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ΠΠεερριιεεχχόόμμεενναα::  
  

11..  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  --  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ    

22..  ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  --  ΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗ  

33..  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  

44..  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΑΑ  ––  ΕΕΠΠΑΑΘΘΛΛΑΑ  

55..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΤΤΑΑ    ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΕΕΧΧΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ      ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ  

66..  ΜΜΠΠΑΑΛΛΕΕΣΣ  

77..  ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΑΑ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΑΑ  

88..  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ    

99..  ΑΑΝΝΑΑΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  

1100..  ΔΔΙΙΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ  

1111..  ΕΕΝΝΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

1122..  ΠΠΕΕΙΙΘΘΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΕΕΣΣ  

1133..  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ    

1144..  ΡΡΑΑΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ––  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ  

1155..  DDOOPPIINNGG  CCOONNTTRROOLL  

1166..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  

1177..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΕΕΠΠΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
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11..  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  --  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ    
  

  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1188  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  33447799//22000066,,  ττοουυ  ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΠΠ..,,  

ττωωνν  ΔΔιιεεθθννώώνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ΠΠεεττοοσσφφααίίρριισσηηςς,,  κκααιι  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  ΑΑγγωωννιισσττιικκήήςς  

ΠΠεερριιόόδδοουυ  22001111--22001122,,  ηη  ΈΈννωωσσηη  ΣΣωωμμααττεείίωωνν  ΑΑμμεειιββόόμμεεννωωνν  ΠΠεεττοοσσφφααιιρριισσττώώνν  ((ΕΕΣΣΑΑΠΠ))      

  

ππρροοκκηηρρύύσσσσεειι  

ττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΒΒόόλλεεϊϊ  

ΑΑ11  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΔΔΡΡΩΩΝΝ  

VVOOLLLLEEYYLLEEAAGGUUEE  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  

22001111--22001122  
  

  ΤΤηηνν  εευυθθύύννηη  ττηηςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ττηηςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  έέχχεειι  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ((ΔΔΣΣ))  

ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  ηη  ααρρμμόόδδιιαα  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ηη  οοπποοίίαα  οορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  

  

11..11..  ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  

  11..11..11..  ΔΔιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  έέχχοουυνν  τταα  ΤΤμμήήμμαατταα  ΑΑμμεειιββόόμμεεννωωνν  ΠΠεεττοοσσφφααιιρριισσττώώνν  ((TT..AA..AA..))  ττωωνν  

ΣΣωωμμααττεείίωωνν::    

  11..    ΟΟΛΛΥΥΜΜΠΠΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΣΣ..ΦΦ..ΠΠ..  

  22..    ΓΓ..ΣΣ..  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΗΗΣΣ  

  33..    ΠΠΑΑΝΝΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΪΪΚΚΟΟΣΣ  ΑΑ..ΟΟ..  

  44..    ΠΠΑΑΟΟΚΚ  

  55..  ΕΕ..ΑΑ..  ΠΠΑΑΤΤΡΡΩΩΝΝ  ΛΛοουυξξ  

  66..  ΓΓ..ΣΣ..  ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑ  

  77..  ΑΑ..ΣΣ..  ΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΜΜααρρμμοούύρρηηςς  ΑΑ..ΕΕ..  

  88..    AA..  OO..    ΚΚΗΗΦΦΙΙΣΣΙΙΑΑΣΣ    

  99..    ΜΜ..ΓΓ..ΣΣ..  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ  

  1100..    ΜΜ..ΓΓ..ΣΣ..  ΑΑΠΠΟΟΛΛΛΛΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  

  1111..    ΑΑ..ΟΟ..  ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΑΑΣΣ  ΣΣΥΥΡΡΟΟΥΥ  

  1122..    ΓΓ..ΑΑ..ΣΣ..  ΠΠΑΑΜΜΒΒΟΟΧΧΑΑΙΙΚΚΟΟΣΣ  
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  11..11..22..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  έένναα  ήή  ππεερριισσσσόόττεερραα  ΤΤΑΑΑΑ  πποουυ  έέχχοουυνν  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  δδεενν  

δδηηλλώώσσεειι//οουυνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ήή  δδηηλλώώσσεειι//οουυνν  εεγγγγρράάφφωωςς  όόττιι  δδεενν  εεππιιθθυυμμεείί//οούύνν  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι//οουυνν  σσττοο  

ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα,,  ήή  δδεενν  κκααλλύύππττεειι//οουυνν  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  πποουυ  οορρίίζζεειι  ηη  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  ττηηνν  θθέέσσηη  ττηηςς//ττοουυςς  θθαα  

κκλληηθθεείί  νναα  κκααττααλλάάββεειι  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  εεππόόμμεεννεεςς  οομμάάδδεεςς  ττηηςς  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς,,  μμεε  ττηηνν  σσεειιρράά  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  

ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  22001100--22001111,,  μμεεττάά  ααππόό  κκοοιιννήή  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΟΟ..ΠΠΕΕ..  κκααιι  ττηηςς  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΠΠ..,,  εεφφόόσσοονν  

εεκκππλληηρρώώσσοουυνν  μμεε  ττηηνν  σσεειιρράά  ττοουυςς  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  πποουυ  ιισσχχύύοουυνν  γγιιαα  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ11  

ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ΑΑννδδρρώώνν..  

  11..11..33..  TT..AA..AA..  πποουυ  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  κκααιι  δδεενν  δδηηλλώώσσεειι  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα,,  

υυπποοββιιββάάζζεεττααιι  σσττηηνν  AA22  ΕΕθθννιικκήή  κκααττηηγγοορρίίαα,,    εεφφόόσσοονν  υυππάάρρχχεειι  κκεεννήή  θθέέσσηη  σσττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ααυυττήή..    ΤΤοο  ίίδδιιοο  ιισσχχύύεειι  

κκααιι  σσττηηνν    ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  TT..AA..AA..  δδηηλλώώσσεειι  σσυυμμμμεεττοοχχήή  μμεε  εεππιιφφύύλλααξξηη  κκάάπποοιιοουυ  ααππόό  τταα  άάρρθθρραα  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  

ππρροοκκήήρρυυξξηηςς,,  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  κκααιι  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  

ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν..  

  11..11..44..  ΤΤαα  TT..AA..AA..  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααθθέέσσοουυνν  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  

ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ,,  ππεερρίί  ττήήρρηησσηηςς  ττωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεώώνν  ττοουυςς  όόππωωςς  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  σσττοο  νν..  22772255//9999  

όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  7777ΑΑ  ττοουυ  νν..  33005577//0022..  ΣΣεε  ααννττίίθθεεττηη  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  θθαα  έέχχοουυνν  

δδιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  κκααιι  θθαα  ααννααππλληηρρωωθθοούύνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππααρρααππάάννωω..    

  11..11..55..  TT..AA..AA..  πποουυ  δδεενν  ααγγωωννίίζζεεττααιι  σσεε  δδύύοο  ααγγώώννεεςς  ήή  ααπποοσσύύρρεεττααιι  μμεε  έέγγγγρρααφφηη  δδήήλλωωσσηη  ααππόό  ττοο  

ππρρωωττάάθθλληημμαα  ήή  υυπποοππίίππττεειι  σσεε  δδύύοο  ππααρρααββάάσσεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2222  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  &&  

ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  ττηηςς  EE..OO..ΠΠEE,,  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  υυππόόλλοοιιπποουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  πποουυ  σσηημμεειιώώθθηηκκαανν  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  TT..AA..AA..  πποουυ  σσττοο  μμεεττααξξύύ  έέχχοουυνν  γγίίννεειι,,  δδεενν  

ιισσχχύύοουυνν..  ΣΣττοο  TT..AA..AA..  ααυυττόό  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  εεππιιππλλέέοονν  πποοιιννήή  ααφφααίίρρεεσσηηςς  έέξξιι  ((66))  ββααθθμμώώνν  ααππόό  ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  

εεππόόμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  αανν  ααγγωωννιισσττεείί  σσττηηνν  ίίδδιιαα  κκααττηηγγοορρίίαα  κκααιι  ττρριιώώνν  ((33))  ββααθθμμώώνν,,  αανν  ααγγωωννιισσττεείί  

σσττηηνν  AA22  ΕΕθθννιικκήή  ΚΚααττηηγγοορρίίαα..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  TT..AA..AA..  υυπποοππέέσσεειι  σσεε  μμηηδδεεννιισσμμόό  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ppllaayy  

ooffffss,,  οο  οοπποοίίοοςς  εείίννααιι  οο  ππρρώώττοοςς  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  

υυππόόλλοοιιπποουυςς  ααγγώώννεεςς  ppllaayy  ooffffss..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  μμηηδδεεννιισσμμόόςς  ααυυττόόςς  οοφφεείίλλεεττααιι  σσεε  μμηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηη,,  

εεππιιββάάλλλλεεττααιι  πποοιιννήή  ααφφααίίρρεεσσηηςς  ττρριιώώνν  ((33))  ββααθθμμώώνν  ααππόό  ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  εεππόόμμεεννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

        

11..22..      ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  

  11..22..11..  ΜΜόόννοο  οοιι  ααθθλληηττέέςς  γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  έέχχεειι  κκααττααττεεθθεείί  έέγγκκααιιρραα  κκααιι  εεγγκκρριιθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΠΠ..  

ΣΣυυμμββόόλλααιιοο  ΑΑμμεειιββόόμμεεννωωνν  ΠΠεεττοοσσφφααιιρριισσττώώνν  μμπποορροούύνν  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχοουυνν  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122..  ΕΕππίίσσηηςς,,  δδιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  έέχχοουυνν  κκααιι  ααθθλληηττέέςς  μμεε  εερραασσιιττεεχχννιικκήή  

ιιδδιιόόττηητταα  μμέέχχρριι  1188  εεττώώνν,,  πποουυ  εείίννααιι  κκάάττοοχχοοιι  εερραασσιιττεεχχννιικκοούύ  δδεελλττίίοουυ  ττηηςς  ΕΕ..ΟΟ..ΠΠΕΕ..  κκααιι  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  μμεε  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  πποουυ  οορρίίζζοοννττααιι  σσττηηνν  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ααυυττήή  ((εερραασσιιττέέχχννεεςς))..    



 
 

  
                                    
5

  11..22..22..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ααγγώώνναα,,  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς  έέωωςς  ττρρεείίςς  ((33))  ααθθλληηττέέςς,,  

πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  υυππηηκκοοόόττηητταα..  ΣΣττοονν  ααρριιθθμμόό  ααυυττόό,,  δδεενν  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς  πποουυ  

έέχχοουυνν,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ττηηςς  FFIIVVBB,,    σσαανν  ΑΑθθλληηττιικκήή  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ΠΠρροοέέλλεευυσσηηςς  ((FFeeddeerraattiioonn  ooff  

OOrriiggiinn))  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ((έέκκδδοοσσηη  11οουυ  δδεελλττίίοουυ  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα))    

  11..22..33..  ΟΟιι  ππεερρίίοοδδοοιι  μμεεττεεγγγγρρααφφώώνν  ΕΕλλλλήήννωωνν  κκααιι  ααλλλλοοδδααππώώνν  ααθθλληηττώώνν  οορρίίζζοοννττααιι,,  έέωωςς  κκααιι  δδέέκκαα  

((1100))  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  22001111--22001122  ((11ηη  ππεερρίίοοδδοοςς))  κκααιι  ααππόό  

ττηηνν  1155ηη  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22001111  έέωωςς  κκααιι  ττηηνν  3311ηη    ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001122  ((22ηη  ππεερρίίοοδδοοςς))..  

      11..22..44..  ΕΕππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  εεννόόςς  ((11))  ααλλλλοοδδααπποούύ  ααθθλληηττήή  σσττοο  δδιιάάσσττηημμαα  ααππόό  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  

11ηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  έέωωςς  κκααιι  ττιιςς  1144  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22001111    

                            11..22..55..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  μμοοννοομμεερροούύςς  κκααττααγγγγεελλίίααςς  ααππόό  ππλλεευυρράάςς  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  ΣΣύύμμββαασσηηςς  ΑΑμμεειιββόόμμεεννοουυ  

ΑΑθθλληηττήή,,  ηη  κκααττάάθθεεσσηη  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  ααππόό  ττοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΕΕππίίλλυυσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΔΔιιααφφοορρώώνν,,  πποουυ  

ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ττηη  μμοοννοομμεερρήή  κκααττααγγγγεελλίίαα  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  άάμμεεσσαα  ττηηνν  ααπποοδδέέσσμμεευυσσηη  ττοουυ  ααθθλληηττήή  κκααιι  ττοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  

μμπποορρεείί  νναα  ααπποοκκττήήσσεειι  άάλλλλοονν  ααθθλληηττήή  μμέέσσαα  σσττιιςς  οορριιζζόόμμεεννεεςς  ππρροοθθεεσσμμίίεεςς  κκααιι  εεφφόόσσοονν  δδεενν  έέχχεειι  εεξξααννττλλήήσσεειι  τταα  

ααννττίίσσττοοιιχχαα  όόρριιαα  ααννάά  ππεερρίίππττωωσσηη  ααθθλληηττήή  ((ΈΈλλλληηννααςς,,  υυππήήκκοοοοςς  χχώώρρααςς  ΕΕ..ΕΕ..,,  υυππήήκκοοοοςς  χχώώρρααςς  εεκκττόόςς  ΕΕ..ΕΕ..  κκ..οο..κκ..))..  

ΕΕφφόόσσοονν  κκρριιθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  όόττιι  ηη  κκααττααγγγγεελλίίαα  έέγγιιννεε  γγιιαα  σσπποουυδδααίίοο  λλόόγγοο,,    ττοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  δδεενν  έέχχεειι  κκααμμίίαα  

οοιικκοοννοομμιικκήή  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ααππέέννααννττιι  σσττοονν  ααθθλληηττήή,,  ππέέρραανν  ττωωνν  τταακκττιικκώώνν  κκααιι  έέκκτταακκττωωνν  ααπποοδδοοχχώώνν  μμέέχχρριι  ττηηνν  

ηημμέέρραα  ττηηςς  κκααττααγγγγεελλίίααςς..  ΑΑννττίίθθεετταα  αανν  κκρριιθθεείί  όόττιι  ηη  κκααττααγγγγεελλίίαα  δδεενν  έέγγιιννεε  γγιιαα  σσπποουυδδααίίοο  λλόόγγοο,,  ττοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  

δδιιααττηηρρεείί  ττιιςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυ  ααππέέννααννττιι  σσττοονν  ααθθλληηττήή..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  οο  ααθθλληηττήήςς  

δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  μμεεττααγγρρααφφεείί  μμεε  ααπποοδδέέσσμμεευυσσηη  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  εερραασσιιττεεχχννιικκόό  σσωωμμααττεείίοο  ήή  νναα  υυπποογγρράάψψεειι  

σσυυμμββόόλλααιιοο  μμεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  σσττηηνν  ππρρώώττηη  μμεεττάά  ττηηνν  κκααττααγγγγεελλίίαα  μμεεττααγγρρααφφιικκήή  ππεερρίίοοδδοο,,  ήή  σσττηηνν  

ττρρέέχχοουυσσαα,,  εεάάνν  ηη  κκααττααγγγγεελλίίαα  έέγγιιννεε  σσττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ααυυττήήςς  ..    

                          11..22..66..  ΟΟιι  μμεεττααγγρρααφφέέςς  ααθθλληηττώώνν  πποουυ  μμέέννοουυνν  εελλεεύύθθεερροοιι,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττεελλεεσσίίδδιικκηη  ααππόόφφαασσηη  ττωωνν  

ΕΕππιιττρροοππώώνν  ΕΕππίίλλυυσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΔΔιιααφφοορρώώνν  ΑΑμμεειιββόόμμεεννωωνν  ΠΠεεττοοσσφφααιιρριισσττώώνν  γγίίννοοννττααιι  σσττιιςς  μμεεττααγγρρααφφιικκέέςς  

ππεερριιόόδδοουυςς..    

                        11..22..77..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  άάρρθθρραα  22,,γγ  κκααιι  33  ττοουυ  ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  εειιδδιικκόόττεερροοιι  

όόρροοιι  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττωωνν  ΤΤΑΑΑΑ  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  22001111--22001122..  ΚΚάάθθεε  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  κκααττααθθέέσσεειι  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ    

μμέέχχρριι  ττιιςς  99  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  22001111  ((ήή  νναα  έέχχεειι  ήήδδηη  σσεε  ιισσχχύύ)),,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττέέσσσσεερραα  ((44))  ΣΣυυμμββόόλλααιιαα  ΕΕλλλλήήννωωνν  ήή  

ααλλλλοοδδααππώώνν  ααθθλληηττώώνν,,  πποουυ  ααγγωωννίίσσττηηκκαανν  μμιιαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ααππόό  ττιιςς  δδυυοο  ((22))  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  

ππεερριιόόδδοουυςς  ((22000099--22001100  ήή  22001100--22001111)),,  σσττηηνν  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήή  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  ττηηνν  ΑΑ11  κκααιι  ΑΑ22  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  

ΙΙττααλλίίααςς  ήή  ττηηνν  11ηη  ΕΕθθννιικκήή  κκααττηηγγοορρίίαα  άάλλλληηςς  χχώώρρααςς..    

                    11..22..88..  HH  ααππόόκκττηησσηη  ααλλλλοοδδααπποούύ  ααθθλληηττήή  ααππόό  TT..ΑΑ..ΑΑ..  ππρρέέππεειι  νναα  οολλοοκκλληηρρώώννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  

έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  ΕΕιιδδιικκοούύ  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκοούύ  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΜΜεεττααγγρρααφφήήςς  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrraannssffeerr  

CCeerrttiiffiiccaattee))  πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  ααππόό  ττηη  ΔΔιιεεθθννήή  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ((FFIIVVBB))  μμεε  ππααρράάλλλληηλληη  υυπποοββοολλήή  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ττοουυ  
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σσυυμμββοολλααίίοουυ  ττοουυ  ααθθλληηττήή,,  ππάάνντταα  μμέέσσαα  σσττιιςς  ππρροοθθεεσσμμίίεεςς  πποουυ  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  ((1100  ηημμέέρρεεςς  

ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  22001111--22001122  κκααιι  3311  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001122  ααννττίίσσττοοιιχχαα))..  ΤΤοο  

ΔΔεελλττίίοο  ΑΑθθλληηττιικκήήςς  ΙΙδδιιόόττηηττααςς  θθαα  εεκκδδίίδδεεττααιι  μμεεττάά  ττηηνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  

((FFIIVVBB))..  ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  κκααθθυυσσττέέρρηησσηη  σσττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  μμεεττεεγγγγρρααφφήήςς  πποουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  σσττηηνν  

ΔΔιιεεθθννήή  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ((FFIIVVBB)),,  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  έέχχεειι  εεππίίππττωωσσηη  σσττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  ααθθλληηττήή  

σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  γγίίννεειι  ααίίττηημμαα  γγιιαα  ααννααββοολλήή  ααγγώώνναα//ααγγώώννωωνν  γγιιαα  

ττοονν  λλόόγγοο  ααυυττόό..    ΤΤαα  TT..ΑΑ..ΑΑ..  δδιιααττηηρροούύνν  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ααπποοκκττοούύνν  ήή  νναα  ααννττιικκααθθιισσττοούύνν  ααππεερριιόόρριισστταα  κκααιι  μμέέχχρριι  

ττοουυ  ααννώώττααττοουυ  οορρίίοουυ  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηηςς  ααλλλλοοδδααπποούύςς  ααθθλληηττέέςς  σσττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  μμεεττααγγρρααφφώώνν  ααππόό  ττηηνν  1155ηη  

ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22001111  έέωωςς  κκααιι  ττηηνν  3311ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001122  μμεε  ττηηνν  εεππιιφφύύλλααξξηη  όόσσωωνν  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  

11..22..66..  

                      11..22..99..  ΑΑρρμμόόδδιιοο  όόρργγααννοο  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  έέγγκκρριισσηηςς  ΣΣυυμμββοολλααίίωωνν  ττωωνν  ααμμεειιββοομμέέννωωνν  

ααθθλληηττώώνν  εείίννααιι  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ΈΈγγκκρριισσηηςς  ΣΣυυμμββοολλααίίωωνν  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  πποουυ  οορρίίζζεεττααιι  μμεε  σσχχεεττιικκήή  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  

ΔΔΣΣ..  ΟΟιι  εεγγκκρρίίσσεειιςς  ττωωνν  ΣΣυυμμββοολλααίίωωνν  εεππιικκυυρρώώννοοννττααιι  ττυυππιικκάά  ααππόό  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ    

                      11..22..1100..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ππρρωωττοοεεγγγγρρααφφόόμμεεννοοςς  εερραασσιιττέέχχννηηςς  ααθθλληηττήήςς  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  

σσυυμμππεερριιλληηφφθθεείί  σσττηη  δδύύννααμμηη  ττωωνν  TT..AA..ΑΑ..  ωωςς  ααμμεειιββόόμμεεννοοςς,,  ππρρέέππεειι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  νναα  υυπποοββλληηθθεείί  σσττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  

ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ΠΠεεττοοσσφφααίίρριισσηηςς  ((ΕΕΟΟΠΠΕΕ))  ααίίττηησσηη  εεγγγγρρααφφήήςς  κκααιι  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  σσυυμμββόόλλααιιοο  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ααθθλληηττήή  κκααιι  

ττοουυ  TT..ΑΑ..ΑΑ..  ττοουυ  ΣΣωωμμααττεείίοουυ  πποουυ  εεγγγγρράάφφεεττααιι,,  εεκκττόόςς  αανν  ττοο  ΣΣωωμμααττεείίοο  ττοουυ  ττοονν  κκααττααττάάξξεειι  σσττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ττωωνν  

εερραασσιιττεεχχννώώνν,,  εεφφόόσσοονν  σσυυννττρρέέχχοουυνν  οοιι  ννόόμμιιμμεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ((ηηλλιικκίίαα  κκ..λλ..ππ))..    

                        11..22..1111..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  εερραασσιιττέέχχννηηςς  ααθθλληηττήήςς  πποουυ  ααννήήκκεειι  σσεε  εερραασσιιττεεχχννιικκόό  σσωωμμααττεείίοο  εεππιιθθυυμμεείί  

νναα  εεννττααχχθθεείί  σσττηη  δδύύννααμμηη  εεννόόςς  TT..ΑΑ..ΑΑ..  ωωςς  ααμμεειιββόόμμεεννοοςς,,  ααυυττόό  μμπποορρεείί  νναα  γγίίννεειι  μμόόννοο  μμεε  ττηηνν  ααπποοδδέέσσμμεευυσσηη  ττοουυ  

ααθθλληηττήή  ααππόό  ττοο  σσωωμμααττεείίοο  σσττοο  οοπποοίίοο  ααννήήκκεειι  μμεε  ττηηνν  δδιιααγγρρααφφήή  ττοουυ  ααππόό  ττιιςς  λλίίσσττεεςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  πποουυ  

ααννααννεεώώννεειι  ττοο  εερραασσιιττεεχχννιικκόό  ΣΣωωμμααττεείίοο,,  μμέέχχρριι  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  λλήήξξηηςς  ττηηςς  11ηηςς  μμεεττααγγρρααφφιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ..  

ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  κκααττααττίίθθεεττααιι  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ττοο  ΣΣυυμμββόόλλααιιοο  ΑΑμμεειιββόόμμεεννοουυ  ΠΠεεττοοσσφφααιιρριισσττήή  

                      11..22..1122..  ΤΤαα  TT..ΑΑ..ΑΑ..  μμπποορροούύνν  νναα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  ααθθλληηττέέςς  χχωωρρίίςς  ττηη  σσυυγγκκααττάάθθεεσσηη  ττοουυ  εερραασσιιττεεχχννιικκοούύ  

σσωωμμααττεείίοουυ  σσττοο  οοπποοίίοο  ααννήήκκοουυνν  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττοουυ  ααννττίίσσττοοιιχχοουυ  κκααννοοννιισσμμοούύ  ττηηςς  EEOOΠΠEE  κκααιι  ττηηνν  ππααρράάλλλληηλληη  

κκααττάάθθεεσσηη  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ττοουυ  ΣΣυυμμββοολλααίίοουυ  ΑΑμμεειιββόόμμεεννοουυ  ΠΠεεττοοσσφφααιιρριισσττήή..  ΑΑννττίίσσττοοιιχχαα,,  τταα  TT..ΑΑ..ΑΑ..  μμπποορροούύνν  νναα  

ααπποοκκττοούύνν  ααθθλληηττέέςς  ααππόό  εερραασσιιττεεχχννιικκάά  σσωωμμααττεείίαα  μμεε  υυπποοσσχχεεττιικκήή  εεππιισσττοολλήή  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττοουυ  ααννττίίσσττοοιιχχοουυ  

κκααννοοννιισσμμοούύ  ττηηςς  EEOOΠΠEE  κκααιι  μμεε  ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  νναα  σσυυννυυπποοββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  EE..OO..ΠΠEE..  ααίίττηησσηη  μμεεττααγγρρααφφήήςς  μμεε  

υυπποοσσχχεεττιικκήή  εεππιισσττοολλήή  κκααιι  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ΣΣυυμμββόόλλααιιοο  ΑΑμμεειιββόόμμεεννοουυ  ΠΠεεττοοσσφφααιιρριισσττήή  δδιιάάρρκκεειιααςς  εεννόόςς  ((11))  έέττοουυςς..  

                        11..22..1133..  ΑΑθθλληηττήήςς  πποουυ  σσυυννδδέέεεττααιι  μμεε  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  μμεε  σσυυμμββόόλλααιιοο  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  υυπποολλεείίππεεττααιι  δδιιάάρρκκεειιαα  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδυυοο  ((22))  έέττηη,,  μμπποορρεείί  νναα  μμεεττεεγγγγρρααφφεείί  μμεε    υυπποοσσχχεεττιικκήή  εεππιισσττοολλήή  σσεε  άάλλλλοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  μμεε  ττηηνν  

ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  νναα  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ΣΣυυμμββόόλλααιιοο  ΑΑμμεειιββόόμμεεννοουυ  ΠΠεεττοοσσφφααιιρριισσττήή  δδιιάάρρκκεειιααςς  εεννόόςς  ((11))  

έέττοουυςς,,  μμεε  ττηηνν  έέγγγγρρααφφηη  σσύύμμφφωωννηη  γγννώώμμηη  κκααιι  ααππόό  ττοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  σσυυννδδέέεεττααιι  οο  ααθθλληηττήήςς..  ΚΚααττάά  ττοο  
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χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ττηηςς  ιισσχχύύοοςς  ττοουυ  μμοοννοοεεττοούύςς  ΣΣυυμμββοολλααίίοουυ,,  αανναασσττέέλλλλοοννττααιι  οοιι  ππρροοββλλέέψψεειιςς  ττοουυ  ααρρχχιικκοούύ  

ΣΣυυμμββοολλααίίοουυ  ττοουυ  ααθθλληηττήή,,  χχωωρρίίςς  όόμμωωςς  νναα  ππααρρααττεείίννεεττααιι  οο  χχρρόόννοοςς  λλήήξξηηςς  ττοουυ..        

                      11..22..1144..    ΑΑλλλλοοδδααππόόςς  ααθθλληηττήήςς,,  πποουυ  ΘΘαα  ααπποοκκττήήσσεειι  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  υυππηηκκοοόόττηητταα  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  11ηηςς  

μμεεττααγγρρααφφιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ααπποοκκττάά  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  εεξξοομμοοίίωωσσήήςς  ττοουυ  μμεε  ΈΈλλλληηνναα  ααθθλληηττήή  ααππόό  ττηηνν  ααγγωωννιισσττιικκήή  

ππεερρίίοοδδοο  22001122--22001133..  

                    11..22..1155..  ΔΔεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ααθθλληηττήή::  

    11..22..1155..11..  ΑΑνν  ααπποοββλλήήθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΔΔιιααιιττηηττήή  γγιιαα  οολλόόκκλληηρροο  ττοονν  ααγγώώνναα  ((DDiissqquuaalliiffiiccaattiioonn)),,  

ααφφοούύ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ιισσχχύύοονν  ππεειιθθααρρχχιικκόό  δδίίκκααιιοο,,  ττιιμμωωρρεείίττααιι  ααυυττόόμμαατταα  μμεε  μμιιαα  ((11))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκήή  

ηημμέέρραα  ((άάρρθθρροο  55,,  ππααρρ..  88))  

    11..22..1155..22..  ΑΑνν  εεκκττίίεειι  πποοιιννήή  πποουυ  ττοουυ  εεππιιββλλήήθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  δδιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ππεειιθθααρρχχιικκόό  

όόρργγααννοο..  

                    11..22..1166..    ΣΣττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  

ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ττωωνν  ΑΑθθλληηττώώνν  ((ααννττίί  ΔΔεελλττίίωωνν))..  ΜΜεε  κκοοιιννήή  ααππόόφφαασσηη  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  ΕΕΟΟΠΠΕΕ,,  

θθαα  κκααθθοορριισσττοούύνν  όόλλεεςς  οοιι  λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  ΣΣυυγγκκεεννττρρωωττιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν..    

11..33..      ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑΣΣ  

  11..33..11..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122,,  μμπποορροούύνν  νναα  

ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  μμόόννοο  μμέέχχρριι  ππέέννττεε  ((55))  άάττοομμαα  πποουυ  φφέέρροουυνν  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  

ιιδδιιόόττηηττεεςς::  

••  11οοςς  ΠΠρροοπποοννηηττήήςς  

••  22οοςς  ΠΠρροοπποοννηηττήήςς  

••  ΕΕππιικκεεφφααλλήήςς  οομμάάδδααςς  ((tteeaamm  mmaannaaggeerr))    

••  ΓΓιιααττρρόόςς  

••  ΓΓυυμμνναασσττήήςς  

••  ΦΦυυσσιιοοθθεερρααππεευυττήήςς  

••  ΦΦρροοννττιισσττήήςς  

••  ΣΣττααττιισσττιικκοολλόόγγοοςς  

••  ΜΜεεττααφφρραασσττήήςς  

  ΕΕκκττόόςς  ττοουυ  11οουυ  ΠΠρροοπποοννηηττήή,,  μμπποορροούύνν  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοονν  ππάάγγκκοο  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ττέέσσσσεερραα  

((44))  αακκόόμμαα  άάττοομμαα,,  ααππόό  ττιιςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  ππααρρααππάάννωω,,  ααρρκκεείί  οο  σσυυννοολλιικκόόςς  ααρριιθθμμόόςς  

ττωωνν  ααττόόμμωωνν  ααυυττώώνν  νναα  εείίννααιι  έέωωςς  ππέέννττεε  ((55))    

  ΤΤαα  ππααρρααππάάννωω  άάττοομμαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  υυππηηκκοοόόττηηττααςς  ήή  χχώώρρααςς  μμέέλλοουυςς  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  ααλλλλοοδδααπποούύ  εεκκττόόςς  χχωωρρώώνν  ΕΕ..ΕΕ..  θθαα  ππρρέέππεειι  ααυυττόόςς  νναα  κκααττέέχχεειι  σσχχεεττιικκήή  άάδδεειιαα  ππααρρααμμοοννήήςς  κκααιι  
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εερργγαασσίίααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΗΗ  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  θθαα  εεκκδδώώσσεειι  ΕΕιιδδιικκόό  ΔΔεελλττίίοο  ΤΤααυυττόόττηηττααςς  ττοο  οοπποοίίοο  ππρρέέππεειι  νναα  φφέέρροουυνν  μμααζζίί  

ττοουυςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν..  ΟΟ  ΑΑ’’  ΔΔιιααιιττηηττήήςς  ττηηςς  ΣΣυυννάάννττηησσηηςς  ήή//κκααιι  οο  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  

μμπποορρεείί  νναα  ζζηηττήήσσεειι  νναα  ααπποομμαακκρρυυννθθεείί  ααππόό  ττοονν  χχώώρροο  ττοουυ  ««ππάάγγκκοουυ»»  οομμάάδδααςς,,  άάττοομμοο  πποουυ  δδεενν  φφέέρρεειι  ττοο  ΔΔεελλττίίοο  

ααυυττόό..  

  11..33..22..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  ιιδδιιόόττηητταα  ααππόό  ττιιςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  ππρρέέππεειι  νναα  ππλληηρροούύννττααιι  οοιι  εεξξήήςς    

ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς::  

  --  ΓΓιιαα  ττοονν  TTeeaamm  MMaannaaggeerr::  ππρρέέππεειι  νναα  μμηηνν  έέχχεειι  δδηηλλωωθθεείί  σσαανν  ΠΠρροοπποοννηηττήήςς  ήή  ΒΒοοηηθθόόςς  ΠΠρροοπποοννηηττοούύ  

ββόόλλεεϊϊ  σσεε  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμαατταα  ΕΕθθννιικκήήςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ήή  εεξξωωττεερριικκοούύ  ττιιςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  22000099--

22001100  κκααιι  22001100--22001111..  

  --  ΑΑ’’  &&  ΒΒ’’  ππρροοπποοννηηττήήςς::  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εεφφοοδδιιαασσμμέέννοοιι  μμεε  ττοο  δδεελλττίίοο  ττααυυττόόττηηττααςς  ππρροοπποοννηηττοούύ  πποουυ  

εεκκδδίίδδεειι  οο  ΣΣΕΕΠΠΠΠΕΕ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ΠΠρροοπποοννηηττώώνν  τταα  οοπποοίίαα  κκααττααττίίθθεεννττααιι  σσττηη  γγρρααμμμμααττεείίαα  ττοουυ  

ααγγώώνναα..  ΕΕφφιισσττάάττααιι  ηη  ππρροοσσοοχχήή  σσττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3311  ππεερρ..  1111  ττοουυ  νν..  22772255//9999  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  

κκααιι  ιισσχχύύεειι  μμεε  ττοονν  νν..  33005577//0022  

  --  ΦΦυυσσιιοοθθεερρααππεευυττήήςς::  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ΠΠττυυχχιιοούύχχοοςς  ΣΣχχοολλήήςς  ΦΦυυσσιιοοθθεερρααππεευυττώώνν  ήή  ΦΦοοιιττηηττήήςς  ΣΣχχοολλήήςς  

ΦΦυυσσιιοοθθεερρααππεευυττώώνν..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ααππόόδδεειιξξηη  ττηηςς  ιιδδιιόόττηηττάάςς  ττοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσκκοομμιισσθθεείί  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  

ΠΠττυυχχίίοουυ  ήή  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  ΦΦοοιιττηηττιικκήήςς  ΤΤααυυττόόττηηττααςς,,  εεάάνν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ΦΦοοιιττηηττήή..  

  --    ΓΓιιααττρρόόςς::  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ΠΠττυυχχιιοούύχχοοςς  ΙΙααττρρόόςς  μμεε  εειιδδιικκόόττηητταα  ππααθθοολλόόγγοουυ  ήή  οορρθθοοππεεδδιικκοούύ  ήή  

ααθθλλίίααττρροουυ..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ααππόόδδεειιξξηη  ττηηςς  ιιδδιιόόττηηττάάςς  ττοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσκκοομμιισσθθεείί  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  ΠΠττυυχχίίοουυ..  

  --  ΦΦρροοννττιισσττήήςς::  ππρρέέππεειι  νναα  μμηηνν  έέχχεειι  δδηηλλωωθθεείί  σσαανν  ΠΠρροοπποοννηηττήήςς  ήή  ΒΒοοηηθθόόςς  ΠΠρροοπποοννηηττοούύ  ββόόλλεεϊϊ  σσεε  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμαατταα  ΕΕθθννιικκήήςς  κκααττηηγγοορρίίααςς,,  ττιιςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  ππεερριιόόδδοουυςς  22000099--22001100  κκααιι  22001100--22001111  

  --  ΜΜεεττααφφρραασσττήήςς::  ΠΠρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  υυππήήκκοοοοςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  ααππόό  ττηηνν  οοπποοίίαα  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  οοιι  ααλλλλοοδδααπποοίί  

ααθθλληηττέέςς  ήή  οοιι  ααλλλλοοδδααπποοίί  ππρροοπποοννηηττέέςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ήή  χχώώρρααςς  πποουυ  οομμιιλλεείίττααιι  ηη  ίίδδιιαα  γγλλώώσσσσαα  ((ππ..χχ..  ΠΠοορρττοογγααλλίίαα--

ΒΒρρααζζιιλλίίαα))..  ΕΕππίίσσηηςς,,  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  κκάάττοοχχοοςς  ττηηςς  γγλλώώσσσσααςς  ((κκααττααττίίθθεεττααιι  ττοο  σσχχεεττιικκόό  δδιιππλλώώμμαατταα))  ήή  νναα  

γγννωωρρίίζζοουυνν  ττηηνν  γγλλώώσσσσαα  ααππόό  άάλλλληη  ααιιττίίαα  ((γγέέννννηησσηη  σσεε  άάλλλληη  χχώώρραα,,  γγοοννεείίςς  ααππόό  άάλλλληη  χχώώρραα  κκ..αα..))..      

  ΟΟ  ΑΑ’’  ΠΠρροοπποοννηηττήήςς,,  οο  ΒΒ’’  ΠΠρροοπποοννηηττήήςς,,  οο  TTeeaamm  MMaannaaggeerr  ήή  ΈΈφφοορροοςς,,  οο  ΙΙααττρρόόςς  κκααιι  οο  μμεεττααφφρραασσττήήςς  

ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  οομμοοιιόόμμοορρφφηη  πποολλιιττιικκήή  εεμμφφάάννιισσηη,,  εεννώώ  οο  ΦΦυυσσιιοοθθεερρααππεευυττήήςς  κκααιι  οο  ΦΦρροοννττιισσττήήςς  μμπποορροούύνν  νναα  

φφέέρροουυνν  ττηηνν  ααθθλληηττιικκήή  φφόόρρμμαα  ττηηςς  οομμάάδδααςς..  ΣΣαανν  ««πποολλιιττιικκήή  εεμμφφάάννιισσηη»»  θθεεωωρροούύννττααιι,,  εεννδδεειικκττιικκάά::  κκοοσσττοούύμμιι  ––  

πποουυκκάάμμιισσοο//ππααννττεελλόόννιι  ––  ππόόλλοο//ππααννττεελλόόννιι  κκ..οο..κκ..  

  11..33..33..  ΟΟ  ΑΑ’’  κκααιι  οο  ΒΒ’’  ΔΔιιααιιττηηττήήςς,,  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοονν  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  ππρρέέππεειι  νναα  ζζηηττήήσσοουυνν  

ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  τταα  ΕΕιιδδιικκάά  ΔΔεελλττίίαα  ΤΤααυυττόόττηηττααςς  ττωωνν  ααττόόμμωωνν  πποουυ  θθαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοονν  ««ππάάγγκκοο»»..  

ΑΑυυττάά  ααφφοούύ  εελλεεγγχχθθοούύνν,,  σσττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  θθαα  εεππιισσττρρέέφφοοννττααιι  κκααιι  θθαα  ζζηηττεείίττααιι  νναα  φφέέρροοννττααιι  ααππόό  τταα  άάττοομμαα  ααυυττάά  

κκααθθ’’  όόλληη  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν..  
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            11..33..44..  ΟΟπποοιιοοσσδδήήπποοττεε    δδεενν  φφέέρρεειι  μμααζζίί  ττοουυ  ττοο  ΕΕιιδδιικκόό  ΔΔεελλττίίοο  ΤΤααυυττόόττηηττααςς,,  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  

σσττοονν  ππάάγγκκοο  ήή  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..  ΕΕιιδδιικκάά  οο  χχώώρροοςς  πποουυ  οορρίίζζεεττααιι  ααππόό  τταα  ππααρραακκάάττωω  ππέέννττεε  σσηημμεείίαα  ((ΖΖώώννηη  

ααννααππλληηρρωωμμααττιικκώώνν  ΑΑ’’  οομμάάδδααςς,,  ««ππάάγγκκοοςς»»  ΑΑ’’  οομμάάδδααςς,,  γγρρααμμμμααττεείίαα  ααγγώώνναα,,  ««ππάάγγκκοοςς»»  ΒΒ’’  οομμάάδδααςς  κκααιι  ζζώώννηη  

ααννααππλληηρρωωμμααττιικκώώνν  ΒΒ’’  οομμάάδδααςς))  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααυυσσττηηρράά  εελλεεγγχχόόμμεεννοοςς  ααππόό  ττοονν  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή    ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  

δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  άάττοομμαα  εεκκττόόςς  ααυυττώώνν  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι..  ΤΤαα  εεππιιππλλέέοονν  σσττεελλέέχχηη  ((φφρροοννττιισσττέέςς,,  

δδιιεευυθθυυννττέέςς  ΤΤΑΑΑΑ,,  κκ..αα..))  μμπποορροούύνν  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  κκααθθιισσμμέέννοοιι  ππίίσσωω  ααππόό  ττιιςς  δδιιααφφηημμιισσττιικκέέςς  ππιινναακκίίδδεεςς  ππίίσσωω  ααππόό  

ττοουυςς  χχώώρροουυςς  σσέέρρββιιςς  

  11..33..55..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδιιααππιισσττωωθθεείί  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  όόττιι  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν  ππάάγγκκοο  

άάττοομμοο  ττοο  οοπποοίίοο  δδεενν  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ααυυττόό,,  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποομμαακκρρύύννεεττααιι  ααμμέέσσωωςς  κκααιι  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  νναα  

ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττιιςς  ΕΕκκθθέέσσεειιςς  ττοουυ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  ττοουυ  ΑΑ’’  δδιιααιιττηηττήή..  ΣΣττιιςς  ΕΕκκθθέέσσεειιςς  ααυυττέέςς  ππρρέέππεειι  νναα  

ααννααφφέέρρεεττααιι  κκααιι  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκαατταασσττρρααττήήγγηησσηηςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  ααυυττοούύ  ((δδιιααφφοορράά  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττααυυττόόττηηττααςς  μμεε  

ττοο  άάττοομμοο  πποουυ  ττηηνν  φφέέρρεειι,,  εεππεειισσόόδδιιαα  ααππόό  τταα  άάττοομμαα  ααυυττάά  κκλλππ))..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδιιααππιισσττωωθθεείί  όόττιι  άάττοομμοο  

ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν  ππάάγγκκοο  ΟΟμμάάδδααςς,,  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  ΔΔεελλττίίοο  ττααυυττόόττηηττααςς  άάλλλλοουυ  ααττόόμμοουυ,,  ττόόττεε  ττοο  ΔΔεελλττίίοο  ααυυττόό  

αανναακκααλλεείίττααιι  μμέέχχρριι  ττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001111--22001122  κκααιι  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εεκκδδοοθθεείί  άάλλλλοο  ααππόό  ττοο  

άάττοομμοο  πποουυ  ττοο  έέφφεερρεε..  

        11..33..66..    ΌΌλλαα  τταα  ΤΤΑΑΑΑ  ττωωνν  ΣΣωωμμααττεείίωωνν  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--

22001122,,  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοσσττεείίλλοουυνν  μμέέχχρριι  ττηηνν  ΔΔεευυττέέρραα  2266  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  22001111  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  

((ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑΤΤΕΕΠΠΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟ,,  ΙΙΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ)),,  τταα  σσχχεεττιικκάά  ααπποοδδεειικκττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ((γγιιαα  όόσσεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααυυττόό  

ααππααιιττεείίττααιι))  κκααιι  μμιιαα  ππρρόόσσφφααττηη  φφωωττοογγρρααφφίίαα,,  γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττωωνν  ΔΔεελλττίίωωνν  ΤΤααυυττόόττηηττααςς..  ΚΚάάθθεε  εεππιιππλλέέοονν  

δδήήλλωωσσηη  ήή  ααλλλλααγγήή  ααττόόμμοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ΤΤΡΡΕΕΙΙΣΣ  ((33))  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  κκάάθθεε  

ααγγώώνναα..  ΦΦυυσσιικκάά  δδεενν  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκόό  νναα  δδηηλλωωθθοούύνν  ΟΟΛΛΕΕΣΣ  οοιι  ιιδδιιόόττηηττεεςς  ττωωνν  ααττόόμμωωνν  πποουυ  θθαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  

σσττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  ττωωνν  ΟΟμμάάδδωωνν..  ΤΤαα  ΣΣωωμμααττεείίαα  μμπποορροούύνν  νναα  δδηηλλώώσσοουυνν  γγιιαα  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  μμέέχχρριι  

ππέέννττεε  ((55))  ααλλλλααγγέέςς  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττοο  ππρρόόσσωωπποο  ττοουυ  έέφφοορροουυ  ττηηςς  οομμάάδδααςς  κκααιι  δδυυοο  ((22))  ααλλλλααγγέέςς  γγιιαα  κκάάθθεε  

έένναα  ααππόό  τταα  υυππόόλλοοιιππαα  ππρροοααννααφφεερρθθέένντταα  άάττοομμαα  ((εεκκττόόςς  ττοουυ  ΑΑ’’  κκααιι  ΒΒ’’  ΠΠρροοπποοννηηττήή)),,  ππάάνντταα  μμεε  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  

ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς..  

  11..33..77..  ΟΟιι  ΠΠρροοπποοννηηττέέςς  ττωωνν  ΤΤΑΑΑΑ  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττηηνν  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--

22001122,,  υυπποοχχρρεεώώννοοννττααιι  νναα  ππααρρεευυρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  κκάάθθεε  εεννηημμεερρωωττιικκήή  σσυυννάάννττηησσηη,,  όόπποοττεε  ααυυττήή  κκααλλεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  

ΕΕΣΣΑΑΠΠ  μμιιαα  εεββδδοομμάάδδαα  εεννωωρρίίττεερραα..  ΑΑδδιικκααιιοολλόόγγηηττηη  ππααρρααββίίαασσηη  ττοουυ  όόρροουυ  ααυυττοούύ,,  θθαα  εεππιιφφέέρρεειι  κκααιι  ττηηνν  

ααννττίίσσττοοιιχχηη  χχρρηημμααττιικκήή  πποοιιννήή  ττωωνν  χχιιλλίίωωνν  εευυρρώώ  ((11..000000  €€)),,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  
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22::    ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  --  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  
  22..11      ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ    

        22..11..11..  ΤΤαα  σσωωμμααττεείίαα  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  

ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  ττηη  ΔΔήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  μμέέχχρριι  ττηηνν  ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΗΗ  77  ΣΣΕΕΠΠΤΤΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  

22001111  

  22..11..22..  ΗΗ  δδήήλλωωσσηη  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ππρρωωττόόττυυππηη,,  υυπποογγεεγγρρααμμμμέέννηη  ααππόό  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττοουυ  

ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..,,  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ττοο  όόννοομμαα  θθαα  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττηηνν  φφόόρρμμαα,,  μμααζζίί  μμεε  ττηηνν  σσφφρρααγγίίδδαα  ττοουυ  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..//ΣΣωωμμααττεείίοουυ..    

