρααμμοοννήήςς  ππααρράάππλλεευυρραα  ττοουυ  ππάάγγκκοουυ  κκάάθθεε  

ααγγωωννιιζζόόμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  έέχχοουυνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  κκααιι  οοιι  εεξξήήςς::  

  

  ΈΈννααςς  ((11))  φφυυσσιιοοθθεερρααππεευυττήήςς..  

  ΈΈννααςς  ((11))  γγυυμμνναασσττήήςς..  

  ΈΈννααςς  ((11))  φφρροοννττιισσττήήςς..  

  ΈΈννααςς  ((11))  δδιιεερρμμηηννέέααςς..  

  ΈΈννααςς  ((11))  σσττααττιισσττιικκοογγρράάφφοοςς,,    

  ΈΈννααςς  ((11))  σσυυννοοδδόόςς  οομμάάδδοοςς..  

  ΟΟ  ιιααττρρόόςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  

  

ΉΉττοοιι  εεππττάά    ((77))  άάττοομμαα  κκααιι  εεππίί  ππλλέέοονν  δδύύοο  ((22))  άάττοομμαα  πποουυ  έέχχοουυνν  ααπποοδδεεδδεειιγγμμέένναα  σσχχέέσσηη,,  ήή  εεξξάάρρττηησσηη  μμεε  

ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ,,    πποουυ  φφέέρροουυνν  όόλλαα  ττιιςς  εειιδδιικκέέςς  δδιιααππιισσττεεύύσσεειιςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..    

  

ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  ππααρρααμμοοννήή  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  οοιιοουυδδήήπποοττεε,,  οο  οοπποοίίοοςς  δδεενν  φφέέρρεειι  ττηηνν  εειιδδιικκήή  

δδιιααππίίσσττεευυσσηη    ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  υυπποοχχρρεεοούύμμεεννοουυττοουυ  ττεεχχννιικκοούύ  ππααρρααττηηρρηηττήή  νναα  μμεερριιμμννήήσσεειι  γγιιαα  ττηηνν  

ααπποομμάάκκρρυυννσσήή  ττοουυ  εεννηημμεερρώώννοοννττααςς  ττοονν  υυππεεύύθθυυννοο  αασσφφααλλεείίααςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ττηηνν  ΑΑσσττυυννοομμίίαα  γγιιαα  ττηηνν  

εεππιιββοολλήή  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  πποοιιννήήςς..  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  ααπποομμάάκκρρυυννσσηηςς  κκααιι  ππααρρααμμοοννήήςς  ττοουυ//ττωωνν  ααννωωττέέρρωω    ππρροοσσώώππωωνν  ήή  εειισσόόδδοουυ  μμηη  

δδιικκααιιοούύμμεεννωωνν  ππρροοσσώώππωωνν,,  οο  ττεεχχννιικκόόςς  ππααρρααττηηρρηηττήήςς  οοφφεείίλλεειι  νναα  μμεερριιμμννήήσσεειι  γγιιαα  ττηηνν  ααπποομμάάκκρρυυννσσήή  ττοουυςς  

εεννηημμεερρώώννοοννττααςς  ττοονν  υυππεεύύθθυυννοο  αασσφφααλλεείίααςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ττηηνν  ΑΑσσττυυννοομμίίαα  εεφφααρρμμοοζζόόμμεεννωωνν    εενν  σσυυννεεχχεείίαα  

ττωωνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  σσττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  πποοιιννώώνν  

  

ΟΟ  ααγγώώννααςς  δδεενν  ααρρχχίίζζεειι  αανν  δδεενν  ααπποομμαακκρρυυννθθοούύνν  άάμμεεσσαα  τταα  ππρρόόσσωωππαα  πποουυ  δδεενν  δδιικκααιιοούύννττααιι  ππααρρααμμοοννήήςς  

σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο,,  εεφφααρρμμοοζζοομμέέννωωνν  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  γγιιαα  ττοο  μμηηδδεεννιισσμμόό  ττηηςς  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  

οομμάάδδααςς..  

  

ΑΑνν  οο  ααγγώώννααςς  έέχχεειι  ααρρχχίίσσεειι,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εειισσόόδδοουυ  μμηη  δδιικκααιιοούύμμεεννωωνν  ππρροοσσώώππωωνν,,  δδιιαακκόόππττεεττααιι  κκααιι    

γγίίννοοννττααιι  σσυυσσττάάσσεειιςς  κκααιι  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  ααππόό  τταα  μμεεγγάάφφωωνναα..  ΑΑνν  ππααρράά  ττιιςς  σσυυσσττάάσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  

τταα  ααννωωττέέρρωω  ππρρόόσσωωππαα  δδεενν  ααπποομμαακκρρύύννοοννττααιι  εεννττόόςς  ((2200))  εείίκκοοσσιι  λλεεππττώώνν,,  οο  ααγγώώννααςς  δδιιαακκόόππττεεττααιι  οορριισσττιικκάά  

κκααιι  κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  υυππέέρρ  ττηηςς  ααννττιιππάάλλοουυ  οομμάάδδααςς  μμεε  2200--00  κκααιι  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  πποοιιννήή..  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΘΘ’’  
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

  
ΆΆρρθθρροο  3366οο        
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  

  

11..  ΟΟιι  οοιικκοοννοομμιικκοοίί  όόρροοιι  μμεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  θθαα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  τταα  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμαατταα,,  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ττοουυ  κκάάθθεε  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  

εεγγκκύύκκλλιιοο  πποουυ  ππρροοσσααρρττάάττααιι  σσεε  ααυυττήήνν  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  ααννααππόόσσππαασσττοο  ττμμήήμμαα  ττηηςς..  

  

22..  ΣΣεε  οομμάάδδαα  ηη  οοπποοίίαα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  κκααννοοννιισσμμόό  εείίττεε  δδεενν  ππρροοσσέέλλθθεειι  σσττοο  

γγήήππεεδδοο  όόπποουυ  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννοοςς  ααγγώώννααςς  ήή  δδεενν  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  σσεε  ααυυττόόνν  ήή  ααπποοχχωωρρήήσσεειι  

ααππόό  ααυυττόόνν,,  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  κκααννοοννιικκήή  ττοουυ  λλήήξξηη,,  ππλλέέοονν  ττωωνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  ααππόό  ττιιςς  οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  

εειιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  κκυυρρώώσσεεωωνν  κκααιι  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττοο  εεκκάάσσττοοττεε  ιισσχχύύοονν  

σσύύσσττηημμαα  κκααττααννοομμήήςς  ττωωνν  κκααθθααρρώώνν  εειισσππρράάξξεεωωνν,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ιισσόόπποοσσοο  ππρροοςς  ττοο  

θθεεττιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττωωνν  κκααθθααρρώώνν  εεσσόόδδωωνν  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  θθαα  ππρροοκκύύψψοουυνν  ααππόό  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  

εεκκκκααθθάάρριισσηη..    

  

33..  ΟΟιι  χχρρηημμααττιικκέέςς  πποοιιννέέςς    ((ππρρόόσσττιιμμαα))  πποουυ  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  ττοο  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ  σσεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  ππααρραακκρρααττοούύννττααιι  ααππόό  

ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  άάμμεεσσαα,,  ααυυττοοδδίίκκααιιαα  κκααιι  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεννττόόςς  εεννόόςς  μμήήνναα  ααππόό  ττοο  χχρροοννιικκόό  σσηημμεείίοο  κκααττάά  ττοο  

οοπποοίίοο  ηη  εεκκδδοοθθεείίσσαα  ααππόόφφαασσηη  ππεερρίί  εεππιιββοολλήήςς  ττοουυ  ππρροοσσττίίμμοουυ  κκααττέέσσττηη  ττεελλεεσσίίδδιικκηη  κκααιι  μμάάλλιισστταα  κκααττάά  

ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  έέννααννττιι  ππααννττόόςς  ττρρίίττοουυ  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααππααίίττηησσηη  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  κκααττάά  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  

ππρροοεερρχχόόμμεεννηη  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααιιττίίαα  ββρρεεθθεείί  εειιςς  χχεείίρρααςς  ττοουυ,,  μμηη  δδυυννάάμμεεννωωνν  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  

νναα  κκαατταασσχχεεθθοούύνν  ήή  νναα  εεκκχχωωρρηηθθοούύνν  ωωςς  ππρροοςς  ττοο  ύύψψοοςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  πποοσσώώνν  ((χχρρηημμααττιικκώώνν  ππρροοσσττίίμμωωνν,,))  

ααππόό//ήή  ππρροοςς  ττρρίίττοουυςς  άάλλλλωωςς  δδιιαακκααννοοννίίζζοοννττααιι  εεννττόόςς  ττρριιάάνντταα  ((3300))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  ττεελλεεσσιιδδιικκίίαα  ττηηςς  

ααννωωττέέρρωω  ααππόόφφαασσηηςς..  ΤΤοο  ααννααλλοογγοούύνν  σσεε  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήή  ττηηςς  αασσφφάάλλιισσττρροο  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  

ττοο  σσχχεεττιικκόό  άάρρθθρροο  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  οοιι  ααμμοοιιββέέςς  κκααιι  τταα  έέξξοοδδαα  δδιιααιιττηησσίίααςς  ((αανν  

γγιιαα  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  δδεενν  έέχχοουυνν  κκααττααββλληηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ)),,  ππααρραακκρρααττοούύννττααιι  άάμμεεσσαα  κκααιι  ααυυττοοδδίίκκααιιαα  

κκααττάά  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  έέννααννττιι  ππααννττόόςς  ττρρίίττοουυ  ααππόό  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααππααίίττηησσηη  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  

κκααττάά  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ππρροοεερρχχόόμμεεννηη  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααιιττίίαα  ββρρεεθθεείί  εειιςς  χχεείίρρααςς  ττοουυ  μμεεττάά  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  

ττοουυ  αασσφφααλλίίσσττρροουυ  ήή  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  κκάάθθεε  ααγγώώνναα,,  μμηη  δδυυννάάμμεεννωωνν  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  νναα  

κκαατταασσχχεεθθοούύνν  ήή  νναα  εεκκχχωωρρηηθθοούύνν  ωωςς  ππρροοςς  ττοο  ύύψψοοςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  πποοσσώώνν  ((χχρρηημμααττιικκώώνν  ππρροοσσττίίμμωωνν,,  

αασσφφααλλίίσσττρρωωνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  δδιιααιιττηησσίίααςς))  ααππόό//ήή  ππρροοςς  ττρρίίττοουυςς..  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  δδιιααττηηρρεείί  ααππααίίττηησσηη  κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααιιττίίαα  ήή  σσεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  γγιιαα  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  δδεενν  κκαατταασσττεείί  δδυυννααττήή  ηη  ππααρραακκρράάττηησσηη  ττωωνν  άάννωω  πποοσσώώνν  ααππόό  

οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααππααίίττηησσηη  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααττάά  ττιιςς  άάννωω  δδιιαακκρρίίσσεειιςς    εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  οοιι  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααιι  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  

πποοιιννέέςς..  

  

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΙΙ’’  
ΕΕΝΝΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

  
ΆΆρρθθρροο  3377οο      
ΕΕΝΝΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  --  ΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  

  

11..  ΔΔιικκααίίωωμμαα  υυπποοββοολλήήςς  εεννσσττάάσσεεωωνν  έέχχοουυνν  μμόόννοο  οοιι  οομμάάδδεεςς,,  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοονν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ααγγώώνναα  

γγιιαα  ττοουυςς  ππααρραακκάάττωω  κκααιι  μμόόννοο  λλόόγγοουυςς  κκααιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ττυυππιικκήή  κκααιι  οουυσσιιαασσττιικκήή  ααπποοδδοοχχήή  ττοουυςς..  

  

αα..  ΓΓιιαα  ααννττιικκααννοοννιικκόόττηητταα  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  πποουυ  εείίννααιι  σσυυννέέππεειιαα  ττηηςς  μμηη  ττήήρρηησσηηςς  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  

ττωωνν  κκααννοοννιισσμμώώνν  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  κκααιι  ΠΠααιιδδιιάάςς..  

  

ββ..  ΓΓιιαα  ααννττιικκααννοοννιικκήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ααθθλληηττήή  ήή  ππρροοπποοννηηττήή..  ΟΟιι  εεννσσττάάσσεειιςς  ααυυττέέςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  κκααιι  εειιδδιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ααννττιικκααννοοννιικκήήςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ααθθλληηττήή  νναα  ααννααφφέέρροουυνν  

ττόόσσοο  ττοο  οοννοομμααττεεππώώννυυμμοο  όόσσοο  κκααιι  ττοο  ππααττρρώώννυυμμοο  ττοουυ  κκααιι  ααννααλλυυττιικκάά  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  

υυπποοββάάλλλλεεττααιι  ηη  έέννσστταασσηη..    

  

ΟΟιι  εεννσσττάάσσεειιςς  ααυυττέέςς  γγιιαα  νναα  γγίίννοουυνν  ττυυππιικκάά  δδεεκκττέέςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  

ααγγώώνναα..  
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γγ..  ΓΓιιαα  ππλλαασσττοοππρροοσσωωππίίαα  ααθθλληηττήή..  

  

δδ..  ΓΓιιαα  σσοοββααρρήή  ππααρράάββαασσηη  ήή  κκαακκήή  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ΠΠααιιδδιιάάςς  ααππόό  ττοουυςς  ΔΔιιααιιττηηττέέςς  ήή  ττοουυςς  

κκρριιττέέςς,,  ττηηςς  οοπποοίίααςς  σσυυννέέππεειιαα  ήήτταανν  ηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  ααπποοττεελλέέσσμμααττοοςς,,  πποουυ  σσεε  ααννττίίθθεεττηη  

ππεερρίίππττωωσσηη,,  εεννδδεεχχόόμμεενναα  νναα  ήήτταανν  υυππέέρρ  ττηηςς  οομμάάδδααςς  πποουυ  υυπποοββάάλλλλεειι  ττηηνν  έέννσστταασσηη  ααυυττήή..  

  

ΟΟιι  εεννσσττάάσσεειιςς  ττωωνν  ππααρρ..  γγ  κκααιι  δδ,,  γγιιαα  νναα  γγίίννοουυνν  ττυυππιικκάά  δδεεκκττέέςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  

ααρρχχηηγγόό  ήή  ττοονν  ππρροοπποοννηηττήή  ττηηςς  οομμάάδδααςς,,  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ηημμιιχχρρόόννοουυ  ήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  εεφφ''  όόσσοονν  έέχχεειι  δδηηλλωωθθεείί  ηη  

ππρρόόθθεεσσηη  υυπποοββοολλήήςς  ττοουυςς,,  μμόόλλιιςς  υυππέέππεεσσεε  σσττηηνν  ααννττίίλληηψψηη  ττοουυςς  οο  λλόόγγοοςς  γγιιαα  ττοονν  οοπποοίίοο  υυπποοββάάλλλλοουυνν  ττηηνν  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  έέννσστταασσηη..  

  

εε..  ΓΓιιαα  ττηηνν  κκαατταακκύύρρωωσσηη  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  ττοουυ  ααπποοττεελλέέσσμμααττοοςς  ααγγώώνναα,,  πποουυ    έέχχεειι  δδιιαακκοοππεείί  σσυυννεεππεείίαα  

εεππεειισσοοδδίίωωνν..  

  

σσττ..  ΓΓιιαα  ττηηνν  μμηη  ττέέλλεεσσηη  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  ααγγώώνναα  εεππεειιδδήή  δδεενν  ππρροοσσκκοομμίίσσθθηηκκαανν  τταα  δδεελλττίίαα  ττααυυττόόττηηττααςς  

κκααιι  υυγγεείίααςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν..  ΤΤαα  ττεελλεευυττααίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  φφέέρροουυνν  ιιααττρριικκήή  θθεεώώρρηησσηη..    

  

ΟΟιι  εεννσσττάάσσεειιςς  ττωωνν  ππααρρ..  εε  κκααιι  σσττ,,  γγιιαα  νναα  γγίίννοουυνν  ττυυππιικκάά  δδεεκκττέέςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  

ααρρχχηηγγόό  ήή  ττοονν  ππρροοπποοννηηττήή  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ππρριινν  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  ΦΦύύλλλλοουυ  ααγγώώνναα  ααππόό  ττοουυςς  ΔΔιιααιιττηηττέέςς..  

  

22..  ΟΟιι  δδιιααιιττηηττέέςς  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  γγρράάψψοουυνν  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  αανν  ηη  έέννσστταασσηη  έέχχεειι  υυπποοββλληηθθεείί  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  

όόσσαα  οορρίίζζοοννττααιι  ααννωωττέέρρωω..    

  

33..  ΣΣεε    όόλλεεςς  ττιιςς    ππααρρααππάάννωω  ααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  ηη  έέννσστταασσηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα    υυπποογγρρααφφεείί  ααππόό  ττοονν  

ααρρχχηηγγόό  ήή  ττοονν  ππρροοπποοννηηττήή  ττηηςς  οομμάάδδααςς,,  πποουυ  ττηηνν  υυπποοββάάλλλλεειι..  ΟΟιι  δδιιααιιττηηττέέςς  κκααιι  οο  ααρρχχηηγγόόςς  ήή  ππρροοπποοννηηττήήςς  

ττηηςς  ααννττίίππααλληηςς  οομμάάδδααςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οο  ττεεχχννιικκόόςς  ππααρρααττηηρρηηττήήςς  κκααιι  κκρριιττέέςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  λλααμμββάάννοουυνν  γγννώώσσηη  

ττοουυ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  ττηηςς  έέννσστταασσηηςς  πποουυ  υυπποοββλλήήθθηηκκεε  κκααιι  ββεεββααιιώώννοουυνν  ττοούύττοο    εεννυυππόόγγρρααφφαα  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  

ΑΑγγώώνναα..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττυυχχόόνν  ααρρννήήσσεεώώςς  οοιιοουυδδήήπποοττεε  ααππόό  ττοουυςς  ααννωωττέέρρωω  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάά  τταα  άάννωω  

υυπποογγρρααφφήή,,  γγίίννεεττααιι  σσχχεεττιικκήή  ααννααφφοορράά  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  ηη  οοπποοίίαα  υυπποογγρράάφφεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  υυππόόλλοοιιπποουυςς..  

    

44..  ΑΑιιττιιοολλοογγηημμέέννηη  ααππάάννττηησσηη  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα..  

  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  έέννσστταασσηηςς  ττηηςς  ππεερρίίππττωωσσηηςς  ττηηςς  ππααρρ..  11..δδ  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  άάρρθθρροουυ  οο  υυππεεύύθθυυννοοςς  

δδιιααιιττηηττήήςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ααππααννττήήσσεειι  σσυυννοοππττιικκάά  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  κκααιι  νναα  ααιιττιιοολλοογγήήσσεειι  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ήή  

ππααρράάλλεειιψψήή  ττοουυ  πποουυ  ππρροοσσββάάλλλλεεττααιι  δδιι''  ααυυττήήςς..  

  

ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς,,  πποουυ  όόμμωωςς  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  δδιιααφφοορροοπποοιιοούύνν  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  

ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  δδιιααττυυππώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς    σσττιιςς  έέγγγγρρααφφεεςς  εεκκθθέέσσεειιςς  ττοουυςς..  

  

αα..      ΟΟιι  εεννσσττάάσσεειιςς  πποουυ  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  όόππωωςς  οορρίίζζοουυνν  οοιι  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  ππααρράάγγρρααφφοοιι,,  γγιιαα  νναα  γγίίννοουυνν  ττυυππιικκάά  

δδεεκκττέέςς  ππρροοςς  σσυυζζήήττηησσηη,,  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοσσττηηρριιχχθθοούύνν  μμεε  έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  πποουυ  θθαα  έέχχεειι  

ννόόμμιιμμαα  υυπποογγρρααφφεείί  κκααιι  θθαα  υυπποοββλληηθθεείί  σσεε  δδιιάάσσττηημμαα  δδύύοο  ((22))  εερργγάάσσιιμμωωνν  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  

ααγγώώνναα,,  σσττοο  ααρρμμόόδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν  εεκκδδίίκκαασσηη  ττηηςς  έέννσστταασσηηςς  όόρργγααννοο,,  άάλλλλωωςς  ααπποορρρρίίππττοοννττααιι  σσαανν  ααππααρράάδδεεκκττεεςς  

((ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  ππρροοθθεεσσμμίίαα))..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  εεππόόμμεεννοουυ  ααγγώώνναα,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  

ΚΚΑΑΕΕ  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  υυπποοββάάλλεειι  εεννσσττάάσσεειιςς,,  σσεε  δδιιάάσσττηημμαα  λλιιγγόόττεερροο  ααππόό  4488  ώώρρεεςς,,  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  

υυπποοσσττηηρρίίξξοουυνν  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  εεννσσττάάσσεειιςς  έέωωςς  ττηηνν  1122..0000  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  εερργγάάσσιιμμηηςς  ηημμέέρρααςς  ααππόό  ττηηνν  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΚΚααττάά  ττηηνν  φφάάσσηη  ττωωνν  ppllaayy--  ooffffss,,    οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  υυπποοββάάλλεειι  εεννσσττάάσσεειιςς,,  

ππρρέέππεειι  νναα  ττιιςς  υυπποοσσττηηρρίίξξοουυνν  έέωωςς  ττιιςς  1122..000000  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  εερργγάάσσιιμμηηςς  ηημμέέρρααςς  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  

ααγγώώνναα..    

  

ββ..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ττυυππιικκήή  ααπποοδδοοχχήή  ττηηςς  έέννσστταασσηηςς,,  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  μμααζζίί  μμεε  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττοουυ  ααννααφφεερρόόμμεεννοουυ  

σσττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  εεδδάάφφιιοο  εεγγγγρράάφφοουυ  εεννττόόςς  ττηηςς  τταασσσσόόμμεεννηηςς  σσεε  ααυυττόό  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  κκααιι    ηη  κκααττααββοολλήή  ττοουυ  

ππααρράάββοολλοουυ,,  ττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..    

  

γγ..  ΤΤαα  ππααρράάββοολλαα  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααππόόρρρριιψψηηςς  ττηηςς  έέννσστταασσηηςς,,  

κκααττααππίίππττοουυνν  σσττοο  σσύύννοολλόό  ττοουυςς  υυππέέρρ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  εεννώώ  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποοδδοοχχήήςς  ττηηςς  έέννσστταασσηηςς  

κκααττααππίίππττοουυνν  υυππέέρρ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααττάά  πποοσσοοσσττόό  5500%%..    
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55..  αα..  ΟΟιι  δδιιααιιττηηττέέςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  δδέέχχοοννττααιι  ττηηνν  ααννααγγρρααφφήή  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώνναα  κκάάθθεε  έέννσστταασσηηςς,,  πποουυ  

υυπποοββάάλλλλεεττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  όόσσαα  οορρίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  ππααρρααγγρράάφφοουυςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  ααυυττοούύ  

κκααθθώώςς  κκααιι  κκάάθθεε  έέννσστταασσηηςς,,  σσχχεεττιικκήήςς  μμεε  ττοονν  ααγγώώνναα,,  πποουυ  δδιιεεξξήήχχθθηη  ήή  όόχχιι..  

  

ββ..  ΜΜηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  μμεε  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ππααρράάγγρρααφφοο  σσυυννιισσττάά  ππεειιθθααρρχχιικκόό  ππααρράάππττωωμμαα  

κκααιι  ττιιμμωωρρεείίττααιι  ααππόό  τταα  ααρρμμόόδδιιαα  όόρργγαανναα,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοονν  σσχχεεττιικκόό  κκααννοοννιισσμμόό..  

  

66..  ΟΟιι  εεννσσττάάσσεειιςς  πποουυ  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  εεκκδδιικκάάζζοοννττααιι  ααππόό  ττοο  δδιιααλλααμμββααννόόμμεεννοο  σσττοο  άάρρθθρροο  112200  ττοουυ  νν..  

22772255//11999999  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο,,  ωωςς  κκααιι  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοουυςς  

σσχχεεττιικκοούύςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς,,  λλοοιιππάά  όόρργγαανναα  οοιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εεκκδδίίδδοοννττααιι  ππρριινν  ττηηνν  

εεππόόμμεεννηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ηημμέέρραα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..    

  

77..  ΚΚααττάά  ττηηνν  εεκκδδίίκκαασσηη  ττωωνν  εεννσσττάάσσεεωωνν  σσττοο  ααρρμμόόδδιιοο  όόρργγααννοο,,  ηη  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννηη  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  

κκααττααθθέέσσεειι  έέγγγγρρααφφοο  υυππόόμμννηημμαα,,  πποουυ  θθαα  ππεερριιέέχχεειι  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  υυππόό  κκρρίίσσηη  έέννσστταασσηη..  ΤΤοο  

ααρρμμόόδδιιοο  όόρργγααννοο  δδύύννααττααιι  νναα  εεππιιττρρέέψψεειι  κκααιι  ττηη  ππρροοφφοορριικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ιισσχχυυρριισσμμώώνν,,  μμεε  ττηηνν  ππααρράάσστταασσηη  

ννόόμμιιμμαα  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννωωνν  ααννττιιππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  εεννδδιιααφφεερροομμέέννωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ.. 

 

  

ΆΆρρθθρροο  3388οο      
ΕΕΝΝΔΔΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕΣΣΑΑ  --  ΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  --  ΑΑΡΡΜΜΟΟΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΣΣ  

  

11..  ΚΚααττάά  ττωωνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττοουυ  άάννωω  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  δδύύννααττααιι  νναα    αασσκκηηθθεείί  ππρροοσσφφυυγγήή  εεννώώππιιοονν  

ττοουυ  ΑΑΣΣΕΕΑΑΔΔ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  112211  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  

ιισσχχύύεειι..    

  

22..  ΗΗ  ππρροοθθεεσσμμίίαα  γγιιαα  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττηηςς  ππρροοσσφφυυγγήήςς  εείίννααιι  δδύύοο  ((22))  ηημμέέρρεεςς  ααππόό  ττηηνν  μμεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  

κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηηςς  ααππόόφφαασσηηςς..  

  

33..  ΟΟιι  ππρροοσσφφυυγγέέςς  πποουυ  αασσκκοούύννττααιι,,  εεκκδδιικκάάζζοοννττααιι  ααππόό  ττοο  ΑΑννώώττααττοο  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΕΕππίίλλυυσσηηςς  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  

ΔΔιιααφφοορρώώνν  ((ΑΑ..ΣΣ..ΕΕ..ΑΑ..ΔΔ..))  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  όόσσαα  οο  ΝΝόόμμοοςς  ππρροοββλλέέππεειι  γγιιαα  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  κκααιι  ττιιςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττέέςς  

ττοουυ..    

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΚΚ’’  
ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  ––  ΡΡΑΑΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΔΔΟΟΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ    ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
  
ΆΆρρθθρροο  3399οο        
ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  --    ΑΑΡΡΜΜΟΟΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  
  
ΟΟ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  σσεε  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  δδιιααττάάξξεεωωςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  8844  ττοουυ  νν..  22772255//9999  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  

ιισσχχύύεειι  κκααιι  υυππόό  ττιιςς  δδιιααλλααμμββααννόόμμεεννεεςς  σσεε  ααυυττόό  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς,,  δδύύννααττααιι  νναα  ππααρρααχχωωρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  

ρρααδδιιοοττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  δδιιοορργγααννώώννεειι,,  υυππέέρρ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  

μμεελλώώνν  ττοουυ..      

    

ΆΆρρθθρροο  4400οο        
ΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΑΑ  

  

ΤΤαα  κκααθθααρράά  έέσσοοδδαα  ααππόό  ττιιςς  σσυυμμββάάσσεειιςς  ττωωνν  ρρααδδιιοοττηηλλεεοοππττιικκώώνν  μμεεττααδδόόσσεεωωνν  πποουυ  κκααττααρρττίίζζεειι  οο  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

υυππέέρρ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  μμεελλώώνν  ττοουυ,,  κκααττααννέέμμοοννττααιι  σσεε  ααυυττέέςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ήή  ττηηςς  ΓΓ..ΣΣ..  

ττοουυ  μμεεττάά  ττηηνν  ππααρραακκρράάττηησσηη  ττωωνν  υυππόό  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  κκααιι  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ππρροοββλλεεπποομμέέννωωνν  υυππέέρρ  ττωωνν  

δδιικκααιιοούύχχωωνν  πποοσσοοσσττώώνν..    

  

ΆΆρρθθρροο  4411οο      
ΩΩΡΡΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΔΔΟΟΣΣΕΕΩΩΝΝ  

  

ΗΗ  ηημμέέρραα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  ααυυττώώνν  οοιι  οοπποοίίοοιι  

μμεεττααδδίίδδοοννττααιι  ττηηλλεεοοππττιικκάά,,  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  κκααιι  μμόόννοονν  ααππόό  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ    

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ήή  ττοο  όόρργγααννοο  ήή  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  έέχχεειι  ααννααθθέέσσεειι  ττοο  σσύύννοολλοο  ήή  μμέέρροοςς  ττωωνν  

ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ττοουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς..  
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ΟΟ  κκααθθοορριισσμμόόςς  ττηηςς  ώώρρααςς  ααγγώώνναα  πποουυ  μμεεττααδδίίδδεεττααιι  ττηηλλεεοοππττιικκάά  γγίίννεεττααιι  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοονν  ττηηλλεεοοππττιικκόό  

σσττααθθμμόό  σσττοονν  οοπποοίίοο  έέχχοουυνν  εεκκχχωωρρηηθθεείί  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσήήςς  ττοουυ..      

  

ΆΆρρθθρροο  4422οο        
ΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

  

ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  ααλλλλααγγήή  ττηηςς  ώώρρααςς  ήή  ηημμέέρρααςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώννοοςς  γγίίννεεττααιι  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ήή  ττοουυ  οορργγάάννοουυ  ήή  εεππιιττρροοππήήςς  ττοουυ  σσττοο  οοπποοίίοο  θθαα  έέχχεειι  ααννααθθέέσσεειι  ττοο  σσύύννοολλοο  ήή  

μμέέρροοςς  ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ττοουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς..  

  

ΆΆρρθθρροο  4433οο        
ΜΜΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗ  --  ΥΥΠΠΑΑΙΙΤΤΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΕΕ      
  

ΑΑνν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμέέννοοςς  γγιιαα  μμεεττάάδδοοσσηη  ααγγώώννααςς  δδεενν  μμεεττααδδοοθθεείί  μμεε  υυππααιιττιιόόττηητταα  οοιιαασσδδήήπποοττεε  ττωωνν  

ααγγωωννιιζζοομμέέννωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  οοφφεείίλλεεττααιι  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  ααππόό  ααυυττήή  ππρροοςς  ττοονν  ααννάάδδοοχχοο  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  

ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττααδδόόσσεεωωςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  φφοορρέέαα,,  ττοο  

ύύψψοοςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ήή  //  κκααιι  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  σσύύμμββαασσηη  πποουυ  έέχχεειι  

κκααττααρρττίίσσεειι  μμεε  ττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  κκααττάά  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  8844  ττοουυ  νν..  22772255//9999  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  

κκααιι  ιισσχχύύεειι..  ΤΤοο  χχρρηημμααττιικκόό  ααυυττόό  πποοσσόό  ππααρραακκρρααττεείί  άάμμεεσσαα  οο  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ααππόό  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  χχρρηημμααττιικκόό  πποοσσόό  

εειισσππρράάξξεειι  γγιιαα  λλοογγααρριιαασσμμόό  ττηηςς  ήή  ττωωνν  υυππααίίττιιωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  κκααιι  ττοο  ααπποοδδίίδδεειι  σσττοονν  ααννττιισσυυμμββααλλλλόόμμεεννόό  ττοουυ  

φφοορρέέαα  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  
ΆΆρρθθρροο  4444οο  
ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάάππττωωσσηηςς  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  ρρήήττρρααςς  κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττιιςς  

σσυυμμββάάσσεειιςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  έέχχεειι  υυπποογγρράάψψεειι  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  εείίττεε  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  

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

χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  άάδδεειιααςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  8844  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  εείίττεε  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  

ππρροοββοολλήήςς  φφυυσσιικκώώνν  ήή  ννοομμιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  άάννωω  ααγγώώννωωνν  κκααιι  εενν  γγέέννεειι  ττωωνν  

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττοουυςς,,  ήή  κκααιι  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  ρρήήττρρααςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσεε  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  σσυυμμββάάσσεειιςς,,  υυππέέρρ  ττωωνν  

ααννττιισσυυμμββααλλλλοομμέέννωωνν  φφοορρέέωωνν,,  λλόόγγωω  ππααρράάββαασσηηςς  ττωωνν  σσυυμμββααττιικκώώνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεώώνν  ττοουυςς,,  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλεειι  

νναα  κκααττααββάάλλεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεννττόόςς  δδέέκκαα  ((1100))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  κκααττάάππττωωσσηη  ττηηςς  άάννωω  ρρήήττρρααςς  ττοο  ιισσόόπποοσσοο  

ττηηςς  ααννττίίσσττοοιιχχηηςς  ρρήήττρρααςς,,  άάλλλλωωςς  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ππααρραακκρρααττήήσσεειι  άάμμεεσσαα,,  ααυυττοοδδίίκκααιιαα  κκααιι  κκααττάά  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  

έέννααννττιι  οοιιοουυδδήήπποοττεε  ττρρίίττοουυ  ααππόό  ττηηνν  ααννααλλοογγίίαα  ττωωνν  υυππααίίττιιωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  εεππίί  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  ααππααίίττηησσήήςς  ττοουυςς  

κκααττάά  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ττοο  ιισσόόπποοσσοο  ττηηςς  εεππιιββλληηθθεείίσσααςς  ρρήήττρρααςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  υυπποολλεειιππόόμμεεννηη  ααννααλλοογγίίαα  

ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  εεππααρρκκεείί  γγιιαα  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ππααρραακκρράάττηησσηη,,  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  κκααττααββάάλλεειι  άάμμεεσσαα  ττοο  

ααννττίίσσττοοιιχχοο  πποοσσόό  εεννττόόςς  δδέέκκαα  ((1100))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  κκααττάάππττωωσσηη  ττηηςς  άάννωω  ρρήήττρρααςς..  ΣΣεε  κκάάθθεε    ππεερρίίππττωωσσηη  

εεππιιββοολλήήςς  ρρήήττρρααςς  ααππόό  ττοουυςς  άάννωω  φφοορρεείίςς  κκααιι  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηηνν  ππααρραακκρράάττηησσηη  ττοουυ  ιισσόόπποοσσοουυ  ττηηςς  

ρρήήττρρααςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  ττοο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  σσττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό    

χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ααππόό  ττοο  ΜΜΔΔΟΟ    μμεεττάά  ααππόό  ππααρρααπποομμππήή  υυππόό  ττοουυ  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  δδιικκααιιοούύμμεεννοουυ  ττοουυ  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  νναα  ζζηηττήήσσεειι  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  άάλλλληηςς  ζζηημμίίααςς  υυπποοσσττεείί  ααππόό  ττηηνν  άάννωω  ππααρράάββαασσηη..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  ττοουυ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΜΜΔΔΟΟ  μμεεττάά  ααππόό  ππααρρααπποομμππήή  υυππόό  ττοουυ  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

πποοιιννήή  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώνναα  κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  ττωωνν  θθυυρρώώνν..    

