ΔΝΩΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΠΡΟ
ΑΠΑΝΣΑ ΣΑ ΩΜΑΣΔΗΑ ΓΤΝΑΜΖ ΜΑ
ΔΓΡΔ ΣΟΤ
Ζ Έλσζε πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Γπηηθήο Αηηηθήο αθνύ έιαβε ππόςε ηεο :
Σελ αζιεηηθή Ννκνζεζία πνπ ηζρύεη ζήκεξα .
Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ όπσο απηέο ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο .
Σελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ .
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Α’ (Σνπηθήο) Καηεγνξίαο
1.

ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ :
Ζ Πξνθήξπμε απηή είλαη πξόηαζε γηα θαηάξηηζε ζύκβαζεο πξνζρώξεζεο κεηαμύ ηεο Δ.Π.. Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα απηό (άξζξν 7 ηνπ ΚΑΠ).
Με ηελ απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο ζπληειείηαη ε παξαπάλσ ζύκβαζε. Ζ απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο κε επηθύιαμε έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηηο
θπξώζεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΚΑΠ .

2.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ :
Με ηελ 410/2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ καο ε εκέξα έλαξμεο ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ε 19-20/9/2020 γηα ηελ Α’ Καηεγνξία

3.

ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ :
Σν ζσκαηείν πνπ έρεη δηθαίσκα θαη επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζην πξσηάζιεκα απηό , πξέπεη έσο 8/9/2020 λα ππνβάιιεη ζηελ ΔΝΩΖ
ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ζπκπιεξσκέλε ηελ εηδηθή έληππε δήισζε ζπκκεηνρήο (άξζξν 7 ηνπ ΚΑΠ ) καδί κε
Α)ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΔΚΛΟΓΗΚΖ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ , ΦΩΣΟΣΤΠΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ Γ..
, ΦΩΣΟΣΤΠΗΑ ΒΗΒΛΗΟ ΜΔΛΩΝ ΩΜΑΣΔΗΟΤ .
Β) ΠΑΡΑΥΩΡΖΣΖΡΗΟ ΓΖΠΔΓΟΤ ΔΓΡΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΤ
Γ) ΣΑ ΥΡΩΜΑΣΑ ΔΜΦΑΝΗΔΩΝ ΣΖ ΟΜΑΓΑ , ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΟΤ ΘΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΕΔΗ , ΑΦΟΤ ΠΑΡΑΥΩΡΖΘΔΗ ΑΓΔΗΑ
ΠΡΩΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΓΑ
Γ) ΒΔΒΑΗΩΖ ΜΖ ΟΦΔΗΛΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΝΩΖ
Δ) ΤΝΤΠΟΥΔΣΗΚΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ/ΓΖΛΩΖ ΩΜΑΣΔΗΟΤ
Σ) ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΔΝΖ ΚΑΗ ΘΔΩΡΖΜΔΝΖ(ΓΝΖΗΟ) ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟ Γ.. ΠΡΑΞΖ ΤΝAIΝΔΖ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Τασηότρονα με ηην δήλωζη ζσμμεηοτής ηα ζωμαηεία θα πρέπει να έτοσν ηακηοποιήζει ηις πάζης θύζεως οικονομικές
εκκρεμόηηηες με ηην Ε.Π.Σ.Δ.Α. , αλλιώς οι δηλώζεις δεν θα γίνονηαι δεκηές , με απόθαζη ηοσ Δ.Σ. ηης Ε.Π.Σ.Δ.Α.
4.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΓΙΚΑΙΩΜΑ ) ΤΜΜΔΣΟΥΗ :
Κάζε νκάδα είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιιεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη γηα θάζε θαηεγνξία .
200επξώ γηα ηελ Α’ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

5.