  22..11..33..  ΗΗ  ΔΔήήλλωωσσηη  ΣΣυυμμμμεεττοοχχήήςς  ααννααφφέέρρεειι  όόττιι  ττοο  ΣΣωωμμααττεείίοο  ααπποοδδέέχχεεττααιι  ααννεεππιιφφύύλλαακκτταα  ττοουυςς  όόρροουυςς  

ααυυττήήςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς,,  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν,,  

ττωωνν  λλοοιιππώώνν  κκααννοοννιισσμμώώνν  κκααιι  ττοουυ  ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  ππρροοσσχχωωρρώώννττααςς  ααννεεππιιφφύύλλαακκτταα  σσεε  ααυυττάά..  

ΠΠεερρααιιττέέρρωω,,  όόττιι  ρρηηττάά  σσυυννοομμοολλοογγεείί  κκααιι  ααπποοδδέέχχεεττααιι  ττηηνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ττωωνν  δδιικκααιιοοδδοοττιικκώώνν  

οορργγάάννωωνν  ττοουυ  νν..22772255//9999  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  ττωωνν  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  δδιιααφφοορρώώνν  ττοουυ  ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  

δδιιααλλααμμββααννόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  3355  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκaaιι  ττηηνν  ααππααγγόόρρεευυσσηη  ττηηςς  ππρροοσσφφυυγγήήςς  σστταα  πποολλιιττιικκάά  

δδιικκαασσττήήρριιαα..  ΣΣωωμμααττεείίοο  μμέέλλοοςς  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  ττοο  οοπποοίίοο  δδιι’’  οοιιοουυδδήήπποοττεε  ττρρόόπποουυ  ππααρρααββεείί  ττηηνν  εεκκ  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  

ρρήήττρρααςς  ππρροοσσχχωωρρήήσσεεωωςς  υυπποοχχρρέέωωσσήή  ττοουυ,,  ππααρρααππέέμμππεεττααιι  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ((σσττηη  λλήήψψηη  ττηηςς  

οοπποοίίααςς  δδεενν  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  οο  εεκκππρρόόσσωωππόόςς  ττοουυ))  εεννώώππιιοονν  ττοουυ  ααρρμμοοδδίίοουυ  ΜΜΠΠΔΔΟΟ,,  γγιιαα  δδυυσσφφήήμμιισσηη  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς  

κκααιι  ππεερρααιιττέέρρωω  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ππεειιθθααρρχχιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  κκαατταασσττααττιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..    

  22..11..44..  ΗΗ  ΔΔήήλλωωσσηη  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννοοδδεεύύεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕιιδδιικκήή  ΦΦόόρρμμαα  ΔΔήήλλωωσσηηςς  ΓΓηηππέέδδοουυ  κκααιι  ΈΈγγγγρρααφφοο  

ΠΠααρρααχχώώρρηησσηηςς  ττοουυ  ΓΓυυμμνναασσττηηρρίίοουυ  ––  έέδδρραα  ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

πποουυ  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  ττοο  έέγγγγρρααφφοο  ππααρρααχχώώρρηησσηηςς,,  ηη  ΔΔήήλλωωσσηη  θθαα  ππααρρααλλααμμββάάννεεττααιι  μμεε  εεππιιφφύύλλααξξηη..  ΤΤοο  ΈΈγγγγρρααφφοο  

ππααρρααχχώώρρηησσηηςς  ττοουυ  γγυυμμνναασσττηηρρίίοουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  κκααττααττεεθθεείί  οοππωωσσδδήήπποοττεε  μμέέχχρριι  ττρρεειιςς  ((33))  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  

ααππόό  ττηηνν  κκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  ηη  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  δδεενν  

σσυυννοοδδεεύύεεττααιι  ααππόό  ττοο  ααννωωττέέρρωω  έέγγγγρρααφφοο,,  ττοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  εεξξοουυσσιιοοδδοοττεείί  ττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  νναα  οορρίίζζεειι,,  κκααττάά  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττηηςς,,  ττοο  

εεκκάάσσττοοττεε  κκααττάάλλλληηλλοο  γγήήππεεδδοο  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυ..    

  22..11..55..  ΤΤαα  ΤΤΑΑΑΑ  ππρρέέππεειι  νναα  δδηηλλώώσσοουυνν  κκααιι  δδεεύύττεερροο  γγήήππεεδδοο  --  22ηη  έέδδρραα  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  κκάάπποοιιωωνν  

ααγγώώννωωνν  υυψψηηλλοούύ  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς  ήή  λλόόγγωω  κκωωλλύύμμααττοοςς  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  έέδδρρααςς  ττοουυςς..  ΗΗ  χχρρήήσσηη  ττηηςς  22ηηςς  έέδδρρααςς  

γγίίννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  σσύύμμφφωωννηη  γγννώώμμηη  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..    

  22..11..66..  ΌΌλλαα  τταα  σσωωμμααττεείίαα  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέένναα  νναα  σσττεείίλλοουυνν  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ττοο  ααρργγόόττεερροο  μμέέχχρριι  1100  ηημμέέρρεεςς  

ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηνν  ΆΆδδεειιαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ααθθλληηττιικκήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ήή  ββεεββααίίωωσσηη  ττηηςς  

ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  όόττιι  υυφφίίσσττααττααιι  άάδδεειιαα  κκααιι  ηη  εεγγκκααττάάσστταασσηη  λλεειιττοουυρργγεείί  ννόόμμιιμμαα..  ΗΗ  άάδδεειιαα  

λλεειιττοουυρργγίίααςς  ααπποοττεελλεείί  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  5566αα  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  γγιιαα  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  άάδδεειιααςς  

ττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  
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22..22    ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  

  ΟΟ  κκααθθοορριισσμμόόςς  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττηηςς  ΠΠρρώώττηηςς  ΦΦάάσσηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  θθαα  γγίίννεειι  

μμεε  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  θθαα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  ττοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  ΗΗ  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  γγιιαα  χχρρήήσσηη  εειιδδιικκώώνν  

κκλλεειιδδααρρίίθθμμωωνν  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  ππρροοββοολλήήςς,,  αασσφφάάλλεειιααςς  κκααιι  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς..    

33..  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  
  33..11  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  

  ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122    θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  

ιισσχχύύοοννττεεςς  ΔΔιιεεθθννεείίςς  ΚΚααννοοννιισσμμοούύςς  ΠΠεεττοοσσφφααίίρριισσηηςς  ττηηςς  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  ((FFIIVVBB))..    

  ΤΤοο  ππλλήήρρεεςς  ππρρωωττόόττυυπποο  κκεείίμμεεννοο  ττωωνν  ννέέωωνν  κκααννοοννιισσμμώώνν  σσττηηνν  ττεελλιικκήή  μμοορρφφήή  ττοουυςς,,  ττοο  ππααρράάρρττηημμαα  μμεε  

τταα  δδιιααγγρράάμμμμαατταα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  οοδδηηγγίίεεςς  ττηηςς  FFIIVVBB,,  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττηηςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  ΔΔιιααιιττηηττώώνν  

ΒΒόόλλεεϊϊ  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((wwwwww..ooddbbee..ggrr))  

  ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122,,  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  μμεε  ττοο  

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόό  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς  ((ee--ssccoorreesshheeeett))  

  

  33..22..  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

  33..22..11..  ΤΤοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί  σσεε  δδύύοο  ΦΦάάσσεειιςς::  

••  ΑΑ’’  ΦΦΑΑΣΣΗΗ  --  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΣΣ  

••  ΒΒ’’  ΦΦΑΑΣΣΗΗ  --  PPLLAAYY  OOFFFFSS  &&  PPLLAAYY  OOUUTTSS    

    

  33..22..22..  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΣΣ    

  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  θθαα  ααγγωωννιισσττοούύνν  σσεε  ππρρωωττάάθθλληημμαα  δδύύοο  ((22))  γγύύρρωωνν  μμεε  ββααθθμμοολλοογγίίαα  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  

ππρρόόγγρρααμμμμαα  πποουυ  θθαα  ππρροοκκύύψψεειι  μμεεττάά  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  θθαα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  ηη  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  ΜΜεεττάά  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ααυυττοούύςς  

κκααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηη  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ((άάρρθθρροο  33..44..11))  ooιι  οομμάάδδεεςς  κκααττααττάάσσσσοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  11ηη  έέωωςς  ττηηνν  1122ηη  θθέέσσηη..  
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  33..22..33..  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΦΦΑΑΣΣΗΗ  --  PPLLAAYY  OOFFFFSS  &&  PPLLAAYY  OOUUTTSS  

  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  θθαα  ααγγωωννιισσττοούύνν  σσεε  ααγγώώννεεςς  PPllaayy--ooffffss  ωωςς  εεξξήήςς::    
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  ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  11ηηςς  φφάάσσηηςς  θθαα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι,,  εεννααλλλλάάξξ  σσττιιςς  έέδδρρεεςς  ττωωνν  δδυυοο  οομμάάδδωωνν,,  μμέέχχρριι  

ττηηνν  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  δδυυοο  ((22))  ννιικκώώνν  ((μμηη  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττηηςς  

κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ)),,  μμεε  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  έέδδρρααςς  ττηηςς  κκααλλύύττεερρηηςς,,  ββααθθμμοολλοογγιικκάά,,  οομμάάδδααςς..    

  ΟΟιι  ΤΤεελλιικκοοίί  ααγγώώννεεςς  γγιιαα  ττηηνν  11ηη  κκααιι  22ηη  θθέέσσηη)),,  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  μμέέχχρριι  ττηηνν  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  

ττρριιώώνν  ((33))  ννιικκώώνν  ((μμηη  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ))..    

  ΟΟιι  δδυυοο  ((22))  ππρρώώττοοιι  ααγγώώννεεςς  ττωωνν  ττεελλιικκώώνν  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  πποουυ  

ττεερρμμάάττιισσεε  σσττηηνν  ψψηηλλόόττεερρηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ΚΚααννοοννιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ,,  οοιι  δδυυοο  ((22))  εεππόόμμεεννοοιι  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  

οομμάάδδααςς  πποουυ  ττεερρμμάάττιισσεε  σσττηηνν  χχααμμηηλλόόττεερρηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ΚΚααννοοννιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ  κκααιι  οο  ππέέμμππττοοςς  

ααγγώώννααςς  ((εεάάνν  χχρρεειιαασσττεείί))  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  πποουυ  ττεερρμμάάττιισσεε  σσττηηνν  ψψηηλλόόττεερρηη  θθέέσσηη  ττηηςς  

ΚΚααννοοννιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ  

  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  θθαα  ηηττττηηθθοούύνν  σσττοουυςς  δδυυοο  ηημμιιττεελλιικκοούύςς  ααγγώώννεεςς,,  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  σσεε  ααγγώώννεεςς  πποουυ  θθαα  

δδιιεεξξάάγγοοννττααιι,,  εεννααλλλλάάξξ  σσττιιςς  έέδδρρεεςς  ττωωνν  δδυυοο  οομμάάδδωωνν,,  μμέέχχρριι  ττηηνν  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  δδυυοο  ((22))  ννιικκώώνν  ((μμηη  

σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ)),,  μμεε  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  έέδδρρααςς  

ττηηςς  κκααλλύύττεερρηηςς,,  ββααθθμμοολλοογγιικκάά,,  οομμάάδδααςς..  ΗΗ  ννιικκήήττρριιαα  ττηηςς  σσεειιρράάςς  ααυυττήήςς  θθαα  κκααττααλλάάββεειι  ττηηνν  33ηη  θθέέσσηη  

ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  εεννώώ  οο  ηηττττηημμέέννοοςς  θθαα  ααγγωωννιισσττεείί  σσεε  ααππλλόό  ααγγώώνναα  μμεε  ττηηνν  οομμάάδδαα  πποουυ  θθαα  

κκααττααλλάάββεειι  ττηηνν  11ηη  θθέέσσηη  σσττοο  γγκκρροουυππ  55--88..  

  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  θθαα  κκααττααλλάάββοουυνν  ττηηνν  55ηη  έέωωςς  κκααιι  ττηηνν  88ηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ΚΚααννοοννιικκήήςς  ΠΠεερριιόόδδοουυ,,  θθαα  

ααγγωωννιισσττοούύνν  σσεε  έένναανν  όόμμιιλλοο,,    πποουυ  θθαα  φφιιλλοοξξεεννηηθθεείί  σσττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  οομμάάδδααςς  πποουυ  θθαα  κκααττααλλάάββεειι  ττηηνν  55ηη  θθέέσσηη  σσττηηνν  

κκααννοοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  κκααιι  σσεε  ««ννοοκκ  άάοουυττ  ααγγώώννεεςς»»,,  ωωςς  εεξξήήςς::    

55οοςς  ––  88οοςς  &&  66οοςς  ––  77οοςς    

  ΟΟιι  δδυυοο  ννιικκηηττέέςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  θθαα  ααγγωωννιισσττοούύνν  σσττοονν  ««ττεελλιικκόό»»  ττοουυ  γγκκρροουυππ..  ΟΟ  ηηττττηημμέέννοοςς  θθαα  

κκααττααλλάάββεειι  ττηηνν  66ηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς,,  εεννώώ  οοιι  δδυυοο  ηηττττηημμέέννοοιι  ττωωνν  ππρρώώττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  θθαα  

κκααττααλλάάββοουυνν  ττηηνν  77ηη  κκααιι  88ηη  θθέέσσηη,,  μμεε  ββάάσσηη  ττηηνν  θθέέσσηη  ττοουυςς  σσττηηνν  κκααννοοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  ((ττηηνν  77ηη  θθέέσσηη  οο  κκααλλύύττεερροοςς  

ββααθθμμοολλοογγιικκάά))  ..  

  ΟΟ  ννιικκηηττήήςς  ττοουυ  γγκκρροουυππ  55--88,,  θθαα  ααννττιιμμεεττωωππίίσσεειι  ττηηνν  ηηττττηημμέέννηη  οομμάάδδαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  γγιιαα  ττηηνν  33ηη  θθέέσσηη,,  σσεε  

ααππλλόό  ααγγώώνναα  πποουυ  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί  σσττηηνν  έέδδρραα  ττοουυ  ννιικκηηττήή  ττοουυ  γγκκρροουυππ  55--88..  ΗΗ  ννιικκήήττρριιαα  οομμάάδδαα  θθαα  

κκααττααλλάάββεειι  ττηηνν  44ηη  θθέέσσηη  κκααιι  ηη  ηηττττηημμέέννηη  ττηηνν  55ηη  θθέέσσηη  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ττηηςς  ΤΤεελλιικκήήςς  ΚΚααττάάττααξξηηςς..  

  PPLLAAYY  OOUUTTSS  γγιιαα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  99ηη  έέωωςς  1111ηη    

  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  δδιιααφφοορράά  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  99ηηςς  κκααιι  1100ηηςς  οομμάάδδααςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  δδιιααφφοορράά  

μμεεττααξξύύ  ττηηςς  1100ηηςς  κκααιι  ττηηςς  1111ηηςς  οομμάάδδααςς  μμεεττάά  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττηηςς  ΚΚααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  εείίννααιι  μμιικκρρόόττεερρηη  

ααππόό  77  ββααθθμμοούύςς  ((66,,55,,44,,33,,22,,11  ββααθθμμοοίί)),,  οοιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  θθαα  κκααττααλλάάββοουυνν  ττηηνν  99ηη,,  1100ηη  κκααιι  1111ηη  θθέέσσηη  θθαα  

ααγγωωννιισσττοούύνν  σσεε  ππρρωωττάάθθλληημμαα  δδύύοο  γγύύρρωωνν  μμεε  ββααθθμμοολλοογγίίαα,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  πποουυ  θθαα  ππρροοκκύύψψεειι  
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μμεεττάά  ττηηνν  κκλλήήρρωωσσηη  ((οοιι  ααρριιθθμμοοίί  ααννααφφέέρροουυνν  ααυυττοούύςς  πποουυ  θθαα  λλάάββεειι  κκάάθθεε  οομμάάδδαα  σσττηηνν  κκλλήήρρωωσσηη))  όόππωωςς  

ππααρραακκάάττωω::  

22  ––  33,,  11  ––  22,,  33  ––  11  ((ΑΑ’’  ΓΓύύρροοςς))  κκααιι  33  ––  22,,  22  ––  11,,  11  ––  33  ((ΒΒ’’  ΓΓύύρροοςς))  

  ΗΗ  κκάάθθεε  οομμάάδδαα  πποουυ  θθαα  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ααυυττοούύςς  μμεεττααφφέέρρεειι  ττηη  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ((ββααθθμμοοίί,,  σσεεττςς,,  

ππόόννττοοιι))  πποουυ  κκααττέέκκττηησσεε  σσττηηνν  11ηη  ΦΦάάσσηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  σσττηηνν  ββααθθμμοολλοογγίίαα  ααυυττήήνν  ((11ηηςς  ΦΦάάσσηηςς))  θθαα  

ππρροοσσττίίθθεεττααιι  ηη  ββααθθμμοολλοογγίίαα    ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττηηςς  22ηηςς  ΦΦάάσσηηςς..  

  ΜΜεεττάά  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ααυυττοούύςς  κκααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηη  ββααθθμμοολλοογγίίαα  οοιι  οομμάάδδεεςς  κκααττααττάάσσσσοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  99ηη  

έέωωςς  ττηηνν  1111ηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ΤΤεελλιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122..    

  ΌΌτταανν,,  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  μμιιννιι--ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ηη  δδιιααφφοορράά  μμεεττααξξύύ  ττηηςς  

22ηηςς  κκααιι  ττηηςς  33ηηςς  οομμάάδδααςς  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  κκααλλυυφφθθεείί  ααππόό  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  πποουυ  ααπποομμέέννοουυνν  ((ππ..χχ..  22  

ααγγωωννιισσττιικκέέςς  ππρριινν  ττηηνν  λλήήξξηη  ηη  δδιιααφφοορράά  μμεεττααξξύύ  22οουυ  κκααιι  33οουυ  εείίννααιι  εεππττάά  {{77}}  ββααθθμμοοίί)),,  δδεενν  θθαα  

δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  πποουυ  ααπποομμέέννοουυνν..        

  ΗΗ  οομμάάδδαα  πποουυ  θθαα  κκααττααλλάάββεειι  ττηηνν  33ηη  θθέέσσηη  σσεε  ααυυττόό  ττοο  ΜΜίίννιι--  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα,,  θθαα  κκααττααλλάάββεειι  

ττηηνν    1111ηη  θθέέσσηη  σσττηηνν  ΤΤεελλιικκήή  ΚΚααττάάττααξξηη  κκααιι  θθαα  υυπποοββιιββαασσττεείί  σσττηηνν  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήή  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΑΑννδδρρώώνν  

ππεερριιόόδδοουυ  22001122--22001133..  

  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  δδιιααφφοορράά  μμεεττααξξύύ  99οουυ  κκααιι  1111οουυ  εείίννααιι  1100    ήή  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ββααθθμμοοίί  ((1100,,  

1111..1122  κκ..οο..κκ..)),,  οο    99οοςς    εεξξααιιρρεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττωωνν  PPllaayy--OOuuttss..  

  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  δδιιααφφοορράά  μμεεττααξξύύ  99οουυ  κκααιι  1100οουυ  εείίννααιι  77  ήή  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ββααθθμμοοίί  ((77,,88  

κκ..οο..κκ..)),,  οο    99οοςς    εεξξααιιρρεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττωωνν  PPllaayy--OOuuttss..  

  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  δδιιααφφοορράά  μμεεττααξξύύ  1100οουυ  κκααιι  1111οουυ  εείίννααιι  μμιικκρρόόττεερρηη  ααππόό  77  ββααθθμμοοίί  ((66,,55,,44,,33,,22,,11,,  

ββααθθμμοοίί)),,  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  ααγγώώννεεςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδυυοο  ααυυττώώνν  οομμάάδδωωνν  ((1100οοςς  --1111οοςς  )),,  εεννααλλλλάάξξ  σσττιιςς  έέδδρρεεςς  ττωωνν  δδυυοο  

οομμάάδδωωνν,,  μμέέχχρριι  ττηηνν  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττρριιώώνν  ((33))  ννιικκώώνν  ((μμηη  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  

ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ)),,  μμεε  ππλλεεοοννέέκκττηημμαα  έέδδρρααςς  ττηηςς  κκααλλύύττεερρηηςς,,  ββααθθμμοολλοογγιικκάά,,  οομμάάδδααςς..  

  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  δδιιααφφοορράά  μμεεττααξξύύ  1100οουυ  κκααιι  1111οουυ  εείίννααιι  77  ήή  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ββααθθμμοοίί  ((77,,88  

κκ..οο..κκ..)),,  δδεενν  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  ααγγώώννεεςς  PPllaayy  OOuuttss  κκααιι  ηη  1111ηη  οομμάάδδαα  θθαα  υυπποοββιιββαασσττεείί  σσττηηνν  ΑΑ22  

  33..22..44..  ΥΥΠΠΟΟΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ    

  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  πποουυ  θθαα  κκααττααλλάάββοουυνν  ττηηνν  1111ηη  κκααιι  ττηηνν  1122ηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ΤΤεελλιικκήήςς  ΒΒααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς,,  

υυπποοββιιββάάζζοοννττααιι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ΑΑ22  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  22001122--22001133..    
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  33..33..  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΥΥΠΠΕΕΛΛΛΛΑΑ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΗΗΣΣ  

  33..33..11..  ΣΣττοο  CChhaammppiioonnss  LLeeaagguuee  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001122--22001133  θθαα  ααγγωωννιισσθθεείί  οο  ΠΠρρωωττααθθλληηττήήςς  κκααιι  οο  

ΔΔεευυττεερρααθθλληηττήήςς  ττηηςς  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΑΑ11  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122..  

    33..33..22..  ΟΟ  ΚΚυυππεελλλλοούύχχοοςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  22001111--22001122  κκααιι  ηη  οομμάάδδαα  πποουυ  θθαα  κκααττααλλάάββεειι  ττηηνν  33ηη  θθέέσσηη  ττηηςς  

ττεελλιικκήήςς  ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς,,  θθαα  ααγγωωννιισσθθοούύνν  σσττοο  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ΚΚύύππεελλλλοο  CCEEVV  CCuupp  22001122--22001133..  ΑΑνν  

ΚΚυυππεελλλλοούύχχοοςς  ααννααδδεειιχχθθεείί  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  οομμάάδδεεςς  πποουυ  θθαα  κκααττααλλάάββοουυνν  ττηηνν  11ηη  ήή  22ηη  θθέέσσηη  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  

VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122,,  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  σστταα  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκάά  ΚΚύύππεελλλλαα  22001122--22001133  ((δδυυοο  θθέέσσεειιςς  σσττοο  

CCEEVV  CCuupp  κκααιι  μμιιαα  θθέέσσηη  σσττοο  CChhaalllleennggee  CCuupp))  θθαα  κκααττααλλάάββοουυνν  κκααττάά  σσεειιρράά  οοιι  εεππόόμμεεννεεςς  οομμάάδδεεςς  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  

ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122..  

  ΗΗ  οομμάάδδαα  πποουυ  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  σσττοονν  ττεελλιικκόό  ττοουυ  ΚΚυυππέέλλλλοουυ,,  δδεενν  εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  κκααιι  ααυυττόόμμαατταα  ττηηνν  

σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττηηςς  σσττοο  CCEEVV  CCuupp..    

