
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο 14/09/2021 

                                                                      Αρ.  πρωτ.:074 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΚΡΗΣΗ ΕΥΗΒΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2021–2022 

 

ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ιςχύοντοσ αθλητικού Νόμου, του Καταςτατικού τησ Ε.ΚΑ..Κ., τησ ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 2021–2022 τησ Ε.ΚΑ..Κ., των Κανονιςμών τησ Ε.Ο.Κ. και τησ ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 2021-2022 τησ Ε.Ο.Κ. 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
τα Πρωταθλόματα Κρότησ Εφήβων - Παίδων αγωνιςτικόσ περιόδου 2021-2022, με τουσ παρακϊτω όρουσ: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΩΜΑΣΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν τα ςωματεύα που εύναι γραμμϋνα ςτη δύναμη τησ Ε.ΚΑ..Κ.. Με απόφαςη τησ 
ϋκτακτησ Γ.. τησ 24.8.1998, δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο πρωτϊθλημα αυτό ϋχουν και όςα νϋα ςωματεύα 
υποβϊλλουν ςτην Ε.ΚΑ..Κ. μϋχρι την προηγουμϋνη τησ κληρώςεωσ των πρωταθλημϊτων δικαιολογητικϊ από 
τα οπούα να προκύπτει η εγγραφό των νϋων ςωματεύων ςτη δύναμη τησ Ε.Ο.Κ. και τησ Ε.ΚΑ..Κ., μαζύ με 
ϋγγραφη δόλωςη ςυμμετοχόσ ςτο πρωτϊθλημα αυτό.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΘΛΗΣΕ ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
α) το Πανελλήνιο αλλά και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εφήβων δικαιούνται να πάρουν μέροσ Αθλητέσ που 
γεννήθηκαν τα έτη 2004, 2005 και 4 αθλητέσ του 2006 και νεότεροι.  
β) το Πανελλήνιο και Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Παίδων δικαιούνται να πάρουν μέροσ Αθλητέσ που γεννήθηκαν 
το έτοσ 2006 και νεότεροι. 

 

Η χρηςιμοποίηςη παίδων ςτα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Εφήβων δεν θα αποτελεί πρόβλημα ςτην Ε.Ο.Κ. για 
την ταυτόχρονη διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων. 
 

Επιςημαύνεται ότι ςτην προκριματικό και τελικό φϊςη των Πανελληνύων Πρωταθλημϊτων δικαύωμα 
ςυμμετοχόσ θα ϋχουν αποκλειςτικά και μόνον δώδεκα (12) αθλητϋσ, που θα αναγρϊφονται ςε ονομαςτικό 
κατϊςταςη που θα κατατύθεται, πριν από την ϋναρξη του πρώτου αγώνα κϊθε φϊςησ, ςτην γραμματεύα των 
αγώνων, χωρύσ δικαύωμα αντικατϊςταςησ αθλητό, για οποιονδόποτε λόγο και αιτύα κατϊ την διϊρκεια τησ 
διοργϊνωςησ. Η αντικατϊςταςη αθλητών επιτρϋπεται μόνο από την προκριματικό φϊςη ςτην τελικό. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΚΛΗΡΩΕΙ - ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Η κλήρωςη των αγώνων θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 16/9/2021 και ώρα 18.00 ςτα γραφεία τησ Ένωςησ, 
παρουςία εκπροςώπων των ςωματείων (οδόσ πύρου Μουςτακλή, κλειςτό γυμναςτήριο Λίντο).  