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρρααββίίαασσηηςς  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  ααππόό  ττιιςς  άάννωω  ααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  ΚΚΑΑΕΕ,,  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  δδιικκααιιοούύμμεεννωωνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  ΚΚΑΑΕΕ  νναα  

ζζηηττήήσσοουυνν  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  άάλλλληηςς  ζζηημμίίααςς  υυπποοσσττοούύνν  σσυυννεεππεείίαα  ττηηςς  άάννωω  κκααττααγγγγεελλίίααςς..  

  

ΆΆρρθθρροο  4455οο        
ΑΑΠΠΑΑΓΓΟΟΡΡΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΥΥ  --  ΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

  

11..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ΚΚΑΑΕΕ  --  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ((εεκκππρρόόσσωωπποοιι,,  ππρροοσσττηηθθέέννττεεςς  ττηηςς  κκλλππ..))  

δδεενν  εεππιιττρρέέψψεειι  ττηηνν  εείίσσοοδδοο  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  ήή//κκααιι  ττηηνν  μμεεττάάδδοοσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  ((όόλλοουυ  ήή  μμέέρροουυςς  

ααυυττοούύ)),,  σσττοο  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσυυννεερργγεείίοο  ((σσχχοολλιιαασσττέέςς  --  ττεεχχννιικκοούύςς  --  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοουυςς  κκλλππ..))  ττοουυ  

ααννττιισσυυμμββααλλλλοομμέέννοουυ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  [[κκααττάά  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  8844  ττοουυ  νν..  22772255//9999  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι]],,  

φφοορρέέαα  ττοουυ  ααπποοκκλλεειισσττιικκοούύ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ααγγώώννωωνν  ππρρωωττααθθλλήήμμααττόόςς,,  ηη  εεννέέρργγεειιάά  

ττοουυ  ααυυττήή  σσυυννιισσττάά  δδυυσσφφήήμμιισσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ππλλέέοονν  ττηηςς  ππρροοββλλεεπποομμέέννηηςς  ααππόό  ττοο  οοιικκεείίοο  άάρρθθρροο  ττοουυ  
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ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  πποοιιννήήςς,,  ττοουυ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  

κκααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  πποοσσοούύ    5500..000000€€..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεε  υυπποοττρροοππήήςς  ττοουυ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ππλλέέοονν  ττωωνν  

ααννωωττέέρρωω  πποοιιννήήςς  κκααιι  χχρρηημμααττιικκοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ  κκααιι  ηη  πποοιιννήή  ττηηςς  ααφφααίίρρεεσσηηςς  δδύύοο  ((22))  ββααθθμμώώνν  ααππόό  ττηηνν  

ββααθθμμοολλοογγίίαα..    ΕΕάάνν  οο  ααγγώώννααςς  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ηη  ααφφααίίρρεεσσηη  ττωωνν  δδύύοο  

ββααθθμμώώνν  θθαα  γγίίννεειι  ααππόό  ττοονν  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  μμεεττάά  ττοο  ππέέρρααςς  ττηηςς  

κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  εεννώώ  εεάάνν  οο  ααγγώώννααςς  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  PPllaayy  --  ooffffss  ηη  ααφφααίίρρεεσσηη  ττωωνν  22  

ββααθθμμώώνν  θθαα  γγίίννεειι  ααππόό  ττηηνν  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  ηη  οομμάάδδαα  ττηηςς  υυππααίίττιιααςς  

ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  θθαα  ααπποοκκλλεειισσθθεείί  ααππόό  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττηηςς  σσττοουυςς  εεππόόμμεεννοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττωωνν  PPllaayy  --  ooffffss..    
  

22..  OO  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  οοιι  γγηηππεεδδοούύχχεεςς  ΚΚΑΑΕΕ  ––  μμέέλληη  ττοουυ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ααππααγγοορρεεύύοουυνν  ττηηνν  εείίσσοοδδοο  σσττοουυςς  

ααγγωωννιισσττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  σσυυννεερργγεείίωωνν  άάλλλλωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  σσττααθθμμώώνν  γγιιαα  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  λλόόγγοο..  ΟΟ  

ττηηλλεεοοππττιικκόόςς  σσττααθθμμόόςς  σσττοονν  οοπποοίίοο  έέχχεειι  εεκκχχωωρρηηθθεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  κκααιι  

μμόόννοο  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  εεππιιττρρέέππεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  ττηηνν  εείίσσοοδδοο  σσυυννεερργγεείίωωνν  άάλλλλωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  

σσττααθθμμώώνν//κκααννααλλιιώώνν  ((εεθθννιικκήήςς,,  ππεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ήή  ττοοππιικκήήςς  εεμμββέέλλεειιααςς))  σστταα  γγήήππεεδδαα  πποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  οοιι  

ααγγώώννεεςς  γγιιαα  ττηηνν  λλήήψψηη  σσττιιγγμμιιοοττύύππωωνν  γγιιαα  ττηηνν  εειιδδηησσεεοογγρρααφφιικκήή  εεννηημμέέρρωωσσηη  ττοουυ  κκοοιιννοούύ  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  

δδιιααττάάξξεεωωςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  8844  ττοουυ  ΝΝ..  22772255//11999999,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι..  ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααυυττέέςς  

οο  άάννωω  ττηηλλεεοοππττιικκόόςς  σσττααθθμμόόςς  θθαα  εειιδδοοπποοιιεείί  εεγγγγρράάφφωωςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττρρεειιςς  ((33))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ααυυττόόςς  σσττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  νναα  εεννηημμεερρώώννεειι  σσχχεεττιικκάά  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ..    

  

ΜΜεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  μμόόννοο  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  εείίσσοοδδοοςς  σσττοουυςς  σσττοο  

γγήήππεεδδοο  σσυυννεερργγεείίωωνν  άάλλλλωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  σσττααθθμμώώνν  γγιιαα  ττηηνν  λλήήψψηη  σσττιιγγμμιιοοττύύππωωνν  ααππόό  ττηηνν  ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  

ΤΤύύπποουυ  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  κκάάθθεε  ααγγώώνναα..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρράάββαασσηηςς  ααππόό  οοιιααδδήήπποοττεε  

ΚΚΑΑΕΕ  ττωωνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  ππααρράάγγρρααφφοο  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν,,      ηη  εεννέέρργγεειιάά  ττηηςς  ααυυττήή  σσυυννιισσττάά  

δδυυσσφφήήμμιισσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ππλλέέοονν  ττηηςς  ππρροοββλλεεπποομμέέννηηςς  ααππόό  ττοο  οοιικκεείίοο  άάρρθθρροο  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  

ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  πποοιιννήήςς,,  ττοουυ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  κκααιι  

χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  πποοσσοούύ  ,,  5500..000000  €€..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεε  υυπποοττρροοππήήςς  ττοουυ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ππλλέέοονν  ττωωνν  

ααννωωττέέρρωω  πποοιιννήήςς  κκααιι  χχρρηημμααττιικκοούύ  ππρροοσσττίίμμοουυ  κκααιι  ηη  πποοιιννήή  ττηηςς  ααφφααίίρρεεσσηηςς  εεννόόςς  ((11))  ββααθθμμοούύ  ααππόό  ττηηνν  

ββααθθμμοολλοογγίίαα..    ΕΕάάνν  οο  ααγγώώννααςς  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ηη  ααφφααίίρρεεσσηη  ττοουυ  ββααθθμμοούύ  

θθαα  γγίίννεειι  ααππόό  ττοονν  ππίίνναακκαα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  μμεεττάά  ττοο  ππέέρρααςς  ττηηςς  

κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  εεννώώ  εεάάνν  οο  ααγγώώννααςς  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  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.. 
 

ΗΗ  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλεειι  νναα  μμεερριιμμννήήσσεειι  γγιιαα  ττηηνν  lliivvee  μμεεττάάδδοοσσηη  ττηηςς  ΣΣυυννέέννττεευυξξηηςς  ΤΤύύπποουυ  μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  

ααππόό  ττοο  εεππίίσσηημμοο  κκααννάάλλιι  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  σσττοο  yyoouuttuubbee..  

  

ΆΆρρθθρροο  4466οο        
ΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΡΡΑΑΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΔΔΟΟΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  
ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

  

11..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  --  μμέέλληη  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  σστταα  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμαατταα  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  

ΣΣύύννδδεεσσμμοο  κκααιι  κκααθθ’’  οοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  ππααρρααχχωωρροούύνν,,  εεκκχχωωρροούύνν  ήή  μμεεττααββιιββάάζζοουυνν  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  

ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  κκααιι  ρρααδδιιοοφφωωννιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννωωνν  ττοουυςς  σσεε  ττηηλλεεοοππττιικκοούύςς  ήή//κκααιι  

ρρααδδιιοοφφωωννιικκοούύςς  σσττααθθμμοούύςς  σσεε  εεκκττέέλλεεσσηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν,,  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  σσττηηνν  εεκκππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  

υυπποοχχρρεεώώσσεεώώνν  ττοουυςς  πποουυ  ααπποορρρρέέοουυνν  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  8844  ππααρρ..  88  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι  κκααιι  σσττηηνν  

κκααττάάθθεεσσηη  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααννττιιγγρράάφφωωνν  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  εεννττόόςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  ππέέννττεε  ((55))  εερργγαασσίίμμωωνν  

ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσήή  ττοουυςς..  

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  ττηηρρήήσσεειι  ττοονν  έέγγγγρρααφφοο  ττύύπποο  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  σσυυμμφφωωννίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  

ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  άάννωω  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ήή  δδεεσσμμεεύύεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ααννττιισσυυμμββααλλλλόόμμεεννόό  ττηηςς  φφοορρέέαα  γγιιαα  ττηηνν  μμηη  

κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  όόρρωωνν  ττηηςς,,  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  μμεε  έέγγγγρρααφφηη  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ννοομμίίμμοουυ  εεκκππρροοσσώώπποουυ  ττηηςς  νναα  

γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοουυςς  οοιικκοοννοομμιικκοούύςς  όόρροουυςς  ττηηςς  σσυυμμφφωωννίίααςς  ττηηςς  μμεε  ρρααδδιιοοφφωωννιικκόό  ήή//κκααιι  

ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσττααθθμμόό  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  άάννωω  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  εεννττόόςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  ππέέννττεε  ((55))  

εερργγαασσίίμμωωνν  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  σσυυμμφφωωννίίααςς..  

  

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  εελλέέγγχχεειι  ττηηνν  ααλλήήθθεειιαα  ττωωνν  άάννωω  σσυυμμββάάσσεεωωνν  κκααιι  δδηηλλώώσσεεωωνν  έέχχωωνν  ππρροοφφααννέέςς  

έέννννοομμοο  σσυυμμφφέέρροονν  ππρροοςς  ττοούύττοο  μμεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  μμέέσσοο  κκρρίίννεειι  ππρρόόσσφφοορροο  υυπποοχχρρεεοουυμμέέννωωνν  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  νναα  

ττοουυ  ππααρράάσσχχοουυνν  κκάάθθεε  σσυυννδδρροομμήή  κκααιι  ββοοήήθθεειιαα  κκααττάά  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  εελλέέγγχχοουυ,,  άάλλλλωωςς  

εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  οοιι  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  
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22..  ΟΟιι  άάννωω  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ααπποοδδίίδδοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  ααππόό  ττιιςς  οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  

πποοσσοοσσττόό  88%%  εεππίί  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  ααννττααλλλλάάγγμμααττοοςς  ττοο  οοπποοίίοο  εειισσππρράάττττοουυνν  ααππόό  ττηηνν  

ρρεευυσσττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττοουυςς  εεννττόόςς  εεππττάά  ((77))  εερργγαασσίίμμωωνν  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  

εείίσσππρρααξξηη  οοιιοουυδδήήπποοττεε  χχρρηημμααττιικκοούύ  πποοσσοούύ  ααππόό  ττοονν  ααννττιισσυυμμββααλλλλόόμμεεννόό  ττοουυςς  φφοορρέέαα  ((ττηηλλεεοοππττιικκόό  ήή//κκααιι  

ρρααδδιιοοφφωωννιικκόό  σσττααθθμμόό))  σσεε  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  κκααττααρρττιισσθθεείίσσααςς  σσυυμμββάάσσεεωωςς..  ΓΓιιαα  ττοονν  

ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττοουυ  πποοσσοοσσττοούύ  πποουυ  δδιικκααιιοούύττααιι  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  κκααιι  οοιιεεσσδδήήπποοττεε  οοιικκοοννοομμιικκάά  

ααπποοττιιμμηηττέέεεςς  ππααρροοχχέέςς  ττοουυ  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  ήή//κκααιι  ρρααδδιιοοφφωωννιικκοούύ  σσττααθθμμοούύ  ππρροοςς  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ..  ΗΗ  σσχχεεττιικκήή  

κκααττααββοολλήή  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  ααππεευυθθεείίααςς  ααππόό  ττοονν  ααννττιισσυυμμββααλλλλόόμμεεννοο  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ττηηλλεεοοππττιικκόό  ήή  

ρρααδδιιοοφφωωννιικκόό  σσττααθθμμόό,,  κκααττ΄́  εεφφααρρμμοογγήήνν  ττηηςς  δδιιααττάάξξεεωωςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  8844  ττοουυ  νν..  22772255//9999  όόππωωςς  

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3300  ττοουυ  νν..  33005577//22000022  κκααιι  ιισσχχύύεειι  έέκκττοοττεε..    

    

33..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  υυπποοββάάλλλλεειι  εεμμππρρόόθθεεσσμμαα  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  σσύύμμββαασσηη,,  ιιδδιιωωττιικκόό  σσυυμμφφωωννηηττιικκόό  ήή  

οοιιααδδήήπποοττεε  ττυυχχόόνν  σσυυμμφφωωννίίαα  εεκκ  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  υυππόό  11  ααννααφφεερροομμέέννωωνν  ήή  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  έέγγγγρρααφφηη  δδήήλλωωσσηη  

ττοουυ  ννοομμίίμμοουυ  εεκκππρροοσσώώπποουυ  ττηηςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  έέχχεειι  ττηηρρηηθθεείί  οο  έέγγγγρρααφφοοςς  ττύύπποοςς  γγιιαα  ττηηνν  

κκααττάάρρττιισσηη  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  σσυυμμφφωωννίίααςς,,  ήή  δδεεσσμμεεύύεεττααιι  ααππόό  ρρήήττρραα  εεμμππιισσττεευυττιικκόόττηηττααςς  έέννααννττιι  ττοουυ  

ααννττιισσυυμμββααλλλλόόμμεεννοουυ  φφοορρέέαα  ττηηςς  ήή  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττυυχχόόνν  αανναακκρρίίββεειιααςς  ήή  ααοορριισσττίίααςς  ττοουυ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  ττηηςς  

ήή  έέλλλλεειιψψηη  ήή  ααππόόκκρρυυψψηη  σσττοοιιχχεείίωωνν,,  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ήή  ννόόμμιιμμαα  ππρροοςς  ττοούύττοο  

εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοο  όόρργγααννόό  ττοουυ,,  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ππρροοββεείί  σσεε  σσχχεεττιικκήή  έέγγγγρρααφφηη  ααννααφφοορράά--κκααττααγγγγεελλίίαα  ππρροοςς  

ττοο  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  εεππιιββάάλλλλεειι  ττιιςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

κκυυρρώώσσεειιςς..  

    

44..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  κκααττααββάάλλλλεειι  εεμμππρρόόθθεεσσμμαα  κκααιι  ππρροοσσηηκκόόννττωωςς  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  

χχρρηημμααττιικκόό  πποοσσόό  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσττοο  πποοσσοοσσττόό  πποουυ  ααυυττόόςς  δδιικκααιιοούύττααιι  ((88%%))  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ααννωωττέέρρωω  

υυππόό  22  κκααττ’’  ααννττιισσττοοιιχχίίαα  μμεε  ττοονν  ττρρόόπποο  εείίσσππρρααξξήήςς  ττοουυ  ααππόό  ττοονν  ααννττιισσυυμμββααλλλλόόμμεεννόό  ττηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκόό  

σσττααθθμμόό  ήή  μμεε  όόπποοιιοο  ττρρόόπποο  σσυυμμφφωωννήήσσεειι  μμεε  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ήή  ννόόμμιιμμαα  ππρροοςς  

ττοούύττοο  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοο  όόρργγααννόό  ττοουυ,,  ττοο  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ήή  ννόόμμιιμμαα  ππρροοςς  ττοούύττοο  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοο  

όόρργγααννόό  ττοουυ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ππρροοββεείί  σσεε  σσχχεεττιικκήή  έέγγγγρρααφφηη  ααννααφφοορράά  --  κκααττααγγγγεελλίίαα  ππρροοςς  ττοο  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ  ττοο  

οοπποοίίοο  θθαα  εεππιιββάάλλλλεειι  ττιιςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκυυρρώώσσεειιςς,,  

ππλλέέοονν  ττωωνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  ααππόό  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  8844  ττοουυ  νν..  22772255//9999  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  

ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3300  ττοουυ  νν..  33005577//22000022  κκααιι  ιισσχχύύεειι  έέκκττοοττεε..    

  

ΟΟιι  ααννωωττέέρρωω  ααννααγγρρααφφόόμμεεννεεςς  έέννννοομμεεςς  σσυυννέέππεειιεεςς  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  κκααττααββοολλήήςς  ααππόό  

ΚΚΑΑΕΕ  ττοουυ  πποοσσοοσσττοούύ  33%%  πποουυ  δδιικκααιιοούύττααιι  ηη  ΕΕΟΟΚΚ..  

      
ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΛΛ’’  

ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΙΙ  ––  ΕΕΜΜΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ    
ΆΆρρθθρροο  4477οο        
ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΙΙ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  
  
11..  ΟΟιι    ααθθλληηττέέςς    κκάάθθεε    οομμάάδδααςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα    φφέέρροουυνν  σσττιιςς  εεμμφφααννίίσσεειιςς  ττοουυςς  ααρριιθθμμοούύςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  

ααππόό  ττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ΠΠααιιδδιιάάςς,,  κκααιι  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εευυδδιιάάκκρριιττοοιι  κκααιι  σσεε  ααννττίίθθεεττοο  μμεε  ττηηνν  

εεμμφφάάννιισσηη  χχρρώώμμαα..  

ΟΟιι  ααρριιθθμμοοίί  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  εείίννααιι  ααππόό  ττοο  00,,  ττοο  0000  κκααιι  ααππόό  ττοο  11  έέωωςς  ττοο  9999..  

  

22..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσεε  ααγγώώνναα  ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  δδεενν  έέχχεειι  σσττηηνν  φφααννέέλλαα  ττοουυ  ααρριιθθμμόό,,  ααππόό  ττοουυςς  

ααννωωττέέρρωω  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοουυςς..  

  

33..  ΔΔεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ααππόό  ααθθλληηττέέςς  ττηηςς  ααυυττήήςς    οομμάάδδααςς..  

  

ΆΆρρθθρροο  4488οο        
ΕΕΜΜΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ    
  

11..  ΜΜεε  ττηηνν  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα,,  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  γγννωωσσττοοπποοιιεείί  σσττηηνν  δδιιοορργγααννώώττρριιαα  ααρρχχήή  

((ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..))  τταα  χχρρώώμμαατταα  ττωωνν  ααθθλληηττιικκώώνν  εεμμφφααννίίσσεεωωνν  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττηηςς,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  λλάάββεειι  μμέέρροοςς  σσττοο  

ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  σσεε  δδύύοο  ττύύπποουυςς  ((ααννοοιιχχττόόχχρρωωμμοο  κκααιι  σσκκοουυρρόόχχρρωωμμοο))..    

  

ΟΟιι  εεμμφφααννίίσσεειιςς  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ίίδδιιεεςς  γγιιαα  όόλλαα  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  οομμάάδδααςς  κκααιι  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  

χχρρήήσσηη  οοιιοουυδδήήπποοττεε  σσττοοιιχχεείίοουυ,,  εεννδδυυμμαασσίίααςς  ήή  εεξξααρρττήήμμααττοοςς  πποουυ  δδεενν  σσυυμμφφωωννεείί  μμεε  ττηηνν  εεππίίσσηημμηη  εεμμφφάάννιισσηη  

ττηηςς  οομμάάδδααςς..  ΌΌλλοοιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  ττηη  φφααννέέλλαα  ττοουυςς  μμέέσσαα  σσττοο  σσοορρττςς  ττοουυςς..  ΣΣοορρττςς  ττοουυ  ιιδδίίοουυ  
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ββαασσιικκοούύ  χχρρώώμμααττοοςς,,  μμππρροοσσττάά  κκααιι  ππίίσσωω,,  ααλλλλάά  όόχχιι  ααππααρρααίίττηητταα  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  χχρρώώμμααττοοςς  μμεε  ττιιςς  φφααννέέλλεεςς..  ΤΤαα  

σσοορρττςς  ππρρέέππεειι  νναα  φφθθάάννοουυνν  μμέέχχρριι  ππρριινν  ττοο  γγόόννααττοο..  

  

22..  ΤΤαα  δδιιαακκρριιττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::      

ΗΗ  χχρρήήσσηη  ττηηςς  κκοοννττοομμάάννιικκηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  φφααννέέλλααςς  εεππιιττρρέέππεεττααιι  μμίίαα  ((11))  φφοορράά  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ΑΑ’’  

γγύύρροουυ  κκααιι  μμίίαα  φφοορράά  ((11))  φφοορράά  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ΒΒ’’  γγύύρροουυ,,  μμεεττάά  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ααππόό  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  

σσχχεεττιικκοούύ  εεγγγγρράάφφοουυ  ααιιττήήμμααττοοςς  ππρροοςς  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1155  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττηηςς  

ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  εεππιιθθυυμμεείί  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  χχρρήήσσηη  κκααιι  ττηηνν  ααπποοδδοοχχήή  ττοουυ  ααππόό  

ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΗΗ  δδυυννααττόόττηητταα  χχρρήήσσηηςς  ττηηςς  κκοοννττοομμάάννιικκηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  φφααννέέλλααςς  υυππόόκκεειιττααιι  σσττηηνν  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  σσττοο  22..99  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  δδιιααδδιικκαασσίίαα::  

  

22..11..  ΕΕμμππρρόόςς  μμέέρροοςς  ττηηςς  ααμμάάννιικκηηςς  κκααιι  κκοοννττοομμάάννιικκηηςς  φφααννέέλλααςς::  ((ββλλ..  σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  11  &&33aa))  

αα))  ΤΤοο  ννοούύμμεερροο  ττοουυ  ααθθλληηττήή  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ύύψψοοςς  έέωωςς  1122  εεκκ..  κκααιι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  κκέέννττρροο  εεννώώ  εεππάάννωω  

δδεεξξιιάά  ήή  σσττοο  κκέέννττρροο  κκααιι  ππάάννωω  ααππόό  ττοο  ννοούύμμεερροο  ττοουυ  ααθθλληηττήή    θθαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  

κκαατταασσκκεευυαασσττήή  ((έέωωςς  1122  ccmm22))  κκααιι  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ((έέωωςς  2255  ccmm22))..  ΚΚααννέένναα  άάλλλλοο  δδιιαακκρριιττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  

δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  εεννττόόςς  ααπποοσσττάάσσεεωωςς  55  εεκκ..  ππεερριιμμεεττρριικκάά  ααππόό  ττοο  ννοούύμμεερροο  ττοουυ  ππααίίκκττηη..  

  

ββ))  ΚΚάάττωω  ααππόό  ττοο  ννοούύμμεερροο  ττοουυ  ααθθλληηττήή  χχώώρροοςς  γγιιαα  δδιιααφφήήμμιισσηη  κκααιι  ππρροοββοολλήήςς  οοιιοουυδδήήπποοττεε  φφυυσσιικκοούύ  ήή  

ννοομμιικκοούύ  ππρροοσσώώπποουυ,,  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ,,  δδιιαα  ττηηςς  ααπποοττυυππώώσσεεωωςς  ττοουυ  σσήήμμααττοοςς  ήή  ττοουυ  

λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ,,  ((ττοο  πποολλύύ  έένναα  εεμμπποορριικκόό  σσήήμμαα  ––  εείίττεε  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  εείίττεε  όόχχιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ––  

ττοο  πποολλύύ  σσεε  δδύύοο  σσεειιρρέέςς)),,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  έέχχεειι  μμέέγγιισσττοο  ύύψψοοςς  1166  εεκκ..  κκααιι  μμέέγγιισσττοο  μμήήκκοοςς  3300  εεκκ..  

  

γγ))  ΣΣττοο  εεππάάννωω  κκααιι  ααρριισσττεερρόό  ττμμήήμμαα  ττηηςς  ααμμάάννιικκηηςς  φφααννέέλλααςς  ττοο  εεππίίσσηημμοο  σσύύννθθεεττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  

ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ//ΧΧοορρηηγγοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΣΣεε  κκααμμίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  μμπποορρεείί  άάλλλλοο  δδιιαακκρριιττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  νναα  

ββρρίίσσκκεεττααιι  δδίίππλλαα  σσττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ//  ΧΧοορρηηγγοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΤΤοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδεενν  

μμπποορρεείί  νναα  κκααττααλλααμμββάάννεειι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  5522  ccmm22  ((66,,22ccmm  ύύψψοοςς  88,,33ccmm  ππλλάάττοοςς))  ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  

ππρροομμηηθθεεύύσσεειι  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  μμεε  ττοο  εεππίίσσηημμοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ..  ΣΣττηηνν  κκοοννττοομμάάννιικκηη  φφααννέέλλαα  

ττοο  εεππίίσσηημμοο  σσύύννθθεεττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ//ΧΧοορρηηγγοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  ααρριισσττεερρόό  

μμααννίίκκιι..  

  

δδ))  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν  κκαατταακκττήήσσεειι  ππρρωωττααθθλλήήμμαατταα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοπποοθθεεττοούύνν  σσττοο  εεμμππρρόόςς    

εεππάάννωω  κκααιι  ααρριισσττεερρόό  ττμμήήμμαα  ττηηςς  κκααιι  εεππάάννωω  ααππόό  ττοο  εεππίίσσηημμοο  σσύύννθθεεττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ//ΧΧοορρηηγγοούύ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααυυττοοκκόόλλλληηττοο  μμεε  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ττοουυςς  ααπποοσσττααλλεείί  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  

ααππόό  ττοονν  ττεελλεευυττααίίοο  κκααιι  θθαα  έέχχεειι  μμέέγγιισσττοο  ύύψψοοςς  55  εεκκ..  κκααιι  μμέέγγιισσττοο  μμήήκκοοςς  55  εεκκ..  ΕΕιιδδιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  κκοοννττοομμάάννιικκηη  

φφααννέέλλαα  ττοο  ααυυττοοκκόόλλλληηττοο  μμεε  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  κκαατταακκττήήσσεειι  

ππρρωωττααθθλλήήμμαατταα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  δδεεξξίί  μμααννίίκκιι..  

  

εε))  ΤΤοο  λλοογγόόττυυπποο  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  σσττηηνν  ααμμάάννιικκηη  φφααννέέλλαα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  εεππάάννωω  δδεεξξιιάά  μμέέρροοςς  εεννώώ  σσττηηνν  

κκοοννττοομμάάννιικκηη  φφααννέέλλαα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  εεππάάννωω  ααρριισσττεερράά  μμέέρροοςς  ττηηςς  φφααννέέλλααςς..  ΤΤοο  λλοογγόόττυυπποο  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  

μμπποορρεείί  νναα  κκααττααλλααμμββάάννεειι  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  2255  ccmm22  κκααιι  σσττιιςς  δδύύοο  ππεερριιππττώώσσεειιςς..  

  

σσττ))  ΤΤοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή//ππρροομμηηθθεευυττήή  ττωωνν  εεμμφφααννίίσσεεωωνν  μμπποορρεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  εεππάάννωω  

δδεεξξιιόό  μμέέρροοςς  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  ήή  σσττοο  κκέέννττρροο  κκααιι  ππάάννωω  ααππόό  ττοο  ννοούύμμεερροο  ττοουυ  ααθθλληηττήή  ααλλλλάά  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  

εείίννααιι  μμεεγγααλλύύττεερροο  ααππόό  1122  ccmm22..    

  

22..22..  ΠΠίίσσωω  μμέέρροοςς  ττηηςς  ααμμάάννιικκηηςς  κκααιι  κκοοννττοομμάάννιικκηηςς  φφααννέέλλααςς::  ((ββλλ..  σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  22  &&  33ββ))  
  

αα))  ΤΤοο  κκέέννττρροο  ττοουυ  ππίίσσωω  μμέέρροοςς  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  ππρρέέππεειι  νναα  φφέέρρεειι  ττοο  ννοούύμμεερροο  ττοουυ  ππααίίκκττηη,,  ττοο  οοπποοίίοο  ππρρέέππεειι  

νναα  έέχχεειι  ύύψψοοςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1166  εεκκ..  ΚΚααννέένναα  άάλλλλοο  δδιιαακκρριιττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  εεννττόόςς  

ααπποοσσττάάσσεεωωςς  55  εεκκ..  ααππόό  ττοο  ννοούύμμεερροο  ττοουυ  ααθθλληηττήή..  

  

ββ))  ΠΠάάννωω  ααππόό  ττοο  ννοούύμμεερροο  ττοουυ  ααθθλληηττήή,,  θθαα  ααννααγγρράάφφεεττααιι  ττοο  εεππίίθθεεττοο  ττοουυ  ααθθλληηττήή  σσεε  μμίίαα  σσεειιρράά  

γγρρααμμμμάάττωωνν  ύύψψοουυςς  μμεεττααξξύύ  66  κκααιι  88  εεκκ..  μμεε  εελλλληηννιικκοούύςς  χχααρραακκττήήρρεεςς  γγιιαα  ττοουυςς  ΈΈλλλληηννεεςς  ΑΑθθλληηττέέςς  κκααιι  μμεε  

λλααττιιννιικκοούύςς  χχααρραακκττήήρρεεςς  σστταα  ααγγγγλλιικκάά  γγιιαα  ττοουυςς  ξξέέννοουυςς  ααθθλληηττέέςς..      

  

γγ))  ΚΚάάττωω  ααππόό  ττοο  ννοούύμμεερροο  ττοουυ  ααθθλληηττήή,,  χχώώρροοςς  γγιιαα  δδιιααφφήήμμιισσηη  κκααιι  ππρροοββοολλήή  οοιιοουυδδήήπποοττεε  φφυυσσιικκοούύ  ήή  

ννοομμιικκοούύ  ππρροοσσώώπποουυ,,  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ,,  δδιιαα  ττηηςς  ααπποοττυυππώώσσεεωωςς  ττοουυ  σσήήμμααττοοςς  ήή  ττοουυ  

λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  πποουυ    θθαα  έέχχεειι  μμέέγγιισσττοο  ύύψψοοςς  1100  εεκκ..  κκααιι  μμέέγγιισσττοο  μμήήκκοοςς  2255εεκκ..  ((έένναα  εεμμπποορριικκόό  σσήήμμαα  ––  εείίττεε  

ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  εείίττεε  όόχχιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττηηςς  οομμάάδδααςς))..  
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δδ))  ΠΠάάννωω  ααππόό  ττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  ααθθλληηττήή  θθαα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  εεθθννόόσσηημμοο  ύύψψοουυςς  33  εεκκ....  

  

22..33..  ΣΣοορρττςς  ((ββλλ..  σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  44αα  &&  ββ))  
αα))  ΗΗ  δδιιααφφήήμμιισσηη  εεννόόςς  χχοορρηηγγοούύ  εεππιιττρρέέππεεττααιι  κκααιι  δδεενν  θθαα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  μμιιαα  σσεειιρρέέςς,,  θθαα  

ββρρίίσσκκεεττααιι  μμόόννοο  σσττηηνν  μμππρροοσσττιιννήή  εεσσωωττεερριικκήή  δδεεξξιιάά  ππλλεευυρράά  ττοουυ  δδεεξξιιοούύ  πποοδδιιοούύ  κκααιι  θθαα  έέχχεειι  μμέέγγεεθθοοςς  110000  

ττεεττρρααγγωωννιικκάά  εεκκααττοοσσττάά..    

  

ββ))  ΤΤοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή  εεππιιττρρέέππεεττααιι  σσττηηνν  μμππρροοσσττιιννήή  εεξξωωττεερριικκήή  δδεεξξιιάά  ππλλεευυρράά  ττοουυ  δδεεξξιιοούύ  

πποοδδιιοούύ  κκααιι  θθαα  έέχχεειι  μμέέγγιισσττοο  μμέέγγεεθθοοςς  1122  ττεεττρρααγγωωννιικκάά  εεκκααττοοσσττάά..  

  

γγ))  ΤΤοο  εεππίίσσηημμοο  σσύύννθθεεττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ//ΧΧοορρηηγγοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ((5522  ccmm22  

((66,,22ccmm  ύύψψοοςς  88,,33ccmm  ππλλάάττοοςς))  θθαα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττηηνν  δδεεξξιιάά  εεσσωωττεερριικκήή  ππλλεευυρράά  ττοουυ  ααρριισσττεερροούύ  πποοδδιιοούύ..  