ΣΟΛΔ ΟΜΑΓΩΝ – ΔΓΡΑ- ΓΙΑΦΗΜΙΗ :
Α) Απαξαίηεηε πξνππόζεζε ζπκκεηνρήο πνδ/ηώλ ζηνπο αγώλεο είλαη λα θνξνύλ ζε όιε ηε δηάξθεηα απηώλ ηε ζηνιή ηνπο , ε νπνία
ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη :θαλέια – παληεινλάθη – θάιηζεο – πνδ/θά ππνδήκαηα θαη επηθαιακίδεο (άξζξν 14παξαγ.1 ΚΑΠ )
Β) Σν ζσκαηείν πνπ ζα δειώζεη ζπκκεηνρή , ππνρξενύληαη λα γλσξίζεη ζηελ Δ.Π.. Γπηηθήο Αηηηθήο όια ηα ρξώκαηα κε ηα νπνία ζα
αγσλίδνληαη (άξζξν 14 ΚΑΠ )θαζώο θαη ην γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο αγώλεο ηνπ (άξζξν 8 ηνπ ΚΑΠ)
Γ) Σν Γ.. ηεο Έλσζεο είλαη αξκόδην γηα ηελ έγθξηζε ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ επηζπκνύλ λα θέξνπλ νη πνδ/ηέο .
Δπηζεκαίλεηαη όηη απαγνξεύεηαη ε δηαθήκηζε πξνηόλησλ θαπλνύ θαη αιθνόι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΔΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (άξζ.22):
Α) Σν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ζα θαηαξηηζηεί κεηά από δεκόζηα θιήξσζε ησλ νκάδσλ θαη βάζε ησλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο .
Β) Σα γήπεδα ηέιεζεο ησλ αγώλσλ ζα νξηζζνύλ κε ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ .
Γ) Οη γεπεδνύρεο νκάδεο ζα νξηζζνύλ κε ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ .
Γ) Ζ εκέξα θαη ε ώξα έλαξμεο ησλ αγώλσλ ζα νξηζζνύλ κε ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ .




6.




7.

ΣΡΟΠΟ ΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ :
Α) νη αγώλεο ζα είλαη δηπινί (άξζξν 37 ηνπ ΚΑΠ )
Β) Ζ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ζα είλαη 90’ ηεο ώξαο , ζε δύν εκίρξνλα 45 ‘ ην θαζέλα

(άξζξν 11 ηνπ ΚΑΠ ) .

8.

ΑΛΛΑΓΔ ΑΓΩΝΩΝ :
Οη αιιαγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλνληαη κόλν ιόγσ αλσηέξαο βίαο .
Σα αηηήκαηα ησλ ζσκαηείσλ ζα ηθαλνπνηεζνύλ κόλν πξηλ από 10 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα κε ην αηηηνινγηθό θαη
εγγξάθσο πξνο ηελ Έλσζε , πξηλ μαθληθώλ γεγνλόησλ θαη αλ ην επηηξέπεη ην πξόγξακκα .

9.

ΓΗΠΔΓΑ ΣΔΛΔΗ ΑΓΩΝΩΝ :
Σα γήπεδα ησλ αγώλσλ πνδνζθαίξνπ πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλα από ηελ ΔΠΟ ή ηελ ΔΠ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ζύκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκό Αδεηνδόηεζεο νκάδσλ ηεο ΔΠΟ , λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθαιείαο θαζώο θαη ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ ΚΑΠ θαη ηηο δηαηάμεηο ηωλ θαλόλωλ ηνπ παηρληδηνύ (άξζξν 8 ηνπ ΚΑΠ ) .

10. ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΗΠΔΓΟΤ :
Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ
Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα γήπεδν θαηάιιειν , εθηόο ησλ άιισλ , ζα πξέπεη λα έρεη θαη ηα εμήο (άξζξν 9 παξαγ. 1γ ηνπ ΚΑΠ ) :
 Πεξίθξαμε γεπέδνπ ,κε θιεηδαξηέο ζηηο πόξηεο .






Σα θιεηδηά ζα παξαδίδνληαη ζην δηαηηεηή ηνπ αγώλα ή ζηνλ παξαηεξεηή ηνπ αγώλα , αλάινγα .
ηα απνδπηήξηα ησλ νκάδσλ θαη ησλ δηαηηεηώλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θσο , λεξό , ηνπαιέηα , ληπηήξαο , ληνπδηέξα . ε πεξίπησζε πνπ
δελ ππάξρεη ειεθηξηθό ξεύκα , λα ππάξρεη κηα ιάκπα πγξαεξίνπ .
Γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο ππεύζπλα είλαη ηα ζσκαηεία (θαξκαθεπηηθό πιηθό θαη θνξείν ) .
Τπνρξεσηηθά πξέπεη λα ππάξρνπλ ηξεηο 3 πάγθνη (γεπεδνύρνπ , θηινμελνύκελεο θαη παξαηεξεηή αγώλα )
Γηαγξάκκηζε ζην ρώξν πνπ θηλείηαη ν πξνπνλεηήο .
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΓΗΠΔΓΟΤ ΔΙΝΑΙ ΣΟ ΓΗΠΔΓΟΤΥΟ ΩΜΑΣΔΙΟ .