 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 

 
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΥΗΒΩΝ  

 
 

Α΄ ΥΑΗ  
Σα ςωματεύα που δικαιούνται ςυμμετοχό ςτο πρωτϊθλημα εύναι:  

1. ΡΕΘΤΜΝΟ BC 
2. ΑΝΔΡΟΓΕΑ ΓΑ  
3. ΑΟΚ ΦΑΝΙΑ 
4. ΕΡΓΟΣΕΛΗ Γ 
5. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ 
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6. ΗΡΟΔΟΣΟ ΑΟΝΑ 
7. ΟΑΦ 
8. ΟΥΗ 

 

την Α’ Υϊςη τα ωματεύα θα ςυναντηθούν μεταξύ τουσ ςε διπλούσ αγώνεσ, ςύμφωνα με την κλόρωςη και το 
πρόγραμμα που θα καταρτιςθεύ.  
Μετϊ την διεξαγωγό τησ Α’ φϊςησ [κανονικό περύοδοσ] οι ομϊδεσ κατατϊςςονται με βϊςη τα αποτελϋςματα 
τουσ, όπωσ προβλϋπεται από το ϊρθρο 6 τησ Γενικόσ Προκόρυξησ τησ ΕΚΑΚ. 
 
Ειδικά για την αγωνιςτική περίοδο 2021 -2022 καμία ομάδα τησ Α κατηγορίασ δεν υποβιβάζεται ςτην Β’ 
Κατηγορία για την επόμενη αγωνιςτική περίοδο. 
 

ε περίπτωςη που ςωματείο δεν επιθυμεί να λάβει μέροσ ςτο πρωτάθλημα τησ Α’ κατηγορίασ Εφήβων για την 
αγωνιςτική περίοδο 2021-22 δεν θα μπορεί να λάβει μέροσ ούτε ςτη Β’. 
Για την αγωνιςτική περίοδο 2022-2023 θα μπορεί να ςυμμετέχει μόνο ςτη Β’ κατηγορία Εφήβων ωσ 
υποβιβαςμένη.  
 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΥΗΒΩΝ  
Σα ςωματεύα που ϋχουν δηλώςει ςυμμετοχό και δικαιούνται να ςυμμετϋχουν ςτο πρωτϊθλημα τησ Β’ 
Κατηγορύασ εύναι:  

1. ΑΟ ΚΙΑΜΟΤ 
2. ΑΟ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ 
3. ΦΑΝΙΑ BC 
4. ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΦ 
5. ΑΗ ΑΚΗΗ 
6. ΟΑΗ  
7. ΚΤΔΩΝ 
8. ΑΟ ΓΙΟΤΦΣΑ  
9. ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΑΑ 
10. ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΕ 
11. ΟΥ ΦΑΝΙΑ 
12. ΑΕ ΠΛΑΣΑΝΙΑ 

 
Α’ ΥΑΗ  
Σα ωματεύα θα χωριςτούν με γεωγραφικϊ κριτόρια ςε δυο ομύλουσ και θα ςυναντηθούν μεταξύ τουσ ςε 
διπλούσ αγώνεσ, ςύμφωνα με την κλόρωςη και το πρόγραμμα που θα καταρτιςθεύ. ε περίπτωςη που οι 
ομάδεσ τησ Β κατηγορίασ Εφήβων καταλήξουν να ςυμμετέχουν ςτο πρωτάθλημα, λιγότερεσ από έξι (6), η Α 
φάςη θα διεξαχθεί ςε τρεισ (3) γύρουσ. 
 

Οι δύο πρώτεσ ομάδεσ τησ Β’ Κατηγορίασ ςύμφωνα με την κατάταξη προβιβάζονται ςτην Α’ κατηγορία για την 
επόμενη αγωνιςτική περίοδο. 
 

Β’ ΥΑΗ Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΥΗΒΩΝ  
 
τη φϊςη αυτό, θα ςυναντηθούν ςε αγώνα μπαρϊζ, οι πρώτεσ ομϊδεσ από κϊθε όμιλο, ςε ουδϋτερη ό κοινό 
ϋδρα.  
Η νικότρια ομϊδα προκρύνεται ςτη Γ΄ φϊςη.  
 