  

δδ))  ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  χχοορρηηγγήήσσεειι  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  τταα  εεππίίσσηημμαα  σσήήμμαατταα  ττηηςς  εεμμφφααννίίσσεεωωςς  ήή  ττοο  σσύύννθθεεττοο  λλοογγόόττυυπποο  

ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  οομμάάδδεεςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα..  

  

εε))    ΣΣττοο  ππίίσσωω  μμέέρροοςς  ττωωνν  σσοορρττςς  εεππιιττρρέέπποοννττααιι  έέωωςς  δδύύοο  δδιιααφφηημμίίσσεειιςς  χχοορρηηγγώώνν  ((μμίίαα  σσεε  κκάάθθεε  ππόόδδιι))  οοιι  

οοπποοίίεεςς  δδεενν  θθαα  ππεερριιλλααμμββάάννοουυνν  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  μμιιαα  σσεειιρρέέςς  κκααιι  θθαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  ππίίσσωω  μμέέρροοςς  κκάάθθεε  

πποοδδιιοούύ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  44ββ..  ΗΗ    κκάάθθεε  δδιιααφφήήμμιισσηη  θθαα  έέχχεειι  μμέέγγιισσττοο  μμέέγγεεθθοοςς  3355  

ττεεττρρααγγωωννιικκάά  εεκκααττοοσσττάά  

  

22..44..  ΟΟιι  δδύύοο  ππλλααϊϊννέέςς  ππλλεευυρρέέςς  ττηηςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  θθεεωωρροούύννττααιι  ττμμήήμμαατταα  ττοουυ  μμππρροοσσττιιννοούύ  κκααιι  ττοουυ  ππίίσσωω  

μμέέρροουυςς  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  κκααιι  ττωωνν  σσοορρττςς..  ΣΣυυννεεππώώςς,,  τταα  ππλλααϊϊννάά  μμέέρρηη  ττηηςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  ωωςς  ππρρόόσσθθεεττοοςς  χχώώρροοςς  δδιιααφφηημμίίσσεεωωνν..  

  

22..55  ΔΔιιαακκρριιττιικκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ΦΦααννέέλλααςς  ΠΠρροοθθέέρρμμααννσσηηςς  ((WWaarrmm  uupp))  
ΤΤαα  δδιιαακκρριιττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::      

    

ΕΕμμππρρόόςς  μμέέρροοςς  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς::  ((ββλλ..  σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  55))  

αα))  ΤΤοο  ννοούύμμεερροο  ττοουυ  ππααίίκκττηη  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ύύψψοοςς  1166  εεκκ..  κκααιι  θθαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  κκέέννττρροο    

ββ))    ΚΚααννέένναα  άάλλλλοο  δδιιαακκρριιττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  εεννττόόςς  ααπποοσσττάάσσεεωωςς  55  εεκκ..  ααππόό  ττοο  

ννοούύμμεερροο  ττοουυ  ππααίίκκττηη..  

γγ))    ΟΟ  χχώώρροοςς  γγιιαα  δδιιααφφήήμμιισσηη  ((ττοο  πποολλύύ  έένναα  εεμμπποορριικκόό  σσήήμμαα  ––  εείίττεε  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  εείίττεε  όόχχιι  σσττοο  όόννοομμαα  

ττηηςς  οομμάάδδααςς  ––  ττοο  πποολλύύ  σσεε  δδύύοο  σσεειιρρέέςς))  θθαα  έέχχεειι  μμέέγγιισσττοο  ύύψψοοςς  1166  εεκκ..  κκααιι  μμέέγγιισσττοο  μμήήκκοοςς  3300  εεκκ..  κκααιι  θθαα  

ββρρίίσσκκεεττααιι  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  ννοούύμμεερροο  ττοουυ  ααθθλληηττήή..  

δδ))  ΤΤοο  εεππίίσσηημμοο    λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  εεππάάννωω  σσττοο  ααρριισσττεερρόό  μμααννίίκκιι  κκααιι  ππρρέέππεειι  νναα  

κκααττααλλααμμββάάννεειι  5522  ((66,,22ccmm  ύύψψοοςς  88,,33ccmm  ππλλάάττοοςς))  ττεεττρρααγγωωννιικκάά  εεκκααττοοσσττάά..  ΣΣεε  κκααμμίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  μμπποορρεείί  

άάλλλλοο  δδιιαακκρριιττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  δδίίππλλαα  σσττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ααπποοσσττεείίλλεειι  

ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  τταα  εεππίίσσηημμαα  σσήήμμαατταα  ττηηςς  εεμμφφααννίίσσεεωωςς  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  οομμάάδδεεςς..    

εε))  ΤΤοο  λλοογγόόττυυπποο  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  εεππάάννωω  ααρριισσττεερρόό    μμέέρροοςς..  ΤΤοο  λλοογγόόττυυπποο  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  

ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααλλααμμββάάννεειι  έέωωςς  2255  ccmm22..    

σσττ))  ΤΤοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  εεππάάννωω  δδεεξξίί  μμέέρροοςς  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  

κκααιι  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  μμεεγγααλλύύττεερροο  ααππόό  1122  ccmm22..  

  

ΠΠίίσσωω  μμέέρροοςς  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς::  ((ββλλ..  σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  66))  

αα))  ΣΣττοο  εεππάάννωω  κκααιι  ππίίσσωω  μμέέρροοςς  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  αα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοο  ννοούύμμεερροο  ττοουυ  

ααθθλληηττήή  ττοο  οοπποοίίοο  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ύύψψοοςς  1100  έέωωςς  1122εεκκ..    

ββ))  ΣΣττοο  κκέέννττρροο  ττοουυ  ππίίσσωω  μμέέρροουυςς  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς  οοιι  οομμάάδδεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  δδιιααφφηημμίίζζοουυνν  ττοο  

πποολλύύ  έένναα  εεμμπποορριικκόό  σσήήμμαα  --  εείίττεε  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  εείίττεε  όόχχιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  --  σσεε  δδύύοο  γγρρααμμμμέέςς  ττοο  

πποολλύύ..  ΟΟιι  σσυυννοολλιικκέέςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  θθαα  εείίννααιι  ύύψψοοςς  1144εεκκ  κκααιι  μμήήκκοοςς  2288  εεκκ..  ττοο  ααννώώττεερροο..  

γγ))    ΣΣττοο  κκάάττωω  μμέέρροοςς  ττοουυ  ππίίσσωω  μμέέρροουυςς  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρράάφφεεττααιι  ττοο  όόννοομμαα  

ττηηςς  ΠΠόόλληηςς  ήή  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  μμεε  κκεεφφααλλααίίαα  γγρράάμμμμαατταα  σσεε  μμοοννήή  σσεειιρράά,,  μμεε  ΕΕλλλληηννιικκοούύςς  ήή  ΛΛααττιιννιικκοούύςς  

χχααρραακκττήήρρεεςς  πποουυ    θθαα  έέχχεειι  μμέέγγιισσττοο  ύύψψοοςς  88  εεκκ..  κκααιι  μμέέγγιισσττοο  μμήήκκοοςς  3300εεκκ..  

  

22..66..  ΚΚάάλλττσσεεςς  
ΌΌλλοοιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς  ττηηςς  ίίδδιιααςς  οομμάάδδααςς  ππρρέέππεειι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  κκάάλλττσσεεςς  ττοουυ  ιιδδίίοουυ  χχρρώώμμααττοοςς..  ΔΔεενν  

εεππιιττρρέέππεεττααιι  κκααμμίίαα  δδιιααφφήήμμιισσηη  ππλληηνν  ττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή..  

ΟΟιι  ππααίίκκττεεςς  ππρρέέππεειι  νναα  φφοορροούύνν  δδύύοο  κκάάλλττσσεεςς    ττοουυ    ιιδδίίοουυ  χχρρώώμμααττοοςς..    ΌΌλλοοιι  οοιι  ππααίίκκττεεςς  ττηηςς  ίίδδιιααςς  οομμάάδδααςς  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  φφοορροούύνν  κκάάλλττσσεεςς  ιιδδίίοουυ  χχρρώώμμααττοοςς..  
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22..77..  ΠΠααπποούύττσσιιαα  
ΌΌλλοοιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  μμπποορροούύνν  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  ααθθλληηττιικκάά  ππααπποούύττσσιιαα  σσχχεεδδίίοουυ  κκααιι  χχρρώώμμααττοοςς  

εεππιιλλοογγήήςς  ττοουυςς..  ΦΦωωττάάκκιιαα,,  αανντταανναακκλλαασσττιικκάά  υυλλιικκάά  ήή  άάλλλλαα  σσττοολλίίδδιιαα  δδεενν  εεππιιττρρέέπποοννττααιι..  

  

22..88..  ΔΔιιαακκρριιττιικκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ΦΦόόρρμμααςς  ((TTrraacckk  SSuuiittss))  
ΤΤαα  δδιιαακκρριιττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  φφόόρρμμααςς  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::      

    

ΕΕμμππρρόόςς  μμέέρροοςς  ττηηςς  φφόόρρμμααςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς::  ((ββλλ..  σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  77  ))  

αα))  ΟΟ  χχώώρροοςς  γγιιαα  δδιιααφφήήμμιισσηη  ((έένναα  εεμμπποορριικκόό  σσήήμμαα  ––  εείίττεε  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  εείίττεε  όόχχιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ––  

σσεε  μμίίαα  σσεειιρράά))  θθαα  έέχχεειι  μμέέγγιισσττοο  ύύψψοοςς  1166  εεκκ..  κκααιι  μμέέγγιισσττοο  μμήήκκοοςς  3300  εεκκ..  

ββ))  ΤΤοο  εεππίίσσηημμοο  σσύύννθθεεττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ//ΧΧοορρηηγγοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  μμπποορρεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  

εεππάάννωω  ααρριισσττεερρόό  μμααννίίκκιι  ττηηςς  φφόόρρμμααςς,,  κκααιι  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  5522  ccmm22  ((66,,22ccmm  ύύψψοοςς  88,,33ccmm  ππλλάάττοοςς))..    

γγ))  ΤΤοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή  μμπποορρεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  εεππάάννωω  δδεεξξιιάά  μμέέρροοςς  ττηηςς  φφόόρρμμααςς  ααλλλλάά  

δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  μμεεγγααλλύύττεερροο  ααππόό  1122  ccmm22..  

δδ))  ΤΤοο  λλοογγόόττυυπποο  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  μμπποορρεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  εεππάάννωω  ααρριισσττεερράά  μμέέρροοςς  ττηηςς  φφόόρρμμααςς  ααλλλλάά  δδεενν  

μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  μμεεγγααλλύύττεερροο  ααππόό  2255  ccmm22..  

  

ΠΠίίσσωω  μμέέρροοςς  ττηηςς  φφόόρρμμααςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς::  ((ββλλ..  σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  77))  

αα))  ΣΣττοο  εεππάάννωω  μμέέρροοςς  ττοουυ  ππίίσσωω  μμέέρροουυςς  ττηηςς  φφόόρρμμααςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρράάφφεεττααιι  ηη  εεππωωννυυμμίίαα  

ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ    μμεε  ύύψψοοςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1100  εεκκ..  κκααιι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  κκέέννττρροο..  

ββ))  ΣΣττοο  κκέέννττρροο  ττοουυ  ππίίσσωω  μμέέρροουυςς  ττηηςς  φφόόρρμμααςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς  οοιι  οομμάάδδεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  δδιιααφφηημμίίζζοουυνν  έένναα  

εεμμπποορριικκόό  σσήήμμαα  ––  εείίττεε  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  εείίττεε  όόχχιι  σσττοο  όόννοομμαα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ––  σσεε  μμίίαα  σσεειιρράά  ττοο  πποολλύύ..  ΟΟιι  

σσυυννοολλιικκέέςς  δδιιαασσττάάσσεειιςς  θθαα  εείίννααιι  ύύψψοοςς  1166εεκκ  ττοο  πποολλύύ  κκααιι  μμήήκκοοςς  3300εεκκ..  ττοο  πποολλύύ..  

γγ))  ΣΣττοο  κκάάττωω  μμέέρροοςς  ττοουυ  ππίίσσωω  μμέέρροουυςς  ττηηςς  φφόόρρμμααςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς    ππρρέέππεειι  νναα  ααννααγγρράάφφεεττααιι  ττοο  όόννοομμαα  

ττηηςς  ΠΠόόλληηςς//ΔΔήήμμοουυ  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ττοο  οοπποοίίοο  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ύύψψοοςς  1100εεκκ  ττοο  πποολλύύ..  

  

22..99..  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  έέγγκκρριισσηηςς  ΕΕμμφφααννίίσσεεωωνν  
ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ππρρέέππεειι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  νναα  ττηηρρήήσσοουυνν  

όόλλεεςς  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  εεμμφφααννίίσσεειιςς,,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  οορρίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  οοιικκεείίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  εενν  

ιισσχχύύ  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν..  

ΗΗ  ΔΔιιοορργγααννώώττρριιαα  ααρρχχήή  εείίννααιι  ααρρμμόόδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  ττεελλιικκήή  έέγγκκρριισσηη  ττωωνν  εεμμφφααννίίσσεεωωνν  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  θθαα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι  ηη  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  οοιικκίίεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  

εενν  ιισσχχύύ  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν..  

ΈΈνναα  σσχχέέδδιιοο  ττοουυ  ππλλήήρροουυςς  σσεεττ  εεμμφφααννίίσσεεωωνν  ήήττοοιι  ααμμάάννιικκηηςς  φφααννέέλλααςς  ––  κκοοννττοομμάάννιικκηηςς  φφααννέέλλααςς  κκααιι  σσοορρττςς  

((ααννοοιιχχττόόχχρρωωμμωωνν  κκααιι  σσκκοουυρρόόχχρρωωμμωωνν)),,  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς  ((wwaarrmm--uupp))  κκααιι  ττηηςς  φφόόρρμμααςς  

ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς  ((ttrraacckk  ssuuiitt))  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη,,  ππρριινν  ππρροοχχωωρρήήσσοουυνν  

σσττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  ττοουυςς,,  έέωωςς  ττηηνν  2288--99--22001188..  ΕΕννττόόςς  ττρριιώώνν  ((33))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττοουυςς  θθαα  

κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι  εεγγγγρράάφφωωςς  ηη  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΔΔιιοορργγααννώώττρριιααςς  ααρρχχήήςς  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  εεγγκκρρίίννοοννττααιι  οοιι  άάννωω  

εεμμφφααννίίσσεειιςς  ήή  θθαα  ααπποορρρρίίππττοοννττααιι  μμεε  ππααρράάλλλληηλληη  εεννηημμέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττυυχχόόνν  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθοούύνν  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεγγκκρριιθθεείί  ηη  εεκκάάσσττοοττεε  εεμμφφάάννιισσηη  γγιιαα  ττηηνν  ττρρέέχχοουυσσαα  ααγγωωννιισσττιικκήή  

ππεερρίίοοδδοο..  

ΠΠεερρααιιττέέρρωω  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ππααρρααδδώώσσοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  ττοο  ααρρχχεείίοο  ττοουυ  ττηηνν  ττεελλιικκήή  μμοορρφφήή  

ττωωνν  εεμμφφααννίίσσεεώώνν  ττοουυςς  ήήττοοιι  ααμμάάννιικκηηςς  φφααννέέλλααςς  κκααιι  σσοορρττςς  ((ααννοοιιχχττόόχχρρωωμμωωνν  κκααιι  σσκκοουυρρόόχχρρωωμμωωνν))  μμέέχχρριι  

ττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  μμεεττάά  ααππόό  κκάάθθεε  ττρροοπποοπποοίίηησσήή  ττηηςς..  

  

33..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  μμεεμμοοννωωμμέέννοοιι  ήή  όόλλοοιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  μμεεττέέχχεειι  σσττοο  

ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  δδεενν  φφέέρροουυνν  ττοο  εειιδδιικκόό  σσήήμμαα  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..//ΧΧοορρηηγγοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  σσττοο  εεμμππρρόόςς  μμέέρροοςς  

ττοουυςς  εεμμφφάάννιισσήήςς  ττοουυςς  ((φφααννέέλλαα  κκααιι  σσοορρττσσάάκκιι))  ήή  δδεενν  ααννααγγρράάφφεεττααιι  ττοο  εεππώώννυυμμόό  ττοουυςς  σσττοο  ππίίσσωω  μμέέρροοςς  

ττοουυςς  φφααννέέλλααςς,,  θθαα  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  σσττηηνν  δδύύννααμμηη  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ααννήήκκοουυνν,,  ππρρόόσσττιιμμοο  ττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  

οοπποοίίοουυ  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  σσττοονν  εειιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..    

  
44..  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδύύοο  ((22))  σσύύννοολλαα  ααππόό  εεμμφφααννίίσσεειιςς  ((φφααννέέλλεεςς  κκααιι  

ππααννττεελλοοννάάκκιιαα))  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  μμίίαα  ααννοοιιχχττόόχχρρωωμμηη  ((κκααττάά  ππρροοττίίμμηησσηη  λλεευυκκήή))  κκααιι  μμίίαα  σσκκοουυρρόόχχρρωωμμηη..  

ΤΤηηνν  κκύύρριιαα  κκααιι  ττηηνν  εεφφεεδδρριικκήή..  ΜΜίίαα  ααννοοιιχχττόόχχρρωωμμηη  κκααιι  μμίίαα  σσκκοουυρρόόχχρρωωμμηη..  ΗΗ  οομμάάδδαα  θθαα  δδηηλλώώσσεειι  πποοιιαα  

εεμμφφάάννιισσηη  εείίννααιι  ηη  κκύύρριιαα  κκααιι  ηη  άάλλλληη  θθαα  εείίννααιι  ηη  εεφφεεδδρριικκήή..  ΗΗ  κκύύρριιαα  κκααιι  ηη  εεφφεεδδρριικκήή  εεμμφφάάννιισσηη  δδεενν  μμπποορρεείί  

νναα  εείίννααιι  σσεε  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ααπποοχχρρώώσσεειιςς  ττοουυ  ιιδδίίοουυ  χχρρώώμμααττοοςς..  ΗΗ  κκύύρριιαα  κκααιι  ηη  εεφφεεδδρριικκήή  εεμμφφάάννιισσηη  θθαα  εείίννααιι  

ίίδδιιεεςς,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττοο  χχρρώώμμαα  ττοουυςς..  

  

55..  ΣΣεε  όόλλοουυςς  ττοουυ  ααγγώώννεεςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ::  
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αα))  ΗΗ  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  οομμάάδδαα  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  φφοορράά  ττοουυςς  ααννοοιιχχττόόχχρρωωμμεεςς  εεμμφφααννίίσσεειιςς  ((κκααττάά  ππρροοττίίμμηησσηη  

λλεευυκκέέςς))..  

ββ))  ΗΗ  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηη  οομμάάδδαα  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  φφοορράά  ττοουυςς  σσκκοουυρρόόχχρρωωμμεεςς  εεμμφφααννίίσσεειιςς..  

γγ))  ΜΜεε  κκοοιιννήή  ττοουυςς  σσυυμμφφωωννίίαα  οοιι  εεκκάάσσττοοττεε  ααγγωωννιιζζόόμμεεννεεςς  οομμάάδδεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  ααννττααλλλλάάξξοουυνν  τταα  χχρρώώμμαατταα  

ττωωνν  εεμμφφααννίίσσεεώώνν  ττοουυςς,,  εεννηημμεερρώώννοοννττααςς  ττααυυττόόχχρροονναα  κκααιι  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

  

66..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσεε  ααγγώώνναα  ααθθλληηττήή  οο  οοπποοίίοοςς  φφέέρρεειι  εεμμφφάάννιισσηη  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύ  χχρρώώμμααττοοςς  

ααππόό  ααυυττόό  ττοουυςς  οομμάάδδααςς  ττοουυ,,  έέωωςς  όόττοουυ  σσυυμμμμοορρφφωωθθεείί  μμεε  τταα  όόσσαα  οορρίίζζοουυνν  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  ααυυττοούύ  

κκααιι  ττωωνν  κκααννοοννιισσμμώώνν  ΠΠααιιδδιιάάςς..  

  

77..  ΚΚααμμίίαα  ααλλλλααγγήή  ττωωνν  χχρρωωμμάάττωωνν  ττηηςς  εεμμφφααννίίσσεεωωςς  δδεενν  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  θθαα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  

ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς..    

88..  ΚΚάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  δδύύννααττααιι  νναα  ααλλλλάάξξεειι  ήή  κκααιι  νναα  ππρροοσσθθέέσσεειι  χχοορρηηγγόό--υυπποοσσττηηρριικκττήή  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  

ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  ΓΓιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααλλλλααγγήή  ήή//κκααιι  ππρροοσσθθήήκκηη  χχοορρηηγγοούύ  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  

υυπποοββάάλλεειι  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδεείίγγμμαα  ττηηςς  ννέέααςς  ττηηςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  ππέέννττεε  ((55))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  

ττηηνν  ηημμέέρραα  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσήήςς  ττηηςς  άάλλλλωωςς  δδεενν  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  ττηηννχχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσεειι..  

ΆΆλλλλεεςς  ΕΕννδδυυμμαασσίίεεςς  κκααιι  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  
ΌΌλλοοςς  οο  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλοοςς  γγιιαα  ττοο  

ππααιιχχννίίδδιι..  ΚΚάάθθεε  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  οο  οοπποοίίοοςς  εείίννααιι  σσχχεεδδιιαασσμμέέννοοςς  νναα  ααυυξξάάννεειι  ττοο  ύύψψοοςς  ήή  ττηηνν  έέκκτταασσηη  ττοουυ  ααθθλληηττοούύ  

ήή  μμεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  ττρρόόπποο  νναα  ττοουυ  δδώώσσεειι  έένναα  ααθθέέμμιιττοο  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα,,  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι....  

  

ΟΟιι  ππααίίκκττεεςς  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  φφοορράάννεε  εεξξοοππλλιισσμμόό  ((ααννττιικκεείίμμεενναα))  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  ττρρααυυμμααττιισσμμόό  

σσεε  άάλλλλοουυςς  ππααίίκκττεεςς..  

  

ΔΔεενν  εεππιιττρρέέπποοννττααιι::  

  ΠΠρροοσσττααττεευυττιικκάά  δδαακκττύύλλωωνν,,  χχεερριιοούύ,,  κκααρρπποούύ,,  ααγγκκώώνναα  ήή  ππήήχχεεωωςς,,  ννάάρρθθηηκκεεςς  ήή  υυπποοσσττηηρριικκττιικκάά  

κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  ααππόό  δδέέρρμμαα,,  ππλλαασσττιικκόό,,  εελλαασσττιικκόό  ((μμααλλαακκόό))  ππλλαασσττιικκόό,,  μμέέττααλλλλοο  ήή  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  

σσκκλληηρρόό  υυλλιικκόό,,  αακκόόμμηη  κκααιι  αανν  ααυυττόό  εείίννααιι  κκααλλυυμμμμέέννοο  μμεε  μμααλλαακκήή  εεππέέννδδυυσσηη..  

  ΑΑννττιικκεείίμμεενναα  πποουυ  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  κκόόψψοουυνν  ήή  νναα  ππρροοκκααλλέέσσοουυνν  εεκκδδοορρέέςς  ((τταα  ννύύχχιιαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

εείίννααιι  κκοομμμμέένναα  κκοοννττάά))..,,  εεξξάάρρττηημμαα  μμααλλλλιιώώνν  κκααιι  κκοοσσμμήήμμαατταα..  

  

ΟΟιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  εεννδδυυμμαασσίίεεςς  κκααιι  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  εεππιιττρρέέπποοννττααιι::  

αα))    ΠΠρροοσσττααττεευυττιικκόόςς  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  ώώμμωωνν,,  ββρρααχχίίοονναα,,  μμηηρροούύ  ήή  κκάάττωω  μμέέρροουυςς  ττοουυ  πποοδδιιοούύ  εεάάνν  ττοο  υυλλιικκόό  εείίννααιι  

εεππααρρκκώώςς  δδεεμμέέννοο..  

ββ))  ΕΕλλαασσττιικκάά  μμααννίίκκιιαα  ββρρααχχίίοονναα  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  κκυυρρίίοουυ  χχρρώώμμααττοοςς  μμεε  ααυυττόό  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  ήή  μμααύύρραα  ήή  άάσσππρραα,,  

ααλλλλάά  όόλλοοιι  οοιι  ππααίίκκττεεςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ππρρέέππεειι  νναα  φφοορροούύνν  ττοο  ίίδδιιοο  χχρρώώμμαα..  
 

ΕΕλλαασσττιικκάά  μμααννίίκκιιαα  πποοδδιιώώνν  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  κκυυρρίίοουυ  χχρρώώμμααττοοςς  μμεε  ααυυττόό  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  ήή  μμααύύρραα  ήή  άάσσππρραα,,  ααλλλλάά  

όόλλοοιι  οοιι  ππααίίκκττεεςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ππρρέέππεειι  νναα  φφοορροούύνν  ττοο  ίίδδιιοο  χχρρώώμμαα..  

  

ΚΚάάλλυυμμμμαα  κκεεφφααλλήήςς  ττοουυ  ιιδδίίοουυ  κκυυρρίίοουυ  χχρρώώμμααττοοςς  μμεε  ααυυττόό  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  ήή  μμααύύρροο  ήή  άάσσππρροο,,  ααλλλλάά  όόλλοοιι  οοιι  

ππααίίκκττεεςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ππρρέέππεειι  νναα  φφοορροούύνν  ττοο  ίίδδιιοο  χχρρώώμμαα..  ΤΤοο  κκάάλλυυμμμμαα  κκεεφφααλλήήςς  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  κκααλλύύππττεειι  

εεννττεελλώώςς  ήή  μμεερριικκώώςς  κκααννέένναα  μμέέρροοςς  ττοουυ  ππρροοσσώώπποουυ  ((μμάάττιιαα,,  μμύύττηη,,  χχεείίλληη  κκ..λλ..ππ..))  κκααιι  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  

εεππιικκίίννδδυυννοο  γγιιαα  ττοονν  ππααίίκκττηη  πποουυ  ττοο  φφοορράάεειι  ήή//κκααιι  γγιιαα  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  ππααίίκκττεεςς..  ΤΤοο  κκάάλλυυμμμμαα  κκεεφφααλλήήςς  δδεενν  

ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττεειι  σσττοοιιχχεείίαα  ααννοοίίγγμμααττοοςς//κκλλεειισσίίμμααττοοςς  γγύύρρωω  ααππόό  ττοο  ππρρόόσσωωπποο  κκααιι//  ήή  ττοο  λλααιιμμόό  κκααιι  δδεενν  

μμπποορρεείί  νναα  έέχχεειι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  εεξξααρρττήήμμαατταα  πποουυ  νναα  εεξξέέχχοουυνν  ααππόό  ττηηνν  εεππιιφφάάννεειιάά  ττοουυ..  

  

γγ))  ΕΕλλαασσττιικκέέςς  κκάάλλττσσεεςς  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  κκυυρρίίωωςς  χχρρώώμμααττοοςς  μμεε  ααυυττόό  ττοουυ  σσοορρττςς..  ΕΕάάνν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττοο  άάννωω  ττμμήήμμαα  

ττοουυ  πποοδδιιοούύ,,  ααυυττόό  ππρρέέππεειι  νναα  ττεελλεειιώώννεειι  ππάάννωω  ααππόό  ττοο  γγόόννααττοο,,  εεάάνν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττοο  κκάάττωω  ττμμήήμμαα  ττοουυ  

πποοδδιιοούύ,,  ααυυττόό  ππρρέέππεειι  νναα  ττεελλεειιώώννεειι  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  γγόόννααττοο..  

δδ))  ΥΥπποοσσττηηρριικκττιικκάά  γγοοννάάττοουυ,,  εεάάνν  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλαα  κκααλλυυμμμμέένναα....  

εε))  ΠΠρροοσσττααττεευυττιικκόό  γγιιαα  μμίίαα  ττρρααυυμμααττιισσμμέέννηη  μμύύττηη  αακκόόμμηη  κκααιι  εεάάνν  εείίννααιι  ααππόό  σσκκλληηρρόό  υυλλιικκόό..  

σσττ))  ΆΆχχρρωωμμεεςς  δδιιααφφααννεείίςς  ππρροοσσττααττεευυττιικκέέςς  θθήήκκεεςς  δδοοννττιιώώνν..  

ζζ))  ΓΓυυααλλιιάά,,  εεάάνν  δδεενν  δδηημμιιοουυρργγοούύνν  κκίίννδδυυννοο  σσεε  άάλλλλοουυςς  ααθθλληηττέέςς..  

ηη))  ΚΚοορρδδέέλλεεςς  κκεεφφααλλιιοούύ,,  μμεεγγίίσσττοουυ  ππλλάάττοουυςς  55  εεκκ,,  κκαατταασσκκεευυαασσμμέέννεεςς  ααππόό  λλεείίοο,,  μμοοννόόχχρρωωμμοο  ύύφφαασσμμαα,,  ααππόό  

εεύύκκααμμππττοο  εελλαασσττιικκόό  ππλλαασσττιικκόό  ήή  λλάάσσττιιχχοο..  

θθ))  ΆΆχχρρωωμμεεςς  δδιιααφφααννεείίςς  ττααιιννίίεεςς  γγιιαα  ττοουυςς  ββρρααχχίίοοννεεςς,,  ττοουυςς  ώώμμοουυςς,,  τταα  ππόόδδιιαα  κκλλππ..  

ΠΠεερριικκάάρρππιιαα  μμέέγγιισσττοουυ  ππλλάάττοουυςς  1100  εεκκ  ααππόό  υυφφαασσμμάάττιιννοο  υυλλιικκόό  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  κκυυρρίίοουυ  χχρρώώμμααττοοςς  μμεε  ααυυττόό  ττηηςς  

φφααννέέλλααςς  ήή  μμααύύρραα  ήή  άάσσππρραα,,  ααλλλλάά  όόλλοοιι  οοιι  ππααίίκκττεεςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ππρρέέππεειι  νναα  φφοορροούύνν  ττοο  ίίδδιιοο  χχρρώώμμαα  ..  
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ΤΤααιιννίίεεςς  ββρρααχχιιόόννωωνν,,  ώώμμωωνν,,  πποοδδιιώώνν  κκλλππ  ττοουυ  ιιδδίίοουυ  κκυυρρίίοουυ  χχρρώώμμααττοοςς  μμεε  ααυυττόό  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  ήή  μμααύύρρεεςς  ήή  

άάσσππρρεεςς,,  ααλλλλάά  όόλλοοιι  οοιι  ππααίίκκττεεςς  ππρρέέππεειι  νναα  φφοορροούύνν  ττοο  ίίδδιιοο  χχρρώώμμαα..  
 

ΕΕππιισσττρρααγγααλλίίδδεεςς  δδιιααφφααννεείίςς  ήή  μμααύύρρεεςς  ήή  άάσσππρρεεςς,,  ααλλλλάά  όόλλοοιι  οοιι  ππααίίκκττεεςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ππρρέέππεειι  νναα  φφοορροούύνν  ττοο  

ίίδδιιοο  χχρρώώμμαα..    

  

ΚΚααμμίίαα  εεννδδυυμμαασσίίαα  ήή  άάλλλλοοςς  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  δδιιααφφοορρεεττιικκόόςς  ττωωνν  οορριιζζοομμέέννωωνν  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ππααρράάγγρρααφφοο  

δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  εεκκττόόςς  εεάάνν  υυππάάρρχχεειι  ιιααττρριικκήή  σσυυννττααγγήή  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  δδίίδδεεττααιι  

ααππόό  ττοουυςς  ιιααττρροούύςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς..  ΗΗ  ααννάάγγκκηη  χχρρήήσσηηςς  ττωωνν  εεννδδυυμμαασσιιώώνν  κκααιι//  ήή  ττοουυ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  μμεε  ιιααττρριικκήή  

σσυυννττααγγήή  ππρρέέππεειι  νναα  κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααππόό  ττοουυςς  γγιιααττρροούύςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  εεννττόόςς  4488  ωωρρώώνν  ππρριινν  ττηηνν  

δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

ΟΟιι  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννεεςς  εεννδδυυμμαασσίίεεςς  κκααιι//ήή    εεξξοοππλλιισσμμόόςς  όότταανν  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίοοιι,,  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  ττοο  ίίδδιιοο  

χχρρώώμμαα  μμεε  ττηηνν  υυππόόλλοοιιππηη  εεμμφφάάννιισσηη  κκααιι  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ίίδδιιαα  γγιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ππααίίκκττεεςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς..  ΣΣεε  

κκααμμίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  φφέέρροουυνν  δδιιααφφήήμμιισσηη  ήή  λλοογγόόττυυπποο  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ααππόό  εεκκεείίννοο  ττοουυ  

κκαατταασσκκεευυαασσττήή,,  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ήή  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  

ΚΚααμμίίαα  δδιιααφφήήμμιισσηη  σσττιιςς  ααθθλληηττιικκέέςς  εεννδδυυμμαασσίίεεςς  δδεενν  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  εεκκττόόςς  ααππόό  εεκκεείίννεεςς  πποουυ  ρρηηττώώςς  

εεππιιττρρέέπποοννττααιι  σσττοο  ππααρρόόνν  κκεεφφάάλλααιιοο..  

  

ΛΛοοιιππέέςς  εεννδδυυμμαασσίίεεςς  --  ΕΕννδδυυμμαασσίίεεςς  ΜΜεελλώώνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  κκααιι  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  
ΣΣεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  

θθαα  φφοορροούύνν  έένναα  μμππλλοουυζζάάκκιι  ππόόλλοο  εεννιιααίίοουυ  χχρρώώμμααττοοςς..  

  

ΤΤαα  μμέέλληη  ττηηςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  θθαα  φφοορροούύνν  μμααύύρραα  ππααννττεελλόόννιιαα  κκααιι  μμααύύρραα  

ππααπποούύττσσιιαα..            