  33..44..  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

  33..44..11..  ΣΣττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  κκααννοοννιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  οοιι  οομμάάδδεεςς  ββααθθμμοολλοογγοούύννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

••  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ννίίκκηηςς  μμεε  33--00  ήή  33--11  σσεεττ::  33  ββααθθμμοοίί  

••  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ννίίκκηηςς  μμεε  33--22  σσεεττ::  22  ββααθθμμοοίί  

••  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ήήττττααςς  μμεε  33--22  σσεεττ::  11  ββααθθμμόό  

••  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ήήττττααςς  μμεε  33--00  ήή  33--11  σσεεττ::  00  ββααθθμμοοίί  

  33..44..22..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιι’’  οοιιοουυδδήήπποοττεε  ττρρόόπποουυ  ππααρρααββίίαασσηηςς    κκααιι  μμηη  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηηςς  σστταα  

ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  55..11..33..  ((έέλλλλεειιψψηη  γγιιααττρροούύ  ααγγώώνναα)),,    55..11..99  ((έέλλλλεειιψψηη  

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν  γγιιαα  ττοο  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόό  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς))  55..22..11..  ((99  ααθθλληηττέέςς  σσττοονν  

ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο))  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ππρροοκκήήρρυυξξηηςς  ππρροοκκύύππττεειι  ««ααππώώλλεειιαα  ααγγώώνναα»»  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  

ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ΕΕ  σσττοο  άάρρθθρροο  2211  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  κκααιι  οο  

ααγγώώννααςς  κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  υυππέέρρ  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  ((σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  έέλλλλεειιψψηηςς  γγιιααττρροούύ  ήή  ΗΗ//ΥΥ))  ήή  

ττηηςς  ννόόμμιιμμαα  εεμμφφααννιισσθθεείίσσηηςς  οομμάάδδααςς  ((σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εελλλλιιπποούύςς  ααρριιθθμμοούύ  ααθθλληηττώώνν)),,  μμεε  σσκκοορρ  33  ––  00  σσεεττ  κκααιι  7755  ––  

00  ππόόννττοουυςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  άάφφιιξξηηςς  ττοουυ  γγιιααττρροούύ  ττοουυ  ααγγώώνναα  σστταα  χχρροοννιικκάά  ππεερριιθθώώρριιαα  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  κκααιι  

μμόόννοο  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  ααννωωττέέρρααςς  ββίίααςς,,  ηη  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  μμέέσσωω  ττωωνν  ννοομμίίμμωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττηηςς,,  μμπποορρεείί  νναα  εεππιιττρρέέψψεειι  ττηηνν  

έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΗΗ  εεννττοολλήή  δδίίννεεττααιι  σσττοονν  ΑΑ’’  ΔΔιιααιιττηηττήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  μμέέσσωω  ττοουυ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  ΗΗ  

ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  οορρίίσσεειι  γγιιααττρρόό  εεππιιλλοογγήήςς  ττηηςς,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  έέγγκκααιιρρηηςς  άάφφιιξξηηςς  ττοουυ  γγιιααττρροούύ  

ααγγώώνναα..  ΣΣεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ττοο  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ  θθαα  εεππιιββααρρυυννθθεείί  ττοο  σσχχεεττιικκόό  κκόόσσττοοςς..  

33..44..33..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  ππααρράάββαασσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  55..44..66..11  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ((ααννττιικκααννοοννιικκόόττηητταα  

γγηηππέέδδοουυ  --  εεμμππόόδδιιαα  σσττηηνν  εελλεεύύθθεερρηη  ζζώώννηη,,  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  ύύππααρρξξηη  ααννααππλληηρρωωμμααττιικκοούύ  φφιιλλέέ  &&  ααννττεεννώώνν  σσττηηνν  

γγρρααμμμμααττεείίαα  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  ύύππααρρξξηη  δδύύοο  ((22))  εειιδδιικκώώνν  ««γγιιλλέέκκωωνν»»  γγιιαα  τταα  λλίίμμππεερροο  
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σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααννττιικκααττάάσστταασσηηςς  ττωωνν  ββαασσιικκώώνν  λλίίμμππεερροο,,  ύύππααρρξξηη  χχεειιρροοκκίίννηηττοουυ  ππίίνναακκαα  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν))  

ππρροοκκύύππττεειι  ««ααππώώλλεειιαα  ααγγώώνναα»»  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ΕΕ  σσττοο  άάρρθθρροο  2211  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  

ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  κκααιι  οο  ααγγώώννααςς  κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  υυππέέρρ  ττηηςς  

φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  μμεε  σσκκοορρ  33  ––  00  σσεεττ  κκααιι  7755  ––  00  ππόόννττοουυςς..  ΤΤοο  ίίδδιιοο  σσυυμμββααίίννεειι,,  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

ααππώώλλεειιααςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  πποουυ  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ΕΕ  άάρρθθρροο  2222  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  

ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν..  

33..44..44..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  κκάάπποοιιοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  υυππεερρββεείί  ττιιςς  ττρρεειιςς  ((33))  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ααππώώλλεειιααςς    ααγγώώνναα,,  ττόόττεε  

ααππόό  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  φφοορράά  κκάάθθεε  ««ααππώώλλεειιαα  ααγγώώνναα»»  ιισσοοδδυυννααμμεείί  μμεε  μμηηδδεεννιισσμμόό  ττοουυ  σσττοονν  κκάάθθεε  ααγγώώνναα,,  υυππόό  ττηηνν  

έέννννοοιιαα  ττηηςς  μμηη  ππααρροουυσσίίααςς  ττοουυ  ((άάρρθθρροο  2222  ππεερρ..  αα  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  

ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν))  μμεε  όόλλεεςς  ττιιςς  εεννττεεύύθθεενν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ββααθθμμοολλοογγιικκέέςς  σσυυννέέππεειιεεςς..  

  33..44..55..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ιισσοοββααθθμμίίααςς  οομμάάδδωωνν  λλααμμββάάννοοννττααιι  υυππόόψψηη  κκααττάά  σσεειιρράά::  

11..  ΟΟιι  ΝΝίίκκεεςς  ––  ΉΉττττεεςς  ττωωνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ααγγώώννωωνν  

22..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ίίδδιιοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ννιικκώώνν--ηηττττώώνν,,  οοιι  ββααθθμμοοίί  ττωωνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ααγγώώννωωνν,,  μμεε  ττοο  

σσύύσσττηημμαα  πποουυ  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  33..44..11..  ((33--22--11--00  ββααθθμμοοίί))  

33..  ΟΟ  λλόόγγοοςς    ττοουυ  κκλλάάσσμμααττοοςς  ττωωνν  σσεεττ  ττωωνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ααγγώώννωωνν  

44..  ΟΟ  λλόόγγοοςς    ττοουυ  κκλλάάσσμμααττοοςς  ττωωνν  ππόόννττωωνν  ττωωνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ααγγώώννωωνν  

55..  ΟΟιι  σσυυννοολλιικκέέςς  ΝΝίίκκεεςς  ––  ΉΉττττεεςς  σσττηηνν  ΚΚααννοοννιικκήή  ΠΠεερρίίοοδδοο  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ιισσοοββααθθμμίίααςς  μμεεττάά  κκααιι  ααππόό  όόλλαα  τταα  ππρροοηηγγοούύμμεενναα,,  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ααγγώώννααςς  κκααττάάττααξξηηςς  

44::  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΑΑ  --  ΕΕΠΠΑΑΘΘΛΛΑΑ  
  ΣΣττηηνν    ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιαα  ΟΟμμάάδδαα  θθαα  ααπποοννεεμμηηθθεείί  ΚΚύύππεελλλλοο  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  μμεε  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  

ααννααγγρράάφφεεττααιι  οο  χχοορρηηγγόόςς  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  σσττιιςς  όόψψεειιςς  ττοουυ  εεππάάθθλλοουυ,,  εεννώώ::  

  ΣΣττιιςς    οομμάάδδεεςς  πποουυ  θθαα  κκααττααλλάάββοουυνν  ττηηνν  11ηη,,  22ηη  κκααιι  33ηη  θθέέσσηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  θθαα  ααπποοννεεμμηηθθοούύνν  ααππόό  

ττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ααννττίίσσττοοιιχχαα  τταα  εεξξήήςς::  

••  11ηη  θθέέσσηη::  ΕΕππίίχχρρυυσσαα  μμεεττάάλλλλιιαα  κκααιι  δδιιππλλώώμμαατταα    σσττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  κκααιι  τταα  σσττεελλέέχχηη  ττοουυ  ΤΤΑΑΑΑ    

••  22ηη  θθέέσσηη::  ΕΕππάάρργγυυρραα  μμεεττάάλλλλιιαα  κκααιι  δδιιππλλώώμμαατταα  σσττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  κκααιι  τταα  σσττεελλέέχχηη  ττοουυ  ΤΤΑΑΑΑ    

••  33ηη  θθέέσσηη::  ΧΧάάλλκκιινναα  μμεεττάάλλλλιιαα  κκααιι  δδιιππλλώώμμαατταα    σσττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  κκααιι  τταα  σσττεελλέέχχηη  ττοουυ  ΤΤΑΑΑΑ    

  

  ΗΗ  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  μμεε  εειιδδιικκήή  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς,,  μμπποορρεείί  νναα  κκααθθοορρίίσσεειι  εεππιιππλλέέοονν  

κκααττηηγγοορρίίεεςς  ββρρααββεεύύσσεεωωνν  ((σσεε  οομμάάδδεεςς  κκααιι  ααθθλληηττέέςς  ήή  κκααιι  άάλλλλοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς))  
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    55::  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΤΤΑΑ    ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΕΕΧΧΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ      ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ  
    55..11  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΤΤΑΑ  

ΚΚάάθθεε  οομμάάδδαα  έέχχεειι  κκααθθήήκκοονν  νναα  σσέέββεεττααιι  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  ππρροοκκήήρρυυξξηη  κκααιι  ττιιςς  ηημμεερροομμηηννίίεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν  

ττεεθθεείί..  ΕΕκκττόόςς  ααππόό  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΚΚααννοοννιισσμμόόςς  ΠΠααιιδδιιάάςς  κκααιι  ττοο  ΓΓεεννιικκόό  

ΚΚααννοοννιισσμμόό  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ππρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  κκάάθθεε  γγηηππεεδδοούύχχοο  σσωωμμααττεείίοο  έέχχεειι  τταα  ππααρραακκάάττωω  

κκααθθήήκκοονντταα::  

55..11..11..  ΕΕγγγγυυάάττααιι  6600’’  ππρροοππόόννηησσηη  σσττηηνν  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηη  οομμάάδδαα  ττηηνν  ηημμέέρραα  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  εεφφόόσσοονν  

ζζηηττηηθθεείί  ααππόό  ττοο  ΦΦιιλλοοξξεεννοούύμμεεννοο  ΤΤΑΑΑΑ  μμέέχχρριι  ττρρεειιςς  ((33))  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

ααδδυυννααμμίίααςς  ππααρρααχχώώρρηησσηηςς  ππρροοππόόννηησσηηςς  ττηηνν  ίίδδιιαα  ηημμέέρραα  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ττοο  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΤΤΑΑΑΑ  μμπποορρεείί  νναα  

ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  ππρροοππόόννηησσηη  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ηημμέέρραα  ((μμεεττααξξύύ  1177..0000’’  --  2211..0000’’..))  κκααιι  εεφφόόσσοονν  σσυυννααιιννεείί  ττοο  

φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννοο  ΤΤΑΑΑΑ..      ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώννωωνν  μμεε  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  1122..0000’’  έέωωςς  1155..0000’’  ττοο  γγηηππεεδδοούύχχοο  

ΤΤΑΑΑΑ  θθαα  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  ππρροοππόόννηησσηη  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ηημμέέρραα  ((μμεεττααξξύύ  1177..0000’’  --  2211..0000’’..))  ΗΗ  

ππρροοππόόννηησσηη  θθαα  εείίννααιι  σσττοο  γγήήππεεδδοο  ττοουυ  ααγγώώνναα  μμεε  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ααυυττοούύ  ((φφώώτταα,,  δδίίχχττυυ  ααγγώώνναα,,  μμππάάλλεεςς,,  κκααρρόόττσσιι  

γγιιαα  μμππάάλλεεςς,,  σσκκάάλλαα  δδιιααιιττηηττήή,,  ααννττέέννεεςς,,  κκλλππ))..  ΗΗ  ππρροοππόόννηησσηη  ππρρέέππεειι  νναα  ττεελλεειιώώννεειι  ττοο  ααρργγόόττεερροο  66  ώώρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  

εεππίίσσηημμηη  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  σσεε  κκααμμίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  ααρρχχίίζζεειι  ππρριινν  ττιιςς  0099..0000’’  κκααιι  νναα  

οολλοοκκλληηρρώώννεεττααιι  μμεεττάά  ττιιςς  1133..0000’’..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώννωωνν  μμεε  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  1122..0000’’  έέωωςς  1155..0000’’,,  ηη  

ππρροοππόόννηησσηη  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ηημμέέρραα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρρααχχωωρρεείίττααιι  μμεεττααξξύύ  1177..0000’’  --  2211..0000’’..    

  55..11..22..  ΝΝαα  ππααρρέέχχεειι  κκάάθθεε  δδυυννααττήή  εευυκκοολλίίαα  σσττηη  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηη  οομμάάδδαα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  δδιιααμμοοννήή..    

    55..11..33..  ΝΝαα  φφρροοννττίίζζεειι  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  γγιιααττρροούύ  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  

ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  μμιισσήή  ώώρραα  ππρριινν  ττηηνν  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  θθαα  δδηηλλώώννεειι  

ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  σσττοονν  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  ΟΟ  ΑΑ’’  ΔΔιιααιιττηηττήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιμμέέννεειι  γγιιαα  

δδιιάάσσττηημμαα  3300’’  μμεεττάά  ττηηνν  οορριισσμμέέννηη  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  ττηηνν  ππρροοσσέέλλεευυσσηη  ττοουυ  γγιιααττρροούύ..  ΗΗ  μμηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηη  

ττοουυ  γγιιααττρροούύ  κκααιι  μμεεττάά  ττηηνν  ππααρρέέλλεευυσσηη  ττοουυ  δδιιαασσττήήμμααττοοςς  ααυυττοούύ  ((3300’’))  εεππιιφφέέρρεειι  ττιιςς  σσυυννέέππεειιεεςς  πποουυ  

ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  2211  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ππρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  

((ααππώώλλεειιαα  ααγγώώνναα  γγιιαα  ττοο  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..))..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  άάφφιιξξηηςς  ττοουυ  γγιιααττρροούύ  ττοουυ  ααγγώώνναα  σστταα  χχρροοννιικκάά  

ππεερριιθθώώρριιαα  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  κκααιι  μμόόννοο  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  ααννωωττέέρρααςς  ββίίααςς,,  ηη  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  μμέέσσωω  ττωωνν  ννοομμίίμμωωνν  

εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττηηςς,,  μμπποορρεείί  νναα  εεππιιττρρέέψψεειι  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΗΗ  εεννττοολλήή  δδίίννεεττααιι  σσττοονν  ΑΑ’’  ΔΔιιααιιττηηττήή  ττοουυ  

ααγγώώνναα  μμέέσσωω  ττοουυ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  ΗΗ  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  οορρίίσσεειι  γγιιααττρρόό  

εεππιιλλοογγήήςς  ττηηςς,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  έέγγκκααιιρρηηςς  άάφφιιξξηηςς  ττοουυ  γγιιααττρροούύ  ααγγώώνναα..  ΣΣεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη,,  

ττοο  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  θθαα  εεππιιββααρρυυννθθεείί  ττοο  σσχχεεττιικκόό  κκόόσσττοοςς..      

55..11..44..  ΝΝαα  δδιιααθθέέσσοουυνν  ππέέννττεε  ((55))  μμππάάλλεεςς  σσττοονν  ΔΔιιααιιττηηττήή  γγιιαα  ττοονν  ααγγώώνναα,,  ααππόό  ττιιςς  εεππίίσσηημμεεςς  μμππάάλλεεςς  ττοουυ  

ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..    
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55..11..55..  ΝΝαα  υυππάάρρχχοουυνν  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ππέέννττεε  ((55))  ππααιιδδιιάά  οομμοοιιόόμμοορρφφαα  ννττυυμμέένναα  ((TT--sshhiirrtt,,  σσοορρττσσάάκκιι  ήή  

φφόόρρμμαα))  γγιιαα  ττηηνν  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  ττηηςς  μμππάάλλααςς  κκααιι  ττοονν  κκααθθααρριισσμμόό  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ..    ΓΓιιαα  ττοονν  κκααθθααρριισσμμόό  ττοουυ  

ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  σσεε  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  δδιιααθθέέσσιιμμεεςς  55  σσττεεγγννέέςς  ππεεττσσέέττεεςς  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  5500ccmmΧΧ5500ccmm..  

ΗΗ  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  δδιιααθθέέσσεειι  οομμοοιιόόμμοορρφφεεςς  εεμμφφααννίίσσεειιςς  γγιιαα  τταα  ππααιιδδιιάά  ααυυττάά,,  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  

ττωωνν  χχοορρηηγγώώνν  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  ττοουυ  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  

  55..11..66..  ΝΝαα  υυππάάρρχχεειι  ααννθθρρώώππιιννοο  δδυυννααμμιικκόό  ((ΕΕκκφφωωννηηττήήςς  κκααιι  DDJJ))  πποουυ  θθαα  εεφφααρρμμόόζζεειι  ττοο  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο,,  

θθαα  ββάάζζεειι  μμοουυσσιικκήή  όότταανν  δδεενν  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  οο  ααγγώώννααςς  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  θθαα  έέχχεειι  ττηηνν  εευυθθύύννηη  ττωωνν  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  

ηηχχηηττιικκώώνν  μμηηννυυμμάάττωωνν  ττωωνν  χχοορρηηγγώώνν  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  ΓΓιιαα  ττοουυςς  ππααρρααππάάννωω  σσηημμααννττιικκοούύςς  λλόόγγοουυςς  ηη  ηηχχηηττιικκήή  

εεγγκκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  κκάάθθεε  γγηηππέέδδοουυ  θθαα  εελλεεγγχχθθεείί  ααππόό  ττηηνν  εειιδδιικκήή  εεππιιττρροοππήή  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττωωνν  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  

χχώώρρωωνν    

  55..11..77..  ΝΝαα  ππααρρέέχχεειι  εεννσσύύρρμμααττηη  ήή//κκααιι  αασσύύρρμμααττηη  ππρρόόσσββαασσηη  σσττοο  iinntteerrnneett  γγιιαα  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττωωνν  

σσττααττιισσττιικκοολλόόγγωωνν,,  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφωωνν,,  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  ττηηςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ((γγιιαα  ττηηνν  

λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώννοοςς))..  

  55..11..88..  ΝΝαα  ττηηρρεείί  τταα  σσττααττιισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  μμέέσσωω  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  πποουυ  οορρίίζζεεττααιι  κκααιι  

ππααρρααχχωωρρεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  νναα  φφρροοννττίίζζεειι  ττηηνν  ααπποοσσττοολλήή  ττοουυςς  σσττοονν  εειιδδιικκόό  δδιιαακκοομμιισσττήή  πποουυ  θθαα  οορρίίσσεειι  ηη  

ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  ττοο  ααρργγόόττεερραα  2200’’  μμεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΣΣεε  σσυυννεεννννόόηησσηη  μμεε  ττοονν  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  τταα  

σσττααττιισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  μμπποορροούύνν  νναα  ττηηρροούύννττααιι  ααππόό  έένναανν  ααππόό  ττοουυςς  δδυυοο  σσττααττιισσττιικκοολλόόγγοουυςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  άάρρννηησσηηςς  ττήήρρηησσηηςς  ττωωνν  σσττααττιισσττιικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν,,  θθαα  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  χχιιλλίίωωνν  εευυρρώώ  

((11..000000  €€))    

  55..11..99..  ΝΝαα  ππααρρέέχχεειι  ττηηνν  ααππααρρααίίττηηττηη  υυπποοδδοομμήή  ((22  ΣΣττααθθεερροοίί  ήή  ΦΦοορρηηττοοίί  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκοοίί  ΥΥπποολλοογγιισσττέέςς  

((llaappttoopp--  όόχχιι  nnootteebbooookk)),,  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  λλεειιττοουυρργγεείί,,  ααππόό  ττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττοουυ  ΑΑγγώώνναα,,  ττοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  

ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς  ((ee--ssccoorreesshheeeett))    

  55..22  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ  

    55..22..11..  ΤΤηηνν  ώώρραα  πποουυ  οορρίίζζεειι  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  όόττιι  ααρρχχίίζζεειι  οο  ααγγώώννααςς,,  κκάάθθεε  οομμάάδδαα,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττιιςς  

κκααιιρριικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ήή  οοιικκοοννοομμιικκοούύςς  λλόόγγοουυςς,,  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννηη  νναα  έέχχεειι  εεννννέέαα  ((99))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ααθθλληηττέέςς  

έέττοοιιμμοουυςς  ((μμεε  ααθθλληηττιικκήή  ππεερριιββοολλήή)),,  γγιιαα  ττοονν  ααγγώώνναα  πποουυ  τταα  οοννόόμμααττάά  ττοουυςς  ππρρέέππεειι  νναα  γγρρααφφττοούύνν  σσττοο  φφύύλλλλοο  

ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  νναα  ττηηρροούύννττααιι  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  11..22..22  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  

ππρροοκκήήρρυυξξηηςς..  

  55..22..22..  ΠΠεερρίίππττωωσσηη  ππααρρααββίίαασσηηςς  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  σσυυννιισσττάά  ««ααππώώλλεειιαα  ααγγώώνναα»»  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  

ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  2211  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ππρρωωττααθθλληημμάάττωωνν..    