 

Γ’ ΥΑΗ Α ΚΑΙ Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΥΗΒΩΝ 
τη φϊςη αυτό προκρύνονται οι τρεύσ (3) πρώτεσ ομϊδεσ τησ Α’ κατηγορύασ (Α1, Α2, Α3) και η νικότρια ομϊδα 
από τον αγώνα μπαρϊζ τησ Β κατηγορύασ. 
Οι 4 αυτϋσ ομϊδεσ θα ςυναντηθούν μεταξύ τουσ ςε Final four, ςε ημερομηνύεσ και γόπεδο που θα οριςτούν από 
την Ε.Π. τησ ΕΚΑΚ ωσ ϋξησ: Α1 – Β1 ό Α4 (1) και A2 - A3 (2) 
 
Οι αγώνεσ για το Πρωτάθλημα των Εφήβων Α’ και Β’ θα διεξάγονται Κυριακή και η έναρξη των αγώνων θα γίνει 
ςτισ 17/10/21.  
 

Η Ε.ΚΑ..Κ. διατηρεί το δικαίωμα οριςμού και δεύτερησ αγωνιςτικήσ ημέρασ μέςα ςτην ίδια εβδομάδα ςτην 
περίπτωςη που θα κρίνει αυτό αναγκαίο.  
 
 
 



 
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ  

    
Α’ ΥΑΗ 
Σα ςωματεύα που ϋχουν δηλώςει ςυμμετοχό και δικαιούνται να ςυμμετϋχουν ςτο πρωτϊθλημα τησ Α’ 
Κατηγορύασ εύναι:  

1. ΑΟ ΚΤΔΩΝ  
2. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ  
3. ΑΟΚ ΦΑΝΙΑ   
4. ΡΕΘΤΜΝΟ BC  
5. ΕΡΓΟΣΕΛΗ Γ  
6. Ο.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ   
7. ΑΝΔΡΟΓΕΑ ΓΑ 
8. ΟΑ ΦΑΝΙΩΝ  
9. ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΦ 
10. ΑΟ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ 

   

την Α’ Υϊςη τα ωματεύα τησ Α’ κατηγορύασ θα ςυναντηθούν μεταξύ τουσ ςε διπλούσ αγώνεσ, ςύμφωνα με την 
κλόρωςη και το πρόγραμμα που θα καταρτιςθεύ.  
Μετϊ την διεξαγωγό τησ Α’ φϊςησ [κανονικό περύοδοσ] οι ομϊδεσ κατατϊςςονται με βϊςη τα αποτελϋςματα 
τουσ, όπωσ προβλϋπεται από το ϊρθρο 6 τησ Γενικόσ Προκόρυξησ τησ ΕΚΑΚ. 
Οι δύο (2) τελευταίεσ ομάδεσ τησ Α’ Κατηγορίασ ςύμφωνα με την κατάταξη υποβιβάζονται ςτην Β’ Κατηγορία 
για την επόμενη αγωνιςτική περίοδο. 
 

ε περίπτωςη που ςωματείο δεν επιθυμεί να λάβει μέροσ ςτο πρωτάθλημα τησ Α’ κατηγορίασ Παίδων για την 
αγωνιςτική περίοδο 2021-22 δεν θα μπορεί να λάβει μέροσ ούτε ςτη Β’. 
Για την αγωνιςτική περίοδο 2022-23 θα μπορεί να ςυμμετέχει μόνο ςτη Β’ κατηγορία Παίδων ωσ υποβιβαςμένη.  
 

Σα ςωματεία που προκρίνονται ςτην δεύτερη φάςη έχουν δικαίωμα να ςυμπεριλάβουν ςτην δύναμή τουσ δυο 
(2) αθλητέσ που δεν είχαν δηλωθεί ςτην πρώτη φάςη ή είχαν δηλωθεί ςτην δεύτερη ομάδα του ςωματείου. 
 

το πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων δικαίωμα ςυμμετοχήσ έχουν όλοι οι αθλητέσ. 