  

ΆΆρρθθρροο  4499οο        
ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΜΜΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  

  

ΗΗ  δδιιααφφηημμιισσττιικκήή  ππρροοββοολλήή  σσττιιςς  εεμμφφααννίίσσεειιςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν    ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  δδιιέέππεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  αακκόόλλοουυθθοουυςς  κκααννόόννεεςς  κκααιι  ππεερριιοορριισσμμοούύςς  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  

όόλλεεςς  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  σσεε  ααυυττόό  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ττηηρροούύνν,,  όόππωωςς  ααυυττοοίί  ττυυχχόόνν  ττρροοπποοπποοιιηηθθοούύνν  κκααττάά  

ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  κκααιι  ππεερριιοορριισσμμοούύςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  

ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  άάλλλλωωςς  θθαα  ττοουυςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  κκυυρρώώσσεειιςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  

σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

  

ΕΕππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  ππρροοββοολλήή  φφυυσσιικκώώνν  ήή  ννοομμιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυςς  δδιιαα  

ττηηςς  ααπποοττυυππώώσσεεωωςς  ττοουυ  σσήήμμααττοοςς  ήή  λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυςς  σσττιιςς  εεμμφφααννίίσσεειιςς  κκααιι  φφόόρρμμεεςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ττωωνν  

οομμάάδδωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  σστταα  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμαατταα  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  υυππόό  ττοουυςς  

αακκόόλλοουυθθοουυςς  ππεερριιοορριισσμμοούύςς::  

  

αα))  ΤΤοο  λλοογγόόττυυπποο  ήή  σσήήμμαα  κκλλππ..  ττοουυ  ήή  ττωωνν  δδιιααφφηημμιιζζοομμέέννωωνν  θθαα  ααπποοττυυππωωθθεείί  σσττιιςς  εεμμφφααννίίσσεειιςς  κκααιι  φφόόρρμμεεςς  

ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  κκάάθθεε  οομμάάδδααςς..  ΕΕιιδδιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοττύύππωωσσήή  ττοουυ  σσττιιςς  φφααννέέλλεεςς,,  σστταα  σσοορρττςς,,  σσττιιςς  φφααννέέλλεεςς  

ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς  κκααιι  σσττιιςς  φφόόρρμμεεςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς  κκλλππ  θθαα  ιισσχχύύσσοουυνν  τταα  δδιιααλλααμμββααννόόμμεενναα  σσττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  

άάρρθθρροουυ  4488  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ..  

  

ββ))  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  κκααθθ’’  οοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  ππρροοββοολλήή  μμέέσσωω  ττωωνν  άάννωω  εεμμφφααννίίσσεεωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααππννοούύ,,  

ααλλκκοοοολλοούύχχωωνν  πποοττώώνν  ππλληηνν  οοίίννοουυ  κκααιι  ζζύύθθοουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  φφααρρμμαακκεευυττιικκώώνν  σσκκεευυαασσμμάάττωωνν  τταα  οοπποοίίαα  

σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττοονν  υυππόό  ττηηςς  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΟΟλλυυμμππιιαακκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ((ΔΔ..ΟΟ..ΕΕ--WWAADDAA))  εεκκάάσσττοοττεε  

εεκκδδιιδδόόμμεεννοο  κκααττάάλλοογγοο  οουυσσιιώώνν  ηη  λλήήψψηη  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  ααππόό  ααθθλληηττέέςς..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  εεππίίσσηηςς  ηη  

δδιιααφφήήμμιισσηη,,  έέμμμμεεσσηη  ήή  άάμμεεσσηη,,  ππρροοϊϊόόννττωωνν  πποουυ  εείίννααιι  ααννττίίθθεετταα  μμεε  ττοο  ααθθλληηττιικκόό  ιιδδεεώώδδεεςς..  ΑΑππααγγοορρεεύύοοννττααιι  

εεππίίσσηηςς  τταα  σσυυννθθήήμμαατταα  πποολλιιττιικκοούύ,,  θθρρηησσκκεευυττιικκοούύ,,  ήή  φφυυλλεεττιικκοούύ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  οοττιιδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  

μμπποορρεείί  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  ήή  νναα  ππρροοσσββάάλλεειι  ττοο  δδηημμόόσσιιοο  ααίίσσθθηημμαα..  ΤΤέέλλοοςς  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  άάμμεεσσηη  ήή  έέμμμμεεσσηη  

δδιιααφφήήμμιισσηη  εεττααιιρρεείίααςς  πποουυ  χχωωρρίίςς  δδιικκααίίωωμμαα  δδιιεεξξάάγγεειι  σσττοοίίχχηημμαα  γγιιαα  ττηηνν  έέκκββαασσηη  ιιπππποοδδρροομμιιαακκώώνν,,  ήή  

ααττοομμιικκώώνν  ππααιιχχννιιδδιιώώνν,,  ήή  ααθθλληημμάάττωωνν,,  ππρροοκκααθθοορριισσμμέέννηηςς  ήή  μμηη  ααππόόδδοοσσηηςς  ((ΝΝ..  22443333//9966  άάρρθθρροο  22))..  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΜΜ’’      
ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ––  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ--  ΛΛΟΟΓΓΟΟΤΤΥΥΠΠΑΑ  

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  --  ΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  ΚΚΑΑΕΕ  ––  SSOOCCIIAALL  MMEEDDIIAA  --  ΕΕΚΚΕΕ  

  

ΆΆρρθθρροο  5500οο      
ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΑΑ  

  

ΗΗ  δδιιααφφηημμιισσττιικκήή  ππρροοββοολλήή  σστταα  γγήήππεεδδαα  πποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  

ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  δδιιέέππεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  αακκόόλλοουυθθοουυςς  κκααννόόννεεςς  κκααιι  ππεερριιοορριισσμμοούύςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  

ττηηςς  FFIIBBAA  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  όόλλεεςς  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  σσεε  ααυυττόό  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ττηηρροούύνν,,  όόππωωςς  ααυυττοοίί  

ττυυχχόόνν  ττρροοπποοπποοιιηηθθοούύνν  κκααττάά  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  κκααιι  ππεερριιοορριισσμμοούύςς  πποουυ  

ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  άάλλλλωωςς  θθαα  ττοουυςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  κκυυρρώώσσεειιςς  πποουυ  

ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

  

11..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  δδιιααφφηημμιισσττιικκήή  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  οο  οοπποοίίοοςς  οορριιοοθθεεττεείίττααιι  

μμεεττααξξύύ  ττεελλιικκώώνν  κκααιι  ππλλααγγίίωωνν  γγρρααμμμμώώνν  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  όόππωωςς  ααυυττέέςς  οορρίίζζοοννττααιι  σσττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ΠΠααιιδδιιάάςς  

ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς..  ΤΤηηςς  ααππααγγοορρεεύύσσεεωωςς  ααυυττήήςς  εεξξααιιρροούύννττααιι::  

  

αα..  ΟΟ  κκεεννττρριικκόόςς  κκύύκκλλοοςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  ((σσέέννττρραα)),,  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  χχρρήήσσηηςς  κκααιι  δδιιααφφηημμιισσττιικκήήςς  

εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  ππααρρααχχωωρροούύνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  5544  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς..  

ΕΕππίίσσηηςς  εεξξααιιρροούύννττααιι  οοιι  κκύύκκλλοοιι  ττωωνν  εελλεεύύθθεερρωωνν  ββοολλώώνν,,  υυππόό  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ππρροοκκήήρρυυξξηηςς  ττοουυ  

ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΗΗ  δδιιααφφήήμμιισσηη  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ηη  ίίδδιιαα  κκααιι  σσττοουυςς  δδύύοο  κκύύκκλλοουυςς  ττωωνν  εελλεευυθθέέρρωωνν  ββοολλώώνν..  ΣΣεε  

κκάάθθεε  δδεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ηη  κκεεννττρριικκήή  γγρρααμμμμήή  κκααιι  οοιι  γγρρααμμμμέέςς  ττωωνν  εελλεεύύθθεερρωωνν  ββοολλώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  

ααππόόλλυυτταα  εευυδδιιάάκκρριιττεεςς..  
    
ββ..  ΗΗ  δδιιααφφηημμιισσττιικκήή  ππρροοββοολλήή  μμεε  χχρρήήσσηη  σσυυσσττήήμμααττοοςς  LLEEDD//LLCCDD//SSMMDD    

  

22..  ΕΕππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  δδιιααφφηημμιισσττιικκήή  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  γγιιαα  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  

εεππιιδδααππέέδδιιωωνν  δδιιααφφηημμίίσσεεωωνν,,  υυππόό  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ττοουυ  

σσυυννηημμμμέέννοουυ  σσεε  ααυυττήή  σσχχεεδδιιααγγρράάμμμμααττοοςς..    

  

33..  OOιι  ΚΚΑΑΕΕ  ππααρρααχχωωρροούύνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  5544  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  

κκααιι  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  μμίίααςς  ((11))  εεππιιδδααππέέδδιιααςς  ααυυττοοκκόόλλλληηττηηςς  δδιιααφφηημμιισσττιικκήήςς  εεππιιγγρρααφφήήςς  δδιιαασσττάάσσεεωωςς  55mm  XX  11mm    

((fflloooorr  ggrraapphhiicc))  σσττοο  κκέέννττρροο  ττοουυ  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  ««ΠΠ»»  σσττοο  οοπποοίίοο  ααννααγγρράάφφεεττααιι  ηη  ππόόλληη  ––  έέδδρραα  ττηηςς  

γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΚΚΑΑΕΕ  μμεε  ττρρόόπποο  ώώσσττεε  νναα  ππρροοββάάλλλλεεττααιι  κκααττάά  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  μμεεττάάδδοοσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..    

  

44..  ΣΣττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααννήήκκεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  κκααιι  δδιιααφφηημμιισσττιικκήήςς  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  δδύύοο  ((22))  εεκκ  ττωωνν  

ττεεσσσσάάρρωωνν  ((44))  εεππιιδδααππέέδδιιωωνν  ααυυττοοκκόόλλλληηττωωνν  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  εεππιιγγρρααφφώώνν  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  44mm  XX  11mm    κκααττ’’  

ααννώώττααττοο  όόρριιοο  ((fflloooorr  ggrraapphhiiccss))  σστταα  γγήήππεεδδαα  πποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  οοιι  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττηηςς  

ΚΚΑΑΕΕ,,  σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  σσηημμεείίοο  όόππωωςς  ααυυττόό  εεμμφφααίίννεεττααιι  σσττοο  σσυυννηημμμμέέννοο  σσττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  

σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα,,  μμεε  ττρρόόπποο  πποουυ  ααυυττέέςς  νναα  γγίίννοοννττααιι  εεμμφφααννεείίςς  σσττοουυςς  ττηηλλεεθθεεααττέέςς  κκααττάά  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  

κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττοουυςς  θθεεααττέέςς  ααυυττώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττωωνν  χχοορρηηγγώώνν//υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  

ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..    

  

55..  ΣΣττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααννήήκκεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  δδιιααφφηημμιισσττιικκήήςς  χχρρήήσσηηςς  κκααιι  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  δδύύοο  ((22))  εεππιιδδααππέέδδιιωωνν  

ααυυττοοκκόόλλλληηττωωνν  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  εεππιιγγρρααφφώώνν  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  44mm  XX  11mm    ((fflloooorr  ggrraapphhiiccss))  σστταα  γγήήππεεδδαα  πποουυ  

δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  οοιι  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττηηςς  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  εευυρρίίσσκκοοννττααιι  ππεερριιμμεεττρριικκάά  ττοουυ  

ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  σσττοο  ττηηλλεεοοππττιικκόό  ««ΠΠ»»  σσεε  ττρρόόπποο  ώώσσττεε  νναα  ππρροοββάάλλλλοοννττααιι  κκααττάά  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  

μμεεττάάδδοοσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  γγιιαα  ττοονν  χχοορρηηγγόό//υυπποοσσττηηρριικκττέέςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  

σσυυννηημμμμέέννοο    σσττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα..  

  

66..  ΣΣττοονν  ΧΧοορρηηγγόό//ΥΥπποοσσττηηρριικκττήή  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ππααρρααχχωωρρεείίττααιι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττηηςς  δδιιααφφηημμιισσττιικκήήςς  

χχρρήήσσηηςς  κκααιι  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  δδύύοο  ((22))  εεππιιδδααππέέδδιιωωνν  ααυυττοοκκόόλλλληηττωωνν  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  εεππιιγγρρααφφώώνν  

δδιιαασσττάάσσεεωωνν  33mm  XX  11mm    ((fflloooorr  ggrraapphhiiccss))  σστταα  γγήήππεεδδαα  πποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  οοιι  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  

οομμάάδδααςς  ττηηςς,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  εευυρρίίσσκκοοννττααιι  εεννττόόςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  ππααρράάλλλληηλλαα  μμεε  ττιιςς  κκάάθθεεττεεςς  

γγρρααμμμμέέςς  πποουυ  ππεερριιββάάλλλλοουυνν  ττηηνν  ρραακκέέτταα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς    
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77..ΣΣττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεππίίσσηηςς  ααννήήκκεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  δδιιααφφηημμιισσττιικκήήςς  χχρρήήσσηηςς  κκααιι    εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  δδύύοο  ((22))  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  κκααιι  οορρααττώώνν  κκααττάά  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  μμεεττάάδδοοσσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ππιινναακκίίδδωωνν,,  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  33ΧΧ11,,  

οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  εευυρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοονν  εειιδδιικκάά  οορριιοοθθεεττηημμέέννοο  χχώώρροο  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάρρττηησσηη  κκααιι  ττοοπποοθθέέττηησσηη  

δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  ππιινναακκίίδδωωνν  κκααιι  δδηη  ππεερριιμμεεττρριικκάά  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  σσεε  σσχχήήμμαα  ««ΠΠ»»  σσεε  ττρρόόπποο  ώώσσττεε  

νναα  ππρροοββάάλλλλοοννττααιι  κκααττάά  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  μμεεττάάδδοοσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  

χχοορρηηγγοούύ//υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  μμόόννοο  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  λλόόγγωω  ττηηςς  χχωωρροοττααξξιικκήήςς  
δδιιάάττααξξηηςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  μμεεττάά  ααππόό  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  σσύύσσττηημμαα  
lleedd..  
 

88..  ΣΣττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεππίίσσηηςς  ααννήήκκεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  δδιιααφφηημμιισσττιικκήήςς  χχρρήήσσηηςς  κκααιι    εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  δδύύοο  ((22))  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  κκααιι  οορρααττώώνν  κκααττάά  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  μμεεττάάδδοοσσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ππιινναακκίίδδωωνν,,  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  33  ΧΧ  

11,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  εευυρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοονν  εειιδδιικκάά  οορριιοοθθεεττηημμέέννοο  χχώώρροο  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάρρττηησσηη  κκααιι  ττοοπποοθθέέττηησσηη  

δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  ππιινναακκίίδδωωνν  κκααιι  δδηη  σσττηη  γγωωννίίαα  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  σσεε  ττρρόόπποο  ώώσσττεε  νναα  ππρροοββάάλλλλοοννττααιι  

κκααττάά  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  μμεεττάάδδοοσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  χχοορρηηγγοούύ//υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  σσυυννηημμμμέέννοο    σσττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα,,  μμόόννοο  σσττηηνν  
ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  λλόόγγωω  ττηηςς  χχωωρροοττααξξιικκήήςς  δδιιάάττααξξηηςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  μμεεττάά  ααππόό  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  
ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  σσύύσσττηημμαα  lleedd.. 
  

99..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  ΧΧοορρηηγγοούύ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ππααρρααχχωωρρεείίττααιι  δδιικκααίίωωμμαα  δδιιααφφηημμιισσττιικκήήςς  χχρρήήσσηηςς  

κκααιι  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  ττεεσσσσάάρρωωνν  ((44))  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  κκααιι  οορρααττώώνν  κκααττάά  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  μμεεττάάδδοοσσηη  ττωωνν  

ααγγώώννωωνν  ππιινναακκίίδδωωνν,,  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  33  ΧΧ  11,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  εευυρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοονν  εειιδδιικκάά  οορριιοοθθεεττηημμέέννοο  χχώώρροο  γγιιαα  

ττηηνν  ααννάάρρττηησσηη  κκααιι  ττοοπποοθθέέττηησσηη  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  ππιινναακκίίδδωωνν  κκααιι  δδηη  ππεερριιμμεεττρριικκάά  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  

σσεε  σσχχήήμμαα  ««ΠΠ»»  σσεε  ττρρόόπποο  ώώσσττεε  νναα  ππρροοββάάλλλλοοννττααιι  κκααττάά  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  μμεεττάάδδοοσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  μμόόννοο  
σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  λλόόγγωω  ττηηςς  χχωωρροοττααξξιικκήήςς  δδιιάάττααξξηηςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  μμεεττάά  ααππόό  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  
ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  σσύύσσττηημμαα  lleedd.. 
  

1100..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  χχοορρηηγγώώνν//υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππααρρααχχωωρρεείίττααιι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  δδιιααφφηημμιισσττιικκήήςς  

χχρρήήσσηηςς  κκααιι  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  δδύύοο  ααυυττοοκκόόλλλληηττωωνν  δδααππέέδδοουυ  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  33  ΧΧ  00,,8800mm..  σσττοο  ππααρρκκέέ    έέξξωω    ααππόό  

σσττιιςς  γγρρααμμμμέέςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ,,  ππίίσσωω  ααππόό  ττηη  ββάάσσηη  ττηηςς  κκάάθθεε  μμππαασσκκέέτταα..    

  

1111..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  ααννάάρρττηησσηη  ήή  εεππιικκόόλλλληησσηη  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  μμέέσσωωνν  σστταα  ττααμμππλλόό  ((ππίίνναακκεεςς  ττωωνν  

μμππαασσκκεεττώώνν))  ττωωνν  γγηηππέέδδωωνν..    ΕΕξξααιιρροούύννττααιι  ααυυττοοκκόόλλλληητταα  τταα  οοπποοίίαα  χχοορρηηγγοούύννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΧΧώώρροοςς  

γγιιαα  δδιιααφφήήμμιισσηη  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  εεππιιττρρέέππεεττααιι  εεππίίσσηηςς  σσττοο  κκάάττωω  μμέέρροοςς  ττηηςς  ββάάσσηηςς  ττηηςς  σσττήήρριιξξηηςς  ττηηςς  μμππαασσκκέέττααςς..    

((ββλλ..  σσχχεεττιικκέέςς  γγρρααφφιικκέέςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς))..  

  

1122..  ΤΤαα  υυλλιικκάά  κκααιι  οοιι  μμέέθθοοδδοοιι  πποουυ  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  ττιιςς  εεππιιδδααππέέδδιιεεςς  δδιιααφφηημμίίσσεειιςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

εείίννααιι  ααπποολλύύττωωςς  κκααττάάλλλληηλλαα,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ααυυσσττηηρρόόττεερρεεςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  ((σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα::  

εεππιιδδααππέέδδιιαα  σσααγγρρέέ  πποολλύύππλλεευυρρηη  ααννττιιοολλιισσθθηηττιικκήή  ππλλαασσττιικκοοπποοίίηησσηη  μμεε  κκόόλλλλαα  rreemmoovvaabbllee,,  μμεε  δδιιααγγώώννιιαα  κκααιι  

κκάάθθεεττηη  ππλλέέξξηη  ρρόόμμββοουυ))    νναα  μμηηνν  δδηημμιιοουυρργγοούύνν  κκααννέένναα  ππρρόόββλληημμαα  οολλιισσθθηηρρόόττηηττααςς  ήή  ααλλλλοοίίωωσσηηςς  ττοουυ  

δδααππέέδδοουυ  κκααιι  νναα  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  άάμμεεσσαα  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  φφθθοορράάςς....  ΤΤηηνν  εευυθθύύννηη  εεπποοππττεείίααςς  κκααιι  εελλέέγγχχοουυ  

φφέέρρεειι  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ..  ΣΣτταα  γγήήππεεδδαα  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσεε  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκέέςς  δδιιοορργγααννώώσσεειιςς,,  τταα  

εεππιιδδααππέέδδιιαα  ααυυττοοκκόόλλλληητταα  ππρροοββοολλήήςς  ττωωνν  μμεελλλλοοννττιικκώώνν  χχοορρηηγγώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  ππρριινν  ααππόό  

κκάάθθεε  ααγγώώνναα  κκααιι  θθαα  ααφφααιιρροούύννττααιι  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ,,  ααππόό  ααυυττοούύςς..    

  

1133..  ΕΕππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  33DD  ααυυττοοκκόόλλλληηττωωνν  εεννττόόςς  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  μμόόννοο  σσττοουυςς  22  κκύύκκλλοουυςς  

ββοολλώώνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  αασσφφααλλεείίααςς..  

  

1144..  ΓΓιιαα  λλόόγγοουυςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  εεννιιααίίαα  ααιισσθθηηττιικκήή  κκααιι  εεμμφφάάννιισσηη  ττωωνν  γγηηππέέδδωωνν,,  σστταα  οοπποοίίαα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  

οοιι  ααγγώώννεεςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  ηη  δδιιααφφηημμιισσττιικκήή  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  κκααιι  ππρροοββοολλήή  ττρρίίττωωνν  μμέέσσωω  

ααυυττώώνν  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ππααρρααττιιθθέέμμεεννοο  σσττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  σσκκααρρίίφφηημμαα  //  

σσχχέέδδιιοο  κκααιι  σσττιιςς  θθέέσσεειιςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττοο  ππααρρόόνν    κκααιι  σσττηηνν    ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

ΤΤυυχχόόνν  ππααρρααββάάσσεειιςς  θθαα  δδιιααππιισσττώώννοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ήή  έέττεερροο  υυππόό  

ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  εειιδδιικκάά  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοο  όόρργγααννοο,,  μμεε  ττιιςς  εεννττεεύύθθεενν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  σσυυννέέππεειιεεςς..  

  

1155..  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  δδιιααττηηρροούύνν  σσεε  κκααλλήή  κκααττάάσστταασσηη  κκααιι  νναα  σσυυννττηηρροούύνν  ττοονν  εεξξοοππλλιισσμμόό  πποουυ  

ττοουυςς  χχοορρηηγγεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττρρεειιςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  εευυθθυυννόόμμεεννεεςς  γγιιαα  

οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ββλλάάββηη  πποουυ  δδεενν  οοφφεείίλλεεττααιι  σσεε  υυππααιιττιιόόττηηττάά  ττοουυςς..  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιισσττρρέέφφοουυνν  ττοονν  

εεξξοοππλλιισσμμόό  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  όότταανν  ααυυττόό  ττοουυςς  ζζηηττηηθθεείί..  
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ΕΕάάνν  μμιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  χχάάσσεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεειι  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  

εεππόόμμεεννηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο,,  εείίττεε  θθαα  εεππιισσττρρέέψψεειι  ττοονν  ΕΕξξοοππλλιισσμμόό  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  θθαα  ττοονν  

ππααρρααδδώώσσεειι  σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  θθαα  ττηηςς  υυπποοδδεείίξξεειι  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααττόόππιινν  σσχχεεττιικκήήςς  σσυυννεεννννόόηησσηηςς..    

ΕΕάάνν  μμιιαα  οομμάάδδαα  δδεενν  εεππιισσττρρέέψψεειι  ττοονν  εεξξοοππλλιισσμμόό  ήή  ττοονν  εεππιισσττρρέέψψεειι  κκααττεεσσττρρααμμμμέέννοο,,  εευυθθύύννεεττααιι  γγιιαα  ττηηνν  

ααπποοκκααττάάσστταασσηη  κκάάθθεε  σσχχεεττιικκήήςς  ζζηημμίίααςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

ΆΆρρθθρροο  5511οο        
ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ    
  

ΗΗ  δδιιααφφηημμιισσττιικκήή  ππρροοββοολλήή  σστταα  γγήήππεεδδαα  πποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  

ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  εεκκττόόςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  δδιιέέππεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  αακκόόλλοουυθθοουυςς  κκααννόόννεεςς  κκααιι  ππεερριιοορριισσμμοούύςς  

ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  όόλλεεςς  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  σσεε  ααυυττόό  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ττηηρροούύνν,,  όόππωωςς  ααυυττοοίί  ττυυχχόόνν  

ττρροοπποοπποοιιηηθθοούύνν  κκααττάά  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  κκααιι  ππεερριιοορριισσμμοούύςς  πποουυ  

ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  άάλλλλωωςς  θθαα  ττοουυςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  κκυυρρώώσσεειιςς  πποουυ  

ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

  

ΣΣττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααννήήκκεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττηηςς  δδιιααφφηημμιισσττιικκήήςς  χχρρήήσσηηςς  κκααιι  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  δδύύοο  ((22))  εεππιιδδααππέέδδιιωωνν  

ααυυττοοκκόόλλλληηττωωνν  δδίίππλλαα  σσττιιςς  γγρρααμμμμέέςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  σσττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  εευυθθεείίαα,,  σσττιιςς  γγωωννίίεεςς  

μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  33  μμ  χχ  11  μμ,,  όόππωωςς  ααυυττόό  εεμμφφααννίίζζεεττααιι  σσττοο  

σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

  

ΓΓιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ττηηςς  εεππίίσσηημμηηςς  μμππάάλλααςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ((SSPPAALLDDIINNGG))  

ππααρρααχχωωρρεείίττααιι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  εεννόόςς  ααυυττοοκκόόλλλληηττοουυ  δδααππέέδδοουυ  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  33ΜΜ  ΧΧ  11ΜΜ  δδίίππλλαα  

σσττιιςς  γγρρααμμμμέέςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  μμηη  οορρααττόό  κκααττάά  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  μμεεττάάδδοοσσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν      

    

αα))  ΣΣτταα  γγήήππεεδδαα,,  σστταα  οοπποοίίαα  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  υυππάάρρχχεειι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  

εεγγκκααττάάσστταασσηη  σσυυσσττήήμμααττοοςς  LLEEDD//  LLCCDD//SSMMDD  σσττοουυςς  ααγγωωννιισσττιικκοούύςς  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  γγιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ττοο  σσύύσσττηημμαα  LLEEDD//  LLCCDD//SSMMDD  θθαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  εεγγκκααττεεσσττηημμέέννοο  κκααθθ’’  όόλλοο  ττοο  μμήήκκοοςς  ττηηςς  

κκάάλλυυψψηηςς  ττωωνν  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  κκααμμεερρώώνν,,  ττοο  οοπποοίίοο  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ττοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς  ππλλααϊϊννήήςς  γγρρααμμμμήήςς  

((ααφφήήννοοννττααςς  μμόόννοονν  ττοονν  ααππααρρααίίττηηττοο  χχώώρροο  ώώσσττεε  νναα  υυππάάρρχχεειι  ππρρόόσσββαασσηη  σσττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν))  

κκααιι  ττοο  εεππάάννωω  μμέέρροοςς  ττωωνν  ττεελλιικκώώνν  γγρρααμμμμώώνν,,  ((ββλλ..  σσκκααρρίίφφηημμαα  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς))..  
ΕΕππίίσσηηςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκόό  όόλλαα  τταα  ππάάννεελλ  ττωωνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν  LLEEDD//LLCCDD//SSMMDD  νναα  ππρροοββάάλλοουυνν  ττααυυττοοχχρρόόννωωςς  

ττηηνν  ίίδδιιαα  εειικκόόνναα..  ΤΤαα  μμηηννύύμμαατταα  ττηηςς  22ηηςς  σσεειιρράάςς  LLEEDD//SSMMDD  ((εεφφόόσσοονν  ααυυττήή  υυππάάρρχχεειι))  θθαα  ππρροοββάάλλλλοουυνν  

ττααυυττόόχχρροονναα  ττηηνν  ίίδδιιαα  εειικκόόνναα  κκααιι  ααυυττήή  θθαα  ααλλλλάάζζεειι  κκάάθθεε  2255sseecc..    

    

ΤΤοο  ΣΣύύσσττηημμαα  LLΕΕDD//LLCCDD//SSMMDD  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκόό  σσεε  όόλλοο  ττοο  εεύύρροοςς  κκάάλλυυψψηηςς  ττωωνν  κκααμμεερρώώνν  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  

ττηηλλεεοοππττιικκάά  μμεεττααδδιιδδόόμμεεννοουυςς  ααγγώώννεεςς..  ΚΚααννέένναα  άάλλλλοο  εείίδδοοςς  δδιιααφφηημμιισσττιικκήήςς  ππλλααττφφόόρρμμααςς  δδεενν  θθαα  

εεππιιττρρέέππεεττααιι  σσττοο  χχώώρροο  ααυυττόό  κκααττάά  ττοουυςς  ττηηλλεεοοππττιικκάά  μμεεττααδδιιδδόόμμεεννοουυςς  ααγγώώννεεςς..  ΌΌλλαα  τταα  LLEEDD//LLCCDD//SSMMDD  

ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεμμφφααννήή..  ΓΓιιαα  ττοονν  λλόόγγοο  ααυυττόό  οοιι  cchheeeerrlleeaaddeerrss,,  οοιι  mmaassccoott,,  οοιι  

φφωωττοορρεεππόόρρττεερρ//φφωωττοοεειιδδηησσεεοογγρράάφφοο  ήή  οοττιιδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  εεννδδεεχχοομμέέννωωςς  εεμμπποοδδίίζζεειι  ττηηνν  οοππττιικκήή  εεππααφφήή  μμεε  τταα  

LLEEDD//  LLCCDD//SSMMDD  δδεενν  θθαα  εευυρρίίσσκκεεττααιι  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ααυυττάά..  

  

ΌΌλλαα  τταα  LLEEDD//LLCCDD//SSDDMM  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  οορρααττάά  μμεε  ύύψψοοςς  8800  εεκκ..  έέωωςς  9900  εεκκ..  ΟΟιι  ππιινναακκίίδδεεςς  ττωωνν  LLEEDD//  

LLCCDD//SSMMDD  θθαα  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  γγύύρρωω  ααππόό  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο,,  ααππέέννααννττιι  ααππόό  ττηηνν  κκύύρριιαα  κκάάμμεερραα,,  

κκααλλύύππττοοννττααςς  ττηη  γγρρααμμμμήή  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  κκααιι  ττοο  μμέέρροοςς  ττωωνν  γγρρααμμμμώώνν  ππλληησσίίοονν  ττωωνν  ππάάγγκκωωνν  σσεε  σσχχήήμμαα  UU..  

ΟΟιι  ππιινναακκίίδδεεςς  δδιιααννέέμμοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

--  ΣΣττιιςς  ττεελλιικκέέςς  γγρρααμμμμέέςς,,  έένναα  εελλάάχχιισσττοο  66  μμ..  θθαα  κκααλλύύππττεειι  κκάάθθεε  ππλλεευυρράά..  

--  ΣΣττηηνν  ππλλάάγγιιαα  γγρρααμμμμήή  έένναα  εελλάάχχιισσττοο  2266  μμ..  θθαα  κκααλλύύππττεειι  ((66μμ..  έέωωςς  77μμ..  σσεε  κκάάθθεε  ππλλεευυρράά,,  1122μμ..  έέωωςς  1144μμ..    

σσττοο  κκέέννττρροο))..  

--  ΗΗ  ππεερριιοοχχήή  πποουυ  θθαα  ππααρρααμμέέννεειι  ααννοοιικκττήή  ππρροοσσββάάσσιιμμηη  σσεε  κκάάθθεε  οομμάάδδαα  θθαα  έέχχεειι  κκααττάά  μμέέγγιισσττοο  33  μμέέττρρωωνν  σσεε  

ππλλάάττοοςς..  

--  ΚΚααννέένναα  κκεεννόό  δδιιάάσσττηημμαα  δδεενν  θθαα  υυππάάρρχχεειι  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ππιινναακκίίδδωωνν  ττηηςς  ππλλεευυρριικκήήςς  κκααιι  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  

γγρρααμμμμήήςς..  

      

ββ))  ΌΌλλοοιι  οοιι  ττύύπποοιι  ττωωνν  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  ππιινναακκίίδδωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιττρρέέπποουυνν  εεύύκκοολληη  ππρρόόσσββαασσηη  σσττοονν  

ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  κκααιι  νναα  εεγγγγυυώώννττααιι  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  όόλλωωνν  ττωωνν  ππρροοσσώώππωωνν  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοονν  

ααγγώώνναα..  ΌΌλλεεςς  οοιι  ππιινναακκίίδδεεςς  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσττααττεεύύοοννττααιι  εεππααρρκκώώςς  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ππλλεευυρρέέςς  μμεε  κκάάλλυυμμμμαα  ααππόό  

υυλλιικκόό  πποουυ  ααπποορρρροοφφάά  ττηη  δδύύννααμμηη  ττηηςς  σσύύγγκκρροουυσσηηςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  αασσφφάάλλεειιαα  όόλλωωνν  

ττωωνν  ππρροοσσώώππωωνν..  ΕΕππίίσσηηςς  ηη  μμππρροοσσττιιννήή  εεππιιφφάάννεειιαα  ττωωνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεππιικκααλλυυμμμμέέννηη  
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ααππόό  εελλαασσττιικκόό  υυλλιικκόό  έέττσσιι  ώώσσττεε  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππααφφήήςς  ττοουυ  ππααίίκκττηη  νναα  εελλααχχιισσττοοπποοιιεείίττααιι  ηη  ππεερρίίππττωωσσηη  

σσοοββααρροούύ  ττρρααυυμμααττιισσμμοούύ..  

  

ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ    ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΙΙΔΔΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  

ΤΤΟΟΠΠΟΟΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΜΜΕΕΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΕΕΣΣ  

ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  

  

ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

  

11..ΤΤεεχχννοολλοογγίίαα  ::  LLEEDD//SSMMDD..  

  

22..ΠΠοοιιόόττηητταα  ΕΕιικκόόννααςς//ΑΑππόόσστταασσηη  ΕΕιικκοοννοοσσττοοιιχχεείίωωνν  ((PPiixxeell  PPiittcchh))  ::  PP1100  ((ΕΕλλάάχχιισσττηη)),,  PP2200  ((ΜΜέέγγιισσττηη))..  

  

33..  ΦΦωωττεειιννόόττηητταα    <<22000000  lluuxx..  

ΗΗ  φφωωττεειιννόόττηητταα  εείίννααιι  μμιιαα  σσηημμααννττιικκήή  ππααρράάμμεεττρροοςς  ααφφοούύ  εεππηηρρεεάάζζεειι  κκααιι  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  κκάάλλυυψψηη  εεννόόςς  

ααγγώώνναα  ααλλλλάά  κκααιι  ττοονν  ίίδδιιοο  ττοονν  ααγγώώνναα..  