11. ΓΔΛΣΙΟ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΠΟΓ/ΣΗ – ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ (ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΠ )
Οη νκάδεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο ππνρξενύληαη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα
παξαδίδνπλ ζηνλ δηαηηεηή , δηαθνξεηηθά απαγνξεύεηαη ε
ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ :
Α) ην δειηίν αηνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηή
Β)θάξηα πγείαο αζιεηή , πξέπεη λα παξέρεηε ππνρξεωηηθά γηα θάζε πνδνζθαηξηζηή ε θαη λα ηζρύεη θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγώλα –
(ζπλεκκέλν εηδηθό έληππν )
Γ) Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή 2020-21 εάλ ππάξρεη
12. 5 ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ
Δπηηξέπνληαη έσο 5 αιιαγέο πνδνζθαηξηζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα .
13. ΑΓΔΙΑ ΣΔΛΔΗ ΑΓΩΝΩΝ :
Ζ δηνξγαλώηξηα αξρή , ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνuπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη , είλαη ππεύζπλε γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο γηα
ηελ ηέιεζε ησλ αγώλσλ .
14. ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ –ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Απαγνξεύεηαη ξεηώο ε ζπκκεηνρή νκάδαο ή ηκήκαηνο ππνδνκήο, κέινπο ηεο Δ.Π.. ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ζε ηνπξλνπά ή αγώλεο όιωλ
ηωλ θαηεγνξηώλ όηαλ απηνί δηεμάγνληαη από ηδηωηηθό, θπζηθό ή λνκηθό πξόζωπν ή δεκόζην θνξέα, ρωξίο ηελ απαξαίηεηε
πξνεγνύκελε έγγξαθε άδεηα ηεο Έλωζεο. Δάλ δελ ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο ηεο ζπκκεηνρήο νκάδαο ηνπ ζωκαηείνπ ζα
επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο αθαίξεζεο ηξηώλ (3) βαζκώλ θαη ρξεκαηηθό πξόζηηκν 500 επξώ από ηελ νκάδα ηνπ ζωκαηείνπ πνπ κεηέρεη
ζην πξωηάζιεκα θαη εηήζηνο απνθιεηζκόο ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ζηνπο πξνπνλεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο, όπωο πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 37, παξάγξαθνο 6 ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ Οκάδωλ.
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 3 ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΙ ΟΜΑΓΔ ΠΟΤ ΓΙΑΘΔΣΟΤΝ ΑΠΟ 4 ΣΜΗΜΑΣΑ
ΚΑΙ ΑΝΩ, ΓΙΑ ΣΙ ΟΜΑΓΔ ΠΟΤ ΓΙΑΘΔΣΟΤΝ 2 ΣΜΗΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ 2 ΣΜΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙ ΟΜΑΓΔ ΠΟΤ
ΓΙΑΘΔΣΟΤΝ 1 ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΔΙ 1 ΣΜΗΜΑ ΣΗ ΔΝΩΗ 2020-21 .
15. ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ :
Α) Με ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αγώλσλ όισλ ησλ ηνπηθώλ πξσηαζιεκάησλ, ε επηηξνπή πξσηαζιήκαηνο , ζα νξίδεη θαη
παξαηεξεηέο αγώλσλ . ε πεξίπησζε αδπλακίαο,
ζα εηδνπνηεί ηνλ πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο παξαηεξεηώλ
ε πεξίπησζε κε παξνπζίαο ηνπ νξηζκέλνπ παξαηεξεηή αγώλα , ν δηαηηεηήο εθαξκόδεη ην άξζξν 13 παξαγ.4 ηνπ ΚΑΠ .Β) ν παξαηεξεηήο αγώλα
καδί κε ηνλ δηαηηεηή ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ην θιείδσκα ηεο πόξηαο εηζόδνπ ηνπ γεπέδνπ .