  55..22..33..  ΓΓιιαα  ττηηνν  λλήήψψηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ττέέλλεεσσηηςς  ήή  μμηη  ττέέλλεεσσηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  γγιιαα  θθέέμμαατταα  πποουυ  

ααφφοορροούύνν  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  δδιιααγγωωννιιζζοομμέέννωωνν  κκααιι  θθεεααττώώνν,,  εεππιιλλααμμββάάννεεττααιι  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  ΑΑγγώώνναα  

((ΕΕΑΑΑΑ)),,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  μμεεττέέχχοουυνν::  
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  ΟΟ  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ((ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ΑΑγγώώνναα,,  ήή  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ήή  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  

ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς--εεφφόόσσοονν  ππααρρεευυρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  γγήήππεεδδοο)),,  οοιι  δδυυοο  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  οο  ΑΑ’’  

ΔΔιιααιιττηηττήήςς  κκααιι  οο  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττηηςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς..  ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  αασσχχοολλεείίττααιι  μμεε  τταα  θθέέμμαατταα  αασσφφάάλλεειιααςς  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ττηηνν  

έέννααρρξξηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  κκααιι  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιαακκοοππήήςς  ττοουυςς  ααππόό  ττοονν  ΑΑ’’  ΔΔιιααιιττηηττήή  λλόόγγωω  ππρροοββλληημμάάττωωνν  

αασσφφάάλλεειιααςς..  ΣΣττιιςς  δδιιαακκοοππέέςς  ααυυττέέςς  δδεενν  υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  ααυυττέέςς  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  γγιιαα  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  μμέέσσωω  ττηηςς  

μμεεγγααφφωωννιικκήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ήή  σσττιιςς  δδυυοο  ααγγωωννιιζζόόμμεεννεεςς  οομμάάδδεεςς,,  όόπποουυ  οο  11οοςς  δδιιααιιττηηττήήςς  εείίννααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκόόςς  

υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ττήήρρηησσήή  ττοουυςς  

  55..22..44..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρροουυσσίίααςς  κκααιι  ττωωνν  δδυυοο  οομμάάδδωωνν  σσττοο  γγήήππεεδδοο  ττηηνν  ππρροοκκααθθοορριισσμμέέννηη  ώώρραα  κκααιι  

μμηη  ππααρροουυσσίίααςς  εεννόόςς  ααππόό  ττοουυςς  δδυυοο  ΔΔιιααιιττηηττέέςς,,  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττοο  ΆΆρρθθρροο  1100..33..  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  εεύύρρεεσσηη  ΔΔιιααιιττηηττήή  κκααιι  υυππάάρρχχεειι  μμεετταακκίίννηησσηη  εεννόόςς  ααππόό  τταα  δδυυοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  ήή  οο  

ααγγώώννααςς  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  δδιιεεξξααχχθθεείί  σσεε  άάλλλληη  ηημμέέρραα  λλόόγγωω  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκώώνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  εεννόόςς  ααππόό  τταα  ΣΣωωμμααττεείίαα,,  ηη  

ΕΕΣΣΑΑΠΠ  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  οορρίίσσεειι  ττοονν  ααγγώώνναα  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ηημμέέρραα,,  σσττοο  ίίδδιιοο  γγήήππεεδδοο  πποουυ  εείίχχεε  οορριισσττεείί  νναα  

δδιιεεξξααχχθθεείί..    

    55..33      ΕΕΜΜΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΗΗ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ    

  55..33..11..  ΗΗ  φφόόρρμμαα,,  ηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  φφααννέέλλαα  κκααιι  ττοο  ππααννττεελλοοννάάκκιι  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυμμφφωωννοούύνν  μμεε  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  

ττηηςς  ΔΔιιεεθθννοούύςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  ΠΠεεττοοσσφφααίίρριισσηηςς  κκααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  εεππιισσυυννααππττόόμμεεννοο  σσχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  

((ΕΕππιισσυυννααππττόόμμεεννοο  ##  22))..  ΗΗ  ααγγωωννιισσττιικκήή  εεμμφφάάννιισσηη  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι::  

  ΑΑγγωωννιισσττιικκήή  φφααννέέλλαα  

••  ΣΣττηηνν  φφααννέέλλαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή  ((όόχχιι  μμεεγγααλλύύττεερροο  ααππόό  2200εεκκ22))  κκααιι  

ττοο  ΣΣήήμμαα  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  σσεε  χχώώρροο  πποουυ  θθαα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  ττοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  

••  ΜΜαακκρριιάά  μμααννίίκκιιαα  δδεενν  εεππιιττρρέέπποοννττααιι,,  ττοο  μμήήκκοοςς  ππρρέέππεειι  νναα  φφττάάννεειι  μμέέχχρριι  ττοονν  ααγγκκώώνναα  

••  ΟΟ  ααρριιθθμμόόςς    μμππρροοσσττάά  ((11--1188))  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  1100  ––  1155  εεκκ  σσεε  ύύψψοοςς  κκααιι  22  εεκκ  σσεε  ππλλάάττοοςς  ηη  

γγρρααμμμμήή,,  νναα  εείίννααιι  σσττοο  κκέέννττρροο  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  κκααιι  σσεε  ααππόόσστταασσηη  όόχχιι  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ααππόό  1155  εεκκ,,  ααππόό  ττοονν  

λλααιιμμόό  

••  ΔΔεενν  εεππιιττρρέέπποοννττααιι  ααρριιθθμμοοίί  σστταα  μμααννίίκκιιαα  

••  ΤΤοο  εεππίίθθεεττοο  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  ((ήή  ττοο  ψψεευυδδώώννυυμμοο  ττοουυ  ααθθλληηττήή  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ττοο  όόννοομμαα  ττοο  

ααθθλληηττήή  έέχχεειι  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  δδυυοο  λλέέξξεειιςς  κκααιι  εείίννααιι  ααδδύύννααττηη  ηη  ααννααγγρρααφφήή  ττοουυ  σσττιιςς  

εεμμφφααννίίσσεειιςς  ππ..χχ..  EEvvaannddrroo  ααννττίί  EEvvaannddrroo  MMoottttaa  MMaarrccoonntteess  GGuueerrrraa)),,  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσττοο  

ππίίσσωω  μμέέρροοςς  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  κκααιι  ααμμέέσσωωςς  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  κκόόψψιιμμοο,,  μμεε  ΕΕλλλληηννιικκάά  ήή  ΛΛααττιιννιικκάά  γγρράάμμμμαατταα,,  ττοο  

ύύψψοοςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  νναα  εείίννααιι  όόχχιι  μμιικκρρόόττεερροο  ααππόό  44εεκκ  εεννώώ  ττοο  ππλλάάττοοςς  ττηηςς  γγρρααμμμμήήςς  όόχχιι  μμιικκρρόόττεερροο  ααππόό  

00,,55  εεκκ..    
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••  ΟΟ  ααρριιθθμμόόςς  σσττοο  ππίίσσωω  μμέέρροοςς  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  ((11--1188))  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  1155  εεκκ  σσεε  ύύψψοοςς  κκααιι  ηη  

γγρρααμμμμήή  σσεε  ππλλάάττοοςς  όόχχιι  μμιικκρρόόττεερρηη  ααππόό  22  εεκκ,,  εεππίίσσηηςς  σσττοο  κκέέννττρροο  ττηηςς  φφααννέέλλααςς,,  εεννώώ  ηη  ααππόόσστταασσηη  

μμεεττααξξύύ  ττοουυ  οοννόόμμααττοοςς  ττοουυ  ππααίίκκττηη  κκααιι  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερρννάάεειι  τταα  1155  εεκκ      

••  ΕΕππιιττρρέέππεεττααιι  δδιιααφφήήμμιισσηη  σσττοονν  χχώώρροο  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  οοννόόμμααττοοςς  ττοουυ  ππααίίκκττηη  κκααιι  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ττοουυ  

••  ΕΕππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  δδιιααφφήήμμιισσηη  σστταα  μμααννίίκκιιαα  κκααιι  σσττοονν  υυππόόλλοοιιπποο  χχώώρροο  ττηηςς  φφααννέέλλααςς  μμππρροοσσττάά  &&  ππίίσσωω..  

  ΑΑγγωωννιισσττιικκόό  ππααννττεελλοοννάάκκιι  

••  ΠΠρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ααθθλληηττιικκόό  σσττυυλλ  

••  TTοο  μμήήκκοοςς  ττοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  φφττάάννεειι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1100  εεκκ..  εεππάάννωω  ααππόό  ττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  γγοοννάάττοουυ  

••  ΟΟ  ααρριιθθμμόόςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  44--66  εεκκ  σσεε  ύύψψοοςς  κκααιι  11  εεκκ  σσεε  ππλλάάττοοςς  ηη  γγρρααμμμμήή,,  σσττοο  δδεεξξιιόό  ήή  ααρριισσττεερρόό  

μμέέρροοςς  ααυυττοούύ  

••  ΤΤοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  κκαατταασσκκεευυαασσττήή  μμπποορρεείί  νναα  υυππάάρρχχεειι  μμεε  μμέέγγεεθθοοςς  όόχχιι  μμεεγγααλλύύττεερροο  ααππόό  2200  εεκκ22    

••  ΔΔιιααφφηημμίίσσεειιςς  μμπποορρεείί  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν  εελλεεύύθθεερραα  σσττοο  υυππόόλλοοιιπποο  μμέέρροοςς  

  55..33..22..  ΗΗ  ααγγωωννιισσττιικκήή  εεμμφφάάννιισσηη  ττοουυ  LLiibbeerroo  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσεε  χχρρωωμμααττιικκήή  ααννττίίθθεεσσηη  ((φφααννέέλλαα  κκααιι  

ππααννττεελλοοννάάκκιι))  μμεε  ττοουυςς  υυππόόλλοοιιπποουυςς  ααθθλληηττέέςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς..      

  55..33..33..  ΚΚάάθθεε  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδύύοο  εεππίίσσηημμεεςς  σσττοολλέέςς  δδιιααφφοορρεεττιικκοούύ  ((ααννττίίθθεεττοουυ))  

χχρρώώμμααττοοςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  δδιιααθθέέσσιιμμεεςς  σσεε  κκάάθθεε  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώνναα..  ΤΤαα  σσωωμμααττεείίαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ααππόό  μμιιαα  εεππίίσσηημμηη  σσττοολλήή  ααννοοιιχχττοούύ  κκοοννττρράάσσττ  ((λλεευυκκήή,,  κκίίττρριιννηη,,  ααννοοιιχχττόό  γγααλλάάζζιιοο,,  κκττλλ))  κκααιι  μμιιαα  μμεε  

σσκκοούύρροο  κκοοννττρράάσσττ  ((μμππλλεε,,  μμααύύρρηη,,  κκόόκκκκιιννηη,,  ππρράάσσιιννηη  κκττλλ))..  

  ΤΤηηνν  εεββδδοομμάάδδαα  ππρριινν  ααππόό  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  θθαα  οορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  τταα  χχρρώώμμαατταα  πποουυ  θθαα  

χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  σσττοονν  ααγγώώνναα,,  μμεε  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  δδήήλλωωσσηηςς  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς..  ΣΣεε  κκάάθθεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  ττααυυττοοχχρρωωμμίίαα  σσττηηνν  ααγγωωννιισσττιικκήή  εεμμφφάάννιισσηη  ττωωνν  δδυυοο  οομμάάδδωωνν  κκααιι  ττοο  γγηηππεεδδοούύχχοο  

σσωωμμααττεείίοο  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοο  νναα  ααλλλλάάξξεειι  εεμμφφάάννιισσηη..  

  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ππααρροουυσσιιαασσττοούύνν  κκααιι  οοιι  δδυυοο  οομμάάδδεεςς  μμεε  οομμόόχχρρωωμμεεςς  εεμμφφααννίίσσεειιςς  κκααιι  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  

οομμάάδδαα  ααρρννηηθθεείί  νναα  ααλλλλάάξξεειι  εεμμφφάάννιισσηη,,  ττιιμμωωρρεείίττααιι  μμεε  ππρρόόσσττιιμμοο  χχιιλλίίωωνν  ΕΕυυρρώώ((11..000000  €€))..  ΑΑνν  οο  ααγγώώννααςς  έέχχεειι  

ππρροογγρρααμμμμααττιισσττεείί  νναα  μμεεττααδδοοθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ττηηλλεεόόρραασσηη,,  ττοο  ππρρόόσσττιιμμοο  πποουυ  θθαα  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  θθαα  εείίννααιι  ππέέννττεε  

χχιιλλιιάάδδεεςς  ΕΕυυρρώώ  ((55..000000  €€))..    

  ΟΟιι  οομμάάδδεεςς  ππρρέέππεειι  νναα  φφοορροούύνν  ππάάνντταα  ττηηνν  ααγγωωννιισσττιικκήή  εεμμφφάάννιισσηη  πποουυ  θθαα  ττοουυςς  ππααρρααχχωωρρηηθθεείί  ααππόό  ττοονν  

εεππίίσσηημμοο  ΧΧοορρηηγγόό  ΕΕννδδυυμμαασσίίααςς  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  ΡΡηηττάά  σσυυμμφφωωννεείίττααιι  όόττιι  ηη  σσυυμμφφωωννίίαα  ΕΕΣΣΑΑΠΠ--ΧΧοορρηηγγοούύ  ΕΕννδδυυμμαασσίίααςς  

εείίννααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  σσττοονν  χχώώρροο  ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  εεμμπποορρίίααςς  ααθθλληηττιικκώώνν  εειιδδώώνν  κκααιι  ααθθλληηττιικκοούύ  

ρροουυχχιισσμμοούύ  κκααιι  σσεε  κκααμμίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  σσυυννααφφθθεείί  ααππόό  ΤΤΑΑΑΑ--ΜΜέέλλοοςς  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  σσύύμμββαασσηη  γγιιαα  

ττηηνν  δδιιααφφήήμμιισσηη  ήή  ππρροοββοολλήή  άάλλλληηςς  εεττααιιρρίίααςς,,  οομμοοεειιδδοούύςς,,  σσυυννααφφοούύςς  ήή  ααννττααγγωωννιισσττιικκήήςς  ττηηςς  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  γγιιαα  ττηηνν  

ίίδδιιαα  κκααττηηγγοορρίίαα..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρρααββίίαασσηηςς  ττοουυ  όόρροουυ  ααυυττοούύ  κκααιι  εεμμφφααννιισσττεείί  ΤΤΑΑΑΑ  νναα  ααγγωωννιισσττεείί  μμεε  ααθθλληηττιικκήή  

εεμμφφάάννιισσηη  ααννττααγγωωννίίσσττρριιααςς  ττοουυ  ΕΕππίίσσηημμοουυ  ΧΧοορρηηγγοούύ  ΕΕννδδυυμμαασσίίααςς  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  εεττααιιρρεείίααςς,,  θθαα  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  
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ττοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  σσττοο  υυππααίίττιιοο  σσωωμμααττεείίοο,,  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ππέέννττεε  χχιιλλιιάάδδωωνν  εευυρρώώ  ((55..000000  €€))  γγιιαα  κκάάθθεε  

ππααρρααββίίαασσηη  ττοουυ  όόρροουυ  ααυυττοούύ  

  55..44    ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΑΑ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  

    55..44..11..  ΌΌλλοοιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  σσεε  κκλλεειισσττάά  γγήήππεεδδαα  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  δδηηλλώώσσοουυνν  τταα  ΤΤΑΑΑΑ  κκααιι  θθαα  

οορρίίσσεειι  ηη  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ααφφοούύ  ααυυττάά  εεγγκκρριιθθοούύνν  ααππόό  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  εεππιιττρροοππήή..    

  55..44..22..  ΣΣτταα  γγήήππεεδδαα  ααυυττάά  οο  ααγγωωννιισσττιικκόόςς  χχώώρροοςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ββααμμμμέέννοοςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιεεθθννεείίςς  

ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  ((χχρρώώμμαα  κκίίττρριιννοο  ήή  πποορρττοοκκααλλίί  ήή  άάλλλλοο  χχρρώώμμαα  σσεε  ππλλήήρρηη  ααννττίίθθεεσσηη  μμεε  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  

δδάάππεεδδοο))  ήή  νναα  δδιιααθθέέττοουυνν  ππλλαασσττιικκόό  δδάάππεεδδοο  ττύύπποουυ  ““ttaarraafflleexx””  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  ττηηςς  FFIIVVBB..  

  55..44..33..  ΣΣττοουυςς  ττεελλιικκοούύςς  ααγγώώννεεςς  γγιιαα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  11--22,,  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  

εειιδδιικκοούύ  σσυυννθθεεττιικκοούύ  δδααππέέδδοουυ  ((ττύύπποουυ  ««ttaarraafflleexx»»  ––  ««ggeerrfflloorr»»  ––  ««mmoonnddoo»»))  

  55..44..44..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  όόσσαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ΓΓ  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  

ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν,,  όόλλαα  τταα  ΣΣωωμμααττεείίαα  πποουυ  θθαα  λλάάββοουυνν  μμέέρροοςς  σσττηηνν  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--

22001122,,  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέένναα,,  μμέέσσαα  σσττηη  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  νναα  ααννααφφέέρροουυνν  ττοο  γγήήππεεδδοο  

πποουυ  θθαα  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  κκααιι  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  μμααζζίί  μμεε  ττηη  δδήήλλωωσσηη,,  έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ  πποουυ  

νναα  ααννααφφέέρρεειι  όόττιι  ττοο  γγήήππεεδδοο  ααυυττόό  ππααρρααχχωωρρεείίττααιι  γγιιαα  ααγγώώννεεςς  ΠΠεεττοοσσφφααίίρριισσηηςς  ΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΣΣ  

ΗΗΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΒΒΔΔΟΟΜΜΑΑΔΔΟΟΣΣ  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  88..11..22  κκααιι  ττηηνν  χχωωρρηηττιικκόόττηητταα  ττωωνν    

κκααθθηημμέέννωωνν  θθεεααττώώνν..  

    55..44..55..  ΌΌλλαα  τταα  σσωωμμααττεείίαα  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέένναα  νναα  σσττεείίλλοουυνν  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ττοο  ααρργγόόττεερροο  μμέέχχρριι  1100  ηημμέέρρεεςς  

ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηνν  ΆΆδδεειιαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ααθθλληηττιικκήήςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ήή  ββεεββααίίωωσσηη  ττηηςς  

ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  όόττιι  υυφφίίσσττααττααιι  άάδδεειιαα  κκααιι  ηη  εεγγκκααττάάσστταασσηη  λλεειιττοουυρργγεείί  ννόόμμιιμμαα..  ΗΗ  άάδδεειιαα  

λλεειιττοουυρργγίίααςς  ααπποοττεελλεείί  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  5566αα  ττοουυ  νν..  22772255//11999999,,  γγιιαα  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  άάδδεειιααςς  

ττέέλλεεσσηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  55..44..66..  ΗΗ  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  γγιιαα  νναα  κκρρίίννεειι  κκααττάάλλλληηλλοο  κκάάθθεε  γγήήππεεδδοο  εεκκττόόςς  ααππόό  όόσσαα  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ππααρρααππάάννωω  θθαα  

ππρρέέππεειι  εεππιιππλλέέοονν  νναα  έέχχεειι::    
    55..44..66..11..ΑΑγγωωννιισσττιικκόό  ΧΧώώρροο  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  αακκόόλλοουυθθεεςς  γγηηππεεδδιικκέέςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς::  

    ((11))  ΕΕλλεεύύθθεερρηη  ζζώώννηη::  44  μμ..  ((ααππόό  ττηηνν  ππλλάάγγιιαα  γγρρααμμμμήή)),,  88  μμ..  ((ααππόό  ττηηνν  ππίίσσωω  ππλλεευυρράά))  κκααιι  88  μμ..  

((ύύψψοοςς))..  

    ((22))  ΧΧωωρρηηττιικκόόττηητταα::  550000  άάττοομμαα  ((ΚΚααννοοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς  &&  PPllaayy  OOffffss))..  

    ((33))  ΒΒααμμμμέέννοο  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο  ββόόλλεεϊϊ  ήή  δδάάππεεδδοο  μμεε  εειιδδιικκόό  σσυυννθθεεττιικκόό  ττάάππηητταα              

                                      ((44))  ΑΑννααππλληηρρωωμμααττιικκόό  φφιιλλέέ  &&  ααννττέέννεεςς  σσττηηνν  γγρρααμμμμααττεείίαα  

    ((55))  ΕΕιιδδιικκόό  ««γγιιλλέέκκοο»»  γγιιαα  ττοονν  λλίίμμππεερροο  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααννττιικκααττάάσστταασσηηςς  ττοουυ  ββαασσιικκοούύ  λλίίμμππεερροο  

    ((66))  ΧΧεειιρροοκκίίννηηττοο  ππίίνναακκαα  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  
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    ((77))  ΕΕλλεεύύθθεερρηη  ζζώώννηη  νναα  εείίννααιι  εελλεεύύθθεερρηη  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ααννττιικκεείίμμεενναα--εεμμππόόδδιιαα  ((ππ..χχ..  

μμππαασσκκέέττεεςς,,  εεμμππόόδδιιαα))..  

  ΟΟ  ααγγώώννααςς  δδεενν  ααρρχχίίζζεειι  εεάάνν  δδεενν  ααπποομμαακκρρύύννοοννττααιι  τταα  ααννττιικκεείίμμεενναα--εεμμππόόδδιιαα  ααυυττάά  κκααιι  ηη  γγηηππεεδδοούύχχοοςς  

οομμάάδδαα  θθαα  έέχχεειι  ττηηνν  εευυθθύύννηη  όόππωωςς  κκααιι  σσεε  κκάάθθεε  άάλλλληη  ππααρρόόμμοοιιαα  ππεερρίίππττωωσσηη  ((ππ..χχ..  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  φφιιλλέέ,,  ααννττέέννεεςς,,  

σσκκάάλλαα  δδιιααιιττηηττήή  κκ..αα..))..    

  ΠΠεερρίίππττωωσσηη  ππααρρααββίίαασσηηςς  όόλλωωνν  όόσσωωνν  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ππααρρόόνν  55..44..66..11..  σσυυννιισσττάά  ααννττιικκααννοοννιικκόόττηητταα  

γγηηππέέδδοουυ  κκααιι  εεππιιφφέέρρεειι  ««ααππώώλλεειιαα  ααγγώώνναα»»  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ΕΕ  σσττοο  άάρρθθρροο  2211  ττοουυ  

ΓΓεεννιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  κκααιι  οο  ααγγώώννααςς  κκαατταακκυυρρώώννεεττααιι  υυππέέρρ  ττηηςς  

φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  μμεε  σσκκοορρ  33  ––  00  σσεεττ  κκααιι  7755  ––  00  ππόόννττοουυςς..    

    55..44..66..22..  ΦΦωωττιισσμμόό  660000  --  11550000  lluuxx  μμεεττρρηημμέέννοοςς  σσττοο  κκέέννττρροο  κκααιι  σσττιιςς  ττέέσσσσεερριιςς  γγωωννίίεεςς  

      55..44..66..33..  ΕΕιιδδιικκήή  κκαατταασσκκεευυήή  ((ππλλααττφφόόρρμμαα))  γγιιαα  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  δδυυοο  ((22))  ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  

κκααμμεερρώώνν,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννηη  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  ααππέέννααννττιι  ααππόό  ττηηνν  κκύύρριιαα  κκεερρκκίίδδαα  ττωωνν  

θθεεααττώώνν  κκααιι  ττοονν  11οο  δδιιααιιττηηττήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..  

    55..44..66..44..  ΔΔυυοο  ((22))  ααπποοδδυυττήήρριιαα  γγιιαα  ττιιςς  οομμάάδδεεςς  

    55..44..66..55..  ΈΈνναα  ((11))  ααπποοδδυυττήήρριιοο  γγιιαα  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  κκααιι  ττοουυςς  εεππόόππττεεςς  

    55..44..66..66..  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόό  ππίίνναακκαα  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν    

    55..44..66..77..  ΤΤέέσσσσεερριιςς  ((44))  ΣΣηημμααίίεεςς  ΕΕπποοππττώώνν  χχρρώώμμααττοοςς  κκόόκκκκιιννοουυ  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  4400  εεκκ  ΧΧ  4400  εεκκ,,  

μμεε  ξξύύλλιιννηη  λλααββήή  σσυυννοολλιικκοούύ  μμήήκκοουυςς  5500  εεκκ..  

    55..44..66..88..  ΤΤέέσσσσεερραα  ((44))  ΤΤρρααππέέζζιιαα  115500  εεκκΧΧ9900  εεκκΧΧ7700  εεκκ  γγιιαα  ττοονν  σσηημμεειιωωττήή,,  γγιιαα  ττοονν  

ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  ττοουυςς  σσττααττιισσττιικκοολλόόγγοουυςς  κκααιι  ττοονν  σσχχοολλιιαασσττήή  ττηηςς  ττηηλλεεόόρραασσηηςς  ((όόπποουυ  υυππάάρρχχεειι))  

                      55..44..66..99..  ΜΜεεγγααφφωωννιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  πποουυ  νναα  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν..  ΟΟ  

έέλλεεγγχχοοςς  ττωωνν  μμεεγγααφφωωννιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττωωνν  γγυυμμνναασσττηηρρίίωωνν  θθαα  εελλεεγγχχθθεείί  ααππόό  ττηηνν    ΕΕΣΣΑΑΠΠ..    