ΗΗ  ιιδδααννιικκήή  φφωωττεειιννόόττηητταα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ίίσσηη  μμεε  ττηηνν  φφωωττεειιννόόττηητταα  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  ήή  

χχααμμηηλλόόττεερρηη  ((<<22000000  lluuxx  εείίννααιι  οο  κκααννοοννιισσμμόόςς  ττηηςς  FFIIBBAA  γγιιαα  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  εεππιιππέέδδοουυ  11))  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  

υυππεερρφφωωττίίζζεειι  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  κκααιι  δδηημμιιοουυρργγοούύννττααιι  ππρροοββλλήήμμαατταα  κκααττάά  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  μμεεττάάδδοοσσηη..  

  

ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  φφωωττιισσμμόόςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  εείίννααιι  χχααμμηηλλόόττεερροοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  κκααιι  τταα  σσυυσσττήήμμαατταα  ααυυττάά  

νναα  ππρροοσσααρρμμόόζζοοννττααιι  σσεε  ααυυττόόνν..  

  

ΟΟ  χχεειιρριισσττήήςς  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  LLEEDD  νναα  εεππιικκοοιιννωωννεείί  κκααιι  νναα  σσυυννεερργγάάζζεεττααιι  μμεε  ττοονν  υυππεεύύθθυυννοο  ττεεχχννιικκόό  ττοουυ  

ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  σσυυννεερργγεείίοουυ  κκααιι  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννοοιι  νναα  ρρυυθθμμίίζζοουυνν  ττηηνν  ιιδδααννιικκήή  φφωωττεειιννόόττηητταα..  

  

44..  ΧΧρρωωμμααττιισσμμόόςς//  ΘΘεερρμμοοκκρραασσίίεεςς  ΧΧρρωωμμάάττωωνν..  

ΗΗ  θθεερρμμοοκκρραασσίίαα  ττωωνν  χχρρωωμμάάττωωνν  ((ccoolloorr  tteemmppeerraattuurree))  ππρρέέππεειι  νναα  κκυυμμααίίννεεττααιι  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  55000000  κκααιι  66000000  

kkeellvviinn  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  μμηηνν  υυππάάρρχχεειι  ααλλλλοοίίωωσσηη  ττωωνν  χχρρωωμμάάττωωνν  ττωωνν  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  μμηηννυυμμάάττωωνν  ήή  

ππααρρααμμόόρρφφωωσσηη  ττηηςς  εειικκόόννααςς  ττηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς..  ΗΗ  ρρύύθθμμιισσηη  ααυυττήή  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  εεππίίσσηηςς  

σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσυυννεερργγεείίοο  κκάάλλυυψψηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  

55..  ΤΤαα  σσυυσσττήήμμαατταα  ααυυττάά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ππιισσττοοπποοιιηημμέένναα  μμεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  ππιισσττοοπποοιιήήσσεειιςς  

αασσφφααλλεείίααςς  γγιιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  κκααιι  μμηηχχααννιικκάά  σσυυσσττήήμμαατταα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  

ΈΈννωωσσηηςς  κκααιι  ππιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  ππιισσττοοπποοιιήήσσεειιςς    CCEE,,  EEMMCC,,TTUUVV  κκααιι  DDIINN..  

ΤΤαα  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκάά  ααυυττάά  θθαα  κκααττααττίίθθεεννττααιι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  άάλλλλωωςς  δδεενν  θθαα  δδίίδδεεττααιι  ηη  άάδδεειιαα  γγιιαα  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηη  

ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  LLEEDD//SSMMDD..  

  

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΕΕΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΙΙ    ΤΤΟΟΠΠΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  LLEEDD//SSMMDD  SSYYSSTTEEMM  

  

ΟΟ  εεππιιττρρεεππόόμμεεννοοςς    χχώώρροοςς  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττωωνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν  ααυυττώώνν  κκααιι  γγεεννιικκάά  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  

δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  ππιινναακκίίδδωωνν  εείίννααιι  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  σσεε  ααππόόσστταασσηη  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ττωωνν  22  ((δδύύοο))  μμέέττρρωωνν  ααππόό  όόλλεεςς  

ττιιςς  ππλλεευυρρέέςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ..  

  

ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς::  

  ΤΤαα  σσυυσσττήήμμαατταα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  κκεεννάά--ααννοοίίγγμμαατταα    μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ττοο  

εελλάάχχιισσττοο  11,,2255  μμέέττρραα  έέωωςς  11,,7755  μμέέττρραα..  

  

  ΤΤαα  σσυυσσττήήμμαατταα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  κκεεννάά--ααννοοίίγγμμαατταα  ααππόό  ττιιςς  μμππαασσκκέέττεεςς  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  00,,8855  ττοουυ  

μμέέττρροουυ  κκααιι  ααππόό  ττιιςς  δδύύοο  ππλλεευυρρέέςς..  

  

  ΤΤαα  σσυυσσττήήμμαατταα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέένναα  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  ττωωνν  ααννααππλληηρρωωμμααττιικκώώνν  

ππααιικκττώώνν  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  εεμμπποοδδίίζζοουυνν  ττηηνν  κκίίννηησσηη  ττωωνν  ππααιικκττώώνν  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..  

  

  ΤΤοο  ττμμήήμμαα  ττωωνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  μμππρροοσσττάά  ααππόό    ττηηνν  γγρρααμμμμααττεείίαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

εεφφάάππττεεττααιι  μμεε  ττηηνν  εεξξωωττεερριικκήή  ππλλεευυρράά  κκααιι  νναα  μμηηνν  υυππάάρρχχοουυνν  κκεεννάά  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  μμπποορροούύνν  νναα  έέχχοουυνν  οοιι  

δδιιααιιττηηττέέςς  ττηηνν  μμέέγγιισσττηη  δδυυννααττήή  ππρρόόσσββαασσηη  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς..  

  

  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  ππεερριιμμεεττρριικκόόςς  χχώώρροοςς  εείίννααιι  μμιικκρρόόςς  κκααιι  ηη  γγρρααμμμμααττεείίαα  εείίννααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννηη  σσττηηνν  

εελλάάχχιισσττηη  ααππόόσστταασσηη  ααππόό  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  ((22  μμέέττρραα)),,  ττόόττεε  κκααιι  μμόόννοο  σσττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  σσηημμεείίοο  
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μμπποορρεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  μμέέρροοςς  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  εεννττόόςς  ττωωνν  δδύύοο  μμέέττρρωωνν  μμεε  μμέέγγιισσττοο  εεππιιττρρεεππόόμμεεννοο  όόρριιοο  

τταα  2200  εεκκ..  

  

  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  όόπποουυ  ηη  οομμάάδδαα  εεππιιθθυυμμεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττήήσσεειι  κκααιι  δδεεύύττεερρηη  σσεειιρράά  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  

δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  ππιινναακκίίδδωωνν  ττόόττεε  ααυυττόό  εείίννααιι  δδυυννααττόό  εεάάνν  ιισσχχύύοουυνν  τταα  ππααρραακκάάττωω::  

66..11  ΗΗ  δδεεύύττεερρηη  σσεειιρράά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ααππόόσστταασσηη  ααππόό  ττηηνν  ππρρώώττηη  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  33,,55  μμέέττρραα..  

66..22  ΗΗ  δδεεύύττεερρηη  σσεειιρράά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ααππόόσστταασσηη  ααππόό  ττηηνν  κκεερρκκίίδδαα  ((όόπποουυ  υυππάάρρχχεειι))  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  22,,55  

μμέέττρραα..  

66..33  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  δδεεύύττεερρηη  σσεειιρράά  κκααλλύύππττεεττααιι  ((σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  κκεεννττρριικκήή  ττηηλλεεοοππττιικκήή  κκάάμμεερραα))  

ααππόό  ττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ήή  τταα  ππρροοσσττααττεευυττιικκάά  ττωωνν  ππάάγγκκωωνν  ττόόττεε  θθαα  μμπποορρεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  σσεε  ύύψψοοςς,,  ττοο  

ααννώώττεερροο  έέωωςς  ττοο  σσηημμεείίοο  πποουυ  δδεενν  εεμμπποοδδίίζζεειι  ττηηνν  οορρααττόόττηητταα  ττοουυ  θθεεααττήή  ωωςς  ππρροοςς  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..  

66..33..αα  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  δδεεύύττεερρηη  σσεειιρράά  ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  σσεε  ύύψψοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  εεππάάννωω  σσεε  

εειιδδιικκοούύ  ττύύπποουυ  εεξξέέδδρρεεςς  ππιισσττοοπποοιιηημμέέννεεςς  γγιιαα  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  εερργγαασσίίεεςς  ((ππ..χχ..  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  ήή  ίίδδιιεεςς  μμεε  ααυυττέέςς  πποουυ  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε  σσυυννααυυλλίίεεςς))  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  σσττααθθεερρόόττηητταα  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  κκααιι  ηη  

αασσφφάάλλεειιαα  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  πποουυ  κκιιννεείίττααιι  σσττοονν  ππεερριιββάάλλλλοονντταα  χχώώρροο..  ΤΤαα  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκάά  ααυυττάά  θθαα  

κκααττααττίίθθεεννττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννηη  ––  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚΑΑΕΕ  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεκκδδοοθθεείί  ηη  

ααππααρρααίίττηηττηη  άάδδεειιαα  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωςς  ττωωνν  εειιδδιικκώώνν  ττύύπποουυ  εεξξέέδδρρωωνν..  

66..44  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  δδεεύύττεερρηη  σσεειιρράά  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  κκααλλύύππττεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσεε  όόλλαα  τταα  ππρροοααννααφφεερρθθέένντταα  σσηημμεείίαα..  

  

66..55  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  όόλληηςς  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  όόλλεεςς  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ    ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  σσττοο  σσύύσσττηημμαα    

LLEEDD//LLCCDD//SSMMDD  εείίκκοοσσιι  δδύύοο    ((2222))    λλεεππττάά  γγιιαα  ττοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς//  υυπποοσσττηηρριικκττέέςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  

κκααττααννέέμμοοννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  χχοορρηηγγιικκόό  ττοουυ  ππρρόόγγρρααμμμμαα..  

  

66..66  ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  δδιιααθθέέσσεειι  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  ττοο  εεππίίσσηημμοο  ββίίννττεεοο  LLEEDD//  LLCCDD//SSMMDD  ττηηςς  δδιιοορργγααννώώττρριιααςς  ααρρχχήήςς  

δδιιάάρρκκεειιααςς  έέωωςς  2200    δδεευυττεερροολλέέππττωωνν  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοββάάλλλλεεττααιι  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  κκάάθθεε  ππεερριιόόδδοουυ..  

ΤΤοο  δδιιααφφηημμιισσττιικκόό  ααυυττόό  μμήήννυυμμαα  δδεενν  θθαα  μμεεττρράάττααιι  ωωςς  μμέέρροοςς  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  ππεερριιγγρρααφφόόμμεεννοουυ  χχρρόόννοουυ..  ΗΗ  

ίίδδιιαα  κκααττααννοομμήή  δδιιααφφηημμιισσττιικκοούύ  χχρρόόννοουυ  ιισσχχύύεειι  κκααιι  γγιιαα  ττηη  22ηη  σσεειιρράά  LLEEDD//LLCCDD//SSMMDD  ((εεφφ’’  όόσσοονν  ααυυττήή  

υυππάάρρχχεειι))..  

  

66..77  ΣΣεε  όόσσαα  γγήήππεεδδαα,,  σστταα  οοπποοίίαα  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  υυππάάρρχχεειι  εεγγκκααττάάσστταασσηη  

σσυυσσττήήμμααττοοςς  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  ππιινναακκίίδδωωνν  οοιι  οοπποοίίεεςς  εείίννααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννεεςς  εεππάάννωω  σσττοουυςς  άάξξοοννεεςς  σσττήήρριιξξηηςς  

ττηηςς  μμππαασσκκέέττααςς  ((mmiinnii  LLEEDD))  ((ββλλ..  σσκκααρρίίφφηημμαα  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς)),,  ππρρέέππεειι  νναα  
υυππάάρρχχοουυνν  τταα  αακκόόλλοουυθθαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά::    
11..ΤΤεεχχννοολλοογγίίαα  ::  SSMMDD    

22..ΠΠοοιιόόττηητταα  ΕΕιικκόόννααςς//ΑΑππόόσστταασσηη  ΕΕιικκοοννοοσσττοοιιχχεείίωωνν  ((PPiixxeell  PPiittcchh))  ::  PP11..88  ((ΕΕλλάάχχιισσττηη)),,  PP44  ((ΜΜέέγγιισσττηη))..  

33..  ΦΦωωττεειιννόόττηητταα    <<11880000  lluuxx..  

ΗΗ  φφωωττεειιννόόττηητταα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  μμιικκρρόόττεερρηη  ααππόό  ααυυττήή  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  κκααιι  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  

σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσυυννεερργγεείίοο  κκάάλλυυψψηηςς  κκααιι  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

55..  ΤΤαα  σσυυσσττήήμμαατταα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  ππρροοσσττααττεευυττιικκάά  κκααλλύύμμμμαατταα  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ππλλεευυρρέέςς  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  

έέχχεειι  εεππααφφήή  οο  ααθθλληηττήήςς  ππεερριιμμεεττρριικκάά  ααππόό  ααυυττάά..  

66..  ΔΔιιαασσττάάσσεειιςς  ::  ΤΤοο  ύύψψοοςς  ττωωνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν  δδεενν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ξξεεππεερρννάάεειι  ττοο  εεννάάμμιισσηη  ((11,,5500))    μμέέττρροο  σσεε  

ππλλάάττοοςς  κκααιι  ττοο  μμιισσόό  μμέέττρροο  ((00,,5500))  σσεε  ύύψψοοςς..  

77..  ΤΤαα  σσυυσσττήήμμαατταα  ααυυττάά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ππιισσττοοπποοιιηημμέένναα  μμεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  ππιισσττοοπποοιιήήσσεειιςς  

αασσφφααλλεείίααςς  γγιιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  κκααιι  μμηηχχααννιικκάά  σσυυσσττήήμμαατταα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  

ΈΈννωωσσηηςς  κκααιι  ππιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  ππιισσττοοπποοιιήήσσεειιςς    CCEE,,  EEMMCC,,TTUUVV  κκααιι  DDIINN..  

ΤΤαα  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκάά  ααυυττάά  θθαα  κκααττααττίίθθεεννττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννηη  ––  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΚΚΑΑΕΕ  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεκκδδοοθθεείί  ηη  ααππααρρααίίττηηττηη  άάδδεειιαα  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωςς..  

ΣΣηημμεείίαα  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς..  

--ΗΗ  ββάάσσηη  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς    μμπποορρεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  μμόόννοο  εεππάάννωω  σσττοονν  οορριιζζόόννττιιοο  ήή  κκάάθθεεττοο  άάξξοονναα  

σσττήήρριιξξηηςς  ττηηςς  μμππαασσκκέέττααςς..  

--  ΗΗ  ββάάσσηη  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  φφέέρρεειι  ππρροοσσττααττεευυττιικκάά  κκααλλύύμμμμαατταα  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  υυππάάρρχχεειι  

κκίίννδδυυννοοςς  ττρρααυυμμααττιισσμμοούύ  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  έέρρθθοουυνν  σσεε  εεππααφφήή  μμεε  ττηηνν  ββάάσσηη..  

--ΤΤοο  σσύύσσττηημμαα  θθαα  μμπποορρεείί  νναα  φφέέρρεειι  ττοο  μμέέγγιισσττοο    μμίίαα  ((11))  εεππιιφφάάννεειιαα  δδιιααφφηημμιισσττιικκήήςς  ππρροοββοολλήήςς  σσεε  κκάάθθεε  

ππλλεευυρράά    

  --  ΗΗ  κκάάθθεεττηη  ννοοηηττήή  εευυθθεείίαα  ττηηςς  εεσσωωττεερριικκήήςς  άάκκρρηηςς  ττηηςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  ππρροοββοολλήήςς  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  

νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  εεννάάμμιισσηη  ((11,,5500))  μμέέττρροο  ααππόό  ττηηνν  ππλλάάγγιιαα  γγρρααμμμμήή  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ..    

--  ΗΗ  δδιιααφφηημμιισσττιικκήή  εεππιιφφάάννεειιαα  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  εεξξοολλοοκκλλήήρροουυ  ππιιοο  ψψηηλλάά  ααππόό  ττοονν  

ττεελλιικκόό  οορριιζζόόννττιιοο  άάξξοονναα  σσττήήρριιξξηηςς  ττοουυ  ττααμμππλλόό  ττηηςς  μμππαασσκκέέττααςς  γγιιαα  νναα  μμεειιωωθθεείί  σσττοο  εελλάάχχιισσττοο  ηη  ππιιθθααννόόττηητταα  

εεππααφφήήςς  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  μμεε  ττοονν  ααθθλληηττήή..    
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--  ΗΗ  δδιιααφφηημμιισσττιικκήή  εεππιιφφάάννεειιαα  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι    κκάάθθεεττηη  γγωωννίίαα  ππρροοββοολλήήςς  κκααιι  σσττοονν  

οορριιζζόόννττιιοο  κκααιι  σσττοονν  κκάάθθεεττοο  άάξξοονναα  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  σσηημμεείίοο  πποουυ  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  οοιι  22  κκεεννττρριικκέέςς  κκάάμμεερρεεςς  

ττηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  κκάάλλυυψψηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

--  ΗΗ  δδιιααφφηημμιισσττιικκήή  εεππιιφφάάννεειιαα  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  εεξξέέχχεειι  ααππόό  ττιιςς  ννοοηηττέέςς  εευυθθεείίεεςς  ππεερριιμμεεττρριικκάά  ττοουυ  ττααμμππλλόό  

ττηηςς  μμππαασσκκέέττααςς  σσττηηνν  κκάάθθεεττηη  ππρροοββοολλήή..  

ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΗΗΝΝΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  MMIINNII  LLEEDD..  

--ΤΤαα  δδιιααφφηημμιισσττιικκάά  μμηηννύύμμαατταα  πποουυ  ππρροοββάάλλλλοοννττααιι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  δδεενν  ππεερριιέέχχοουυνν  κκίίννηησσηη  

ααλλλλάά  εείίννααιι  σσττααττιικκάά  γγιιαα  νναα  μμηηνν  ααπποοσσπποούύνν  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  ττοουυ  ααθθλληηττήή..  

ΚΚίίννηησσηη  σστταα  δδιιααφφηημμιισσττιικκάά  μμηηννύύμμαατταα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  μμόόννοονν  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οοιι  εεππιιφφάάννεειιεεςς  ππρροοββοολλήήςς  

ττωωνν  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  μμηηννυυμμάάττωωνν  δδεενν  εείίννααιι  οορρααττέέςς  σσεε  κκααννέένναα  σσηημμεείίοο  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ..  

--ΗΗ  εεννααλλλλααγγήή  ττωωνν  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  μμηηννυυμμάάττωωνν  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  όότταανν  οο  ααθθλληηττήήςς  

ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  ττεελλιικκήή  ππρροοσσππάάθθεειιαα  όόππωωςς  ππ..χχ..  σσοουυττ..  

--ΗΗ  εεννααλλλλααγγήή  ττωωνν  μμηηννυυμμάάττωωνν  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  εελλεευυθθέέρρωωνν  

ββοολλώώνν  ααππόό  ττηηνν  σσττιιγγμμήή    πποουυ  οο  ααθθλληηττήήςς  έέχχεειι  ττηηνν  μμππάάλλαα  σστταα  χχέέρριιαα  ττοουυ  κκααιι  μμέέχχρριι  νναα  εεκκττεελλέέσσεειι  ττηηνν  ββοολλήή..  

  

ΕΕππίίσσηηςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκόό  κκααιι  τταα  δδύύοο  mmiinnii  LLEEDD  νναα  ππρροοββάάλλοουυνν  ττααυυττοοχχρρόόννωωςς  ττηηνν  ίίδδιιαα  εειικκόόνναα..  ΕΕππίίσσηηςς  ττοο  

1155%%  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  δδιιααφφηημμιισσττιικκοούύ  χχρρόόννοουυ  θθαα  ααννήήκκεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  ττοονν  δδιιααννεείίμμεειι  όόππωωςς  

ααυυττόόςς  εεππιιθθυυμμεείί  σσττοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς  μμεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  σσυυμμββλληηθθεείί  μμεελλλλοοννττιικκάά..  

  

66..88..ΑΑννααφφοορράά  ΧΧρρόόννοουυ  ΈΈκκθθεεσσηηςς  σστταα  LLEEDD  //  LLCCDD  //SSMMDD((LLeedd  &&  mmiinnii  lleedd  rreeppoorrtt))  

ΕΕννττόόςς  4488  ωωρρώώνν  μμεεττάά  ααππόό  κκάάθθεε  ααγγώώνναα,,  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  λλεεππττοομμεερρήή  

ααννααφφοορράά  σσττηηνν  οοπποοίίαα  νναα  κκααττααγγρράάφφεεττααιι  οο  χχρρόόννοοςς  έέκκθθεεσσηηςς  κκάάθθεε  λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  ττοουυ//ττωωνν  

χχοορρηηγγώώνν  ττηηςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  εεμμφφααννίίσσττηηκκαανν  σστταα  LLEEDD//  LLCCDD//SSMMDD  κκααιι  MMiinnii  LLeedd  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηη  22ηη  σσεειιρράά  ττωωνν  

LLEEDD//LLCCDD//SSMMDD  ((εεφφ’’  όόσσοονν  ααυυττήή  υυππάάρρχχεειι))..  ΗΗ  ααννααφφοορράά  ααυυττήή  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  λλεεππττοομμεερρεείίςς  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ααννάά  ππεερρίίοοδδοο  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  κκάάθθεε  ααγγώώνναα..      

  

77..  ΗΗ  ΚΚΑΑΕΕ  δδιιααχχεειιρρίίζζεεττααιι  ττηη    δδιιααφφήήμμιισσηη  σσττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ((μμααξξιιλλάάρριιαα,,  ππρροοσσττααττεευυττιικκόό  γγυυααλλίί  κκλλππ))  ηη  οοπποοίίαα  

δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  εεμμπποοδδίίζζεειι  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  ααππόό  ττιιςς  κκεερρκκίίδδεεςς  κκααιι  ττηηνν  ττηηλλεεόόρραασσηη    εεκκττόόςς  

ααππόό  μμιιαα  σσεειιρράά  δδιιααφφήήμμιισσηηςς  πποουυ  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  σσττοο  ππρροοσσττααττεευυττιικκόό  ττοουυ  ππάάγγκκοουυ  γγιιαα  ττοονν  ΚΚύύρριιοο  ΧΧοορρηηγγόό  ττοουυ  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ((σσχχεεττ..  γγρρααφφιικκήή  ππααρράάσστταασσηη))..      

  

88..  ΗΗ  δδιιααφφήήμμιισσηη  ααππόό  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  εεππίίσσηηςς  εεππιιττρρέέππεεττααιι  κκααιι  εεκκττόόςς  ττοουυ  χχώώρροουυ  κκάάλλυυψψηηςς  ααππόό  ττιιςς  ττηηλλεεοοππττιικκέέςς  

κκάάμμεερρεεςς  κκααιι  σσεε  οοθθόόννηη  ήή  γγιιγγααννττοοοοθθόόννηη  εεγγκκααττεεσσττηημμέέννηη  μμαακκρριιάά  ααππόό  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..  ΕΕάάνν  ηη  

δδιιααφφήήμμιισσηη  εείίννααιι  κκααιι  αακκοουυσσττιικκήή  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοββάάλλλλεεττααιι  μμόόννοο  σστταα  δδιιααλλεείίμμμμαατταα  ααννάάππααυυσσηηςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  

ππεερριιόόδδωωνν  ήή  ττοο  ηημμίίχχρροοννοο..  

  

99..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ππααρρααχχωωρρήήσσοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ    χχώώρροο  εεννττόόςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  ήή  κκααιι  ππεερριιμμεεττρριικκάά  

ααυυττοούύ  γγιιαα  άάμμεεσσεεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  μμάάρρκκεεττιιννγγκκ,,  ππρροοωωθθηηττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς,,  δδιιααννοομμήή  δδεειιγγμμάάττωωνν  γγιιαα  ττηηνν  

ππρροοώώθθηησσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς..  

  

1100..ΠΠρροοββοολλήή  σσπποοττ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  ππρροοββοολλήή  σσπποοττ  χχοορρηηγγοούύ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ππρροοββάάλλλλοουυνν  ττοο  εεππίίσσηημμοο  σσπποοττ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  σσπποοττ  ππρροοββοολλήήςς  ττοουυ  ΧΧοορρηηγγώώνν//  ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  σσττιιςς  

γγιιγγααννττοοοοθθόόννεεςς  ((mmaattrriixx//  vviiddeeoo  ssccrreeeennss))  ττωωνν  γγηηππέέδδωωνν  ττοουυςς,,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  μμιιαα  φφοορράά  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  

ττοουυ  ηημμιιχχρρόόννοουυ  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  πποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  σσττηηνν  έέδδρραα  ττοουυςς  κκααιι  όόπποοττεε  άάλλλλοοττεε  ττοο  κκρρίίννοουυνν  σσκκόόππιιμμοο..  

ΤΤοο  δδιιααφφηημμιισσττιικκόό  σσπποοττ  θθαα  ααπποοσσττααλλεείί  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ//  μμέέλληη  ττοουυ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  

υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ττοο  ππρροοββάάλλλλοουυνν  σσττιιςς  εεππίίσσηημμεεςς  ιισσττοοσσεελλίίδδεεςς  ττοουυςς  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττοουυςς  εεππίίσσηημμοουυςς  

λλοογγααρριιαασσμμοούύςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  σστταα    ssoocciiaall  mmeeddiiaa..  
ΟΟ  σσυυννοολλιικκόόςς  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  σσπποοττςς  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  ααννώώττεερροοςς  ααππόό  δδέέκκαα  ((1100))  κκααιι  
ηη  δδιιάάρρκκεειιαα  κκααθθεεννόόςς  έέωωςς  εείίκκοοσσιι  ((2200))  δδεευυττεερροολλέέππττωωνν      
  

1111..ΑΑννααππααρρααγγωωγγήή  ηηχχηηττιικκοούύ  δδιιααφφηημμιισσττιικκοούύ  σσπποοττ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  χχοορρηηγγοούύ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ααννααππααρράάγγοουυνν  ττοο  εεππίίσσηημμοο  ηηχχηηττιικκόό  δδιιααφφηημμιισσττιικκόό  σσπποοττ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  ττοουυ  

ΧΧοορρηηγγοούύ  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ααππόό  ττιιςς  ηηχχηηττιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττωωνν  γγηηππέέδδωωνν  ττοουυςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  

σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς    
ΟΟ  σσυυννοολλιικκόόςς  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  σσπποοττςς  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  ααννώώττεερροοςς  ααππόό  δδώώδδεεκκαα  ((1122))..    
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ΆΆρρθθρροο  5522οο        
ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟ    
  

ΗΗ  δδιιααφφηημμιισσττιικκήή  ππρροοββοολλήή  σστταα  γγήήππεεδδαα  πποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  

ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  σσττοονν  ττεεχχννιικκόό  εεξξοοππλλιισσμμόό  ττωωνν  άάννωω  γγηηππέέδδωωνν  δδιιέέππεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  

αακκόόλλοουυθθοουυςς  κκααννόόννεεςς  κκααιι  ππεερριιοορριισσμμοούύςς  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  όόλλεεςς  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  σσεε  ααυυττόό  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  

νναα  ττηηρροούύνν,,  όόππωωςς  ααυυττοοίί  ττυυχχόόνν  ττρροοπποοπποοιιηηθθοούύνν  κκααττάά  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  

κκααννόόννεεςς  κκααιι  ππεερριιοορριισσμμοούύςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  άάλλλλωωςς  θθαα  ττοουυςς  

εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  κκυυρρώώσσεειιςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  

  

ΜΜόόννοονν  ηη  δδιιααφφήήμμιισσηη  πποουυ  εειιδδιικκώώςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  ππααρρόόνν  άάρρθθρροο  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  σσττιιςς  μμππαασσκκέέττεεςς,,  τταα  

ττααμμππλλόό  κκααιι  τταα  σσττηηρρίίγγμμαατταα  ττωωνν  ττααμμππλλόό..  ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ππααρράάσσχχεειι  τταα  σσχχεεττιικκάά  λλοογγόόττυυππαα  //  εεππιιγγρρααφφέέςς  σσττιιςς  

ΚΚΑΑΕΕ  οοιι  οοπποοίίεεςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσήή  ττοουυςς  ((ββλλ..  σσχχεεττ..  ΓΓρρααφφιικκέέςς  ΠΠααρραασσττάάσσεειιςς))..  
  

αα))  ΣΣττηηνν  κκάάττωω  δδεεξξιιάά  γγωωννίίαα  κκάάθθεε  ττααμμππλλόό  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι    γγρρααφφιικκόό  σσχχέέδδιιοο  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα    

χχοορρηηγγηηθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ    κκααιι  θθαα  φφέέρρεειι  ττοο  σσύύννθθεεττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  κκααιι  ττηηςς  ιισσττοοσσεελλίίδδααςς  

ττοουυ  μμεε  μμέέγγιισσττοο  μμέέγγεεθθοοςς    2277  ((ύύψψοοςς))  ΧΧ  2277  ((ππλλάάττοοςς))..  θθαα  εείίννααιι  δδιιππλλήήςς  όόψψεεωωςς  γγιιαα  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  κκααιι  σσττηηνν  

ππίίσσωω  ππλλεευυρράά  ττοουυ  ττααμμππλλόό    

  

ββ))  ΜΜίίαα  εεππιιγγρρααφφήή  ττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  ττηηςς  ιισσττοοσσεελλίίδδααςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ήή  ττηηςς  σσεελλίίδδααςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  

δδιικκττύύωωσσηηςς  ααυυττοούύ  ((ffaacceebbooookk  ––  ttwwiitttteerr--iinnssttaaggrraamm  κκλλππ..))  μμεεγγέέθθοουυςς    44  xx1133εεκκ..    ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  σσττοο  άάννωω  

άάκκρροο  κκάάθθεε  σσττηηρρίίγγμμααττοοςς  ττηηςς  σσττεεφφάάννηηςς  πποουυ  εεννώώννεειι  ττηη  σσττεεφφάάννηη  μμεε  ττοο  ττααμμππλλόό  σσεε  θθέέσσηη  κκααττάάλλλληηλληη  γγιιαα  

κκάάλλυυψψηη  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  κκάάμμεερρααςς  ««SSllaamm  CCaamm””..    

  

ΜΜόόννοο  ττοο  όόννοομμαα,,  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ήή  ττοο  σσήήμμαα  ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή  εεππιιττρρέέππεεττααιι  σσττοο  σσττήήρριιγγμμαα  ττοουυ  ττααμμππλλώώ  κκααιι  

ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  έέχχεειι  μμέέγγιισσττοο  μμέέγγεεθθοοςς  225500  ccmm22  ((μμόόννοο  έένναα  όόννοομμαα,,  λλοογγόόττυυπποο  ήή  σσήήμμαα  σσεε  κκάάθθεε  σσττήήρριιγγμμαα))..  

  

γγ))  ΔΔύύοο  ((22))  δδιιααφφηημμίίσσεειιςς  εεππιιττρρέέπποοννττααιι  σσττοο  μμππρροοσσττιιννόό  μμέέρροοςς  ττοουυ  κκααλλύύμμμμααττοοςς  ττοουυ  σσττηηρρίίγγμμααττοοςς  ττοουυ  

ττααμμππλλώώ  ((ββάάσσηη  μμππαασσκκέέττττααςς))..  ΟΟ  εεππάάννωω  δδιιααφφηημμιισσττιικκόόςς  χχώώρροοςς  κκααιι  ττωωνν  δδύύοο  μμππαασσκκεεττώώνν  ππααρρααχχωωρρεείίττααιι  

σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  κκααιι  μμόόννοο  γγιιαα  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΗΗ  ΚΚΑΑΕΕ  έέχχεειι  ττοο  

δδιικκααίίωωμμαα  χχρρήήσσηηςς  ττοουυ  κκάάττωω  δδιιααφφηημμιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  μμεε  ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  όόττιι  θθαα  γγίίννεεττααιι  ηη  ίίδδιιαα  

δδιιααφφηημμιισσττιικκήή  ππρροοββοολλήή  κκααιι  σσττιιςς  δδύύοο  μμππαασσκκέέττεεςς..      

  

δδ))  ΣΣεε  όόλλεεςς  ττιιςς  εεππιιφφάάννεειιεεςς  ττοουυ  bbooxx  ααλλλλααγγώώνν  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηηνν  γγρρααμμμμααττεείίαα  κκααιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  κκααττάά  

ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααλλλλααγγήήςς  ααθθλληηττώώνν  ττηηνν  ώώρραα  ττοουυ  ααγγώώνναα  θθαα  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  εεππιιλλοογγήήςς  ττοουυ  

ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ..    

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  θθαα  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  

ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  κκυυρρώώσσεειιςς..  

  

ΆΆρρθθρροο  5533οο        
ΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΩΩΝΝ  
  

ΌΌλλεεςς  οοιι  KKAAEE  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν    σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααννττίίγγρρααφφαα  όόλλωωνν  ττωωνν  εενν  ιισσχχύύ  σσυυμμββάάσσεεωωνν  χχοορρηηγγώώνν  

ττοουυςς  έέωωςς  ττηηνν  3311--77--22001188..  

  

ΕΕνν  σσυυννεεχχεείίαα  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλλλοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααννττίίγγρρααφφαα  ττωωνν  χχοορρηηγγιικκώώνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  πποουυ  θθαα  

κκααττααρρττίίζζοουυνν  μμεεττάά  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ηημμεερροομμηηννίίαα  εεννττόόςς  ττρριιώώνν  ((33))  εερργγάάσσιιμμωωνν  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  

ττοουυςς      

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  έέχχεειι  ττηηρρήήσσεειι  ττοονν  έέγγγγρρααφφοο  ττύύπποο  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  σσυυμμφφωωννίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  

ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ήή  δδεεσσμμεεύύεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ααννττιισσυυμμββααλλλλόόμμεεννόό  ττηηςς  φφοορρέέαα  γγιιαα  ττηηνν  

μμηη  κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  όόρρωωνν  ττηηςς,,  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  μμεε  υυππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ννοομμίίμμοουυ  εεκκππρροοσσώώπποουυ  ττηηςς  νναα  

γγννωωσσττοοπποοιιήήσσεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  τταα  εεξξήήςς  σσττοοιιχχεείίαα  

αα))  ΕΕππωωννυυμμίίαα    χχοορρηηγγοούύ..  