Ο παξαηεξεηήο ηνπ αγώλα κεξηκλά γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ πξνππνζέζεσλ νκαιήο δηεμαγσγήο ηνλ αγώλα , κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν πνπ
πεξηβάιιεηαη από ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε ηνπ γεπέδνπ κε εμαίξεζε ηνλ εζσηεξηθό ρώξν εληόο ησλ απνδπηεξίσλ νκάδσλ θαη δηαηηεηώλ θαη ηνλ
θπξίσο αγσληζηηθό ρώξν όπσο θαζνξίδεη ην άξζξν 13 ηνπ ΚΑΠ .
Γ) Μέζα ζην γήπεδν , ν παξαηεξεηήο επηηξέπεη λα εηζέξρνληαη θαη λα παξακέλνπλ , εθόζνλ ηνπ επηδείμνπλ ηελ δηαπίζηεπζή ηνπο
(αζηπλνκηθή ή επαγγεικαηηθή ) , κόλν ηα εμήο πξόζσπα :
ηνλ αγωληζηηθό ρώξν ν δηαηηεηήο επηηξέπεη, βάζεη ηωλ θαηαζηάζεωλ πνπ ηνπ παξαδίδνπλ νη δηαγωληδόκελεο νκάδεο, λα
εηζέξρνληαη θαη λα παξακέλνπλ, εθ’ όζνλ ηνπ επηδείμνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο (αζηπλνκηθή ή επαγγεικαηηθή) ή πηζηνπνηεηηθό
κόλν ηα εμήο πξόζωπα:
α) Ο γηαηξόο ηνπ αγώλα θη έλαο γηαηξόο θάζε νκάδαο
β) Γύν εθπξόζωπνη ηεο θάζε νκάδαο 1 κε αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα θαη 1 κε ηαπηόηεηα Δ.Π..Γ.Α. (εηδηθόο εθπξόζωπνο)
γ) Ο θπζηθνζεξαπεπηήο ηεο θάζε νκάδαο
δ) Ο πξνπνλεηήο θάζε νκάδαο θαη ν ηπρόλ βνεζόο ηνπ.
ε) Ο γπκλαζηήο ηεο νκάδαο
ζη) Ο πξνπνλεηήο ηεξκαηνθπιάθωλ ηεο νκάδαο
δ) Γύν ηξαπκαηηνθνξείο.
Γ) Ο παξαηεξεηήο νθείιεη λα ζπληάμεη ζε νπνηνδήπνηε πεξίπησζε ακέζσο κεηα ηε ιήμε ηνπ αγώλα , έθζεζε ζε εηδηθό έληππν Δ.Π..Γ.Α.
θαζώο θαη ζπκπιεξσκαηηθή έθζεζε .
16. ΓΗΠΔΓΑ Α’ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:
Σελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020-21 , όιεο νη νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην πξσηάζιεκα Α’ θαηεγνξίαο , ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ λα
αγσλίδνληαη ζε γήπεδα κε ριννηάπεηα ή ζπλζεηηθό ηάπεηα , δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλεηαη δεθηή ε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο .
17. ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΓΗΠΔΓΟΤ ΣΗΝ ΔΠΓΑ :
Με ηελ παξαρώξεζε ηνπ γεπέδνπ ζην ζσκαηείν , απηνκάησο ελλνείηαη θαη παξαρώξεζε απηνύ ζηε δηνξγαλώηξηα , βάζεη ηνπ άξζξνπ 8
παξ.5 ηνπ ΚΑΠ θαη λα έρεη εθδνζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ αξκόδηα Πεξηθέξεηα , βάζεη ΚΤΑ 46596/2004
18. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΤ 12 ΣΟΤ ΚΑΠ
ηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα ηεο Έλσζεο , εθόζνλ ππάξρεη απνρή δηαηηεηώλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν , κεξηθή ή νιηθή ή εθόζνλ ν αξηζκόο ησλ ελ
ελεξγεία δηαηηεηώλ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε όισλ ησλ αγώλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Έλσζεο , ην Γ.. απηήο κπνξεί θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ
επρέξεηα :
Α) Να δεηά ε Δ.Γ. / ΔΠΓΑ , από ηελ ΚΔΓ/ΔΠΟ ηνλ νξηζκό ησλ δηαηηεηώλ , από άιιν ύλδεζκν γηα ηελ θάιπςε όισλ ή νξηζκέλσλ αγώλσλ ,
ππνρξενύκελεο ηεο ΚΔΓ/ΔΠΟ λα νξίζεη δηαηηεηέο .
19. ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΔ ΓΙΑΙΣΗΙΔ – ΔΞΟΓΑ ΔΓ/ΔΠΓΑ :
ε εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ Γηαηηεζίαο , ε Έλσζε ζα παξαθξαηεί από ην εμνδνιόγην δηαηηεζίαο , πνζό γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ
παξαηεξεηώλ Γηαηηεζίαο θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο ΔΓ/ΔΠΓΑ .

20. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΓΩΝ :
Γηα θάζε απνηέιεζκα αγώλσλ νη δηαγσληδόκελεο νκάδεο βαζκνινγνύληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ.1 ηνπ ΚΑΠ .
21. ΟΡΙΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ :
Ζ θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζην βαζκνινγηθό πίλαθα θαη ε επηθύξσζε ηεο από ην Γ.. ηεο ΔΠΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ , ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην
άξζξν 20 ηνπ ΚΑΠ.
22. ΜΔΣΡΑ ΣΑΞΗ :
Σα γεπεδνύρα ζσκαηεία πξέπεη λα ιακβάλνπλ όια ηα θαηάιιεια κέηξα πξόιεςεο θαη θαηαζηνιήο πξάμεσλ πνπ δπζθεκνύλ ην άζιεκα ε
δηεγείξνπλ ην θίιαζιν θνηλό θαη
είλαη ππεύζπλνη γηα ηα κέηξα ηάμεο γηα θάζε αληηαζιεηηθή ελέξγεηα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ , κειώλ νπαδώλ θαη ζεαηώλ ηνπο .
ε πεξίπησζε πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ επεηζόδηα πνπ κπνξνύλ λα δπζθεκνύλ ην άζιεκα ή δηεγείξνπλ ην θίιαζιν θνηλό (ρσξίο ηελ
παξνπζία Αζηπλνκίαο )από όια ηα παξαπάλσ πξόζσπα πνπ ζπλδένληαη κε ην ζσκαηείν , ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο Έλσζεο , επηβάιιεη ηηο
πξνβιεπόκελεο ζηνλ ΚΑΠ θπξώζεηο .
Οη δηαγσληδόκελεο νκάδεο νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη , λα πινπνηνύλ ηνπο πθηζηάκελνπο θαλόλεο αζθαιείαο (θαλνληζκνύο ) θαη λα
ιακβάλνπλ θάζε πξνιεπηηθό κέηξν αζθαιείαο πνπ εθ ησλ ζπλζεθώλ απαηηείηαη (άξζξν 14 παξαγ.1 α ηνπ Π.Κ.)
Σα ζσκαηεία είλαη εηο νιόθιεξν θαη αιιειέγγπα ππεύζπλα γηα ηηο ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε πνδνζθαηξηζηέο θαη
αμησκαηνύρνπο ησλ νκάδσλ (άξζξν 6 παξ. 3 β ηνπ Π.Κ. ) .
23. ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ :
Αγώλαο πνπ αλαβιήζεθε ή δηαθόπεθε εμαηηίαο θαηξηθώλ ζπλζεθώλ , δηεμάγεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηεο δηνξγαλώηξηαο Έλσζεο κέζα ζε
15 εκέξεο από ηελ αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπο ζην ίδην γήπεδν θαη κόλν εθόζνλ ζην δηάζηεκα ησλ 15 εκεξώλ δελ έρεη επηβιεζεί θύξσζε
ηηκσξίαο γεπέδνπ (άξζξν 21 παξ. 1 ηνπ ΚΑΠ ).
24. ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΔ ΜΙΚΣΩΝ :
Πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ επηιεγεί θαη θιεζεί γηα ηηο Μηθηέο ή ζε εθδήισζε θνηλσληθνύ ραξαθηήξα , είλαη ππνρξεσκέλεο νη νκάδεο λα ηνπο
ζηέιλνπλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Έλσζεο ζηα Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα Μηθηώλ νκάδσλ , δηαθνξεηηθά ζα γίλεη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ
ΚΑΠ γηα ηνπο ελ ιόγσ πνδνζθαηξηζηέο.
25. ΔΠΑΘΛΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ :
ηελ πξώηε νκάδα ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα θάζε θαηεγνξίαο , ζα απνλεκεζεί θύπειιν θαη 30 κεηάιιηα (άξζξν 25 ηνπ ΚΑΠ ) .
26. ΚΤΠΔΛΛΟ ΗΘΟΤ :
ηελ θάζε νκάδα πνπ θαλέλαο πνδνζθαηξηζηήο θαη παξάγνληαο δελ είλαη ηηκσξεκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ , ζα
απνλεκεζεί θύπειιν ήζνπο . Σηκσξεκέλνο ζεσξείηαη ν πνδνζθαηξηζηήο πνπ δέρηεθε θόθθηλε θάξηα , θαζώο θαη ηηο επηβαιιόκελεο πνηλέο ηνπ
ΚΑΠ θαη ηνπ Πεηζαξρηθνύ θώδηθα .
27. ΓΙΑΦΗΜΙΔΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ :
Απαγνξεύεηαη ε κεηάδνζε δηαθεκίζεσλ ή αλαθνηλώζεσλ απνηειεζκάησλ ησλ δηεμαγόκελσλ αγώλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα από ηα
κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ.
‘Αδεηα ηειενπηηθώλ ζπλεξγείσλ δίδεηαη ζε όπνην ζσκαηείν ελδηαθέξεηαη, γξαπηώο 7 εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα , από ηελ
Δ.Π..Γ.Α.
ε παξάβαζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο , γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΚΑΠ .
28. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΝΣΑΔΩΝ – ΔΝΣΑΔΙ :
Α) Γηα ηηο ελζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ.1 ηνπ ΚΑΠ , ην παξάβνιν νξίδεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π..Γ.Α. ζε :
Γηα αληηθαλνληθόηεηα ηνπ γεπέδνπ
100επξώ
Γηα αληηθαλνληθό νξηζκό δηαηηεηνύ ή βνεζώλ δηαηηεηνύ 100επξώ
Γηα αληηθαλνληθή δηαθνπή αγώλα
100επξώ
Γηα αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή πνδ/ηε
100επξώ
Γηα πιαζηνπξνζσπία πνδ/ηε
100επξώ
Β) Οη δηαγσληδόκελεο νκάδεο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ – πεξηνξηζηηθά
κόλν κε ηνλ αξρεγό ηνπο – ηηο ελζηάζεηο ηνπο άξζξνπ 23 παξ. 2 εδαθ..α’ ηνπ ΚΑΠ .
Γηα ηηο ππόινηπεο ελζηάζεηο εθαξκόδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 παξ.5 ηνπ ΚΑΠ.
29. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΗ – ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ ΟΜΑΓΩΝ
Α) Ο ΠΡΩΣΑΘΛΖΣΖ ΣΖ Α΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΓΑ ΑΝΔΡΥΔΣΑΗ ΣΖΝ Γ’ ΔΘΝΗΚΖ .
Β) ΟΗ ΓΤΟ ΣΔΛΔΤΣΑΗΔ ΟΜΑΓΔ ΣΖΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΘΑ ΤΠΟΒΗΒΑΣΟΤΝ ΣΖΝ ΚΑΣΩΣΔΡΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΣΖ
ΔΝΩΖ .
30.ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓ/ΣΩΝ Α’ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Α) Σν αλωηέξω όξην ειηθίαο ζα είλαη έωο θαη 38 εηώλ (1/1/1982 ). Γύν θαη κόλν πνδνζθαηξηζηέο γελ. πξηλ ηελ 1/1/1982 ζα
κπνξνύλ λα αλαγξάθνληαη ζην Φ.Α. θαη λα αγωλίδνληαη .