                                    55..44..66..1100..  ΤΤααμμππέέλλεεςς  ααννττιικκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττωωνν  ππααιικκττώώνν  

                55..44..66..1111..  ΠΠρροοσσττααττεευυττιικκάά  ππίίσσωω  ααππόό  ττοο  χχώώρροο  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οοιι  ππάάγγκκοοιι  

ββρρίίσσκκοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττηηνν  εεξξέέδδρρααςς..  

                  55..44..66..1122..  ΧΧώώρροοςς  πποοιιννήήςς  

                  55..44..66..1133..  ΧΧώώρροοςς  ππρροοθθέέρρμμααννσσηηςς  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  

                  55..  44..66..1144..  ΧΧώώρροοςς  κκααττάάλλλληηλλαα  δδιιααμμοορρφφωωμμέέννοοςς  γγιιαα  ττοουυςς  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοουυςς  

                  55..44..66..1155..  ΙΙααττρρεείίοο  ππλλήήρρωωςς  εεξξοοππλλιισσμμέέννοο  

                  55..44..66..1166..  ΧΧώώρροοςς  κκααττάάλλλληηλλαα  δδιιααμμοορρφφωωμμέέννοοςς  γγιιαα  ττηη  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ddooppiinngg  ccoonnttrrooll  

  55..55    ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ  

    55..55..11..  ΚΚάάθθεε  ΤΤΑΑΑΑ,,  υυπποοχχρρεεώώννεεττααιι  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσεε  κκάάθθεε  εεκκδδήήλλωωσσηη,,  πποουυ  οορργγααννώώννεεττααιι  εεππίίσσηημμαα  ααππόό  

ττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  μμεε  ττρρίίαα  ((33))  μμέέλληη  ττηηςς  ((ΠΠρροοπποοννηηττέέςς,,  ααθθλληηττέέςς,,  μμέέλληη  ΤΤΑΑΑΑ))..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  σσττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  
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ππααρροουυσσίίαασσηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ηη  ααννττιιππρροοσσωωππεείίαα  κκάάθθεε  ΤΤΑΑΑΑ  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ππέέννττεε  ((55))  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  μμέέλληη  ττηηςς  ((ΠΠρροοπποοννηηττέέςς,,  ααθθλληηττέέςς,,  μμέέλληη  ΤΤΑΑΑΑ))..  ΑΑδδιικκααιιοολλόόγγηηττηη  ππααρρααββίίαασσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  ααυυττοούύ,,  

εεππιιφφέέρρεειι  χχρρηημμααττιικκήή  πποοιιννήή  χχιιλλίίωωνν  εευυρρώώ  ((11..000000  €€))  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  

      55..55..22..  ΚΚάάθθεε  ΤΤΑΑΑΑ,,  υυπποοχχρρεεώώννεεττααιι  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσεε  κκάάθθεε  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  

ττηηςς  ΕΕΑΑΠΠ,,  δδιιαα  ττοουυ  οορριισσμμέέννοουυ  ααννττιιππρροοσσώώπποουυ  ττοουυ  σσαανν  μμέέλλοοςς  ΔΔΣΣ//ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  ΚΚάάθθεε  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΔΔΣΣ//ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  μμπποορρεείί  

νναα  ααπποουυσσιιάάσσεειι  κκααττάά  μμέέγγιισσττοο  ααππόό  δδυυοο  ((22))  σσυυννεεχχόόμμεεννεεςς  σσυυννεεδδρριιάάσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  22001111--  

ΙΙοούύννιιοοςς  22001122..  ΚΚάάθθεε  ααπποουυσσίίαα,,  ππέέρραανν  ττωωνν  δδυυοο  ((22))  σσυυννεεχχόόμμεεννωωνν,,  γγιιαα  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  πποουυ  ππρροοααννααφφέέρρθθηηκκεε,,  

κκααθθώώςς  κκααιι  κκάάθθεε  ααδδιικκααιιοολλόόγγηηττηη  ααπποουυσσίίαα,,  εεππιιφφέέρρεειι  χχρρηημμααττιικκήή  πποοιιννήή  χχιιλλίίωωνν  εευυρρώώ  ((11..000000  €€))  ααννάά  

σσυυννεεδδρρίίαασσηη,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττοο  υυππααίίττιιοο  σσωωμμααττεείίοο  ααππόό  ττοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  

  55..66..  ΦΦΙΙΛΛΟΟΞΞΕΕΝΝΙΙΑΑ  

  55..66..11..  ΚΚάάθθεε    γγηηππεεδδοούύχχοο  ΤΤΑΑΑΑ,,  οοφφεείίλλεειι  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  ππέέννττεε  ((55))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  θθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  

φφιιλλοοξξεεννίίαα  ττωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττοουυ  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννοουυ  ΤΤΑΑΑΑ..  ΟΟ  χχώώρροοςς  δδιιάάθθεεσσηηςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  κκααθθααρρόόςς,,  

αασσφφααλλήήςς  κκααιι  μμεε  άάμμεεσσηη  οοππττιικκήή  εεππααφφήή  μμεε  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..  ΑΑδδιικκααιιοολλόόγγηηττηη  ππααρρααββίίαασσηη  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  

ττοουυ  υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  ,,  εεππιιφφέέρρεειι  χχρρηημμααττιικκήή  πποοιιννήή  χχιιλλίίωωνν  εευυρρώώ  ((11..000000  €€))  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  

ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  

    55..66..22..  ΚΚάάθθεε    γγηηππεεδδοούύχχοο  ΤΤΑΑΑΑ,,  οοφφεείίλλεειι  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  δδέέκκαα  ((1100))    ττοουυλλάάχχιισσττοονν  θθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  

φφιιλλοοξξεεννίίαα  ττωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  ΜΜέέσσωωνν  ΜΜααζζιικκήήςς  ΕΕννηημμέέρρωωσσηηςς  ((ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ..))..  ΟΟ  χχώώρροοςς  δδιιάάθθεεσσηηςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  

εείίννααιι  κκααθθααρρόόςς,,  αασσφφααλλήήςς  κκααιι  μμεε  άάμμεεσσηη  οοππττιικκήή  εεππααφφήή  μμεε  ττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  χχώώρροο..  ΑΑδδιικκααιιοολλόόγγηηττηη  ππααρρααββίίαασσηη  

ττοουυ  άάρρθθρροουυ  ααυυττοούύ,,  εεππιιφφέέρρεειι  χχρρηημμααττιικκήή  πποοιιννήή  χχιιλλίίωωνν  εευυρρώώ  ((11..000000  €€))  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό    ττοο  ΔΔΣΣ  

ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  

66::  ΜΜΠΠΑΑΛΛΕΕΣΣ  
  ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν    μμόόννοο  μμεε  ττηηνν  εεππίίσσηημμηη  μμππάάλλαα  MMIIKKAASSAA  MMVVAA  220000  

77::  ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΑΑ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΑΑ  
  ΗΗ  EEΣΣAAΠΠ  έέχχεειι  ττηηνν  ππλλήήρρηη  εευυθθύύννηη  ττηηςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  ΓΓιιαα  ττηηνν  οομμααλλήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  

ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ηη  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  μμεε  ααππόόφφαασσήή  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  οορρίίζζεειι  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  

ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  πποουυ  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ττρρίίαα  ((33))  τταακκττιικκάά  κκααιι  δδυυοο  ((22))  ααννααππλληηρρωωμμααττιικκάά  μμέέλληη  ((όότταανν  

ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  θθέέμμαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ΤΤΑΑΑΑ  ααππόό  ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοέέρρχχεεττααιι  έένναα  τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς))..  ΟΟιι  

ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  θθαα  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  μμέέχχρριι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  

δδέέκκαα  ((1100))  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς      
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  88::  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  

  88..11    ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  PPLLAAYY  OOFFFFSS  

  88..11..11      ΤΤοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122  θθαα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ττηηνν  11ηη    ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  

22001111  

  88..11..22    ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122  μμπποορροούύνν  νναα  δδιιεεξξάάγγοοννττααιι  

όόλλεεςς  ττιιςς  ηημμέέρρεεςς  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς..    

  88..11..33..    ΌΌλλοοιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  θθαα  ααρρχχίίζζοουυνν  μμεεττααξξύύ  1122::0000’’  κκααιι  2211::3300’’..  ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  πποουυ  θθαα  μμεεττααδδίίδδοοννττααιι  

ττηηλλεεοοππττιικκάά  θθαα  έέχχοουυνν  ώώρραα    έέννααρρξξηηςς  ααυυττήή  πποουυ  θθαα  κκααθθοορριισσττεείί  μμεεττάά  ααππόό  σσυυμμφφωωννίίαα  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  μμεε  ττοο  

ττηηλλεεοοππττιικκόό  δδίίκκττυυοο  NNoovvaassppoorrttss,,  πποουυ  θθαα  κκααττέέχχεειι  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  88..11..44..  ΌΌλλοοιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  ττεελλεευυττααίίααςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  μμέέρρααςς  ττηηςς  ΠΠρρώώττηηςς  ΦΦάάσσηηςς  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

ππρρέέππεειι  νναα  ααρρχχίίσσοουυνν  ττηηνν  ίίδδιιαα  ηημμέέρραα  κκααιι  ώώρραα,,  εεκκττόόςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  ββααθθμμοολλοογγιικκήή  σσηημμαασσίίαα..  

  88..11..55  ΗΗ  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττρροοπποοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ηημμεερρώώνν  ττοουυ  

ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  σστταα  ΚΚύύππεελλλλαα  ΕΕυυρρώώππηηςς..    

  88..11..66..  ΤΤοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττωωνν  σσυυννααννττήήσσεεωωνν  όόλλωωνν  ττωωνν  οομμάάδδωωνν  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα,,  

αανναακκοοιιννώώννεεττααιι  σστταα  σσωωμμααττεείίαα  εεππττάά  ((77))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  ααρρχχιικκήή  έέννααρρξξήή  ττοουυ  ήή  ππέέννττεε  ((55))  ηημμέέρρεεςς  

ππρριινν  ααππόό  σσυυννέέχχιισσήή  ττοουυ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  έέκκτταακκττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  ((ττηηλλεεοοππττιικκοοίί  λλόόγγοοιι,,  ααγγώώννεεςς  ΚΚυυππέέλλλλωωνν  

ΕΕυυρρώώππηηςς,,  ααννωωττέέρραα  ββίίαα  ήή  εειιδδιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  κκααιι  δδεενν  εείίννααιι  εεφφιικκττόό  νναα  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  οομμααλλάά  

ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα,,  κκ..αα..))  κκάάθθεε  ααλλλλααγγήή  ααγγώώνναα  ππρρέέππεειι  νναα  κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι  σσττιιςς  σσυυμμμμεεττέέχχοουυσσεεςς  οομμάάδδεεςς  ττρρεειιςς  ((33))  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  κκάάθθεε  ααγγώώνναα..  

  ΤΤοο  ττεελλιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  θθαα  εεκκδδίίδδεεττααιι  ππάάννττοοττεε  μμεε  ααννττιικκεειιμμεεννιικκόό  σσκκοοππόό  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  

ααθθλλήήμμααττοοςς,,  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ττηηλλεεοοππττιικκόό  δδίίκκττυυοο  NNoovvaaSSppoorrttss  πποουυ  θθαα  κκααττέέχχεειι  τταα  δδιικκααιιώώμμαατταα  μμεεττάάδδοοσσηηςς  

ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

  88..11..77  ΑΑγγώώννααςς  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  μμεετταακκίίννηησσηη  ττοουυ  εεννόόςς  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  εεκκττόόςς  ττηηςς  ππόόλληηςς--έέδδρρααςς  ττοουυ  

κκααιι  δδεενν  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  ααννωωττέέρρααςς  ββίίααςς  κκααιι  χχωωρρίίςς  εευυθθύύννηη  ττωωνν  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  πποουυ  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  ((μμηη  

ππρροοσσέέλλεευυσσηη  δδιιααιιττηηττώώνν,,  δδιιαακκοοππέέςς  ρρεεύύμμααττοοςς  κκ..αα..))  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ηημμέέρραα  κκααιι  σσττοο  ίίδδιιοο  γγήήππεεδδοο  πποουυ  

εείίχχεε  ααρρχχιικκάά  οορριισσττεείί,,  σσεε  ώώρραα  πποουυ  θθαα  οορριισσττεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  εεππόόμμεεννηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  

υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  εεννόόςς  ααππόό  τταα  δδυυοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..,,  σσεε  ααγγώώνναα  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΚΚυυππέέλλλλοουυ  ήή  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  

ΒΒόόλλεεϊϊ  ΑΑ11  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122  ήή  ττοο  ΚΚύύππεελλλλοο  ΕΕλλλλάάδδοοςς  22001111--22001122,,  εείίννααιι  σσεε  δδιιάάσσττηημμαα  λλιιγγόόττεερροο  ττωωνν  δδυυοο  ((22))  

ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  ννέέαα  ηημμέέρραα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  οο  ααγγώώννααςς  θθαα  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ηημμέέρραα  μμόόννοο  μμεε  

ττηηνν  έέγγγγρρααφφηη  σσυυννααίίννεεσσήή  ττοουυ  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  ααυυττοούύ..      

  88..11..88    ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα,,  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  δδηηλλώώσσεειι  εεγγγγρράάφφωωςς  κκααιι  ααιιττιιοολλοογγηημμέένναα  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  

έέωωςς  9966  ώώρρεεςς  ((44  ηημμέέρρεεςς))  ππρριινν  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  όόττιι  δδεενν  εείίννααιι  εεφφιικκττήή  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  σσττοο  γγήήππεεδδοο  
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πποουυ  έέχχεειι  δδηηλλώώσσεειι  σσαανν  έέδδρραα  ττηηςς,,  οο  ααγγώώννααςς  ααυυττόόςς  θθαα  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ττηηνν  ίίδδιιαα  ηημμεερροομμηηννίίαα  σσεε  γγήήππεεδδοο,,  πποουυ  θθαα  

οορριισσττεείί  ααππόό  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..    

  88..22    ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  

  88..22..11      ΗΗ  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  μμεεττααξξύύ  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  ΤΤΑΑΑΑ  θθαα  γγίίννεεττααιι  κκααττάά  ββάάσσηη  μμέέσσωω  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  

ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ  ((ee--mmaaiill))..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττεεχχννιικκώώνν  κκωωλλυυμμάάττωωνν,,  ηη  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  μμπποορρεείί  νναα  γγίίννεεττααιι  μμέέσσωω  

ττηηλλεεοομμοοιιοοττυυππίίααςς  ((ffaaxx))..  

  88..22..22..  ΚΚάάθθεε  ΤΤΑΑΑΑ,,  υυπποοχχρρεεώώννεεττααιι  σσττηηνν  ΔΔήήλλωωσσηη  ΣΣυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυ,,  νναα  δδηηλλώώσσεειι  ττηηνν  εεππίίσσηημμηη  

δδιιεεύύθθυυννσσηη  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ  ((ee--mmaaiill))  μμεε  δδυυννααττόόττηητταα  όόγγκκοουυ  λλήήψψεεωωςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1100  MMbb  χχωωρρίίςς  

κκαατταακκεερρμμααττιισσμμόό  ττοουυ  εειισσεερρχχόόμμεεννοουυ..  ΟΟ  ττρρόόπποο  ααυυττόόςς  θθαα  θθεεωωρρεείίττααιι  οο  εεππίίσσηημμοοςς  δδίίααυυλλοοςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  μμεεττααξξύύ  

ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  ΤΤΑΑΑΑ  κκααιι  κκάάθθεε  ΤΤΑΑΑΑ  υυπποοχχρρεεώώννεεττααιι  νναα  οορρίίσσεειι  ααρρμμόόδδιιοο  υυππάάλλλληηλλοο,,  γγιιαα  ττοονν  κκααθθηημμεερριιννόό  έέλλεεγγχχόό  ττοουυ..  

  99::    ΑΑΝΝΑΑΒΒΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ  

  99..11..  ΑΑννααββοολλέέςς  ααγγώώννωωνν  δδιικκααιιοολλοογγοούύννττααιι  σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ΓΓεεννιικκόό  

ΚΚααννοοννιισσμμόό  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  ττηηςς  ΕΕΟΟΠΠΕΕ,,  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ΕΕ  άάρρθθρροο  2200..    

  99..22..    ΚΚααττ’’  εεξξααίίρρεεσσηη,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποουυσσίίααςς  ΑΑλλλλοοδδααπποούύ  ααθθλληηττήή    γγιιαα  εεππίίσσηημμοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττωωνν  

ΕΕθθννιικκώώνν  οομμάάδδωωνν  κκααιι  γγιιαα  δδιιοορργγάάννωωσσηη  πποουυ  εείίννααιι  εεγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ααππόό  ττηηνν  FFIIVVBB,,  εεππιιττρρέέπποοννττααιι  οοιι  εεξξήήςς  ααννααββοολλέέςς  

ααγγώώννωωνν::  

    99..22..11..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποουυσσίίααςς  εεννόόςς  ((11))  ααθθλληηττήή,,  δδεενν  θθαα  χχοορρηηγγεείίττααιι  ααννααββοολλήή  

    99..22..22..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποουυσσίίααςς  δδυυοο  ((22))  ααθθλληηττώώνν,,  ττοο  ΤΤΑΑΑΑ  θθαα  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ζζηηττήήσσεειι  

ααννααββοολλήή  γγιιαα  έένναανν  ((11))  ααγγώώνναα,,  κκααττ’’  εεππιιλλοογγήή  ττοουυ..  

  `̀  99..22..33..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααπποουυσσίίααςς  ττρριιώώνν  ((33))  ααθθλληηττώώνν,,  ττοο  ΤΤΑΑΑΑ  θθαα  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ζζηηττήήσσεειι  

ααννααββοολλήή  γγιιαα  δδυυοο  ((22))  ααγγώώννεεςς,,  κκααττ’’  εεππιιλλοογγήή  ττοουυ  

    99..22..44..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααιιττηημμάάττωωνν  ααννααββοολλήήςς  γγιιαα  ττοουυςς  ππααρρααππάάννωω  λλόόγγοουυςς,,  θθαα  ααννααββάάλλλλοοννττααιι  

όόλλοοιι  οοιι  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  ζζηηττήήθθηηκκεε  ηη  ααννααββοολλήή    

    99..33..  ΗΗ  οομμάάδδαα  πποουυ  μμεετταακκιιννεείίττααιι  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  έέγγκκααιιρραα  σσττοονν  ττόόπποο  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  

((ΓΓεεννιικκόόςς  ΚΚααννοοννιισσμμόόςς  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν,,  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ΓΓ  άάρρθθρροο  1144))..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

ππααρροουυσσίίααςς  κκααιι  ττωωνν  δδυυοο  οομμάάδδωωνν  σσττοο  γγήήππεεδδοο  ττηηνν  ππρροοκκααθθοορριισσμμέέννηη  ώώρραα  κκααιι  μμηη  ππααρροουυσσίίααςς  εεννόόςς  ααππόό  ττοουυςς  

δδυυοο  ΔΔιιααιιττηηττέέςς,,  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττοο  ΆΆρρθθρροο  1100..33..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  

δδυυννααττήή  ηη  εεύύρρεεσσηη  ΔΔιιααιιττηηττήή  κκααιι  υυππάάρρχχεειι  μμεετταακκίίννηησσηη  εεννόόςς  ααππόό  τταα  δδυυοο  ΣΣωωμμααττεείίαα,,  ήή  οο  ααγγώώννααςς  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  

δδιιεεξξααχχθθεείί  σσεε  άάλλλληη  ηημμέέρραα  λλόόγγωω  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκώώνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  εεννόόςς  ααππόό  τταα  ΣΣωωμμααττεείίαα,,  ηη  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  

δδιικκααίίωωμμαα  νναα  οορρίίσσεειι  ττοονν  ααγγώώνναα  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ηημμέέρραα,,  σσττοο  ίίδδιιοο  γγήήππεεδδοο  πποουυ  εείίχχεε  οορριισσττεείί  νναα  δδιιεεξξααχχθθεείί..  ΕΕππίίσσηηςς,,  

σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααννααββοολλήήςς  ααγγώώνναα  λλόόγγωω  ααννωωττέέρρααςς  ββίίααςς,,  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  όόσσαα  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  88..11..77  

ττηηςς  ππααρροούύσσηηςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ((ΑΑγγώώννααςς  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  μμεετταακκίίννηησσηη  ττοουυ  εεννόόςς  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  εεκκττόόςς  ττηηςς  ππόόλληηςς--έέδδρρααςς  



 
 

  
                                    
26

ττοουυ  κκααιι  δδεενν  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  ααννωωττέέρρααςς  ββίίααςς  κκααιι  χχωωρρίίςς  εευυθθύύννηη  ττωωνν  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  πποουυ  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  

((μμηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηη  δδιιααιιττηηττώώνν,,  δδιιαακκοοππέέςς  ρρεεύύμμααττοοςς  κκ..αα..))  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ηημμέέρραα  κκααιι  σσττοο  ίίδδιιοο  γγήήππεεδδοο  

πποουυ  εείίχχεε  ααρρχχιικκάά  οορριισσττεείί,,  σσεε  ώώρραα  πποουυ  θθαα  οορριισσττεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ηη  εεππόόμμεεννηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  

υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  εεννόόςς  ααππόό  τταα  δδυυοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..,,  σσεε  ααγγώώνναα  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΚΚυυππέέλλλλοουυ  ήή  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  

VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122  ήή  ττοο  ΚΚύύππεελλλλοο  ΕΕλλλλάάδδοοςς  22001111--22001122,,  εείίννααιι  σσεε  δδιιάάσσττηημμαα  λλιιγγόόττεερροο  ττωωνν  δδυυοο  ((22))  

ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  ννέέαα  ηημμέέρραα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  οο  ααγγώώννααςς  θθαα  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ηημμέέρραα  μμόόννοο  μμεε  

ττηηνν  έέγγγγρρααφφηη  σσυυννααίίννεεσσήή  ττοουυ  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  ααυυττοούύ..  ))    

  99..44..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ΤΤΑΑΑΑ  σσεε  ααγγώώνναα  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς,,  εεκκττόόςς  

ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  οο  εεππόόμμεεννοοςς  ααγγώώννααςς  θθαα  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττηηνν  33ηη  ηημμέέρραα  μμεεττάά  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  

ααγγώώνναα,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηηνν  ηημμέέρραα  εεππιισσττρροοφφήήςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  δδηηλλ..::  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόόςς  ααγγώώννααςς  

ΤΤρρίίττηη  >>  εεππόόμμεεννοοςς  ααγγώώννααςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  >>  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ΠΠααρραασσκκεευυήή,,  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόόςς  ααγγώώννααςς  

ΤΤεεττάάρρττηη  >>  εεππόόμμεεννοοςς  ααγγώώννααςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  >>  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ΣΣάάββββααττοο,,  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόόςς  ααγγώώννααςς  

ΠΠέέμμππττηη  >>  εεππόόμμεεννοοςς  ααγγώώννααςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  >>  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ΚΚυυρριιαακκήή,,    ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόόςς  ααγγώώννααςς  

ΣΣάάββββααττοο//ΚΚυυρριιαακκήή  >>  εεππόόμμεεννοοςς  ααγγώώννααςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  >>  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ΤΤεεττάάρρττηη..    