ββ))  ΛΛοογγόόττυυπποο  ΧΧοορρηηγγοούύ..    

γγ))  ΕΕππωωννυυμμίίαα  ττηηςς  μμηηττρριικκήήςς  εεττααιιρρεείίααςς  ττοουυ  χχοορρηηγγοούύ..  
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δδ))  ΔΔιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσυυμμββάάσσεεωωςς,,  ππεερριιλλααμμββααννοομμέέννηηςς  ττηηςς  ηημμεερροομμηηννίίααςς  λλήήξξεεωωςς..  

εε))  ΑΑννττααλλλλαασσσσόόμμεεννεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..  

σσττ))  ΡΡήήττρρεεςς  ααπποοκκλλεειισσττιικκόόττηηττααςς  εεφφόόσσοονν  υυππάάρρχχοουυνν..  

εε))  ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  υυπποογγρρααφφήήςς..    

  

ΆΆρρθθρροο  5544οο        
ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
  

ΣΣττηηνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααννήήκκεειι  ηη  εεξξεεύύρρεεσσηη  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  ήή  χχοορρηηγγώώνν  

ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττόόςς  ττοουυ  κκααιι  ηη  ππααρροοχχήή  σσεε  ααυυττοούύςς  ωωςς  ααννττααλλλλάάγγμμααττοοςς  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  

ππρροοββοολλήήςς  ττοουυςς  μμέέσσωω  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  μμεε  ττοουυςς  ττρρόόπποουυςς  κκααιι  ττιιςς  μμεεθθόόδδοουυςς  πποουυ  θθαα  σσυυμμφφωωννοούύννττααιι  

εεκκάάσσττοοττεε..    

  

ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ααννααγγννωωρρίίζζοουυνν  ττηηνν  ααννααγγκκααιιόόττηητταα  ππρροοσσέέλλκκυυσσηηςς  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  

υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  κκααιι  ααπποοδδέέχχοοννττααιι  ττηηνν  ππρρόόββλλεεψψηη  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  

κκααννοοννιισσμμόό  όόππωωςς  ααυυττόόςς  ττυυχχόόνν  ττρροοπποοπποοιιηηθθεείί  κκααττάά  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι  σσττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ππααρροοχχώώνν  κκααιι  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  υυππέέρρ  ααυυττώώνν  άάλλλλωωςς  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρράάββαασσηηςς  ττωωνν  

σσχχεεττιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  θθαα  ττοουυςς  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  οοιι  κκυυρρώώσσεειιςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  

ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..    

  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα    οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  ––  μμέέλληη  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοουυ  ππααρρααχχωωρροούύνν  ::  

  

αα))  ΤΤηηνν  ααννααφφοορράά  ττηηςς  εεππίίσσηημμηηςς  εεππωωννυυμμίίααςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  σσεε  ααννααγγγγεελλίίεεςς,,  σσττααττιισσττιικκάά,,  ttrraaiilleerrss  κκλλππ..  

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

ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  ππρροοββοολλήήςς  ττοουυςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  σσύύμμββαασσηηςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  

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

  

ββ))  ΤΤηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσοουυνν  ΤΤηηλλεεοοππττιικκόό  ΔΔιιααφφηημμιισσττιικκόό  ΧΧρρόόννοο  δδωωρρεεάάνν  γγιιαα  κκοοιιννωωννιικκάά  

μμηηννύύμμαατταα  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  κκρροουυσσμμάάττωωνν  ββίίααςς,,  ττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  ττοουυ  κκααππννίίσσμμααττοοςς  κκλλππ..  εεφφ΄́όόσσοονν  

έέχχεειι  εεξξαασσφφααλλιισσθθεείί  ααππόό  ττοονν  ττηηλλεεοοππττιικκόό  σσττααθθμμόό  σσττοονν  οοπποοίίοο  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρηηθθεείί  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  

ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ..    

  

γγ))  ΤΤηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  θθέέσσεεωωνν  σστταα  bbaacckkddrrooppss  ττηηςς  ααίίθθοουυσσααςς  σσυυννεεννττεεύύξξεεωωνν  ττύύπποουυ  ττηηςς  μμιικκττήήςς  ζζώώννηηςς  κκααιι  

ττοουυ  FFLLAASSHH  IINNTTEERRVVIIEEWW  θθέέσσεειιςς  γγιιαα  χχοορρηηγγοούύςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  όόππωωςς  ααυυττοοίί  ππρροοσσδδιιοορρίίζζοοννττααιι  σσττοο  εειιδδιικκόό  

σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοσσααρρττάάττααιι  σσττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΗΗ  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  

λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ττωωνν  ΧΧοορρηηγγώώνν//  ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  σσεε  πποοσσοοσσττόό  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  2200  %%    ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  δδιιααθθέέσσιιμμηηςς  εεππιιφφάάννεειιααςς..    

  

δδ))  ΤΤηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη,,  εεκκχχώώρρηησσηη  κκααιι  μμεεττααββίίββαασσηη  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  άάννεευυ  

ττηηςς  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  κκααττααββοολλήήςς  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ααννττααλλλλάάγγμμααττοοςς  ττωωνν  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  χχώώρρωωνν  ττωωνν  

γγηηππέέδδωωνν  σστταα  οοπποοίίαα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  ααγγώώννεεςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττάάςς  ττοουυ,,  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σστταα  

άάρρθθρραα  4488,,  4499,,  5500,,  5511  ,,5522,,  5555  κκααιι  5577  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααιι  ττωωνν  ααννττίίσσττοοιιχχωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  

ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ττωωνν  ΧΧοορρηηγγώώνν//  ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

      

εε))  ΤΤηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη,,  εεκκχχώώρρηησσηη  κκααιι  μμεεττααββίίββαασσηη  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  άάννεευυ  

ττηηςς  κκααττααββοολλήήςς  οοιιοουυδδήήπποοττεε  ττυυχχόόνν  ααννττααλλλλάάγγμμααττοοςς,,  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  χχρρήήσσηηςς  ττηηςς  όόππιισσθθεενν  όόψψηηςς  ττωωνν  

θθεερρμμιικκώώνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηςς  εεμμππρρόόσσθθιιααςς  ττοουυ  pprriinntt@@hhoommee  εειισσιιττηηρρίίοουυ  πποουυ  εεκκδδίίδδεειι  σσεε  κκάάθθεε  εεννττόόςς  

έέδδρρααςς  ααγγώώνναα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττηηςς  σσττοο  άάννωω  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  σσήήμμααττοοςς//λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  

««ΧΧοορρηηγγοούύ//ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς»»..    

  

ΟΟιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  εεκκδδίίδδοουυνν  μμόόννεεςς  ττοουυςς  μμηηχχααννοογγρρααφφηημμέένναα  εειισσιιττήήρριιαα..  ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  εεκκδδίίδδεειι  σσχχεεττιικκήή  άάδδεειιαα  σσεε  

κκάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  ωωςς  ππρροοςς  ττηη  μμαακκέέτταα  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  ααφφοούύ  δδιιααππιισσττωωθθεείί  εεάάνν  οοιι  χχοορρηηγγοοίί  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

ππρροοββάάλλλλοοννττααιι,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  όόσσαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  σστταα  σσχχεεττιικκάά  άάρρθθρραα  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ  κκααιι  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  σσυυμμββααττιικκέέςς  δδεεσσμμεεύύσσεειιςς  ττοουυ  ““ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ””..  ΣΣεε  όόλλαα  τταα  ααππλλάά  εειισσιιττήήρριιαα,,  pprriinntt  aatt  hhoommee  ttiicckkeettss  

κκααιι  ππρροοσσκκλλήήσσεειιςς  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001188  ––  22001199  σσττηηνν  οοππίίσσθθιιαα  ((σστταα  pprriinntt  aatt  hhoommee  ttiicckkeettss  σσττηηνν  

εεμμππρρόόσσθθιιαα    όόψψηη))::  ii..  θθαα  ααννααγγρράάφφεεττααιι  ηη  εεππωωννυυμμίίαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  θθαα  υυππάάρρχχεειι  λλοογγόόττυυπποο  έέγγχχρρωωμμοο  

κκααιι  εεμμφφααννέέςς  ττοο  σσύύννθθεεττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς””  κκααιι  όόλλαα  τταα  λλοογγόόττυυππαα  ττωωνν  

ΧΧοορρηηγγώώνν//ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  όόππωωςς  θθαα  υυπποοδδεειιχχθθοούύνν  ααππόό  ττηηνν  ΔΔιιοορργγααννώώττρριιαα  ΑΑρρχχήή..  ΤΤοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

μμπποορρεείί  νναα  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  κκάάθθεε  σσχχεεττιικκόό  θθέέμμαα  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ((λλ..χχ..  σσεε  
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ππεερρίίππττωωσσηη  ααννττιικκααττάάσστταασσηηςς  ––  ππρροοσσθθήήκκηηςς  χχοορρηηγγοούύ//  υυπποοσσττηηρριικκττήή,,  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ααννααγγρρααφφήήςς  ττωωνν  

λλοογγοοττύύππωωνν  υυφφίίσσττααττααιι  μμόόννοο  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππααννααλληηππττιικκήήςς  ππααρρααγγγγεελλίίααςς  εειισσιιττηηρρίίωωνν  εεκκττόόςς  ααππόό  τταα  pprriinntt  

aatt  hhoommee))..  

    

σσττ))  ΚΚάάθθεε  άάλλλληη  εεννέέρργγεειιαα  ήή  ππααρροοχχήή  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  όόππωωςς  ααννααφφέέρρεεττααιι  ήή  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  

σσττοονν  ππααρρόόνντταα  κκααννοοννιισσμμόό  κκααιι  σσττηη  σσχχεεττιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκάάθθεε  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

  

ΤΤοο  χχρρηημμααττιικκόό  πποοσσόό  πποουυ  θθαα  ααπποοφφέέρρεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ηη  ρρεευυσσττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  άάννωω  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν,,  θθαα  

δδιιααττίίθθεεττααιι  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  ααννααγγκκώώνν  ττοουυ  

ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ββεελλττίίωωσσηη  κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττόόςς  ττοουυ..  

  

ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  δδεενν  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  ππρροοββοολλήή  ααππόό  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ήή  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  άάμμεεσσαα  ήή  έέμμμμεεσσαα  ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν  μμεε  ττοονν  ΧΧοορρηηγγόό//  ΥΥπποοσσττηηρριικκττέέςς//ΤΤεεχχννιικκοούύςς  ΥΥπποοσσττηηρριικκττέέςς  

ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  εεννττόόςς  ττοουυ  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ..  ((κκααττάά  ττοο  άάρρθθρροο  5500  κκααιι  5511ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς))  

εεξξααιιρροούύμμέέννηηςς  ττηηςς  ππρροοββοολλήήςς  σσττοο  σσύύσσττηημμαα  ττωωνν  lleedd))..  

    

ΑΑππόό  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ααππααγγόόρρεευυσσηη  εεξξααιιρρεείίττααιι  ηη  ππρροοββοολλήή  ααππόό  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ  άάμμεεσσαα  ήή  έέμμμμεεσσαα  ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν  μμεε  

ττοονν  ΧΧοορρηηγγόό  κκααιι  ττοουυςς  ΥΥπποοσσττηηρριικκττέέςς  ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν::  

  

11..  σσττηηνν  φφααννέέλλαα  ττηηςς  εεππίίσσηημμηηςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ((σσττοο  εεμμππρρόόσσθθιιοο  ήή  οοππίίσσθθιιοο  μμέέρροοςς  ττηηςς))  ήή  κκααιι  σσττηηνν  

εεππωωννυυμμίίαα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  σσχχεεττιικκήήςς  σσύύμμββαασσηηςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  μμεε  χχοορρηηγγόό,,  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  ιισσχχύύοουυνν  τταα  

ααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  5533..    

22..  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  ππρροοββοολλήή  γγίίννεεττααιι  δδυυννάάμμεειι  σσυυμμββάάσσεεωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  ήήδδηη  κκααττααρρττιισσθθεείί,,  εείίννααιι  σσεε  

ιισσχχύύ  κκααιι  θθαα  κκοοιιννοοπποοιιηηθθοούύνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέωωςς  ττιιςς  3311--77--22001188,,  κκααττάά  τταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  5533..  ΗΗ  

εεξξααίίρρεεσσηη  ιισσχχύύεειι  μμέέχχρριι  ττηηνν  λλήήξξηη  ττωωνν  άάννωω  σσυυμμββάάσσεεωωνν  ήή    ττωωνν      ττυυχχόόνν  ααννααννεεώώσσεεωωνν  ττοουυςς..  ΣΣεε  ααυυττήή  ττηηνν  

ππεερρίίππττωωσσηη  οοιι  δδιιααφφηημμιισσττιικκοοίί  χχώώρροοιι,,  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  θθαα  γγιιννόότταανν  ηη  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  ΧΧοορρηηγγοούύ//  ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν  

ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππααρρααμμέέννοουυνν  σσεε  ααυυττόόνν  γγιιαα  νναα  ττοουυςς  δδιιααθθέέσσεειι  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ..  

  

ΆΆρρθθρροο  5555οο      
ΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  ––    SSOOCCIIAALL  MMEEDDIIAA--ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  

ΌΌλλεεςς  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  ππρρέέππεειι    νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  ee--mmaaiill,,  κκααιι    

εεππίίσσηημμηη  ιισσττοοσσεελλίίδδαα,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  υυππάάρρχχεειι  σσύύννδδεεσσμμοοςς  ((lliinnkk))  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίσσηημμηη  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

κκααιι  τταα  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ..    

  

ΣΣεε  εεμμφφααννέέςς  σσηημμεείίοο  ττηηςς  κκεεννττρριικκήήςς  σσεελλίίδδααςς  ((hhoommee  ppaaggee))  ττωωνν  ιισσττοοσσεελλίίδδωωνν  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ//μμεελλώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοββάάλλλλεεττααιι  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  μμεε  lliinnkk  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ααυυττοούύ  ((www.esake.gr))..  

ΗΗ  εειισσααγγωωγγήή  ττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  αακκοολλοουυθθεείί  ττιιςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  δδοοθθοούύνν  

ααππόό  ττοο  ΣΣύύννδδεεσσμμοο..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  όόμμωωςς  οοιι    δδιιαασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  

εείίννααιι  μμιικκρρόόττεερρηη  ααππόό  τταα  υυππόόλλοοιιππαα  ππρροοββααλλλλόόμμεενναα  λλοογγόόττυυππαα  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  δδιιοορργγααννώώσσεεωωνν  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  

σσυυμμμμεεττέέχχεειι  ηη  ΚΚΑΑΕΕ..  ΠΠρροοααιιρρεεττιικκόό  εείίννααιι  ττοο  άάμμεεσσοο  lliinnkk  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττωωνν  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  κκααιι  ττωωνν  

σσττααττιισσττιικκώώνν  ττοουυ  ssiittee  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  ππρροοββοολλήή  ττωωνν  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ..  

  

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιααθθέέσσοουυνν  χχώώρροο  γγιιαα  δδύύοο  wweebb  bbaannnneerrss  σσεε  εεμμφφααννέέςς  σσηημμεείίοο  ττηηςς  εεππίίσσηημμηηςς  ιισσττοοσσεελλίίδδααςς  

ττοουυςς  γγιιαα  ππρροοββοολλήή  ττωωνν  ππρροοωωθθηηττιικκώώνν  εεννεερργγεειιώώνν  κκααιι  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  χχοορρηηγγώώνν  

υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ΤΤαα  bbaannnneerr  ααυυττάά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν  σσττηηνν  ααρρχχιικκήή  σσεελλίίδδαα..  ΟΟιι  

ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  ττωωνν  bbaannnneerr  έέχχοουυνν  ωωςς  αακκοολλοούύθθωωςς::    

ΜΜοορρφφήή  ααρρχχεείίωωνν::  JJppgg  ––  GGiiff  ––  ffllaasshh  ––  sswwff  

ΔΔιιάάσστταασσηη::  330000ΧΧ225500  ppxx  ήή  776688  ΧΧ  112244  

RReeddiirreecctt  σσεε  lliinnkk  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  μμααζζίί  μμεε  τταα  ααρρχχεείίαα  

  

ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ  www.esake.gr  --  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

ΟΟιι  KKAAEE//μμέέλληη  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  γγννωωσσττοοπποοιιοούύνν  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  

σσττοονν  ΣΣύύννδδεεσσμμοο  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ππρρόόσσωωπποο  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  σσυυννεερργγάάζζεεττααιι  μμεε  ττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ΤΤύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  

ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  εεππίίσσηημμοουυ  ssiittee  www.esake.gr  κκααιι  τταα  ssoocciiaall  mmeeddiiaa..    

  

ΌΌλλεεςς  οοιι  KKAAEE  ππρρέέππεειι,,  όότταανν  ττοουυςς  ττοο  ζζηηττεείίττααιι,,  νναα  δδιιααμμοορρφφώώννοουυνν    ττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  

εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  lliinnkk  ήή  bbaannnneerr  εεππιιλλοογγήήςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  κκααιι  ππρροοώώθθηησσηη  ττοουυ  

ααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηςς  κκααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς..  

  

http://www.esake.gr/
http://www.esake.gr/
http://www.esake.gr/
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ΔΔεελλττίίαα  ττύύπποουυ::  ΌΌλλαα  τταα  δδεελλττίίαα  ττύύπποουυ  πποουυ  εεκκδδίίδδεειι  ττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ΤΤύύπποουυ  ττηηςς  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  

ααπποοσσττέέλλλλοοννττααιι  ττααυυττόόχχρροονναα  κκααιι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  μμεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ττααχχυυδδρροομμεείίοο  σσττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  

mmeeddiiaa@@eessaakkee..ggrr..  

ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣύύννθθεεσσηηςς::  ΠΠρριινν  ττηηνν  κκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  υυπποοββάάλλλλοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ππααιικκττώώνν  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  σσεε  ααυυττέέςς..  

  

ΚΚααττάάρρττιισσηη  κκααιι  λλύύσσηη  ήή  κκααττααγγγγεελλίίαα  σσυυμμββάάσσεεωωνν::  ΗΗ  κκααττάάρρττιισσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  μμεεττααξξύύ  ΚΚΑΑΕΕ  

κκααιι  ααθθλληηττώώνν  ήή  ππρροοπποοννηηττώώνν  κκααιι  οοιι  λλύύσσεειιςς  ήή  κκααττααγγγγεελλίίεεςς  ττωωνν  άάννωω  σσυυμμββάάσσεεωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  

γγννωωσσττοοπποοιιοούύννττααιι  άάμμεεσσαα  ααππόό  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

  

ΕΕββδδοομμάάδδαα  ττοουυ  ΑΑγγώώνναα::    

ΤΤοουυλλάάχχιισσττοονν  2244  ώώρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  κκάάθθεε  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς,,  οο  εεννττεεττααλλμμέέννοοςς  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττηηςς  

ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ααπποοσσττέέλλλλεειι  σσττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ΤΤύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  bblloogg  ππααίίκκττηη  εεππιιλλοογγήήςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ήή  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  

δδήήλλωωσσηη  ππααίίκκττηη  ττηηςς  εεππιιλλοογγήήςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοονν  ααγγώώνναα  πποουυ  ππρροοηηγγήήθθηηκκεε  κκααιι  ττοονν  εεππεερρχχόόμμεεννοο  

ααγγώώνναα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττοουυ..  

  

  ΤΤοουυλλάάχχιισσττοονν  2244  ώώρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  κκάάθθεε  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ηημμέέρρααςς,,  οο  εεννττεεττααλλμμέέννοοςς  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττηηςς  

ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ααπποοσσττέέλλλλεειι  σσττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ΤΤύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  μμίίαα  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  ππρροοπποοννηηττήή  

ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττοονν  εεππεερρχχόόμμεεννοο  ααγγώώνναα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττοουυ..  

  

ΗΗμμέέρραα  ττοουυ  ΑΑγγώώνναα::    

  ΟΟιι  υυππεεύύθθυυννοοιι  ττωωνν  ΓΓρρααφφεείίωωνν  ΤΤύύπποουυ  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  θθαα  ααπποοσσττέέλλλλοουυνν  ττιιςς  δδηηλλώώσσεειιςς  ττωωνν  ππρροοπποοννηηττώώνν  κκααιι  

ττωωνν  ππααιικκττώώνν  σσττηηνν  σσυυννέέννττεευυξξηη  ττύύπποουυ  μμεεττάά  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  

  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς::    

  ΠΠοολλυυττιιμμόόττεερροοςς  ππααίίκκττηηςς  ((MMVVPP))  ττηηςς  ΕΕββδδοομμάάδδααςς  //  ττοουυ  ΜΜήήνναα::  οο  εεννττεεττααλλμμέέννοοςς  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  

θθαα  φφέέρρννεειι  σσεε  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ττοονν  ππααίίκκττηη  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς//μμήήνναα  μμεε  ττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ΤΤύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  σσυυννέέννττεευυξξηη..    

  

ΣΣυυννεεννττεεύύξξεειιςς//ΣΣυυζζηηττήήσσεειιςς::  ΚΚάάθθεε  οομμάάδδαα  θθαα  δδιιααθθέέττεειι,,  εεφφόόσσοονν  ζζηηττεείίττααιι,,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έένναανν  ππααίίκκττηη  ήή  

ππρροοπποοννηηττήή  ττοο  μμήήνναα,,  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  εεππιιλλέέγγεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  γγιιαα  μμίίαα  ζζωωννττααννήή  σσυυζζήήττηησσηη//σσυυννέέννττεευυξξηη,,  ηη  

οοπποοίίαα  θθαα  ββιιννττεεοοσσκκοοππεείίττααιι..    

  

BBlloogg::  ΚΚάάθθεε  οομμάάδδαα  θθαα  δδιιααθθέέττεειι,,  εεφφόόσσοονν  ζζηηττεείίττααιι,,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έένναανν  ππααίίκκττηη  ήή  ππρροοπποοννηηττήή,,  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  

εεππιιλλέέγγεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  γγιιαα  νναα  κκααττααθθέέσσεειι  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  ττοουυ  σσττοο  bblloogg  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

  

ΗΗ  γγωωννιιάά  ττωωνν    ΦΦιιλλάάθθλλωωνν  ((FFaann  mmaaiill))::  ΚΚάάθθεε  οομμάάδδαα  θθαα  δδιιααθθέέττεειι,,  εεφφόόσσοονν  ζζηηττεείίττααιι,,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έένναανν  

ππααίίκκττηη  ήή  ππρροοπποοννηηττήή  ττοο  μμήήνναα,,  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  εεππιιλλέέγγεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  γγιιαα  νναα  ααππααννττάά  σσεε  εερρωωττήήσσεειιςς  

ττωωνν  φφιιλλάάθθλλωωνν  πποουυ  θθαα  ααπποοσσττέέλλλλοοννττααιι  μμεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ττααχχυυδδρροομμεείίοο  ((ee--mmaaiill))..    

  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa::  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ//μμέέλληη  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  πποουυ  έέχχοουυνν  εεννεερργγάά  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ((TTwwiitttteerr,,  FFaacceebbooookk,,  

IInnssttaaggrraamm,,  GGooooggllee  ++,,YYoouuttuubbee  κκττλλ..))  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  μμέέλληη,,  νναα  υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  κκααιι  νναα  αακκοολλοουυθθοούύνν  τταα  

ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..    ΥΥπποοχχρρεεωωττιικκήή    θθεεωωρρεείίττααιι  ηη  ππρροοββοολλήή  ττωωνν  δδιιααγγωωννιισσμμώώνν,,  εειιδδήήσσεεωωνν,,  

mmuullttiimmeeddiiaa  κκααιι  άάλλλλωωνν  ααννααρρττήήσσεεωωνν  σστταα  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ααππόό  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ττωωνν  

ΚΚΑΑΕΕ//μμεελλώώνν  ττοουυ..  EEππίίσσηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  εεννηημμεερρώώννοουυνν  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  άάννοοιιγγμμαα  εεππίίσσηημμωωνν  λλοογγααρριιαασσμμώώνν  σστταα  

άάννωω  ssoocciiaall  mmeeddiiaa..  ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  μμπποορρεείί  νναα  ααππααιιττήήσσεειι  ααππόό  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ//μμέέλληη  ττοουυ  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσοουυνν  ττηη  

λλήήψψηη  σσύύννττοομμωωνν  vviiddeeoo  μμεε  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν  ππααιικκττώώνν  ττοουυςς  κκααττόόππιινν  σσυυννεεννννόόηησσηηςς  μμεε  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  μμεε  

σσκκοοππόό  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττοουυςς  σστταα  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ..  ΕΕππίίσσηηςς,,  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  

ζζηηττήήσσεειι  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττρριιώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ((ββίίννττεεοο,,  δδιιααγγωωννιισσμμοούύςς,,  φφωωττοογγρρααφφίίσσεειιςς))  γγιιαα  τταα  ssoocciiaall  

mmeeddiiaa  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  μμεε  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ππααιικκττώώνν  κκααιι  ππρροοπποοννηηττώώνν  κκααττόόππιινν  σσυυννεεννννόόηησσηηςς  μμεε  ττιιςς  ΚΚΑΑΕΕ..    

  

ΟΟιι  ππααίίκκττεεςς,,  οοιι  ππρροοπποοννηηττέέςς,,  οοιι  αακκόόλλοουυθθοοιι  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  τταα  σσττεελλέέχχηη  ήή  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  ππρρόόσσωωπποο  

ααννααλλααμμββάάννεειι  εεππίίσσηημμαα  κκααθθήήκκοονντταα  γγιιαα  λλοογγααρριιαασσμμόό  ττηηςς  οομμάάδδααςς,,  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοιι  γγιιαα  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττωωνν  

μμηηννυυμμάάττωωνν,,  ττωωνν  φφωωττοογγρρααφφιιώώνν,,  ττωωνν  ttwweeeettss  κκααιι//ήή  ττωωνν  bbllooggss  ττοουυςς  σσττοουυςς  ππρροοσσωωππιικκοούύςς  ττοουυςς  

λλοογγααρριιαασσμμοούύςς  σστταα  ssoocciiaall  mmeeddiiaa..  ΤΤοο  άάννωω  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  δδεείίχχννεειι  έέλλλλεειιψψηη  σσεεββαασσμμοούύ,,  νναα  

εεννθθααρρρρύύννεειι  ττηη  ββίίαα,,  νναα  ππρροοκκααλλεείί  ττοουυςς  ααννττιιππάάλλοουυςς  κκααιι//ήή  ττοουυςς  οοππααδδοούύςς,,  νναα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  δδυυσσφφηημμιισσττιικκόό,,  

χχυυδδααίίοο,,  άάσσεεμμννοο  ήή  ππρροοσσββλληηττιικκόό  κκεείίμμεεννοο  ήή  εειικκόόννεεςς,,  ήή  νναα  ππααρρααββιιάάζζεειι  ττηηνν  ιιδδιιωωττιικκήή  ζζωωήή  ττωωνν  άάλλλλωωνν..    
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MMeeddiiaa  ddaayy  

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσοουυνν  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  mmeeddiiaa  ddaayy  

δδιιάάρρκκεειιααςς  δδύύοο  ωωρρώώνν  σσεε  σσυυννεεννννόόηησσηη  μμεε  ττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ΤΤύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΗΗ  μμιιαα  ώώρραα  δδιιααττίίθθεεττααιι  σσττοουυςς  

εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττοουυ  ττηηλλεεοοππττιικκοούύ  κκααννααλλιιοούύ  ––  πποουυ  έέχχεειι  σσύύμμββαασσηη  μμεε  ττηηνν  οομμάάδδαα  ––  σσττοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς  

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  σσττοο  κκααννάάλλιι  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσττοο  yyoouuttuubbee  κκααιι  υυππόόλλοοιιππηη  μμιιαα  ώώρραα  σσττοουυςς  

εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττωωνν  υυππόόλλοοιιππωωνν  ΜΜΜΜΕΕ..  

  

ΓΓιιαα  ττιιςς  οομμάάδδεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ηη  mmeeddiiaa  ddaayy  γγιιαα  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

μμπποορρεείί  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  ππααρράάλλλληηλλαα  μμεε  ττηηνν  mmeeddiiaa  ddaayy  ττηηςς  EEuurroolleeaagguuee  ήή  ττοουυ  EEuurrooccuupp  ήή  ττοουυ  

BBaasskkeettbbaallll  CChhaammppiioonnss  LLeeaagguuee  σσεε  σσυυννεεννννόόηησσηη  ππάάνντταα  μμεε  ττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ΤΤύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  

οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ααυυττήήςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  φφωωττοογγρρααφφιικκόό  υυλλιικκόό  κκααθθώώςς  κκααιι  vviiddeeoo  ττοο  

οοπποοίίοο  θθαα  ααννααρρττάάττααιι  σσττοο  ssiittee  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

  

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  ππααρρααθθέέττεειι  κκοοιιννήή  σσυυννέέννττεευυξξηη  ττύύπποουυ  γγιιαα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  11--44  μμεε  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  ΠΠρροοπποοννηηττήή  

κκααιι  ττοουυ  ΚΚααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήή  ΑΑρρχχηηγγοούύ  ττηηςς  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ααυυττήήςς..  

  

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  ααγγωωννιισσττοούύνν  γγιιαα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  11--22  σσττοουυςς  ττεελλιικκοούύςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  

νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσοουυνν  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττωωνν  ττεελλιικκώώνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  mmeeddiiaa  ddaayy  δδιιάάρρκκεειιααςς  δδύύοο  

ωωρρώώνν  σσεε  σσυυννεεννννόόηησσηη  μμεε  ττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ΤΤύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  ττηηνν  ττααυυττόόχχρροοννηη  μμεεττάάδδοοσσήή  ττηηςς  σσττοο  

FFeecceebbooookk  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ..  

  

  

ΒΒίίννττεεοο  

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ππααρρέέχχοουυνν  δδιιεευυκκοολλύύννσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ββίίννττεεοο  γγιιαα  ττοο  κκααννάάλλιι  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

σσττοο  yyoouuttuubbee..ccoomm  γγιιαα  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

  

ΕΕππίίσσηημμηη  ΦΦωωττοογγρράάφφιισσηη  ΚΚΑΑΕΕ  

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππααρρέέχχεειι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  γγιιαα  δδύύοο  εεππίίσσηημμεεςς  φφωωττοογγρρααφφίίσσεειιςς  μμεε  ττοο  εεππίίσσηημμοο  

φφωωττοογγρρααφφιικκόό  ππρραακκττοορρεείίοο  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ..  ΗΗ  ππρρώώττηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  1155  ηημμέέρρεεςς  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  μμεε  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  όόλλωωνν  ττωωνν  ππααιικκττώώνν  κκααιι  ττοουυ  

ττεεχχννιικκοούύ  εεππιιττεελλεείίοουυ  κκααιι  νναα  ααπποοσσττααλλεείί  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΗΗ  δδεεύύττεερρηη  θθαα  μμπποορρεείί  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  κκααττάά  ττηη  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  κκααττόόππιινν  σσυυννεεννννόόηησσηηςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  μμεε  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  

υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ααπποοσσττέέλλλλοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  φφωωττοογγρρααφφίίαα  πποορρττρρέέττοο  μμεε  ττηηνν  εεππίίσσηημμηη  φφααννέέλλαα  ττηηςς  

οομμάάδδααςς  κκάάθθεε  ννέέοουυ  ππααίίκκττηη  πποουυ  ααπποοκκττήήθθηηκκεε  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  εεννώώ  ττοο  ίίδδιιοο  ιισσχχύύεειι  

κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααλλλλααγγήήςς  ππρροοπποοννηηττήή..    

ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  ττοο  ααρργγόόττεερροο  έέωωςς  4488  ώώρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  νναα  

ααπποοσσττεείίλλοουυνν  σσττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ΤΤύύπποουυ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττηηνν  εεππίίσσηημμηη  φφωωττοογγρράάφφιισσηη  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  ΕΕππίίσσηηςς  σσεε  κκάάθθεε  

ααλλλλααγγήή  ππααίίκκττηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  άάμμεεσσαα  ηη  φφωωττοογγρρααφφίίαα  ααυυττοούύ....  

  

ΓΓρρααφφεείίοο  ΤΤύύπποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  έέχχοουυνν  υυππεεύύθθυυννοο  ΤΤύύπποουυ  κκααιι  ΜΜέέσσωωνν  ΜΜααζζιικκήήςς  ΕΕννηημμέέρρωωσσηηςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  

δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοο  μμέέλλοοςς  ττωωνν  ΤΤοοππιικκώώνν  ΔΔηημμοοσσιιοογγρρααφφιικκώώνν  ΕΕννώώσσεεωωνν  ήή  ττοουυ  ΠΠααννεελλλληηννίίοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  

ΑΑθθλληηττιικκοούύ  ΤΤύύπποουυ..  