Δίλαη ππνρξεωηηθή ε ζπκκεηνρή ελόο πνδνζθαηξηζηή ειηθίαο 20 εηώλ θαη θάηω (γελλεζείο 1/1/2000) ελώ πξέπεη λα
ππάξρεη θαη έλαο ίδηαο ειηθίαο γηα αιιαγή . ε πεξίπηωζε ηξαπκαηηζκνύ, αλ δελ ππάξρεη άιινο πνδνζθαηξηζηήο
γελλεκέλνο 1/1/2000 θαη άλω, ε νκάδα ζα αγωλίδεηαη κε παίρηε ιηγόηεξν.
Γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ μεπεξλνύλ ηελ ειηθία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο , δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο
αγώλεο κέρξη ην ηέινο ηνπ πξσηαζιήκαηνο πεξ.2020-21
ηνπο αγώλεο ησλ ηνπηθώλ θαη παλειιήλησλ εξαζηηερληθώλ πξσηαζιεκάησλ θαη ζηα πξσηαζιήκαηα γπλαηθώλ είλαη ππνρξεσηηθή ε
ζπκκεηνρή ζηελ ελδεθάδα θάζε νκάδαο θαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα επηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα
αγσλίδνληαη ζε ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο. Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγώλα κέρξη ηεζζάξσλ (4)
πνδνζθαηξηζηώλ πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο. Ζ αλαγξαθόκελε έλαξμε θαη ιήμε ηζρύνο ζηα
δειηία αζιεηηθήο ηδηόηεηαο αιινδαπώλ πνδνζθαηξηζηώλ πξέπεη λα θαιύπηεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγώλεο, άιισο ε
ζπκκεηνρή είλαη αληηθαλνληθή (άξζξν 19 παξ. 12θαη 13 ηνπ ΚΑΠ)
Ωο ζπκπιήξωζε ηεο ειηθίαο ηωλ 14 εηώλ ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ γηα λα απνθηήζνπλ ην δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη ζε