  ΑΑννττίίσσττοοιιχχαα::      ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόόςς  ααγγώώννααςς  ΤΤρρίίττηη  >>  ππρροοηηγγοούύμμεεννοοςς  ααγγώώννααςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  >>  

όόχχιι  μμεεττάά  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ΠΠααρραασσκκεευυήή,,  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόόςς  ααγγώώννααςς  ΤΤεεττάάρρττηη  >>  ππρροοηηγγοούύμμεεννοοςς  

ααγγώώννααςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  >>  όόχχιι  μμεεττάά  ττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  ΣΣάάββββααττοο,,  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόόςς  ααγγώώννααςς  ΠΠέέμμππττηη  >>  

ππρροοηηγγοούύμμεεννοοςς  ααγγώώννααςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  >>  όόχχιι  μμεεττάά  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ΚΚυυρριιαακκήή,,        

  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ηη  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  οορριισσμμοούύ  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  ααππόό  ττιιςς  

ααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  ηημμεερροομμηηννίίεεςς  λλόόγγωω  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  μμεεττάάδδοοσσηηςς  ((ππ..χχ..  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  

ααγγώώνναα  ΤΤεεττάάρρττηη  >>  εεππόόμμεεννοοςς  ααγγώώννααςς  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  >>  ΚΚυυρριιαακκήή  ήή  ΔΔεευυττέέρραα  κκ..οο..κκ..))  

  99..55..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααννααββλληηθθεείί  ααγγώώννααςς  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ππάάνντταα  γγιιαα  ττιιςς  

ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ    ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ΕΕ  άάρρθθρροο  2200  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  &&  

ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν,,  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  μμπποορρεείί  νναα  οορρίίσσεειι  ττοονν  ααγγώώνναα  ααυυττόόνν  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  μμέέρραα..  

  99..66..  ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  μμπποορρεείί  νναα  ααλλλλάάξξεειι  ττηηνν  ηημμέέρραα  κκααιι  ττηηνν  ώώρραα  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα,,  

οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ααγγώώνναα  πποουυ  θθαα  ααννααμμεεττααδδοοθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ττηηλλεεόόρραασσηη..  

  99..77..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  ααγγώώννααςς  δδεενν  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  ήή  δδιιαακκοοππεείί  μμεεττάά  ττηηνν  έέννααρρξξήή  ττοουυ  λλόόγγωω  

αακκααττααλλλληηλλόόττηηττααςς  ττοουυ  γγηηππέέδδοουυ,,  οο  δδιιααιιττηηττήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  οοφφεείίλλεειι  νναα  μμααττααιιώώσσεειι  ττοονν  ααγγώώνναα  κκααιι  νναα  ααπποοσσττεείίλλεειι  

ττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΑΑγγώώννοοςς  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  μμααζζίί  μμεε  ααννααλλυυττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  ττωωνν  γγεεγγοοννόόττωωνν  πποουυ  οοδδήήγγηησσαανν  σσττηηνν  μμηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  

ττοουυ  ααγγώώνναα..  

  99..88  ΚΚάάθθεε  ααίίττηημμαα  γγιιαα  ααννααββοολλήή  ήή  ααλλλλααγγήή  ηημμέέρρααςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώννωωνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  

υυπποοββάάλλλλεεττααιι  ττέέσσσσεερριιςς  ((44  ))  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα  
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1100::    ΔΔ  ΙΙ  ΑΑ  ΙΙ  ΤΤ  ΗΗ  ΣΣ  ΙΙ  ΑΑ  
  1100..11..    ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  φφάάσσεειιςς  θθαα  δδιιεευυθθύύννοοννττααιι  ααππόό  ΔΔιιααιιττηηττέέςς  πποουυ  θθαα  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  

σσττηηνν  λλίίσστταα  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ΑΑννδδρρώώνν,,  πποουυ  θθαα  κκααττααρρττίίσσεειι  ηη  ΚΚΕΕΔΔ//ΕΕΟΟΠΠΕΕ..  

  1100..22..      ΌΌλλαα  τταα  έέξξοοδδαα  δδιιααιιττηησσίίααςς  κκααλλύύππττοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  

  1100..33..  ΚΚάάθθεε  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  δδιιααιιττηηττήή  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεεττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  μμεε  εεννττοολλήή  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  

ΚΚΕΕΔΔ//ΕΕΟΟΠΠΕΕ  κκααιι  ππάάνντταα  μμεε  ΔΔιιααιιττηηττήή  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  σσττηηνν  ΛΛίίσστταα  ττωωνν  ΔΔιιααιιττηηττώώνν  ττηηςς  ΑΑ11  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  

ΑΑΝΝΔΔΡΡΩΩΝΝ,,  όόππωωςς  ααυυττήή  ιισσχχύύεειι  ττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππεερρίίοοδδοο..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααδδυυννααμμίίααςς  ααννεεύύρρεεσσηηςς  ττοουυ  

ππρροοέέδδρροουυ  ήή  άάλλλλοουυ  μμέέλλοουυςς  ττηηςς  ΚΚΕΕΔΔ//ΕΕΟΟΠΠΕΕ,,  θθαα  δδιιεεξξάάγγεεττααιι  κκλλήήρρωωσσηη  ααννάάμμεεσσαα  σσεε  δδιιααιιττηηττέέςς  ττηηςς  ΛΛίίσσττααςς  ττωωνν    

ΔΔιιααιιττηηττώώνν  ττηηςς  ΑΑ11  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ΑΑΝΝΔΔΡΡΩΩΝΝ,,  όόππωωςς  ααυυττήή  ιισσχχύύεειι  ττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππεερρίίοοδδοο  κκααιι  οοιι  οοπποοίίοοιι  

ππααρρεευυρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  γγήήππεεδδοο..  ΗΗ  κκλλήήρρωωσσηη  γγίίννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη  ττοουυ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήή  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  

  1100..44..    ΣΣττοουυςς  ΤΤεελλιικκοούύςς  ΑΑγγώώννεεςς  γγιιαα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  11--22,,  ττηηςς  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--

22001122,,  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  ττοο  σσύύσσττηημμαα  ττηηςς  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ΕΕππιιδδιιααιιττηησσίίααςς  ((VViiddeeoo  RReeffeerreeee))  

ΤΤοο  σσύύσσττηημμαα  θθαα  μμπποορρεείί  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  ααμμφφιισσββηηττοούύμμεεννηη  φφάάσσηη  πποουυ  θθαα  ααφφοορράά  

ΜΜΟΟΝΝΟΟ  ττηηνν  εεππααφφήή  μμεε  ττοο  δδάάππεεδδοο  ((εεννττόόςς  ήή  εεκκττόόςς  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ))..  

ΓΓιιαα  κκάάθθεε  φφάάσσηη  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  μμιιαα  οομμάάδδαα  θθαα  εεππιιθθυυμμεείί  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθεείί  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααυυττήή,,  ααυυττόό  θθαα  

γγίίννεεττααιι  μμέέσσωω  ττοουυ  ααρρχχηηγγοούύ  ττηηςς  οομμάάδδααςς..    ΔΔιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  θθαα  έέχχοουυνν  οο  11οοςς  δδιιααιιττηηττήήςς  κκααιι  

οοιι  δδυυοο  ααρρχχηηγγοοίί  ττωωνν  οομμάάδδωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οο  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ττοουυ  ΑΑγγώώνναα  κκααιι  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  εειιδδιικκήή  οοθθόόννηη  

((MMoonniittoorr))  πποουυ  θθαα  εείίννααιι  ττοοπποοθθεεττηημμέέννοο  σσττοονν  χχώώρροο  ττηηςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς..  ΗΗ  ττεελλιικκήή  ααππόόφφαασσηη,,  μμεεττάά  ττηηνν  εεξξέέτταασσηη  

ττηηςς  φφάάσσηηςς,,  θθαα  λλααμμββάάννεεττααιι  ααππόό  ττοονν  11οο  δδιιααιιττηηττήή..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιικκααίίωωσσηηςς  ττηηςς  οομμάάδδααςς  πποουυ  ζζήήττηησσεε  ττηηνν  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααυυττήή,,  ααυυττήή  μμπποορρεείί  νναα  εεππααννααλλάάββεειι  ππααρρόόμμοοιιοο  ααίίττηημμαα  σσττοο  ίίδδιιοο  σσεεττ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  δδιικκααίίωωσσηηςς  

ττηηςς  οομμάάδδααςς  πποουυ  ζζήήττηησσεε  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααυυττήή,,  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ττηηνν  ζζηηττήήσσεειι  ξξααννάά  σσττοο  ίίδδιιοο  σσεεττ..    

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  ττηηλλεεοοππττιικκήήςς  κκάάλλυυψψηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ήή  ββλλάάββηηςς  σσττηηνν  ττεεχχννιικκήή  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττηηςς,,  ηη  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  δδεενν  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι..  ΟΟ  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ττοουυ  ΑΑγγώώνναα,,  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττηηςς  

ττεεχχννιικκήήςς  ααυυττήήςς  δδυυννααττόόττηηττααςς    κκααιι  ττηηνν  εεννηημμέέρρωωσσηη  ττωωνν  δδιιααιιττηηττώώνν,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππρροοββλληημμάάττωωνν..  

ΤΤοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  θθαα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττηηςς  

δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ααυυττήήςς,,  σσεε  σσυυννεεννννόόηησσηη  μμεε  ττοο  ττηηλλεεοοππττιικκόό  δδίίκκττυυοο  NNoovvaassppoorrttss  κκααιι  ττηηνν  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ΔΔιιααιιττηηττώώνν  

ΒΒόόλλεεϊϊ  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((ΟΟΔΔΒΒΕΕ))    

1111::  ΕΕΝΝΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
  1111..11  ΚΚάάθθεε  έέννσστταασσηη  κκααττάά  ττοουυ  κκύύρροουυςς  ααγγώώνναα,,  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  ΠΠααιιδδιιάάςς,,  ττηηνν  

ααννττιικκααννοοννιικκήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ααθθλληηττήή  κκ..λλ..ππ..  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  μμέέχχρριι  ττοο  

κκλλεείίσσιιμμοο  ττοουυ  ΦΦύύλλλλοουυ  ΑΑγγώώννοοςς  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααιιττηηττέέςς  ααυυττοούύ..  ΣΣεε  όόττιι  ααφφοορράά  τταα  ζζηηττήήμμαατταα  δδιιααττύύππωωσσηηςς,,  

υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  κκααιι  εεκκδδίίκκαασσηηςς  κκάάθθεε  έέννσστταασσηηςς  ιισσχχύύοουυνν  τταα  εειιδδιικκάά  ππρροοςς  ττοούύττοο  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοονν  ΚΚααννοοννιισσμμόό  
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ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  ττηηςς  ΕΕΟΟΠΠΕΕ,,  ττοο  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΔΔίίκκααιιοο  ττηηςς  ΕΕΟΟΠΠΕΕ  κκααιι  ττοο  νν..  

22772255//9999  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι..      

  1111..22..  ΟΟιι  εεννσσττάάσσεειιςς  πποουυ  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττοο  κκύύρροοςς  ααγγώώνναα,,  εεκκδδιικκάάζζοοννττααιι  ααππόό  ττοο  

ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκόό  ΌΌρργγααννοο  ((ΑΑθθλληηττιικκόόςς  ΔΔιικκαασσττήήςς))  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  112200  

νν..  22772255//9999,,  εεννώώ  γγιιαα  ττυυχχόόνν  άάλλλλεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  εεννσσττάάσσεεωωνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ααρρμμόόδδιιοο  ππρροοςς  εεκκδδίίκκαασσήή  ττοουυςς  εείίννααιι  

ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΠΠ....    

  1111..33..  ΕΕιιδδιικκάά  οοιι  εεννσσττάάσσεειιςς  πποουυ  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  γγιιαα  ππααρράάββαασσηη  ήή  κκαακκήή  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν  

ΠΠααιιδδιιάάςς,,  εεκκδδιικκάάζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΚΚεεννττρριικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ΔΔιιααιιττηησσίίααςς  ((ΚΚ..ΕΕ..ΔΔ..))  ττηηςς  ΕΕΟΟΠΠΕΕ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  ννόόμμοο  

22772255//11999999,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι..  

  1111..44..  ΗΗ  υυπποοββοολλήή  έέννσστταασσηηςς  δδεενν  εεππηηρρεεάάζζεειι  ττηηνν  ππρρόόοοδδοο  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς..  

                          1111..55..  ΗΗ  έέννσστταασσηη  πποουυ  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  κκααιι  υυπποογγρράάφφεεττααιι  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  γγιιαα  νναα  γγίίννεειι  δδεεκκττήή  γγιιαα  

σσυυζζήήττηησσηη,,  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοσσττηηρριιχχττεείί,,  μμέέσσαα  σσεε  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  ππρροοθθεεσσμμίίαα  ττρριιώώνν  ((33))  ηημμεερρώώνν  ααππόό  ττηηνν  ηημμέέρραα  πποουυ  

έέγγιιννεε  οο  ααγγώώννααςς,,  μμεε  έέγγγγρρααφφοο  πποουυ  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  υυπποογγρράάφφεεττααιι  ννόόμμιιμμαα  ααππόό  ττοο  σσωωμμααττεείίοο  πποουυ  

υυππέέββααλλεε  ττηηνν  έέννσστταασσηη..  ΓΓιιαα  ττηηνν  σσυυζζήήττηησσηη  κκάάθθεε  έέννσστταασσηηςς  εεννώώππιιοονν  ττοουυ  ααρρμμοοδδίίοουυ  ––  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη,,  --  

οορργγάάννοουυ  κκααττααββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  ΠΠααρράάββοολλοο  ΠΠεενντταακκοοσσίίωωνν  ΕΕυυρρώώ  ((550000  €€))..  ΕΕάάνν  δδεενν  κκααττααττεεθθεείί  ττοο  

ππααρράάββοολλοο,,  ηη  έέννσστταασσηη  δδεενν  σσυυζζηηττεείίττααιι  σσττοο  ααρρμμόόδδιιοο  όόρργγααννοο..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααππόόρρρριιψψηηςς  ττηηςς  έέννσστταασσηηςς  ττοο  

ππααρράάββοολλοο  ππεερριιέέρρχχεεττααιι  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  

  1111..66..  ΟΟιι  ΕΕφφέέσσεειιςς  ήή  ΠΠρροοσσφφυυγγέέςς  πποουυ  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  κκααττάά  ττωωνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττωωνν  ΑΑρρμμοοδδίίωωνν  ΟΟρργγάάννωωνν  

ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  εεκκδδιικκάάζζοοννττααιι  ααππόό  ττοο  ΑΑννώώττααττοο  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΕΕππίίλλυυσσηηςς  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  ΔΔιιααφφοορρώώνν  ((ΑΑ..ΣΣ..ΕΕ..ΑΑ..ΔΔ..)),,  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  όόσσαα  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σστταα  άάρρθθρραα  112211  ππααρρ..  11αα    κκααιι  112244  νν..  22772255//9999  κκααιι  112277ΑΑ  ττοουυ  νν..  22772255//11999999..  

1122..ΠΠΕΕΙΙΘΘΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΕΕΣΣ  
  1122..11    ΠΠΑΑΡΡΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  --  ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΑΑΣΣ    

  ΣΣττηηνν  οομμάάδδαα  ηη  οοπποοίίαα  ππααρρααιιττεείίττααιι  ήή  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  εεππίίσσηημμαα  ααππόό  ττοο  ππρρωωττάάθθλληημμαα,,  αακκόόμμαα  κκααιι  μμεεττάά  ττηη  

δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττηηςς  σσεε  ααυυττόό,,  θθαα  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  11..11..33..  κκααιι  11..11..55..  ττηηςς  

ππααρροούύσσηηςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  κκααιι  σσττοονν  ΓΓεεννιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  ττηηςς  

ΕΕ..ΟΟ..ΠΠΕΕ..    

  1122..22  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΠΠΕΕΙΙΘΘΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥ  ΕΕΟΟΠΠΕΕ  

  ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  ππααρρααπποομμππήή,,  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  κκααιι  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ππεειιθθααρρχχιικκώώνν  ––  κκααιι  λλοοιιππώώνν,,  ττυυχχόόνν  

ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  ––  πποοιιννώώνν  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ππρρόόσσωωπποο  ((φφυυσσιικκόό  ήή  ννοομμιικκόό))  πποουυ  ααφφοορράά  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  

VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122,,  ττυυγγχχάάννοουυνν  εεφφααρρμμοογγήήςς  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττοονν  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  

ΔΔιικκααίίοουυ  ττηηςς  ΕΕΟΟΠΠΕΕ,,  μμηη  ααπποοκκλλεειιόόμμεεννηηςς  ττηηςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  κκααιι  λλοοιιππώώνν  σσυυννααφφώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττηηςς  κκεειιμμέέννηηςς  

ννοομμοοθθεεσσίίααςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  ττεεθθεείί  ννόόμμιιμμαα  σσεε  ιισσχχύύ  οο  ννέέοοςς  ΕΕιιδδιικκόόςς  
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ππεειιθθααρρχχιικκόόςς  ΚΚααννοοννιισσμμόόςς  ττηηςς  ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΠΠ..  ((άάρρθθρροο  110077ΑΑ  νν..22772255//9999))  ττόόττεε  κκααττιισσχχύύεειι  ααυυττόόςς  έέννααννττιι  ττωωνν,,  κκααττάά  

ππεερρίίππττωωσσηη,,  σσυυννααφφώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  άάλλλλωωνν  κκααννοοννιισσττιικκώώνν  κκεειιμμέέννωωνν,,  όόχχιι  όόμμωωςς  κκααιι  ττοουυ  ννόόμμοουυ  ..    

1133::  ΟΟ  ΙΙ  ΚΚ  ΟΟ  ΝΝ  ΟΟ  ΜΜ  ΙΙ  ΚΚ  ΑΑ  
  1133..11    ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΟΟΛΛΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ    

  1133..11..11  ΟΟρρίίζζεεττααιι  ΓΓεεννιικκόό  ΠΠααρράάββοολλοο  ΣΣυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ΔΔυυοο  ΧΧιιλλιιάάδδωωνν  ΕΕυυρρώώ  ((22..000000  €€))  

  1133..11..22  ΤΤοο  ππααρράάββοολλοο  γγιιαα  ττηηνν  22ηη  ΦΦάάσσηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ((ppllaayy  ooffffss))  οορρίίζζεεττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  

ΤΤρριιαακκοοσσίίωωνν  ΕΕυυρρώώ  ((330000  €€))  γγιιαα  κκάάθθεε  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  

  1133..11..33  ΤΤοο  ππααρράάββοολλοο  γγιιαα  ττηηνν  ττεελλιικκήή  φφάάσσηη  ττωωνν  PPllaayy  OOffffss  γγιιαα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  11  ––  22    οορρίίζζεεττααιι  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  

ΠΠεενντταακκοοσσίίωωνν  ΕΕυυρρώώ  ((550000  €€))  γγιιαα  κκάάθθεε  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..      

  1133..22  ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΟΟΛΛΟΟ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟΥΥ//ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ    

  1133..22..11  ΟΟμμάάδδαα  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122  κκααιι  κκααττααθθέέσσεειι  

ππέέρραανν  ττωωνν  δδώώδδεεκκαα  ((1122))  σσυυμμββοολλααίίωωνν  ττηηνν  ααγγωωννιισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  22001111--22001122,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααββάάλλλλεειι  σσττηηνν  

ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  ππααρράάββοολλοο  ΠΠεεννήήνντταα  ΕΕυυρρώώ  ((5500€€))  γγιιαα  κκάάθθεε  έένναανν  ααθθλληηττήή  εεππιιππλλέέοονν  ττωωνν  δδώώδδεεκκαα..    

  1133..33    ΕΕΙΙΣΣΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΩΩΝΝ..  

  1133..33..11      ΗΗ  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  κκααιι  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  έέσσοοδδαα  ααννήήκκοουυνν  σσττοο  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  

  1133..33..22..  ΗΗ  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  δδιιααττηηρρεείί  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα,,  μμεε  ααιιττιιοολλοογγηημμέέννηη  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  

ττηηςς,,  νναα  ααννααλλάάββεειι  ττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσηη  κκααιι  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  εεννόόςς  ααγγώώνναα,,  όότταανν  κκρρίίννεεττααιι  όόττιι  ααυυττόό  θθαα  

ββοοηηθθήήσσεειι  σσττηηνν  οομμααλλήή  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ..        

  1133..33..33  ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  μμπποορρεείί  νναα  κκααθθοορριισσττεείί  όόττιι,,  πποοσσοοσσττόό  εεππίί  ττωωνν  αακκααθθααρρίίσσττωωνν  

εειισσππρράάξξεεωωνν  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν,,  ααπποοδδίίδδεεττααιι  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  

  1133..33..44..  ΗΗ  οορργγααννωωμμέέννηη  μμεετταακκίίννηησσηη  ττωωνν  φφιιλλάάθθλλωωνν  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  κκααιι  κκααττάά  σσυυννέέππεειιαα  ττοο  

φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννοο  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  ζζηηττήήσσεειι  εειισσιιττήήρριιαα..        

  1133..33..55..  ΤΤαα  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέένναα  νναα  σσυυμμμμοορρφφώώννοοννττααιι  μμεε  ττιιςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  4411ΑΑ  έέωωςς  

4411ΖΖ  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  ΝΝόόμμοο  22772255//9999,,  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι  σσήήμμεερραα..  

  1133..33..66..  ΣΣεε  ααγγώώννεεςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ήή  άάλλλλαα  ααρρμμόόδδιιαα  όόρργγαανναα  ((ΓΓΓΓΑΑ)),,  

σσαανν  ΑΑγγώώννεεςς  ««ΕΕιιδδιικκήήςς  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς»»  θθαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  εείίσσοοδδοοςς  σσεε  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ααττόόμμωωνν,,  πποουυ  θθαα  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  

ααππόό  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  ααυυττοούύςς  ααννττίίσσττοοιιχχαα..  

  1133..33..77..  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααγγώώννωωνν  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  έέχχεειι  εεππιιββλληηθθεείί  ααππόό  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΔΔιικκααιιοοδδοοττιικκάά  

ΌΌρργγααννοο  ηη  πποοιιννήή  ««ααπποοκκλλεειισσμμοούύ»»,,  ττοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  θθαα  κκααθθοορρίίζζεειι  ττοονν  ααρριιθθμμόό  κκααιι  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  θθεεααττώώνν,,  πποουυ  

θθαα  μμπποορροούύνν  νναα  ππααρραακκοολλοουυθθοούύνν  ττοονν  ααγγώώνναα  ααυυττόό..  ΕΕννδδεειικκττιικκάά  ααννααφφέέρροοννττααιι    οομμάάδδεεςς  ππααίίδδωωνν,,  κκοορραασσίίδδωωνν,,  μμεε  

σσυυννοοδδεείίαα  ππρροοπποοννηηττώώνν  κκ..αα..  ΑΑρρμμόόδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  μμέέττρροουυ    θθαα  εείίννααιι  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  

ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  
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  1133..44    ΑΑΠΠΟΟΖΖΗΗΜΜΙΙΩΩΣΣΗΗ  

  1133..44..11    ΤΤοο  ΣΣωωμμααττεείίοο//ΤΤΑΑΑΑ  μμεε  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς,,  υυπποοχχρρεεώώννεεττααιι  σσεε  

ααπποοκκααττάάσστταασσηη  κκάάθθεε  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ζζηημμιιάάςς  ττοουυ  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΣΣωωμμααττεείίοουυ//ΤΤΑΑΑΑ  κκααιι  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  πποουυ  ππρροοκκααλλεείίττααιι  

μμεε  υυππααιιττιιόόττηητταα((δδόόλλοο  ήή  ααμμέέλλεειιαα))  ττωωνν  μμεελλώώνν  ήή  ττωωνν  φφιιλλάάθθλλωωνν  ττοουυ..  