  

ΆΆρρθθρροο  5566οο        
ΕΕΠΠΩΩΝΝΥΥΜΜΙΙΑΑ  ––  ΛΛΟΟΓΓΟΟΤΤΥΥΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΕΕ    
  

ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  κκααττάά  ττοο  κκαατταασσττααττιικκόό  ααρρμμοοδδίίοουυ  οορργγάάννοουυ  κκααιι  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  ννοομμίίμμωωνν  

δδιιααττυυππώώσσεεωωνν,,  κκάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοββεείί  έέωωςς  μμίίαα  φφοορράά  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίόόδδοουυ  

σσττηηνν  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττηηςς  εεππωωννυυμμίίααςς  ττηηςς    ππρροοσσθθέέττοοννττααςς  μμίίαα  φφοορράά  σσεε  ααυυττήήνν,,  ήή  ααφφααιιρρώώννττααςς  ααππόό  ααυυττήήνν    

ττοο  όόννοομμαα  ήή  ττηηνν  εεππωωννυυμμίίαα  ήή  ττοονν  δδιιαακκρριιττιικκόό  ττίίττλλοο,,  ήή  ττοο  σσήήμμαα,,  ήή  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ήή  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  

δδιιαακκρριιττιικκόό  γγννώώρριισσμμαα  εεππιιττεελλεείί  οοννοομμααττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  οοιιοουυδδήήπποοττεε  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσιινν  ττηηςς  φφυυσσιικκοούύ  ήή  

ννοομμιικκοούύ  ππρροοσσώώπποουυ..  ΗΗ  άάννωω  ππρροοσσθθήήκκηη  ππρρέέππεειι  νναα  κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι  σσττοονν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  έέγγκκααιιρραα,,  σσυυννοοδδεευυόόμμεεννηη  

ααππόό  τταα  σσχχεεττιικκάά  ννοομμιιμμοοπποοιιηηττιικκάά  έέγγγγρρααφφαα  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  έέγγκκααιιρρηη  ααπποοσσττοολλήή  ττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  μμέέσσωω  ee--

mmaaiill..  ΟΟ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..,,  υυππόό  ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  ττηηςς  ττήήρρηησσηηςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ααννααφφεερρόόμμεεννωωνν,,    δδεεσσμμεεύύεεττααιι  νναα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  ττηηνν  εεππωωννυυμμίίαα  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  όόππωωςς  δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκεε  μμεεττάά  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω  ππρροοσσθθήήκκηη  κκααιι  νναα  

μμεερριιμμννάά  ώώσσττεε  νναα  γγννωωσσττοοπποοιιηηθθεείί  σστταα  ΜΜέέσσαα  ΜΜααζζιικκήήςς  ΕΕννηημμέέρρωωσσηηςς..  ΓΓιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  κκααιι  

σσττααττιισσττιικκήήςς  κκάάλλυυψψηηςς  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  θθαα  γγννωωσσττοοπποοιιεείί  σσττιιςς    εεττααιιρρεείίεεςς  μμεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  σσυυννεερργγάάζζεεττααιι  ττοουυςς  

δδιιαακκρριιττιικκοούύςς  ττίίττλλοουυςς  ττοουυςς,,  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  μμπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  ααννττίί  ττωωνν  εεππωωννυυμμιιώώνν,,  άάλλλλωωςς  ααυυττέέςς  

θθαα  ππρροοββααίίννοουυνν  σσεε  σσύύννττμμηησσηη  ττηηςς  εεππωωννυυμμίίααςς  ήή  ττοουυ    δδιιαακκρριιττιικκοούύ  ττίίττλλοουυ  κκααττόόππιινν  σσυυννααίίννεεσσηηςς  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ..  
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ΆΆρρθθρροο  5577οο      
ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
  

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ππρροοββάάλλοουυνν  ττηηνν  εεππωωννυυμμίίαα  κκααιι  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  άάννεευυ  ττηηςς  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  κκααττααββοολλήήςς  σσεε  ααυυττέέςς  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ααννττααλλλλάάγγμμααττοοςς  μμεεττάά  ααππόό  

σσυυννεεννννόόηησσηη  κκααιι  έέγγκκρριισσηη  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  ωωςς  εεξξήήςς::    

  

  ΣΣττηηνν  γγρρααφφιικκήή  ύύλληη  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ((εεππιισσττοολλόόχχααρρττοο,,  φφαακκέέλλοουυςς  ..  

  ΣΣττηηνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ((ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  εεππιισσττοολλόόχχααρρττοο,,  ee--mmaaiill))..  

  ΣΣττοο  bbaacckkddrroopp  σσττηηνν    ααίίθθοουυσσαα  σσυυννεεννττεεύύξξεεωωνν  ττύύπποουυ,,  σσττοο  bbaacckkddrroopp  ττηηςς  μμεειικκττήήςς  ζζώώννηηςς  κκααιι  ττοουυ  ffaasstt  

iinntteerrvviieeww  σσττοο  γγήήππεεδδοο..  

  ΣΣεε  ππρροοωωθθηηττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς  σστταα  ΜΜΜΜΕΕ  κκααιι  δδεελλττίίαα  ΤΤύύπποουυ..  

  ΣΣττηηνν  εεμμππρρόόσσθθιιαα  όόψψηη  όόλλωωνν  ττωωνν  ττύύππωωνν  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  πποουυ  εεκκδδίίδδοουυνν  γγιιαα  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ((εείίττεε  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  εειισσιιττήήρριιαα  ααγγώώνναα,,  εειισσιιττήήρριιαα  δδιιααρρκκεείίααςς  ήή  

άάλλλλοουυςς  ττύύπποουυςς  εειισσιιττηηρρίίωωνν))..  

  ΣΣεε  ΑΑφφίίσσεεςς..  

  ΣΣττοονν  ΕΕττήήσσιιοο  ΟΟδδηηγγόό  ττηηςς    ΚΚΑΑΕΕ..    

  ΣΣττοο  εεππίίσσηημμοο  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ττοουυ  ΑΑγγώώνναα  ((MMaattcchh  PPrrooggrraamm))..  

  ΣΣεε  εεμμφφααννέέςς  σσηημμεείίοο  ττηηςς  κκεεννττρριικκήήςς  σσεελλίίδδααςς  ((hhoommee  ppaaggee))  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ//μμεελλώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  

ππρροοββάάλλλλεεττααιι  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  μμεε  lliinnkk  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ααυυττοούύ  ((wwwwww..eessaakkee..ggrr))..    

  ΣΣεε  κκάάθθεε  άάλλλλοο  ττυυχχόόνν  έέννττυυπποο  ττοο  οοπποοίίοο  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς..  

  ΣΣεε  ψψηηφφιιαακκήή  κκοορρννίίζζαα  ((DDIIGGIITTAALL  FFRRAAMMEE))  μμππρροοσσττάά  ααππόό  ττοο  μμιικκρρόόφφωωννοο  ττωωνν  οομμιιλληηττώώνν  κκααττάά  ττηηνν  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  σσυυννεεννττεεύύξξεεωωνν  ττύύπποουυ..  ΣΣττηηνν  οοθθόόννηη  ααυυττήή  θθαα  γγίίννεεττααιι  κκααιι  ππρροοββοολλήή  ττωωνν  ΥΥπποοσσττηηρριικκττώώνν  ––  

ΧΧοορρηηγγώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..  

  

ΆΆρρθθρροο  5588οο        
ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΤΤΥΥΠΠΩΩΝΝ  ––  ΕΕΠΠΩΩΝΝΥΥΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΕΕ  ––  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  
  

ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί,,  χχωωρρίίςς  ππεερριιοορριισσμμόό  κκααιι  άάννεευυ  κκααττααββοολλήήςς  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  

ααννττααλλλλάάγγμμααττοοςς,,  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  κκααιι  ττοο  όόννοομμαα  ττωωνν  σσυυμμμμεεττεεχχοουυσσώώνν  ΚΚΑΑΕΕ  γγιιαα  κκάάθθεε  ππρροοωωθθηηττιικκήή  εεννέέρργγεειιαα  

ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεειι  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  εεννηημμέέρρωωσσηη  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  σσωωσσττήήςς  

χχρρήήσσηηςς  ττοουυ  λλοογγοοττύύπποουυ  κκααιι  ττοουυ  οοννόόμμααττοοςς..    

ΔΔιικκααιιώώμμαατταα  εειικκόόννααςς  ααθθλληηττώώνν::  ΟΟιι  σσυυμμμμεεττέέχχοουυσσεεςς  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσοουυνν  ααππόό  ττοουυςς  

ααθθλληηττέέςς  ττοουυςς  γγιιαα  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ    ττηηνν  μμηη  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  πποουυ  ααπποορρρρέέοουυνν  

ααππόό  ττηηνν  εειικκόόνναα  ττοουυςς  μμέέχχρριι  ττοονν  ββααθθμμόό  πποουυ  ααυυττάά  λλεειιττοουυρργγοούύνν  ωωςς  μμέέρροοςς  ττηηςς  δδιικκήήςς  ττοουυςς  σσυυννοολλιικκήήςς  

εειικκόόννααςς  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  ππρροοώώθθηησσηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ππρροοββοολλήήςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  γγιιαα  εεμμπποορριικκέέςς  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς,,  χχοορρηηγγίίεεςς    

ΕΕππίίσσηηςς  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζοουυνν  όόττιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς  ττοουυςς  θθαα  κκάάννοουυνν  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  22  ααττοομμιικκέέςς  ήή  οομμααδδιικκέέςς  

εεμμφφααννίίσσεειιςς--  ππααρροουυσσίίεεςς  γγιιαα  λλοογγααρριιαασσμμόό  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  ππρροοώώθθηησσηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  

ππρροοββοολλήήςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,    δδιιεεννέέρργγεειιααςς  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ΕΕΚΚΕΕ,,  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  κκοοιιννωωννιικκοούύ  κκααιι  φφιιλλααννθθρρωωππιικκοούύ  

χχααρραακκττήήρραα,,  χχοορρηηγγίίεεςς  ήή  εεππααφφώώνν  μμεε  ΜΜΜΜΕΕ..  

  
ΆΆρρθθρροο  5599οο        
ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΑΑ    
  

ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  οορρίίζζοουυνν  υυππεεύύθθυυννοο  mmaarrkkeettiinngg  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ααννααφφεερρόόμμεεννωωνν  σσττοο  

άάρρθθρραα  4499  έέωωςς  5588  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ..  

  

ΕΕππίίσσηηςς  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  υυπποοββάάλλλλοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεννττόόςς  4488  ωωρρώώνν  ααππόό  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  

ααγγώώνναα  ((ππλλέέοονν    ττηηςς  ααννααφφεερρόόμμεεννηηςς  σσττοο  άάρρθθρροο  5511  ππααρρ..  γγ  ττοο  ππααρρόόννττοοςς  ααννααφφοορράάςς))  φφωωττοογγρρααφφιικκόό  ήή  άάλλλλοο  

υυλλιικκόό,,  ααππόό  ττοο  οοπποοίίοο  νναα  ππρροοκκύύππττεειι  ηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσήή  ττοουυςς  ππρροοςς  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  κκααιι  ππεερριιοορριισσμμοούύςς  πποουυ  

ααννααφφέέρροοννττααιι  σστταα  άάρρθθρραα  4499  έέωωςς  5588  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ,,  όόππωωςς  ααυυττοοίί  ττυυχχόόνν  ττρροοπποοπποοιιηηθθοούύνν  

κκααττάά  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ααππόό  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  κκααιι  ππεερριιοορριισσμμοούύςς  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..    

  

ΤΤοο    ααννωωττέέρρωω  υυλλιικκόό  θθαα  εελλέέγγχχεεττααιι  εεννττόόςς  33  ((ττρριιώώνν))  ηημμεερρώώνν    ααππόό  εεννττεεττααλλμμέέννοο  υυππάάλλλληηλλοο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  

σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδιιααππιισσττωωθθεείί  ηη  μμηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ππρροοςς  ττοουυςς  ααννωωττέέρρωω  κκααννόόννεεςς  κκααιι  

ππεερριιοορριισσμμοούύςς  οο  εεννττεεττααλλμμέέννοοςς  υυππάάλλλληηλλοοςς  θθαα  υυπποοββάάλλλλεειι  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΧΧοορρηηγγιιώώνν,,  
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ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ττηηνν  δδιιααββιιββάάζζεειι  ππρροοςς  ττοο  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ  εεννττόόςς  εεννόόςς  ((11))  μμήήνναα,,  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ττωωνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  

ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκυυρρώώσσεεωωνν  

  

ΕΕκκ  ππααρρααλλλλήήλλοουυ  κκααιι  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκάά  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδιικκααιιοούύττααιι  δδιιαα  εεννττεεττααλλμμέέννοουυ//ωωνν  υυππααλλλλήήλλοουυ//ωωνν  ττοουυ  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  νναα  ππρροοββααίίννεειι  τταακκττιικκάά  ήή  εεκκττάάκκττωωςς  άάννεευυ  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηηςς  σσεε  εελλέέγγχχοουυςς  σστταα  γγήήππεεδδαα  

όόπποουυ  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  σσεε  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  πποουυ  θθαα  οορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔΣΣ..  

κκααττόόππιινν  κκλλήήρρωωσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηηςς  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  μμεε  τταα  ααννωωττέέρρωω  ααννααφφεερρόόμμεενναα,,  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδιιααππιισσττωωθθεείί  ααππόό  ττοονν  εεννττεεττααλλμμέέννοο  υυππάάλλλληηλλοο  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ηη  μμηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  

ππρροοςς  ττοουυςς  ααννωωττέέρρωω  κκααννόόννεεςς  κκααιι  ππεερριιοορριισσμμοούύςς,,  οο//οοιι  εεννττεεττααλλμμέέννοοςς//οοιι  υυππάάλλλληηλλοοςς//οοιι  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  

ππρροοββααίίννοουυνν  σσττηηνν  υυπποοββοολλήή  σσχχεεττιικκήήςς  έέκκθθεεσσηηςς  ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΧΧοορρηηγγιιώώνν  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ττηηνν  δδιιααββιιββάάζζεειι  

εεννττόόςς  εεννόόςς  ((11))  μμήήνναα  ππρροοςς  ττοο  ΜΜ..ΔΔ..ΟΟ,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  εεππιιββάάλλλλεειι  ττιιςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  

ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκυυρρώώσσεειιςς..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  όόλλεεςς  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  εελλεεγγχχθθοούύνν  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  μμίίαα  φφοορράά  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..    

  

ΆΆρρθθρροο  6600οο        
ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ––  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΕΕ    
  

ΑΑ..  ΌΌλλεεςς  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς,,  ππρροοπποοννηηττέέςς  κκααιι  όόλλοο  ττοο  ττεεχχννιικκόό  κκααιι  λλοοιιππόό  ππρροοσσωωππιικκόό  ααυυττώώνν  

ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααββάάλλοουυνν  κκάάθθεε  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  νναα  σσυυννεερργγάάζζοοννττααιι  μμεε  ττοονν  ΣΣύύννδδεεσσμμοο  σσεε  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  

κκοοιιννωωννιικκοούύ  ((φφιιλλααννθθρρωωππιικκοούύ  κκ..λλππ))  χχααρραακκττήήρραα  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς    ππεερριιόόδδοουυ..    
  

BB..  ΕΕππιιππλλέέοονν  όόλλεεςς  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχοουυνν  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ΕΕττααιιρριικκήήςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΕΕυυθθύύννηηςς  ττοο  

οοπποοίίοο  κκααττααρρττίίζζεεττααιι  κκααιι  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ττρρέέχχοουυσσααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ,,  εειιδδιικκάά  αανν  ααυυττόό  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  χχοορρηηγγοούύςς//ΥΥπποοσσττηηρριικκττέέςς  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  κκααττααρρττιισσθθεείίσσεεςς  σσυυμμββάάσσεειιςς  μμεε  σσκκοοππόό::  

    

  ΤΤηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  τταακκττιικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ΕΕττααιιρριικκήήςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΕΕυυθθύύννηηςς..  

  ΤΤηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ααιισσθθήήμμααττοοςς  εευυθθύύννηηςς..  

  ΤΤηηνν  εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  κκοοιιννοούύ  ππρροοςς  ττιιςς  κκααττεευυθθύύννσσεειιςς  πποουυ  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  κκααθθοορρίίσσεειι,,  ββάάσσεειι  ττωωνν  

εεκκάάσσττοοττεε  κκοοιιννωωννιικκώώνν  ααννααγγκκώώνν..  

  ΤΤηηνν  σσττήήρριιξξηη  κκααιι  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  θθεεττιικκήήςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίααςς  κκααιι  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  μμέέσσαα  ααππόό  ττηηνν  

ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκήή  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηη..  

  ΤΤηηνν  ααννάάππττυυξξηη  σσττρρααττηηγγιικκοούύ  σσχχεεδδίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  δδέέσσμμεευυσσηη  ττηηςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  

ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  ττωωνν  ΚΚΑΑΕΕ  ––  ΜΜεελλώώνν  ττοουυ..  

  ΤΤηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  κκααιι  ττηηνν  ππεερρααιιττέέρρωω  ππρροοώώθθηησσηη  ττωωνν  εεννεερργγεειιώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρριικκήήςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΕΕυυθθύύννηηςς  ττωωνν  

ΚΚΑΑΕΕ  --  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ....  
  
ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  εεννηημμεερρώώννεειι  εεγγκκααίίρρωωςς  ττηηνν  εεκκάάσσττοοττεε  ΚΚΑΑΕΕ  γγιιαα  ττιιςς  λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  σσχχεεττιικκάά  
μμεε  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς..  
  
ΓΓ..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  εεππιιλλέέγγοουυνν  έένναανν  εεκκ  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ττοουυςς  ωωςς  εεκκππρροοσσώώπποουυ  ΕΕττααιιρριικκήήςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  
ΕΕυυθθύύννηηςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννεερργγάάζζεεττααιι  μμεε  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  ααννααφφεερρόόμμεεννοουυ  
ππρροογγρράάμμμμααττοοςς..  
  
ΔΔ..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  εεννηημμεερρώώννοουυνν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττωωνν  εεννεερργγεειιώώνν  ΕΕττααιιρριικκήήςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  
ΕΕυυθθύύννηηςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ,,  κκααττόόππιινν  ττηηςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  σσυυννεεννννόόηησσηηςς,,    νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  σσεε  ααυυττόό..    
  

ΆΆρρθθρροο  6611οο        
ΕΕΜΜΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΕΕXXΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΕΕΑΑΜΜ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
ΕΕΜΜΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΗΗ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  ––  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  
  
11..  ΟΟιι  ππρροοπποοννηηττέέςς  κκααττάά  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττοουυςς,,  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  εείίννααιι  εευυππρρεεππώώςς  εεννδδεεδδυυμμέέννοοιι  

κκααιι  νναα  φφοορροούύνν  γγρρααββάάτταα,,  σσαακκάάκκιι,,  ππααννττεελλόόννιι  ((όόχχιι  ττζζιινν))..  ΕΕκκττόόςς  ααππόό  ττοουυςς  ππρροοπποοννηηττέέςς  εευυππρρεεππώώςς  

εεννδδεεδδυυμμέέννοοιι  φφοορρώώννττααςς  γγρρααββάάτταα,,  σσαακκάάκκιι,,  ππααννττεελλόόννιι  ((όόχχιι  ττζζιινν))  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  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττοουυςς,,    εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  σσττοονν  

ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  πποοιιννήή  μμεεττάά  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή..  

  

22..  ΟΟιι  ααθθλληηττέέςς  κκααιι  οοιι  ππρροοπποοννηηττέέςς  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  κκααιι  νναα  εείίννααιι  εευυππρρεεππώώςς  εεννδδεεδδυυμμέέννοοιι,,  ((νναα  

φφοορροούύνν  γγρρααββάάτταα,,  σσαακκάάκκιι,,  ππααννττεελλόόννιι  --όόχχιι  ττζζηηνν))  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  κκάάθθεε  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  πποουυ  δδιιοορργγααννώώννεεττααιι  
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ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  μμεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ((κκλλήήρρωωσσηη  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς    

πποουυ  δδιιοορργγααννώώννοοννττααιι  κκααιι  σσυυννεεννττεεύύξξεειιςς  ττύύπποουυ  πποουυ  δδίίννοοννττααιι  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  

ββρρααββεεύύσσεειιςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς))  κκααιι  σσυυννοολλιικκάά  σσεε  22  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  γγιιαα  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  22  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  γγιιαα  

ττοονν  ΧΧοορρηηγγόό  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδιιααππιισσττωωθθεείί  ααππόό  ααρρμμοοδδίίωωςς  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοο  όόρργγααννοο  

ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  όόττιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννοοννττααιι  μμεε  τταα  ααννωωττέέρρωω  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  ααππόό  ττοονν  

ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  πποοιιννήή..    

  

ΆΆρρθθρροο  6622οο          
ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΨΨΕΕΙΙΣΣ  
  

ΟΟ  ππρρώώττοοςς  ππρροοπποοννηηττήήςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  κκααθθώώςς  κκααιι  οο  ββοοηηθθόόςς  ααυυττοούύ  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοοιι  νναα  

ππααρραακκοολλοουυθθοούύνν  τταα  σσεεμμιιννάάρριιαα  τταα  οοπποοίίαα  δδιιοορργγααννώώννοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΣΣύύννδδεεσσμμοο  κκααιι  οοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  

σσύύσσκκεεψψηη  ήή  εεκκδδήήλλωωσσηη  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ππρροοσσκκααλλοούύννττααιι  νναα  ππααρραασσττοούύνν..    

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΝΝ’’    
ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

  
ΆΆρρθθρροο  6633οο    
ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΑΑ11  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  
ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΥΥ  22001188--22001199  

  

11..  ΚΚάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  μμεεττέέχχεειι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ΑΑγγωωννιισσττιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ  22001188--

22001199  μμπποορρεείί  νναα  δδιιααττηηρρεείί  σσττηηνν  δδύύννααμμήή  ττηηςς  έέωωςς  εείίκκοοσσιι  ((2200))  κκααττ’’  ααννώώττααττοο  όόρριιοο  σσυυμμββάάσσεειιςς  ππααρροοχχήήςς  

ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσεε  ιισσχχύύ..  ..  ΚΚάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ααππόό  ττιιςς  ππααρρααππάάννωω  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  έέχχεειι  σσττηηνν  δδύύννααμμήή  ττηηςς  

κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ((κκααννοοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς  κκααιι  ppllaayy  ooffffss))  έέωωςς  έέξξιι  ((66))  ααλλλλοοδδααπποούύςς  

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς,,  οοιι  οοπποοίίοο  δδύύννααννττααιι  νναα  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  χχώώρρεεςς  εεκκττόόςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΖΖώώννηηςς,,  όόππωωςς  

ααυυττήή  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΔΔιιεεθθννήή  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ((FFIIBBAA))..  

ΠΠεερρααιιττέέρρωω  κκάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  μμπποορρεείί  νναα  δδηηλλώώννεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  έέωωςς  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ττηηςς  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  μμέέχχρριι  δδέέκκαα  ((1100))  εερραασσιιττέέχχννεεςς  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  εελλλληηννιικκήήςς  υυππηηκκοοόόττηηττααςς  κκάάττωω  ττωωνν  

δδεεκκααοοκκττώώ  ((1188))  εεττώώνν,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  ααννήήκκοουυνν  σσττηηνν  δδύύννααμμήή  ττηηςς,,  ααπποοσσττέέλλλλοοννττααςς  τταα  ππλλήήρρηη  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυςς  

σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  έέωωςς  ττρρεειιςς  ((33))  ααππόό  ααυυττοούύςς  κκααττ’’    ααννώώττααττοο  όόρριιοο  σσεε  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

  

22..  ΚΚάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  ππρροοββεείί  σσεε  ααλλλλααγγήή//ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  άάννωω  ααλλλλοοδδααππώώνν  

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττώώνν  ((εείίττεε  ττωωνν  ααρρχχιικκάά  ππρροοσσλληηφφθθέέννττωωνν  εείίττεε  ττωωνν  ππρροοσσλληηφφθθέέννττωωνν  κκααττάά  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  

ττοουυ  ααννώώττααττοουυ  ααρριιθθμμοούύ))  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  κκααττηηγγοορρίίααςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοονν  ίίδδιιοο  

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήή  ((θθέέσσηη))  υυππόό  ττοονν  ααννωωττέέρρωω  ααρριιθθμμηηττιικκόό  ππεερριιοορριισσμμόό  κκααιι  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  εείίννααιι  κκααττάά  μμέέγγιισσττοο  

ααρριιθθμμόό  ττρρεειιςς  ((33))  ααππόό  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ττηηςς  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  γγύύρροουυ  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ηημμέέρραα  έέωωςς  κκααιι  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ηημμέέρραα  ττηηςς  ττεελλεευυττααίίααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  

γγύύρροουυ  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  κκααττάά  μμέέγγιισσττοο  ααρριιθθμμόό))  ττρρεειιςς  ((33))  ααππόό  ττηηνν  

εεππόόμμεεννηη  ττηηςς  λλήήξξηηςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  γγύύρροουυ  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  άάννωω  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ηημμέέρραα  έέωωςς  

κκααιι  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ττηηςς  έέννααρρξξηηςς  ττηηςς  φφάάσσηηςς  ττωωνν  ppllaayy--ooffffss  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ηημμέέρραα..  ΗΗ  μμηη  

άάσσκκηησσηη  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  δδιικκααιιώώμμααττοοςς,,  εεκκ  μμέέρροουυςς  ττωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  κκααττάά  ττιιςς  ρρηηττάά  οορριιζζόόμμεεννεεςς  ππρροοθθεεσσμμίίεεςς,,  

σσυυννεεππάάγγεεττααιι  ττηηνν  έέκκππττωωσσήή  ττοουυςς  ααππόό  ααυυττόό..    

  

ΩΩςς  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  θθεεωωρρεείίττααιι  μμόόννοο  ααυυττήή  ααθθλληηττήή  πποουυ  εείίχχεε  κκααττααρρττίίσσεειι  σσυυμμββόόλλααιιοο  μμεε  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  έέχχεειι  

ααγγωωννιισσθθεείί  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  ίίδδιιααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

  

HH  ααλλλλααγγήή  ααλλλλοοδδααππώώνν  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττώώνν  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  εεφφ’’    όόσσοονν  έέχχεειι  εεκκδδοοθθεείί  οορριισσττιικκήή  ααππόόφφαασσηη  

ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..ΟΟ..ΔΔ..ΑΑ..ΚΚ..  ππεερρίί  οοφφεειιλλώώνν  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  σσεε  έέλλλληηννεεςς  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ααυυττήήςς..  

  

33..  ΚΚάάθθεε  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  γγύύρροουυ  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  

έέωωςς  ττηηνν  λλήήξξηη  ττωωνν  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ττηηςς  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  δδεενν  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  ππρροοββεείί  σσεε  μμεείίωωσσηη  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  

ααρριιθθμμοούύ  σσυυμμββοολλααίίωωνν  τταα  οοπποοίίαα  έέχχεειι  κκααττααρρττίίσσεειι  μμεε  ααλλλλοοδδααπποούύςς  ααθθλληηττέέςς,,  ππρροοεερρχχόόμμεεννοουυςς  ααππόό  χχώώρρεεςς  

ττόόσσοο  εεννττόόςς  όόσσοο  κκααιι  εεκκττόόςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΖΖώώννηηςς  όόππωωςς  ααυυττήή  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΔΔιιεεθθννήή  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  

((FFIIBBAA)),,  κκααιι  τταα  οοπποοίίαα  εείίννααιι  σσεε  ιισσχχύύ  κκααττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  γγύύρροουυ  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

      

ΟΟ  ααννωωττέέρρωω  ππεερριιοορριισσμμόόςς  δδεενν  ιισσχχύύεειι  σσττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς::  
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αα))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  φφυυσσιικκήήςς  ααννιικκααννόόττηηττααςς  ααθθλληηττήή  ΚΚΑΑΕΕ  λλόόγγωω  ααττυυχχήήμμααττοοςς  πποουυ  έέγγιιννεε  εεκκττόόςς  ήή  εεννττόόςς  

ααγγώώννωωνν  ήή  ππρροοπποοννήήσσεεωωνν  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ,,  εεφφααρρμμοοζζόόμμεεννωωνν  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  σσχχεεττιικκάά  

μμεε  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  λλύύσσηηςς  ττοουυ  σσυυμμββοολλααίίοουυ  μμεεττάά  ααππόό  ππααρρέέλλεευυσσηη  χχρροοννιικκοούύ  δδιιαασσττήήμμααττοοςς  δδιιαακκοοππήήςς  ττοουυ..  

  

ββ))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα,,  σσυυννεεππεείίαα  ππααρράάββαασσηηςς  ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττοουυ  ααθθλληηττήή  ααππέέννααννττιι  σσττηηνν  

ΚΚΑΑΕΕ,,  εεππιιββλληηθθεείί  σσεε  ααυυττόόνν  ηη  πποοιιννήή  ττηηςς  δδιιαακκοοππήήςς  ήή  οορριισσττιικκήήςς  δδιιααγγρρααφφήήςς  ττοουυ  ααππόό  ττοο  ΜΜηηττρρώώοο  

ΑΑμμεειιββοομμέέννωωνν  ΚΚααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττώώνν  ήή  κκηηρρυυχχθθεείί  λλεελλυυμμέέννηη  ηη  σσύύμμββαασσήή  ττοουυ    κκααττάά  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  

οορρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα..        

  

γγ))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααθθλληηττήήςς  ΚΚΑΑΕΕ  κκάάννεειι  χχρρήήσσηη  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  ααππααγγοορρεευυμμέέννηηςς  ααππόό  ττοουυςς  

ιισσχχύύοοννττεεςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς  οουυσσίίααςς  κκααιι  εεππιιββλληηθθεείί  σσεε  ααυυττόόνν  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  πποοιιννήή  γγιιαα  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ααυυττήή  ααππόό  ττοο  

ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο..  

  

δδ))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  εεππιιββλληηθθεείί  σσττοονν  ααθθλληηττήή  ααππόό  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  

ππεειιθθααρρχχιικκήή  πποοιιννήή  γγιιαα  τταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  σστταα  άάρρθθρραα  33,,44,,55,,66,,77,,1155  κκααιι  1166  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ππααρρααππττώώμμαατταα..  

  

εε))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  σσυυμμππλλήήρρωωσσηηςς  ααππόό  ΚΚΑΑΕΕ  ττοουυ  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοουυ  γγιιαα  ττοονν  δδεεύύττεερροο  γγύύρροο  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ααρριιθθμμοούύ  ααννττιικκαατταασσττάάσσεεωωνν  ααλλλλοοδδααππώώνν  ααθθλληηττώώνν,,  όότταανν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  

κκααττααγγγγεελλίίαα  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  ααππόό  ττοονν  ααθθλληηττήή  ήή  ααπποοδδεεδδεειιγγμμέέννηη  ααπποοχχώώρρηησσηη  ααθθλληηττήή  ααππόό  ττηηνν  οομμάάδδαα..      

  

ΑΑρρμμόόδδιιοο  γγιιαα  ττηηνν  δδιιααππίίσσττωωσσηη  σσυυννδδρροομμήήςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεεωωνν  εείίννααιι  ττοο  ΜΜΔΔΟΟ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ,,  σσττοο  

οοπποοίίοο  ππααρρααππέέμμππεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  οοιι  ππεερριιππττώώσσεειιςς  μμεείίωωσσηηςς  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν..  

  

44..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  δδεενν  έέχχεειι  σσυυμμππλληηρρώώσσεειι  κκααττάά  ττηηνν  μμεεττεεγγγγρρααφφιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  ττοονν  ααννώώττααττοο  

ααρριιθθμμόό  ααθθλληηττώώνν  πποουυ  δδιικκααιιοούύττααιι,,  μμπποορρεείί  εελλεευυθθέέρρωωςς  νναα  ττοονν  σσυυμμππλληηρρώώσσεειι  εεννττόόςς  ττηηςς  άάννωω  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  

((δδηηλλ..  έέωωςς  2244  ώώρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττωωνν  ppllaayy  ooffffss))  μμεε  έέλλλληηννεεςς  ήή  ααλλλλοοδδααπποούύςς  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  ((μμεε  

ττοονν  άάννωω  ππεερριιοορριισσμμόό  ττωωνν  έέξξιι  ααλλλλοοδδααππώώνν  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττώώνν  σσττιιςς  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς))  πποουυ  δδεενν  

έέχχοουυνν  σσυυμμββααττιικκήή  δδέέσσμμεευυσσηη  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ήή  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό  κκααιι  δδεενν  έέχχοουυνν  ααγγωωννιισσθθεείί  σσεε  άάλλλληη  εελλλληηννιικκήή  

δδιιοορργγάάννωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  ίίδδιιαα  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  μμεε  ττηηνν  εεππιιφφύύλλααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2244  ππααρρ..  33  ττοουυ  

ππααρρόόννττοοςς,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  εελλλληηννιικκήήςς  υυππηηκκοοόόττηηττααςς..    

ΈΈλλλληηννααςς  ηη  ααλλλλοοδδααππόόςς  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήήςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  εείίχχεε  κκααττααρρττίίσσεειι  σσύύμμββαασσηη  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  μμεε  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  μμεε  ττηηνν  οομμάάδδαα  ττηηςς  σσεε  ααγγώώνναα//ήή  κκααιι  ααγγώώννεεςς  

ΚΚυυππέέλλλλοουυ  ήή  //  κκααιι  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  οο  οοπποοίίοοςς  μμεεττάά  ττηηνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  

ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  λλύύσσηη  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  σσυυμμββάάσσεεωωςς  μμεεττααγγρράάφφηηκκεε  σσεε  οομμάάδδαα  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ,,  σσεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  κκααθθ΄́οοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  λλύύσσηηςς  ττηηςς  σσυυμμββααττιικκήήςς  ττοουυ  δδέέσσμμεευυσσηηςς  κκααιι  σσυυννεερργγαασσίίααςς  ττοουυ  μμεε  

ττηηνν  οομμάάδδαα  εεξξωωττεερριικκοούύ,,    δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  εεππααννεεγγγγρρααφφεείί  εεννττόόςς  ττηηςς  ίίδδιιααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  εείίττεε  

σσττηηνν  ααρρχχιικκήή  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  εείίττεε  σσεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς..    

  

55..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααθθλληηττέέςς  ττηηςς  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  σσυυμμππλληηρρώώσσοουυνν  ττοο  1188οο  έέττοοςς  ττηηςς  ηηλλιικκίίααςς  ττοουυςς  κκααττάά  ττηηνν  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  ηη  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ααππόό  ττηηνν  οοπποοίίαα  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ττοουυςς  ππρροοττεείίννεειι  ττηηνν  

υυπποογγρρααφφήή  σσύύμμββαασσηηςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ((εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  σσυυμμββόόλλααιιοο)),,  μμπποορρεείί  νναα  ττοουυςς  

εεννττάάξξεειι  σσττηηνν  δδύύννααμμήή  ττηηςς  κκααθθυυππέέρρββαασσιινν  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ττωωνν  2200  σσυυμμββοολλααίίωωνν  γγιιαα  ττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  

ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  μμέέσσαα  σσττηηνν  οοπποοίίαα  εεννηηλλιικκιιώώθθηηκκαανν..    