 
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ  

 

Επιτρϋπεται ςτα ςωματεύα η ςυμμετοχό 2ησ ομϊδασ ςτο πρωτϊθλημα Παύδων Β΄, υπό την προώπόθεςη ότι το 
ςωματεύο θα καλύπτει τα ϋξοδα αμοιβών διαιτηςύασ και γραμματεύασ όλων των αγώνων τησ (εντόσ και εκτόσ 
ϋδρασ) ςτη προκριματικό φϊςη. Οι δεύτερεσ ομάδεσ θα ςυμμετέχουν ςτο πρωτάθλημα με ονομαςτική 
κατάςταςη θεωρημένη από την ΕΚΑΚ, η οποία θα ςυνοδεύεται από τα δελτία των αθλητών και θα πρέπει να 
κατατεθεί ςτα γραφεία τησ Ένωςησ το αργότερο μέχρι το πρωί τησ ημέρασ τησ κληρώςεωσ. 
 

Α’ ΥΑΗ 
Σα ςωματεύα που ϋχουν δηλώςει ςυμμετοχό και δικαιούνται να ςυμμετϋχουν ςτο πρωτϊθλημα τησ Β’ 
Κατηγορύασ εύναι:  

1. ΑΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ 
2. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2  
3. ΜΕΑΡΑ 
4. ΟΥΗ 2 
5. ΟΥΦ 
6. ΗΣΕΙΑΚΟ 
7. ΦΑΝΙΑ BC 
8. ΑΕ ΔΙΑΠΛΑΗ  
9. ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΣΟ 
10. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΛΑΘ/Η 
11. ΟΑΗ 
12. ΑΚ. ΡΕΘΤΜΝΟΤ 
13. ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 
14. ΡΕΘΤΜΝΟ BC 2 

 

 
την Α’ Υϊςη τα ωματεύα τησ Β’ κατηγορύασ θα χωριςτούν ςε δύο (2) ομύλουσ με γεωγραφικϊ κριτόρια ωσ εξόσ:  
  
 



 Α’ όμιλοσ (ΔΤΗ)      Β’ όμιλοσ (ΑΝΑΣΟΛΗ) 
 AK. ΡΕΘΤΜΝΟΤ     ΗΣΕΙΑΚΟ 
 ΠΛΑΣΑΝΙΑ       ΟΑΗ   
 ΦΑΝΙΑ BC      ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 
 ΡΕΘΤΜΝΟ BC       ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ   
        ΔΙΑΠΛΑΗ     

        

Οι υπόλοιπεσ ομϊδεσ του Ηρακλεύου (ΗΡΟΔΟΣΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2, ΟΥΗ 2, ΜΕΑΡΑ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ) θα 
ςυμπληρώςουν τουσ ομύλουσ μετϊ από κλόρωςη και θα ςυναντηθούν μεταξύ τουσ ςε διπλούσ αγώνεσ 
ςύμφωνα με την κλόρωςη και το πρόγραμμα που θα καταρτιςθεύ.  
 

Μετϊ την διεξαγωγό τησ Α’ φϊςησ [κανονικό περύοδοσ] οι ομϊδεσ κατατϊςςονται με βϊςη τα αποτελϋςματϊ 
τουσ, όπωσ προβλϋπεται από το ϊρθρο 6 τησ Γενικόσ Προκόρυξησ τησ ΕΚΑΚ. 
Η ομάδα που θα τερματίςει πρώτη ςύμφωνα με την κατάταξη από κάθε όμιλο προβιβάζεται ςτην Α’ κατηγορία 
για την επόμενη αγωνιςτική περίοδο. 
 
Οι πρώτεσ ομϊδεσ των δυο ομύλων τησ Β΄ κατηγορύασ, θα ςυναντηθούν ςε ϋνα αγώνα μπαρϊζ ςε ουδϋτερη ό 
κοινό ϋδρα και η νικότρια ομϊδα του αγώνα αυτού, προκρύνεται ςτη Β φϊςη. 
 
Επιςημαίνεται ότι: 
η ςυμμετοχό τησ 2ησ ομάδασ επιτρέπεται, χωρίσ όμωσ να έχει το δικαίωμα να ςυνεχίςει ςτη 2η φάςη των 
πρωταθλημάτων καθώσ και ςτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 
 

 
Β’ ΥΑΗ  
τη φϊςη αυτό, θα ςυναντηθούν ςε αγώνα μπαρϊζ, ο νικητόσ του αγώνα τησ Β κατηγορύασ (Β1) με τον τϋταρτο 
τησ Α κατηγορύασ (Α4) ςε ουδϋτερη ό κοινό ϋδρα.  
 