  1133..44..22        ΤΤοο  γγηηππεεδδοούύχχοο  ΣΣωωμμααττεείίοο//ΤΤΑΑΑΑ  υυπποοχχρρεεώώννεεττααιι  σσεε  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  κκάάθθεε  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ζζηημμιιάάςς  

ττοουυ  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννοουυ  ΣΣωωμμααττεείίοουυ//ΤΤΑΑΑΑ  κκααιι  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  λλόόγγωω  μμααττααίίωωσσηηςς  ααγγώώνναα  ήή  ααλλλλααγγήήςς  έέδδρρααςς  μμεε  

υυππααιιττιιόόττηητταα((δδόόλλοο  ήή  ααμμέέλλεειιαα))  ττωωνν  μμεελλώώνν  ήή  ττωωνν  φφιιλλάάθθλλωωνν  ττοουυ..  

  1133..44..33..      ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμααττααίίωωσσηηςς  ααγγώώνναα  ήή  ππρρόόκκλληησσηηςς  οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ζζηημμιιάάςς  σσττηηνν  

ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  σστταα  ΣΣωωμμααττεείίαα//ΜΜέέλληη  ττηηςς  ααππόό  λλόόγγοουυςς  ααννωωττέέρρααςς  ββίίααςς  ήή  ττυυχχααίίοο  γγεεγγοοννόόςς,,  ττοο  κκάάθθεε  μμέέρροοςς  ββααρρύύννεεττααιι  

μμεε  ττηηνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  δδιικκώώνν  ττοουυςς  ζζηημμιιώώνν      

  1133..55    ΠΠΟΟΙΙΝΝΕΕΣΣ  

  1133..55..11  ΜΜηη  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς,,  ππααρρααίίττηησσηη  ήή  γγιιαα  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  ααπποοκκλλεειισσμμόόςς  ααππόό  ττοο  

ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  ττηηςς  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122  εεππιιφφέέρρεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  πποοιιννέέςς  σσττοονν  ΚΚααννοοννιισσμμόό  

ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  ττηηςς  ΕΕΟΟΠΠΕΕ,,  σσττοο  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΔΔίίκκααιιοο  ττηηςς  ΕΕΟΟΠΠΕΕ  ήή  σσττοονν  υυππόό  

έέγγκκρριισσηη    εειιδδιικκόό  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..    

  1133..55..22..  ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  EEΣΣAAΠΠ  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  ππρρόόσσθθεετταα  τταα  εεννσσωωμμααττωωμμέένναα  σσττηηνν  

ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  χχρρηημμααττιικκάά  ππρρόόσσττιιμμαα  ωωςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  κκυυρρώώσσεειιςς  ((ΣΣΥΥΝΝΗΗΜΜΜΜΕΕΝΝΟΟ  ##  11))..  ΚΚάάθθεε  χχρρηημμααττιικκήή  πποοιιννήή,,  

θθαα  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  εεπποομμέέννηη  οοιικκοοννοομμιικκήή  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ππρροοςς  τταα  ΤΤΑΑΑΑ  ((εεφφόόσσοονν  

υυππάάρρχχεειι))..  

  1133..55..33  ΤΤαα  ππρρόόσσττιιμμαα  ττοουυ  ΠΠίίνναακκαα  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚυυρρώώσσεεωωνν  ((ωωςς  σσυυννηημμμμέέννοο  ##11)),,  δδεενν  ααπποοκκλλεείίοουυνν  κκααιι  

ααγγωωννιισσττιικκέέςς  άάλλλλεεςς  πποοιιννέέςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ααππόό  ττοο  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΔΔίίκκααιιοο  ττηηςς  ΕΕΟΟΠΠΕΕ..    

    

            1144::  ΡΡΑΑΔΔΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ––  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ  

    1144..11..  ΤΤαα  ΣΣωωμμααττεείίαα//ΤΤΑΑΑΑ,,  έέχχοουυνν  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ττηηνν  κκεεννττρριικκήή  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  

ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  όόλλωωνν  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122,,  AAllll  

SSttaarr  GGaammee  κκααιι  όόλλωωνν  ττωωνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001111--22001122,,  τταα  οοπποοίίαα  ηη  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  έέχχεειι  

μμεεττααββιιββάάσσεειι,,  μμεε  ττηηνν  ααππόό  6633//1144..66..22001111  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔΣΣ,,  σσττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  FFOORRTTHHNNEETT  MMEEDDIIAA  HHOOLLDDIINNGGSS  

SS..AA..  TTαα  TTAAAA  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττηηνν  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122,,  υυπποοχχρρεεώώννοοννττααιι  νναα  

σσυυννυυπποογγρράάψψοουυνν  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  σσύύμμββαασσηη,,  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααπποοδδέέχχοοννττααιι  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττηηςς  ΣΣύύμμββαασσηηςς  

μμεεττααξξύύ  FFOORRTTHHNNEETT  MMEEDDIIAA  HHOOLLDDIINNGGSS  SS..AA..  &&  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  ααπποοδδοοχχήήςς  ττωωνν  όόρρωωνν  

ααυυττώώνν,,  τταα  ΤΤΑΑΑΑ  δδεενν  έέχχοουυνν  δδιικκααίίωωμμαα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--

22001122..  
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  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααννττίίσσττοοιιχχηηςς  σσυυμμφφωωννίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ρρααδδιιοοφφωωννιικκήήςς  

μμεεττάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν,,  θθαα  ιισσχχύύοουυνν  ααννααλλοογγιικκάά  όόσσαα  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  ππααρρααππάάννωω..    

    1144..22..    ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ..  ττοο  οοπποοίίοο  εεμμπποοδδίίζζεειι  ήή  δδεενν  εεππιιττρρέέππεειι  ττηηνν  ττηηλλεεοοππττιικκήή  ήή  ρρααδδιιοοφφωωννιικκήή  κκάάλλυυψψηη  ττοουυ  

ααγγώώνναα  γγιιαα  ττοονν  οοπποοίίοο  έέχχεειι  σσυυμμφφωωννήήσσεειι  ηη  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  ππααρρααππέέμμππεεττααιι  σσττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  όόρργγααννοο  μμεε  ττηηνν  

κκααττηηγγοορρίίαα  ττηηςς  ««δδυυσσφφήήμμιισσηηςς»»  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  κκααττάά  τταα  λλοοιιππάά  οορριιζζόόμμεενναα  σσττοο  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  

ΔΔίίκκααιιοο  ττηηςς  ΕΕΟΟΠΠΕΕ  κκααιι  σσττοονν  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  ττηηςς  ΕΕΟΟΠΠΕΕ..  ΕΕππίίσσηηςς,,  

γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω  ππεερρίίππττωωσσηη,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  πποουυ  ααννααγγρράάφφεεττααιι  

σσττοο  σσχχεεττιικκόό  σσυυννηημμμμέέννοο  ππίίνναακκαα  

  1144..33..  ΣΣττηηνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ααννήήκκεειι  ηη  εεξξεεύύρρεεσσηη  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  χχοορρηηγγώώνν  ήή  

υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ττωωνν  άάλλλλωωνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ααρρμμοοδδιιόόττηηττάάςς  ττηηςς  κκααιι  ηη  ππααρροοχχήή  σσεε  

ααυυττοούύςς,,  ωωςς  ααννττααλλλλάάγγμμααττοοςς,,  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  ππρροοββοολλήήςς  ττοουυςς  μμεε  ττοουυςς  ττρρόόπποουυςς  κκααιι  ττιιςς  μμεεθθόόδδοουυςς  πποουυ  θθαα  

σσυυμμφφωωννοούύννττααιι  κκάάθθεε  φφοορράά..  ΤΤαα  σσωωμμααττεείίαα  ––  μμέέλληη  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  ααννααγγννωωρρίίζζοουυνν  ττηηνν  ααννααγγκκααιιόόττηητταα  ππρροοσσέέλλκκυυσσηηςς  

οοιικκοοννοομμιικκώώνν  υυπποοσσττηηρριικκττώώνν  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  ααπποοδδέέχχοοννττααιι  ττηηνν  ππρρόόββλλεεψψηη  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  

ππααρροοχχώώνν  κκααιι  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  υυππέέρρ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ..  ΓΓιιαα  ττοονν  σσκκοοππόό  ααυυττόό,,  ππααρρααχχωωρρεείίττααιι  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  γγιιαα  νναα  τταα  

δδιιααθθέέσσεειι,,  όόππωωςς  ααυυττόό  κκρρίίννεεττααιι  ααννααγγκκααίίοο,,  μμέέρροοςς  ττωωνν  δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν  ππρροοββοολλώώνν  σστταα  γγυυμμνναασσττήήρριιαα  πποουυ  θθαα  

ααγγωωννίίζζοοννττααιι,,    σσύύμμφφωωνναα  μμεε  σσχχέέδδιιοο  πποουυ  θθαα  εεγγκκρριιθθεείί  ααππόό  ττοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  θθαα  κκοοιιννοοπποοιιηηθθεείί  

εεγγκκααίίρρωωςς  σστταα  ΤΤΑΑΑΑ--ΜΜέέλληη  ττηηςς  

    1144..44..  HH  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  έέχχεειι  ττηηνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  εεμμπποορριικκήή  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  ττωωνν  ττοομμέέωωνν  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ττηηςς  

ΟΟΠΠΑΑΠΠ  ΑΑ..ΕΕ  ((ππρροογγννωωσσττιικκάά  ααγγώώννωωνν//σσττοοιιχχηημμααττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκ..αα..)),,  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ττηηςς  ((ααγγωωννιισσττιικκέέςς  

ήή  μμηη))  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  22001111--22001122..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ΤΤΑΑΑΑ  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσεε  σσυυμμφφωωννίίαα  μμεε  

εεττααιιρρεείίαα//εεττααιιρρεείίεεςς  πποουυ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  σσττοονν  ττοομμέέαα  ααυυττόό  ππααρρααππέέμμππεεττααιι  σσττοο  ΜΜοοννοομμεελλέέςς  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  

όόρργγααννοο  ((ΜΜΠΠΔΔΟΟ))  μμεε  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ττηηςς  ««δδυυσσφφήήμμιισσηηςς»»  ττοουυ  ααθθλλήήμμααττοοςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  κκααττάά  τταα  λλοοιιππάά  

οορριιζζόόμμεενναα  σσττοο  ΠΠεειιθθααρρχχιικκόό  ΔΔίίκκααιιοο  ττηηςς  ΕΕΟΟΠΠΕΕ  κκααιι  σσττοονν  ΚΚααννοοννιισσμμόό  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔιιεεξξααγγωωγγήήςς  

ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  ττηηςς  ΕΕΟΟΠΠΕΕ  κκααιι  άάλλλλωωνν  ττυυχχόόνν  σσυυρρρρεεόόννττωωνν  ππεειιθθααρρχχιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  δδιιααττάάξξεεωωνν..  ΤΤοο  ΔΔΣΣ  ττηηςς  

ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  μμεεττάά  ααππόό  ααιιττιιοολλοογγηημμέέννηη  ααππόόφφαασσήή  ττοουυ  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ζζηηττήήσσεειι  ααππόό  ττοο  ΜΜΠΠΔΔΟΟ  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  

εειιδδιικκήήςς  ππεειιθθααρρχχιικκήήςς  πποοιιννήήςς  ((ππρροοσσττίίμμοουυ))  σσττοο  εεγγκκααλλοούύμμεεννοο  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω  ππααρράάββαασσηη  σσωωμμααττεείίοο,,  

ιισσόόπποοσσοουυ  ττηηςς  ττυυχχόόνν  θθεεττιικκήήςς  ήή  ααπποοθθεεττιικκήήςς  ζζηημμίίααςς  πποουυ  θθαα  ππρροοκκλληηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ππααρράάββαασσηη  ττηηςς  ωωςς  άάννωω  

υυπποοχχρρέέωωσσηηςς  ττοουυ  σσωωμμααττεείίοουυ//ΤΤΑΑΑΑ..  

                      1144..55..  ΤΤαα  ΤΤ..ΑΑ..ΑΑ  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέένναα  νναα  ββιιννττεεοοσσκκοοπποούύνν  ττοουυςς  εεννττόόςς  έέδδρρααςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυςς..  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ  

ααρρχχεείίοουυ  σσεε  ψψηηφφιιαακκήή  μμοορρφφήή  ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  σσττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ηημμέέρραα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  

ττοουυ  ααγγώώνναα  μμεε  ττρρόόπποο  πποουυ  θθαα  υυπποοδδεείίξξεειι  ηη  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  ττοο  κκάάθθεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ααρρχχεείίοο  θθαα  εείίννααιι  σσττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  

σσωωμμααττεείίωωνν  ττηηςς  ΑΑ11  ΕΕθθννιικκήήςς  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ΑΑννδδρρώώνν..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ρρηηττάά  ηη  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττοουυ  υυλλιικκοούύ  πποουυ  
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ββιιννττεεοοσσκκοοππήήθθηηκκεε  γγιιαα  εεμμπποορριικκοούύςς  λλόόγγοουυςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμηη  ββιιννττεεοοσσκκόόππηησσηηςς  ααγγώώνναα,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  ττοο  

ΔΔΣΣ  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  χχρρηημμααττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ΧΧιιλλίίωωνν  ΕΕυυρρώώ  ((11..000000  €€))  

1155::  DDOOPPIINNGG  CCOONNTTRROOLL  
1155..11..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ααθθλληηττήήςς  υυπποοππέέσσεειι  σσεε  ππααρράάββαασσηη  ννττόόππιιννγγκκ  νναα  έέχχεειι  λλάάββεειι  κκάάπποοιιαα  ααππόό  ττιιςς  

ααππααγγοορρεευυμμέέννεεςς  οουυσσίίεεςς  θθαα  εεππιιββάάλλλλοοννττααιι  σσττοο  σσωωμμααττεείίοο  κκααιι  σσττοονν  ααθθλληηττήή  οοιι  πποοιιννέέςς  πποουυ  ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττοο  

άάρρθθρροο  1155  ττοουυ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΔΔιικκααίίοουυ  ττηηςς  ΕΕΟΟΠΠΕΕ//ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  ττυυχχόόνν  άάλλλλοουυ  εειιδδιικκοούύ  ππεειιθθααρρχχιικκοούύ  κκααννοοννιισσττιικκοούύ  

κκεειιμμέέννοουυ  κκααιι  φφυυσσιικκάά  ττηηςς  ααθθλληηττιικκήήςς  κκααιι  πποοιιννιικκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς..    

1155..22..  ΑΑθθλληηττήήςς  πποουυ  έέχχεειι  ττιιμμωωρρηηθθεείί  γγιιαα  ππααρράάββαασσηη  ννττόόππιιννγγκκ,,  δδεενν  έέχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  σσύύννααψψηηςς  ΣΣύύμμββαασσηηςς  

ΑΑμμεειιββόόμμεεννοουυ  ΠΠεεττοοσσφφααιιρριισσττήή  μμεε  ΤΤΑΑΑΑ  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ττιιμμωωρρίίααςς  ττοουυ  κκααιι  ηη  σσχχεεττιικκήή  ααίίττηησσηη  

μμεεττεεγγγγρρααφφήήςς  κκααιι  εεππιικκύύρρωωσσηηςς  υυπποοββλληηθθέέννττοοςς  σσυυμμββοολλααίίοουυ  θθαα  ααπποορρρρίίππττοοννττααιι..    

1166::  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  
  
  ΟΟρρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  κκααιι  εείίννααιι  οο  εεκκππρρόόσσωωππόόςς  ττηηςς  σσττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  

ττοουυ  ααγγώώνναα  εεννώώ  σστταα  κκααθθήήκκοοννττάά  ττοουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  οο  έέλλεεγγχχοοςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  όόσσωωνν  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττηηνν  

ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ττοουυ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  VVoolllleeyylleeaagguuee  ΟΟΠΠΑΑΠΠ  22001111--22001122,,  εεννώώ  εεκκππρροοσσωωππεείί  ττηηνν  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  σσεε  κκάάθθεε  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννοοςς  μμεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  

((δδιιααιιττηηττέέςς,,  αασσττυυννοομμίίαα  κκ..αα..))      

1177::      ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΕΕΠΠΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  
  

  ΚΚάάθθεε  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  θθαα  γγίίννεεττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηη  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  113311  ττοουυ  νν..  

22772255//11999999,,  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι  κκααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  ιισσχχύύοοννττεεςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς..  ΌΌλλεεςς  οοιι  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  δδεενν  

ππρροοββλλέέπποοννττααιι  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  ππρροοκκήήρρυυξξηη  θθαα  ααπποοφφαασσίίζζοοννττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά    ααππόό  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  EEΣΣAAΠΠ..                    

          

    ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς                                                                      ΟΟ  ΓΓεεννιικκόόςς  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς  

  

..  

  

                                                    

                

                                                                                

                                                                                    ΠΠααννττεελλήήςς  ΤΤααρρννααττόόρροοςς                                                                            ΧΧααρρίίλλααοοςς  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ          
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ΣΣΥΥΝΝΗΗΜΜΜΜΕΕΝΝΟΟ  ##  11  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝ  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΠΠΤΤΩΩΜΜΑΑ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΗΗ    

ΑΑππααγγόόρρεευυσσηη  ΤΤηηλλεεοοππττιικκήήςς  ήή  ΡΡααδδιιοοφφωωννιικκήήςς  ααννααμμεεττάάδδοοσσηηςς  3300..000000  €€  

ΆΆρρννηησσηη  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οομμάάδδααςς  γγιιαα  ααλλλλααγγήή  εεμμφφάάννιισσηηςς  ((ττηηλλεεοοππττιικκόόςς  

ααγγώώννααςς))  
55..000000  €€  

ΜΜηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ααγγώώνναα  λλόόγγωω  έέλλλλεειιψψηηςς  σσυυννθθεεττιικκοούύ  δδααππέέδδοουυ  ((όότταανν  δδεενν  

υυππάάρρχχεειι  ββααμμμμέέννοοςς  ααγγωωννιισσττιικκόόςς  χχώώρροοςς))      
33..000000  €€  

ΑΑπποουυσσίίαα  ιιααττρροούύ  ααγγώώνναα  33..000000  €€  

ΜΜηη  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  ήή  εεκκττόόςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφώώνν  ΣΣυυννέέννττεευυξξηηςς  ΤΤύύπποουυ  11..550000  €€  

ΜΜηη  ττήήρρηησσηη  όόρρωωνν  ππρροοππόόννηησσηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  οομμάάδδααςς  11..550000  €€  

ΜΜηη  σσωωσσττέέςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  φφααννέέλλααςς  ααθθλληηττώώνν  11..550000  €€  

ΆΆρρννηησσηη  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  οομμάάδδααςς  γγιιαα  ααλλλλααγγήή  εεμμφφάάννιισσηηςς  ((όόχχιι  ττηηλλεεοοππττιικκόόςς  

ααγγώώννααςς))  
11..000000  €€  

ΆΆρρννηησσηη  ππααρροουυσσίίααςς  ΑΑ’’  ΠΠρροοπποοννηηττήή  σσεε  ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττύύπποουυ  11..000000  €€  

ΚΚάάθθεε  ααπποουυσσίίαα  μμέέλλοουυςς  ΔΔΣΣ  ΕΕΣΣΑΑΠΠ,,  ππέέρραανν  ττωωνν  δδυυοο  ((22))  σσυυννεεχχόόμμεεννωωνν,,  κκααθθώώςς  

κκααιι  κκάάθθεε  ααδδιικκααιιοολλόόγγηηττηη  ααπποουυσσίίαα,,  
11..000000  €€  

ΜΜηη  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ττρριιώώνν  ((33))  θθέέσσεεωωνν  γγιιαα  τταα  μμέέλληη  ΔΔΣΣ  ττηηςς  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννηηςς  

οομμάάδδααςς  μμεε  ττιιςς  ααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  σσττηηνν  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  
11..000000  €€  

ΜΜηη  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  δδέέκκαα  ((1100))  θθέέσσεεωωνν  γγιιαα  ττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττωωνν  ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ..  μμεε  

ττιιςς  ααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  σσττηηνν  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  
11..000000  €€  

ΆΆρρννηησσηη  ππααρροουυσσίίααςς  ΑΑ’’  ΠΠρροοπποοννηηττήή  σσεε  ΕΕννηημμεερρωωττιικκήή  ΣΣυυννάάννττηησσηη  ττηηςς  ΕΕΣΣΑΑΠΠ  11..000000  €€  

ΜΜηη  ααπποοσσττοολλήή  ααππόό  ττοο  γγηηππεεδδοούύχχοο  σσωωμμααττεείίοο  ττοουυ  ψψηηφφιιαακκοούύ  ααρρχχεείίοουυ  

ααγγώώνναα  
11..000000  €€  

ΜΜηη  ττήήρρηησσηη  οομμοοιιόόμμοορρφφηηςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  σσττεελλεεχχώώνν  οομμάάδδωωνν  σσττοουυςς  

««ππάάγγκκοουυςς»»  
550000  €€  

ΠΠααρρααββίίαασσηη  ττηηςς  ααπποοκκλλεειισσττιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  ΕΕππίίσσηημμοουυ  ΧΧοορρηηγγοούύ  ΕΕννδδυυμμαασσίίααςς  55..000000  €€  

ΜΜηη  ττήήρρηησσηη  ««κκααθθααρροούύ»»  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  11..000000  €€  

ΈΈλλλλεειιψψηη  ηηχχηηττιικκοούύ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  11..000000  €€  

ΈΈλλλλεειιψψηη  ττήήρρηησσηηςς  σσττααττιισσττιικκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  11..000000  €€  

ΈΈλλλλεειιψψηη  μμοουυσσιικκήήςς  ήή  ΕΕκκφφωωννηηττήή  660000  €€  
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ΈΈλλλλεειιψψηη  υυλλιικκώώνν  κκααιι  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  110000--22000000  €€  

ΈΈλλλλεειιψψηη  ππααιιδδιιώώνν  γγιιαα  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  μμππάάλλααςς  550000  €€  

ΠΠααιιδδιιάά  γγιιαα  ττηηνν  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  ττηηςς  μμππάάλλααςς  χχωωρρίίςς  οομμοοιιόόμμοορρφφηη  εεμμφφάάννιισσηη  110000  €€  

ΆΆρρννηησσηη  ππααρροουυσσίίααςς  ααθθλληηττήή  σσεε  ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττύύπποουυ  550000  €€  

ΑΑπποοσσττοολλήή  εεγγγγρράάφφωωνν  εεκκττόόςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  110000  €€  

ΚΚααθθυυσσττέέρρηησσηη  ππλληηρρωωμμήήςς  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  οοφφεειιλλώώνν  550000  €€  
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ΣΣΥΥΝΝΗΗΜΜΜΜΕΕΝΝΟΟ  ##  22  
ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΦΦΑΑΝΝΙΙΣΣΗΗ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  

  