αλδξηθέο νκάδεο θαη ωο ζπκπιήξωζε ηεο ειηθίαο ηωλ 12 εηώλ ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ γηα λα αγωληζηνύλ ζε γπλαηθείεο
νκάδεο λνείηαη ε εκεξνινγηαθή ζπκπιήξωζε ηωλ 14 ή 12 εηώλ αληίζηνηρα (από ηελ εκέξα ηωλ γελεζιίωλ ηωλ 14 ή 12
εηώλ αληίζηνηρα θαη κεηά).
31.

32.


ΔΠΙΛΤΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ :
Σα κέιε ηεο ΔΠΟ , νη ΠΑΔ , ηα ζσκαηεία θαη ηα κέιε απηώλ , νη ύλδεζκνη δηαηηεηώλ θαη νη Δλώζεηο απηώλ , νη δηαηηεηέο , νη πνδνζθαηξηζηέο ,
νη πξνπνλεηέο , νη δηακεζνιαβεηέο κεηεγγξαθώλ θαη νη ελ γέλεη ηα κεηέρνληα κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα θπζηθά ή
λόκηκα πξόζσπα , ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ , ππνρξεωηηθά ζπκθωλνύλ θαη απνδέρνληαη , όηη θαζηζηνύλ
απνθιεηζηηθά αξκόδηα , γηα ηελ επίιπζε ησλ αλαθπνκέλσλ δηαθνξώλ , πνπ απνξξένπλ από ηελ κεηαμύ ηνπο ζρέζε , ηα από ην θαηαζηαηηθό
ηεο ΔΠΟ πξνβιεπόκελα δηαηηεηηθά , δηνηθεηηθά θαη πεηζαξρηθά όξγαλα (πκβνύιηα , Δπηηξνπέο ) θ.ι.π. ) , παξαηηνύκελα ηνπ
δηθαηώκαηνο πξνζθπγήο ζηα πνιηηηθά Γηθαζηήξηα , γηα ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ κεηαμύ ΠΑΔ κε ΠΑΔ , ΠΑΔ κε Δπαγγεικαηηθή
Έλσζε , ΠΑΔ κε ΔΠΟ , Δπαγγεικαηηθή Έλσζε κε ΔΠΟ , σκαηείνπ κε ΔΠ , ΔΠ κε ΔΠ , ΔΠ κε ΔΠΟ , πνδνζθαηξηζηή κε δηακεζνιαβεηή
, δηακεζνιαβεηή κε ΠΑΔ .
Γειαδή , νη πάζεο θύζεο αζιεηηθέο δηαθνξέο , επηιύνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηα αξκόδηα αζιεηηθά ζεζκνζεηεκέλα πνδνζθαηξηθά
όξγαλα , πνπ θαζνξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθό θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ΔΠΟ , απαγνξεπκέλεο ζε θάζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζηα πνιηηηθά ε
δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα (άξζξν 35 ηνπ ΚΑΠ ) .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΩΜΑΣΔΙΩΝ :
 Α) ην γεπεδνύρν ζσκαηείν πνπ δελ εμνθιήζεη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ην ζύλνιν ηεο δαπάλεο δηαηηεζίαο εθαξκόδνληαη ηα
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 12 παξ.15 ηνπ ΚΑΠ .
 Β) Οη αγώλεο πνπ δελ ηειέζηεθαλ , ράλνληαη ππέξ ησλ αληηπάισλ ζσκαηείσλ θαη ε ππαίηηα νκάδα ππόθεηηαη θαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
38 ηεο παξνύζεο πξνθήξπμεο .
 Γ) Ζ θαηαβνιή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο , πνπ επηβιήζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ ΚΑΠ , γίλεηαη κέζα ζε είθνζη (20)
εκέξεο από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο , δηαθνξεηηθά θάζε αγώλαο ηεο νκάδαο 150 επξώ (ΑΡ.33 ΠΑΡ.4 Σ ηνπ ΠΚ ) .

33. ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ :
 Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζηνλ πάγθν ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ , πξνπνλεηή ή βνεζνύ πξνπνλεηή ,
ζσκαηείσλ Α’ θαηεγνξίαο , πνπ δελ θαηέρνπλ δίπισκα πξνπνλεηώλ Δ.Π.Ο. ηξηεηνύο δηαξθείαο ηνπιάρηζηνλ θαη ζε ηζρύ ή ην
ΓΔΛΣΙΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ από ηελ Δ.Π..Γ.Α.
34. ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΑΓΩΝΔ
Βάζε ηνπ ΑΡΘΡΟΤ 19 ηνπ ΚΑΠ Δξαζηηερληθώλ νκάδσλ
Α) Γηπισκαηνύρνη πξνπνλεηέο ΔΠΟ –UEFA δελ έρνπλ δηθαίσκα λα κεηέρνπλ σο πνδνζθαηξηζηέο ζε επίζεκνπο αγώλεο , εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρνπλ
ιάβεη ζρεηηθή βεβαίσζε . Σπρόλ ζπκκεηνρή ηνπο απνηειεί αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή θαη εθαξκόδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 23 παξ.11 ηνπ παξόληνο
θαλνληζκνύ .
Β) Γηπισκαηνύρνη πξνπνλεηέο ΔΠΟ –UEFA , νη νπνίνη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα απηήο , ππέγξαςαλ ζύκβαζε κε
ζσκαηείν θαη έιαβαλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο εηζόδνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν από ηελ νηθεία ΔΠ ή ηελ ΔΠΟ δελ έρνπλ ην δηθαίσκα , γηα νιόθιεξε ηελ
αγσληζηηθή πεξίνδν , λα κεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο σο πνδνζθαηξηζηέο . Γελ κπνξεί λα αλαθιεζεί ην δίπισκα , ε ηαπηόηεηα θαη ην Γειηίν Πηζηνπνίεζεο
ηνπ πξνπνλεηή , πνπ απηόο έιαβε θαηά ηηο πξνππνζέζεηο ηεο , σο άλσ , πεξίπησζεο , κεηά από αίηεζε ηνπ ή αίηεζε ηεο νκάδαο κε ηελ νπνία έρεη
ζπκβιεζεί ζηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν , γηα λα κεηάζρεη ζε αγώλεο ηεο νκάδαο σο πνδνζθαηξηζηήο .
Πνδνζθαηξηζηήο – πξνπνλεηήο. Με βάζε ηνλ Καλνληζκό Πξνπνλεηώλ όπσο ηξνπνπνηήζεθε έλαο πνδνζθαηξηζηήο κπνξεί λα είλαη πξνπνλεηήο ζηα
ηκήκαηα ππνδνκώλ ηνπ ζσκαηείνπ πνπ αγσλίδεηαη (άξζξν 6 θαη 13 Καλνληζκνύ Πξνπνλεηώλ)
35. ΜΗ ΣΔΛΔΗ ΑΓΩΝΑ :
Οκάδα ε νπνία είλαη ππαίηηα κε δηεμαγσγήο ελόο αγώλα , βάζεη ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ ηνπ ΚΑΠ θαη 33 θαη 36 ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο ,
αλαηηηνιόγεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο δηνξγαλώηξηαο , ζπλεπάγεηαη , πέξα από ηηο θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΚΑΠ θαη πξόζηηκν γηα ηνλ πξώην
αγώλα 100 επξώ , γηα ηνλ δεύηεξν αγώλα 200επξώ θαη γηα ηνλ ηξίην αγώλα 300επξώ κε απόθαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο πνζά πνπ κπαίλνπλ ζην
ηακείν ηεο Έλσζεο .
36. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ :
Φαξκαθείν θαη θνξείν ππνρξεσηηθά όια ηα ζσκαηεία θαζώο θαη κηα κάζθα νμπγόλνπ .
Σν γεπεδνύρν ζσκαηείν είλαη ππεύζπλν , βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2 ηνπ ΚΑΠ .
37.ΓΤΦΗΜΙΗ ΠΟΓ/ΚΩΝ ΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ :
Ωο δπζθήκηζε πνδνζθαηξηθώλ αξρώλ θαη νξγάλσλ ζεσξνύληαη νη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν δεκόζηεο δπζκελείο θξίζεηο ζε βάξνο ηεο
δηνξγαλώηξηαο ησλ αγώλσλ , ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ δηθαηνδνηηθώλ νξγάλσλ , ησλ νξγάλσλ δηαηηεζίαο θαη γεληθώο ησλ δηαηηεηώλ , θαζώο επίζεο θαη
νπνηαζδήπνηε νκάδαο θαη ησλ αμησκαηνύρσλ απηήο (άξζξν 20 ηνπ Π.Κ.)
38.ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ :
Ζ δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνύ , γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ θαη ηεο πξνθήξπμεο απηήο θαη γηα θάζε ηη
πνπ δελ πξνβιέπεηαη , ζα απνθαζίδεη ην Γ.. Σεο Δ.Π.. Γπηηθήο Αηηηθήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο θαη ηνπ
θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ θαλνληζκώλ ηεο ΔΠΟ .
39.ΑΠΟΓΟΥΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΔΠΟ ΚΑΙ ΔΠΓΑ :
Όια ηα ζσκαηεία απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα ην θαηαζηαηηθό ηεο ΔΠΟ θαη ηεο Δ.Π..Γ.Α. θαη ηνπο εθδηδόκελνπο θαλνληζκνύο θαη απνθάζεηο .