    

66..  ΩΩςς  ηημμέέρραα  έέννααρρξξηηςς  ττηηςς  μμεεττεεγγγγρρααφφιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  οορρίίζζεεττααιι  ηη  εεπποομμέέννηη  ττηηςς  λλήήξξεεωωςς  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ηημμέέρραα  κκααιι  ωωςς  λλήήξξηη  ττηηςς  4488  ώώρρεεςς  ππρριινν  ττοονν  ππρρώώττοο  εεππίίσσηημμοο  ααγγώώνναα  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς..    

  

77..  ΩΩςς  κκααττώώττααττοο  όόρριιοο  ααπποοδδοοχχώώνν  ττωωνν  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττώώνν  πποουυ  σσυυννάάππττοουυνν  σσυυμμββάάσσεειιςς  ππααρροοχχήήςς  

ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  μμεε  ΚΚΑΑΕΕ  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  οορρίίζζεεττααιι  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  δδώώδδεεκκαα    χχιιλλιιάάδδωωνν  

((1122..000000,,0000))  εευυρρώώ  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  ττωωνν  τταακκττιικκώώνν  μμηηννιιααίίωωνν  ααπποοδδοοχχώώνν  ττοουυςς..    

  

ΤΤοο  άάννωω  ααννααφφεερρόόμμεεννοο  όόρριιοο  δδεενν  ιισσχχύύεειι  ::  

αα))  γγιιαα  ττοουυςς  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  εελλλληηννιικκήήςς  υυππηηκκοοόόττηηττααςς  κκάάττωω  ττωωνν  2211  εεττώώνν,,  γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ωωςς  

κκααττώώττααττοο  όόρριιοο  ααπποοδδοοχχώώνν  ((ππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  ττωωνν  τταακκττιικκώώνν  μμηηννιιααίίωωνν  ααπποοδδοοχχώώνν  ττοουυςς))  οορρίίζζεεττααιι  ττοο  

πποοσσόό  ττωωνν  88..000000,,0000  εευυρρώώ..  

  

ββ))  εειιδδιικκάά  γγιιαα  ττοουυςς  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  πποουυ  κκααττααρρττίίζζοουυνν  σσυυμμββάάσσεειιςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  μμεε  

ΚΚΑΑΕΕ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  μμεεττάά  ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ππίίνναακκαα  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττηηςς  ΑΑ22  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  
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ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ππρροοββιιββάάσσττηηκκαανν  κκααιι  θθαα  σσυυμμμμεεττάάσσχχοουυνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  

ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001188--22001199,,  γγιιαα  ττοο  ππρρώώττοο  έέττοοςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  ττωωνν  άάννωω  σσυυμμββάάσσεεωωνν  

ιισσχχύύεειι  ττοο  άάρρθθρροο  33  ππααρρ..  11  ττηηςς  ΥΥΑΑ  1144448855//22000011,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  οο  μμηηννιιααίίοοςς  μμιισσθθόόςς  

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήή  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  εείίννααιι  κκααττώώττεερροοςς  ααππόό  ττιιςς  εεκκάάσσττοοττεε  μμηηννιιααίίεεςς  ααπποοδδοοχχέέςς  ττοουυ  

ααννεειιδδίίκκεευυττοουυ  εερργγάάττηη..  

  

ΓΓιιαα  ττιιςς  σσυυμμββάάσσεειιςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  κκααττααρρττίίζζοοννττααιι  μμεεττααξξύύ  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  

ΚΚααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττώώνν  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  μμεεττααγγρρααφφιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ((κκααττάά  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ααρριιθθμμοούύ,,  

ααννττιικκααττάάσστταασσηη  κκλλππ..)),,  ττοο  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο  κκααττώώττααττοο  όόρριιοο  θθαα  μμεειιώώννεεττααιι  ααννααλλοογγιικκάά  μμεε  

ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσυυμμββάάσσεεωωςς..  ΟΟ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδεενν  θθαα  ππρροοββααίίννεειι  σσεε  εεππιικκύύρρωωσσηη  σσυυμμββάάσσεεωωνν  ππααρροοχχήήςς  

ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  ππεερριιέέχχοουυνν  οοιικκοοννοομμιικκοούύςς  όόρροουυςς  πποουυ  υυπποολλεείίπποοννττααιι  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  

ααννααφφεερρόόμμεεννωωνν..  

  

88..ΑΑ..  ΚΚααλλααθθοοσσφφααιιρριικκέέςς  ΑΑννώώννυυμμεεςς  ΕΕττααιιρρεείίεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώθθηηκκαανν  μμεε  ττεελλεεσσίίδδιικκεεςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  

ττωωνν  ΕΕππιιττρροοππώώνν  ΕΕππίίλλυυσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΔΔιιααφφοορρώώνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  9955  ττοουυ  νν..  22772255//11999999  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι,,  πποουυ  

ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώννοουυνν  νναα  κκααττααββάάλλοουυνν  χχρρηημμααττιικκάά  πποοσσάά  σσεε  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς,,  μμεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  κκααττάάρρττιισσαανν  

σσυυμμββάάσσεειιςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  δδεενν  έέχχοουυνν  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ααπποοκκττοούύνν  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  υυππόό  

ττιιςς  κκααττωωττέέρρωω  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς..  

ΚΚααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήήςς,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  δδεενν  κκααττεεββλλήήθθηη  ττοο  εεππιιδδιικκαασσθθέένν  σσεε  ααυυττόόνν  μμεε  ττιιςς  ωωςς  άάννωω  ττεελλεεσσίίδδιικκεεςς  

ααπποοφφάάσσεειιςς  ττωωνν  ΕΕππιιττρροοππώώνν  χχρρηημμααττιικκόό  πποοσσόό,,  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  εεννηημμεερρώώσσεειι  σσχχεεττιικκάά  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

ααπποοσσττέέλλλλοοννττααςς  έέγγγγρρααφφοο,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ,,  εειιςς  ββάάρροοςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς  

εεκκδδόόθθηηκκεε  ηη  ααππόόφφαασσηη  κκααιι  ηη  οοπποοίίαα  ττοο  ααρργγόόττεερροο  εεννττόόςς  1100  εερργγαασσίίμμωωνν  ηημμεερρώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλεειι  σσττοονν  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααπποοδδεειικκττιικκόό  έέγγγγρρααφφοο  κκααττααββοολλήήςς  ττοουυ  οοφφεειιλλόόμμεεννοουυ  πποοσσοούύ  κκααιι  εεξξοοφφλληηττιικκήήςς  ααππόόδδεειιξξηηςς  ττοουυ  

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήή..  ΣΣεε  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  ππεερρίίππττωωσσηη  ηη  ωωςς  άάννωω  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ααπποοκκττάά  

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  γγιιαα  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ααππόό  ττηηνν  κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  εεγγγγρράάφφοουυ  ττοουυ  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήή  

μμέέχχρριι  ττηηνν  οολλοοσσχχεερρήή  εεξξόόφφλληησσήή  ττοουυ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππίίττεευυξξηηςς  σσυυμμφφωωννίίααςς  μμεεττααξξύύ  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ττοουυ  

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήή  γγιιαα  ττοονν  δδιιαακκααννοοννιισσμμόό  ττμμηημμααττιικκήήςς  κκααττααββοολλήήςς  ττοουυ  εεππιιδδιικκαασσθθέέννττοοςς  πποοσσοούύ,,  ηη  ΚΚΑΑΕΕ  

μμπποορρεείί  νναα  ππρροοσσκκοομμίίσσεειι  εεππιικκυυρρωωμμέέννοο  ααννττίίγγρρααφφοο  ττηηςς  άάννωω  σσυυμμφφωωννίίααςς..  ΗΗ  μμηη  εεμμππρρόόθθεεσσμμηη  κκααττααββοολλήή  ααππόό  

ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  σσττοονν  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήή  οοιιαασσδδήήπποοττεε  εεκκ  ττωωνν  ττμμηημμααττιικκώώνν  κκααττααββοολλώώνν  όόππωωςς  ααυυττέέςς  

σσυυμμφφωωννήήθθηηκκαανν,,  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  μμεεττάά  ττηηνν  έέγγγγρρααφφηη  εεννηημμέέρρωωσσηη  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααττάά  ττοονν  άάννωω  ττρρόόπποο,,  ττηηνν  

ααννααββίίωωσσηη  ττηηςς  μμηη  δδυυννααττόόττηηττααςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  νναα  ααπποοκκττάά  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς....  

88..BB..  ΕΕππιιππλλέέοονν  ηη  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  θθαα  κκοοιιννοοπποοιιεείί  άάμμεεσσαα  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ττιιςς  

ααπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς  ΒΒ΄́  ΕΕΕΕΟΟΔΔΑΑΚΚ,,    πποουυ  υυπποοχχρρεεώώννοουυνν  ΚΚΑΑΕΕ  νναα  κκααττααββάάλλοουυνν  χχρρηημμααττιικκάά  πποοσσάά  σσεε  

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς,,  μμεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς    κκααττάάρρττιισσαανν    σσυυμμββάάσσεειιςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  ΟΟ    

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοββααίίννεειι  σσεε  εεππιικκύύρρωωσσηη  σσυυμμββοολλααίίωωνν  πποουυ  κκααττααρρττίίζζεειι  ηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ΚΚΑΑΕΕ,,  αανν  

δδεενν  ααπποοδδεειιχχθθεείί  ηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσήή  ττηηςς  μμεε  ττοο  δδιιαατταακκττιικκόό  ττωωνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ήή  οο  δδιιαακκααννοοννιισσμμόόςς  κκααττααββοολλήήςς  

ττοουυ  εεππιιδδιικκαασσθθέέννττοοςς  πποοσσοούύ  κκααττάά  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ααννααφφεερρόόμμεεννηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα..  

88..ΓΓ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεππιιββοολλήήςς  ααππααγγόόρρεευυσσηηςς  μμεεττααγγρρααφφώώνν  ααππόό  δδιιεεθθννεείίςς  ΑΑρρχχέέςς  ––  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίεεςς--  ΌΌρργγαανναα  ––  

ΕΕππιιττρροοππέέςς,,  ηη  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  θθαα  εεννηημμεερρώώννεειι  σσχχεεττιικκάά  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  γγιιαα  ττιιςς  δδιικκέέςς  

ττοουυ  εεννέέρργγεειιεεςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  σσυυμμββάάσσεειιςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  κκααττααττίίθθεεννττααιι  σσεε  ααυυττόόνν..    

88..ΔΔ..  ΟΟιι  σσυυμμββάάσσεειιςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  κκααττααρρττίίζζοοννττααιι  μμεεττααξξύύ  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττώώνν  κκααττάά  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  υυππόό  99ΑΑ,,99ΒΒ  κκααιι  99ΓΓ  δδεενν  θθαα  εεππιικκυυρρώώννοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  

ααρρμμόόδδιιαα  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ..          

  ΗΗ  ππααρράάββαασσηη  ττηηςς  δδιιάάττααξξηηςς  ττοουυ  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυ  εεδδααφφίίοουυ  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  ττηηνν  αακκυυρρόόττηητταα  ττηηςς  μμεεττααγγρρααφφήήςς    

κκααιι  ττηηνν  ααννττιικκααννοοννιικκόόττηητταα  ττηηςς  ττυυχχόόνν  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυ  ααθθλληηττήή  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς..    

99..ΑΑ..  ΑΑππααρρααίίττηηττηη  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκυυρρόόττηητταα  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  

κκααττααρρττίίζζεεττααιι  μμεεττααξξύύ  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ααλλλλοοδδααπποούύ  ααθθλληηττήή  ππρροοεερρχχόόμμεεννοουυ  ααππόό  χχώώρραα  ττόόσσοο  εεννττόόςς  όόσσοο  κκααιι  εεκκττόόςς  

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ννόόμμιιμμηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ααυυττοούύ  σσεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  ααγγώώνναα  εείίννααιι  ηη  ύύππααρρξξηη  

ττωωνν  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  ααππααρρααίίττηηττωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν--  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκώώνν  πποουυ  εεκκδδόόθθηηκκαανν  ααππόό  ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  ααρρχχέέςς  

κκααιι  ββεεββααιιώώννοουυνν  ττηηνν  ννοομμιιμμόόττηητταα  ττηηςς  δδιιααμμοοννήήςς  ττοουυ  κκααιι  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  ττοουυ,,  ήή  ττηηνν  κκααττάάθθεεσσηη  σσεε  ααυυττέέςς  ττωωνν  

ααππααιιττοούύμμεεννωωνν  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη    ττοουυςς,,  ααννττίίγγρρααφφοο  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ((ππιισσττοοπποοιιηηττιικκώώνν  ήή  

ααδδεειιώώνν  ήή  ββεεββααιιώώσσεεωωνν  κκααττάάθθεεσσηηςς))  οοιι  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  κκααττααθθέέττοουυνν  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  εεννττόόςς  μμηηννόόςς  ααππόό  ττηηνν  

κκααττάάρρττιισσηη  κκάάθθεε  σσύύμμββαασσηηςς..      

  

99..ΒΒ..    ΑΑππααρρααίίττηηττηη  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  σσυυμμββάάσσεεωωςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  εείίννααιι  ηη  ιισσχχύύςς  φφοορροολλοογγιικκήήςς  κκααιι  αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  εεννηημμεερρόόττηηττααςς  πποουυ  έέχχεειι  κκααττααττεεθθεείί  σσεε  ααυυττόόνν..    
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ΟΟιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  εεκκππλληηρρώώσσεειι  ττιιςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  κκααιι  ττιιςς  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  ττοουυςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  δδεενν  

έέχχοουυνν  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ααπποοκκττοούύνν  ααθθλληηττέέςς..  ΗΗ  εεκκππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  ππιιοο  ππάάννωω  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι  μμεε  

ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  φφοορροολλοογγιικκήήςς  κκααιι  αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  εεννηημμεερρόόττηηττααςς,,  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααττίίθθεεττααιι  σσττηηνν  

ΕΕππιιττρροοππήή  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  κκααιι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  

σσυυμμββοολλααίίοουυ..  ΗΗ  ππααρράάββαασσηη  ττηηςς  δδιιάάττααξξηηςς  ττοουυ  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυ  εεδδααφφίίοουυ  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  ττηηνν  αακκυυρρόόττηητταα  ττηηςς  

μμεεττααγγρρααφφήήςς  κκααιι  ττηηνν  ααννττιικκααννοοννιικκόόττηητταα  ττηηςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυ  ααθθλληηττήή  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς..    

99..ΓΓ..  ΚΚάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  κκααττααθθέέττεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααννττίίγγρρααφφοο  ττωωνν  ΑΑννααλλυυττιικκώώνν  ΠΠεερριιοοδδιικκώώνν  

ΔΔηηλλώώσσεεωωνν  πποουυ  υυπποοββάάλλεειι  σσττοο  ΙΙΚΚΑΑ  εεννττόόςς  δδέέκκαα  ((1100))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττοουυςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς..  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  κκααττααθθέέσσεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααννττίίγγρρααφφοο  ττηηςς  υυπποοββλληηθθεείίσσααςς  σσττοο  ΙΙΚΚΑΑ  ΑΑννααλλυυττιικκήήςς  

ΠΠεερριιοοδδιικκήήςς  ΔΔήήλλωωσσηηςς,,  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  εεννηημμεερρώώννεειι  ααμμέέσσωωςς  εεγγγγρράάφφωωςς  ττοο  ΜΜΔΔΟΟ  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεππιιββάάλλεειι  

σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  ττηηνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  σσττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  πποοιιννήή..    

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  δδιιααππιισσττωωθθεείί  όόττιι  σσεε  υυπποοββλληηθθεείίσσαα  σσττοο  ΙΙΚΚΑΑ  κκααιι  κκααττααττεεθθεείίσσαα  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  άάννωω  ααννααλλυυττιικκήή  ππεερριιοοδδιικκήή  δδήήλλωωσσηη,,  δδεενν  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  οοπποοιιοοσσδδήήπποοττεε  

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήήςς,,  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο  ΚΚΑΑΕΕ  δδιιααττηηρρεείί  σσεε  ιισσχχύύ  σσύύμμββαασσηη  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ήή  όόττιι  

υυππήήρρξξεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ιισσχχύύοοςς  σσύύμμββαασσηηςς  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  κκααττάά  ττοο  

οοπποοίίοο  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήήςς  δδεενν  ήήτταανν  αασσφφααλλιισσμμέέννοοςς  σσττοο  ΙΙΚΚΑΑ,,  ((εεκκττόόςς  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  πποουυ  

λλύύθθηηκκαανν  ήή  κκααττααγγγγέέλλθθηηκκαανν  σσεε  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  μμιικκρρόόττεερροο  ττοουυ    μμηηννόόςς  ααππόό  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυςς)),,  οο  

ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  εεννηημμεερρώώννεειι  ααμμέέσσωωςς  εεγγγγρράάφφωωςς  ττοο  ΜΜΔΔΟΟ  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεππιιββάάλλεειι  σσττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  ττηηνν  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  σσττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  πποοιιννήή..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  σσττοο  μμεεττααξξύύ  ηη  

ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοββιιββάάσσττηηκκεε,,  οο  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  θθαα  εεννηημμεερρώώννεειι  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ΚΚααλλααθθοοσσφφααίίρριισσηηςς  γγιιαα  ττιιςς  δδιικκέέςς  

ττηηςς  εεννέέρργγεειιεεςς..  

  99..ΔΔ..    KKάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  κκααττααθθέέττεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππααρραασσττααττιικκόό  ττηηςς  ααρρμμόόδδιιααςς  ΔΔΟΟΥΥ  γγιιαα  ττηηνν  

κκααττααββοολλήή  ττοουυ  ααννααλλοογγοούύννττοοςς  φφόόρροουυ  σσεε  κκάάθθεε  δδόόσσηη  χχρρηημμααττιικκοούύ  πποοσσοούύ  πποουυ  έέχχεειι  σσυυμμφφωωννηηθθεείί  μμεε  ττηηνν  

σσύύμμββαασσηη  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  έέχχοουυνν  κκααττααρρττίίσσεειι  μμεε  κκάάθθεε  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττήή  ττοουυςς..    

  

1100..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  ππααρραακκρρααττοούύνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  γγιιαα  λλοογγααρριιαασσμμόό  ττοουυ  ΠΠΣΣΑΑΚΚ  κκααιι  ααπποοδδίίδδοουυνν  σσεε  ααυυττόόνν  ττοο  

ααρργγόόττεερροο  ππέέννττεε  ((55))  ηημμέέρρεεςς  μμεεττάά    ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττωωνν  ppllaayy--ooffff  ττηηςς  κκάάθθεε  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  ττηηνν  εεττήήσσιιαα  

σσυυννδδρροομμήή  ττωωνν  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττώώνν  ––  μμεελλώώνν  ττοουυ,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  έέχχοουυνν  χχοορρηηγγήήσσεειι  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  

εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηη  ππρροοςς  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ..  

  

ΤΤοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  άάννωω  σσυυννδδρροομμήήςς  κκααθθοορρίίσσθθηηκκεε  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΠΠΣΣΑΑΚΚ  σσεε  πποοσσόό  εεκκααττόό  ((110000))  γγιιαα  

κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  άάννωω  ττωωνν  2255  εεττώώνν  κκααιι  7700  εευυρρώώ  σσεε  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  κκάάττωω  ττωωνν  2255  εεττώώνν,,  κκααιι  δδεενν  θθαα  

μμπποορρεείί  νναα  μμεεττααββάάλλλλεεττααιι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  μμεεττααγγρρααφφιικκήήςς  κκααιι  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  πποουυ  

αακκοολλοουυθθεείί..    

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΚΚΑΑΕΕ  δδεενν  ααπποοδδίίδδεειι  ττιιςς  σσυυννδδρροομμέέςς  ααυυττέέςς  έέωωςς  ττηηνν  ααννααφφεερρόόμμεεννηη  σσττοο  ππρρώώττοο  ττηηςς  

ππααρροούύσσααςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  ππρροοθθεεσσμμίίααςς,,  οο  ΠΠΣΣΑΑΚΚ  θθαα  εεννηημμεερρώώννεειι  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  ττηηνν  ΚΚΑΑΕΕ  κκααιι  ττοο  ιισσόόπποοσσοο  

ττωωνν  σσυυννδδρροομμώώνν  πποουυ  δδεενν  ααπποοδδόόθθηηκκαανν,,  θθαα  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααππααίίττηησσηη  

ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ  ααππόό  ττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  θθαα  ααπποοδδίίδδεεττααιι  σσττοονν  ΠΠΣΣΑΑΚΚ....  

  

1111..  ΟΟιι    ΚΚΑΑΕΕ  μμεε  ττηηνν  κκααττάάθθεεσσηη  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ππρροοςς  εεππιικκύύρρωωσσηη  κκάάθθεε  σσυυμμββοολλααίίοουυ  ππααρροοχχήήςς  ααθθλληηττιικκώώνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  ήή  ττρροοπποοπποοίίηησσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρράάτταασσηη  ττηηςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  ιισσχχύύοοςς  ττοουυ,,  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  

κκααττααββάάλλλλοουυνν  υυππέέρρ  ττοουυ  ΠΠΣΣΑΑΚΚ  πποοσσόό  115500  εευυρρώώ  κκααττάά  τταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττηηνν  εεγγκκύύκκλλιιοο  μμεεττααγγρρααφφώώνν.. 
 

ΆΆρρθθρροο  6644οο      
ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ    --  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ  
ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΑΑ11  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ    
  

ΗΗ  ππεερριιεεχχόόμμεεννηη  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  ΚΚααννοοννιισσμμόό  κκααιι  σσττοονν  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ΕΕιιδδιικκήήςς  ΑΑδδεειιοοδδόόττηησσηηςς  ΟΟμμάάδδωωνν  κκααιι  ττηηνν  

σσχχεεττιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  όόρροοιι,,  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  κκααιι  κκρριιττήήρριιαα,,  θθαα  αακκοολλοουυθθεείίττααιι  κκααιι  σσεε  κκάάθθεε  άάλλλληη  

ππεερρίίππττωωσσηη  σσυυμμππλλήήρρωωσσηηςς  ττοουυ  ααννώώττααττοουυ  εεππιιττρρεεππόόμμεεννοουυ  ααρριιθθμμοούύ  οομμάάδδωωνν  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοο  

ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  γγιιαα  ττιιςς  οομμάάδδεεςς  ααππόό  ττηηνν  ππέέμμππττηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  

κκααττάάττααξξηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηςς  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ττηηςς  ααμμέέσσωωςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  ππεερριιόόδδοουυ..    ΟΟιι  

ααυυττέέςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς,,  κκρριιττήήρριιαα  κκααιι  όόρροοιι  ιισσχχύύοουυνν  γγιιαα  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  οομμάάδδααςς  ΚΚΑΑΕΕ  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  

ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς..  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΞΞ’’    
ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΑΑ11  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  

  

  
ΆΆρρθθρροο  6655οο        
ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ΑΑ11  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  

  

11..  ΚΚάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  οοφφεείίλλεειι  νναα  κκααττααθθέέσσεειι  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ::  

αα..  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ττηηςς  ααρρμμόόδδιιααςς  ΔΔΟΟΥΥ  ππεερρίί  φφοορροολλοογγιικκήήςς    εεννηημμεερρόόττηηττααςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  

ββ..  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ττοουυ  ααρρμμόόδδιιοουυ  υυπποοκκαατταασσττήήμμααττοοςς  ΙΙΚΚΑΑ  ππεερρίί  αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  εεννηημμεερρόόττηηττααςς  ττηηςς  ΚΚΑΑΕΕ..  

  

ΠΠεερρααιιττέέρρωω  οοιι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  σσττηηνν  υυπποοββοολλήή  κκωωδδιικκοοπποοιιηημμέέννοουυ  ααππόό  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  

ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκαατταασσττααττιικκοούύ,,  ττοουυ  ΦΦ..ΕΕ..ΚΚ  πποουυ  ππεερριιέέχχεειι  ττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  εεκκππρροοσσώώππηησσήή  ττοουυςς  κκααιι  

σσττηηνν  εεππιικκααιιρροοπποοίίηησσηη  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ννοομμιιμμοοπποοίίηησσήήςς  ττοουυςς  σσττιιςς  ππρροοθθεεσσμμίίεεςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  

ππααρρόόνν..  

  

22..  ΔΔιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  έέχχεειι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ,,  πποουυ  δδεενν  έέχχεειι  

λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμεεςς  κκααιι  ααππααιιττηηττέέςς  οοφφεειιλλέέςς  σσεε  κκααλλααθθοοσσφφααιιρριισσττέέςς  κκααιι  ππρροοπποοννηηττέέςς  πποουυ  έέχχοουυνν  εεππιιδδιικκαασσθθεείί  μμεε  

ττεελλεεσσίίδδιικκεεςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  δδιικκαασσττηηρρίίωωνν  ήή  ΕΕππιιττρροοππώώνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  9955  ττοουυ  νν..  22772255//11999999  ,,  

  

33..  ΔΔιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  έέχχεειι  ΚΚ..ΑΑ..ΕΕ..,,  ηη  οοπποοίίαα  δδιιααθθέέττεειι  

ιισσοοσσκκεελλιισσμμέέννοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  εεσσόόδδωωνν  ––  εεξξόόδδωωνν  μμεε  κκααττώώττααττοο  όόρριιοο  440000..000000,,0000    εευυρρώώ,,  οο  οοπποοίίοοςς  νναα  

κκααλλύύππττεεττααιι  ((κκααττάά  ττοο  σσκκέέλλοοςς  ττωωνν  εεξξόόδδωωνν))  ααππόό  σσυυμμββάάσσεειιςς  μμεε  ββεεββααιιωωμμέένναα  έέσσοοδδαα..    

  

44..  ΚΚάάθθεε  ΚΚΑΑΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  κκοοιιννοοπποοιιεείί  σσττοονν  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  όόλλαα  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  έέγγγγρρααφφαα  πποουυ  

κκααττααττίίθθεεννττααιι  σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  γγιιαα  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττοουυ  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοουυ  σσττοο  

άάρρθθρροο  7777ΑΑ  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  όόππωωςς  ααυυττόό  ιισσχχύύεειι,,  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκοούύ  γγιιαα  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττηηςς  σσττοο  

ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  εεννττόόςς  δδύύοο  ((22))  εερργγάάσσιιμμωωνν  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  κκααττάάθθεεσσήή  ττοουυςς  σσεε  ααυυττήήνν..  

  

  
ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΟΟ’’    

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  
  
ΆΆρρθθρροο  6666οο        
ΣΣΥΥΝΝΕΕΠΠΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΜΜΗΗ  ΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΝΝΟΟΜΜΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ  

  

11..  ΟΟιι  ΚΚΑΑΕΕ  --  μμέέλληη  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  σσέέββοοννττααιι  κκααιι    νναα  ττηηρροούύνν  όόλλαα  όόσσαα  οορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  

δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  ΝΝόόμμωωνν,,  ττωωνν  εεγγκκυυκκλλίίωωνν,,  ττοουυ  ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ  σσκκοοππώώνν  κκααιι  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕΟΟΚΚ,,  ττωωνν  

ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..,,  ττοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  κκααιι  ττωωνν  ΓΓεεννιικκώώνν  κκααιι  ΕΕιιδδιικκώώνν  ΠΠρροοκκηηρρύύξξεεωωνν  

ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ωωςς  κκααιι  ττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττωωνν  οορργγάάννωωνν  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ  ((ΓΓεεννιικκώώνν  ΣΣυυννεελλεεύύσσεεωωνν,,  ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν  

ΣΣυυμμββοουυλλίίωωνν  κκλλππ))..  

  

22..  ΤΤυυχχόόνν  ππααρράάββαασσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  γγιιαα  ττηηνν  υυππααίίττιιαα  ΚΚΑΑΕΕ  ππλλέέοονν  ττωωνν  όόσσωωνν  

κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  εεππιιμμέέρροουυςς  δδιιααττάάξξεειιςς  πποουυ  ππααρρααββιιάάζζοοννττααιι  κκααιι  ττηηνν  ααφφααίίρρεεσσηη  δδύύοο  ((22))  ββααθθμμώώνν  ααππόό  ττοονν  

ββααθθμμοολλοογγιικκόό  ππίίνναακκαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΗΗ  σσχχεεττιικκήή  ααππόόφφαασσηη  λλααμμββάάννεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  

ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  όόρργγααννοο  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..,,  σσύύμμφφωωνναα  

μμεε  τταα  όόσσαα  οορρίίζζοοννττααιι  σσττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..    

  

33..  ΕΕιιδδιικκάά  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρράάββαασσηηςς  οοιιαασσδδήήπποοττεε  δδιιααττάάξξεεωωςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  

δδεενν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  εειιδδιικκήή  κκύύρρωωσσηη,,  ααππόό  ΚΚΑΑΕΕ  πποουυ  μμεεττέέχχεειι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσεε  

ααυυττήή  ααππόό  ττοο    ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  όόρργγααννοο,,  πποοιιννήή  ααννάάλλοογγηη  μμεε  ττηηνν  ββααρρύύττηητταα  ττηηςς  

ππααρράάββαασσηηςς//ππααρρααππττώώμμααττοοςς  ττυυχχόόνν  δδεε  ππααρράάππττωωμμαα  πποουυ  δδεενν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  κκααννοοννιισσμμόό  

υυππάάγγεεττααιι  ααννααλλοογγιικκάά  ωωςς  ππρροοςς  ττιιςς  κκυυρρώώσσεειιςς  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ  μμεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  

έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  υυπποοττρροοππήήςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  

ππρρόόσσττιιμμοο  ττοο  οοπποοίίοο  κκυυμμααίίννεεττααιι  ααππόό  33..330000,,0000  ––  1166..550000,,0000  €€  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  ββααρρύύττηητταα  ττηηςς  ππααρράάββαασσηηςς  

κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ  ΜΜοοννοομμεελλοούύςς  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκοούύ  ΟΟρργγάάννοουυ  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ννέέααςς  υυπποοττρροοππήήςς  ηη  κκύύρρωωσσηη  

ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  22  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  άάρρθθρροουυ..  

  

44..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρρααββίίαασσηηςς  ττωωνν  όόρρωωνν  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ  ήή  ττηηςς  ππρροοκκήήρρυυξξηηςς  κκααιι  εεφφ’’  όόσσοονν  δδεενν  

ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  πποοιιννήή  ααππόό  ττοονν  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ήή  ττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  
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ΚΚααννοοννιισσμμόό  ήή  ττηηνν  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη,,  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕΣΣΑΑΚΚΕΕ  ((ήή  ηη  ααρρμμόόδδιιαα  ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  αανν  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ππααρρααππέέμμψψεειι  

σσεε  ααυυττήή  ττοο  οοιικκεείίοο  ζζήήττηημμαα))  δδύύννααττααιι  νναα  εεππιιββάάλλεειι  σσττιιςς  υυππααίίττιιεεςς  οομμάάδδεεςς  ττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  κκυυρρώώσσεειιςς::  

αα))  ππρροοεειιδδοοπποοίίηησσηη,,  

ββ))  εεππίίππλληηξξηη,,  

γγ))  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ύύψψοουυςς  ααππόό  δδιιαακκόόσσιιαα  εευυρρώώ  ((220000€€))  έέωωςς  εεκκααττόό  χχιιλλιιάάδδεεςς  εευυρρώώ((110000..000000€€))  

ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηη  σσοοββααρρόόττηητταα  ττηηςς  ππααρράάββαασσηηςς..  
    
ΆΆρρθθρροο  6677οο        
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ  

  

ΓΓιιαα  κκάάθθεε  θθέέμμαα,,  πποουυ  δδεενν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ρρηηττάά  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  ΚΚααννοοννιισσμμόό,,  τταα  ττυυχχόόνν  ππααρρααρρττήήμμααττάά  ττοουυ  ήή  

σσττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοσσααφφήήννιισσηη  κκααιι  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  

αασσααφφεειιώώνν  κκααιι  κκεεννώώνν  πποουυ  ττυυχχόόνν  θθαα  εεμμφφααννιισσθθοούύνν  κκααττάά  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ,,  ηη  

ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ττηηςς  ρρύύθθμμιισσηηςς  ααννήήκκεειι  σσττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ..  ΟΟιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  ααυυττέέςς  έέχχοουυνν  ττηηνν  ααυυττήή  ιισσχχύύ  

μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  πποουυ  δδιιαασσααφφηηννίίζζοουυνν  ήή  σσυυμμππλληηρρώώννοουυνν  κκααιι  εείίννααιι  άάμμεεσσαα  εεφφααρρμμοοσσττέέεεςς..  

  

ΆΆρρθθρροο  6688οο        
ΡΡΗΗΤΤΡΡΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  
  

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  113311  ττοουυ  νν..  22772255//11999999  ωωςς  ιισσχχύύεειι  τταα  ννοομμιικκάά  ήή//κκααιι  φφυυσσιικκάά  

ππρρόόσσωωππαα  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  κκααθθ’’  οοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  κκααιι  μμεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ιιδδιιόόττηητταα  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττωωνν  

ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  ααρρμμοοδδιιόόττηηττοοςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΚΚ..ΕΕ,,  δδιιαα  ττηηςς  άάννωω  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυςς  ααπποοδδέέχχοοννττααιι  σσττοο  σσύύννοολλόό  

ττοουυ  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ,,  κκααθθιισσττοούύνν  ωωςς  ααρρμμόόδδιιαα  όόρργγαανναα  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  ττωωνν  

μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  δδιιααφφοορρώώνν  μμόόννοο  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  ααππόό  ττοο  ννόόμμοο  κκααιι  ττοουυςς  οοιικκεείίοουυςς  

κκααννοοννιισσμμοούύςς  ττοοιιααύύτταα  κκααιι  ππααρρααιιττοούύννττααιι  οοιιοουυδδήήπποοττεε  ττυυχχόόνν  δδιικκααιιώώμμααττόόςς  ττοουυςς  ππεερρίί  ππρροοσσββοολλήήςς  ττωωνν  

δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ..  ΗΗ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ  

δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  κκααττάά  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττωωνν  άάννωω  ππρρωωττααθθλληημμάάττωωνν,,  μμεε  ττιιςς  

ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