Η νικότρια ομϊδα προκρύνεται ςτη Γ΄ φϊςη.  
 

Γ’ ΥΑΗ Α ΚΑΙ Β ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 
 
τη φϊςη αυτό προκρύνονται οι τρεύσ (3) πρώτεσ ομϊδεσ τησ Α’ κατηγορύασ (Α1, Α2, Α3) και η νικότρια ομϊδα 
από τον αγώνα μπαρϊζ του Α4 με τον Β1. 
Οι 4 αυτϋσ ομϊδεσ θα ςυναντηθούν μεταξύ τουσ ςε Final four, ςε ημερομηνύεσ και γόπεδο που θα οριςτούν από 
την Ε.Π. τησ ΕΚΑΚ ωσ ϋξησ: Α1 – Β1 ό Α4 (1) και A2 - A3 (2) 
 
Οι ηττημϋνοι (1) – (2) θα ςυναντηθούν ςτο μικρό Σελικό και οι νικητϋσ (1) – (2) ςτο μεγϊλο Σελικό.  
 

Οι αγώνεσ για το Πρωτάθλημα των Παίδων Α’ θα διεξάγονται άββατο και Παίδων Β’ Κυριακή, και οι ενάρξεισ 
των αγώνων θα γίνουν ςτισ 16 και 17/10/21, αντίςτοιχα. 
 

Η Ε.ΚΑ..Κ. διατηρεύ το δικαύωμα οριςμού και δεύτερησ αγωνιςτικόσ ημϋρασ μϋςα ςτην ύδια εβδομϊδα ςτην 
περύπτωςη που θα κρύνει αυτό αναγκαύο.  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ 
Οι Πρωταθλότριεσ Ομϊδεσ τησ Κρότησ Παύδων - Εφόβων μετϋχουν ςτουσ αγώνεσ για τα αντύςτοιχα Πανελλόνια 
Πρωταθλόματα. τισ Πρωταθλότριεσ Ομϊδεσ θα απονεμηθούν κύπελλα και ςτουσ αθλητϋσ τουσ μετϊλλια και 
διπλώματα.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Ε.ΚΑ..Κ. 

Η ςυγκρότηςη - λειτουργύα των μικτών ομϊδων Ε.ΚΑ..Κ. θα γύνεται ςύμφωνα με τα ϊρθρα 90,91,92,93, και 94 
του Κανονιςμού τησ Ε.Ο.Κ. και τισ ϊλλεσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ςτον ύδιο Κανονιςμό και τον ιςχύοντα Νόμο 
περύ κλιμακύων Εθνικών Ομϊδων. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΜΟΙΒΕ ΔΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΚΡΙΣΩΝ 
 

Σα γηπεδούχα ςωματεία θα καταβάλουν τα έξοδα διαιτητών – κριτών αποκλειςτικά πριν την έναρξη του 
αγώνα, αλλιώσ δεν θα διεξάγεται ο αντίςτοιχοσ αγώνασ και θα μηδενίζεται το ςωματείο. ε περύπτωςη που για 
κϊποιο λόγο δεν διεξαχθεύ ο αγώνασ εύτε για μη προςϋλευςη του ενόσ ςωματεύου , εύτε για οποιοδόποτε ϊλλο 
λόγο και οι διαιτητϋσ και κριτϋσ εύναι παρόντεσ, αφού δεν ϋχουν ειδοποιηθεύ τουλϊχιςτον μια μϋρα νωρύτερα για 
την αναβολό αυτό τότε θα πρϋπει το υπαύτιο ωματεύο να καταβϊλει όλα τα ϋξοδα του αγώνα που δεν ϋγινε 



ςτον αμϋςωσ επόμενο αγώνα του ωματεύου διαφορετικϊ δεν θα διεξϊγεται. Εφόςον οριςμένοσ διαιτητήσ ή 
κριτήσ δεν προςέλθει εγκαίρωσ ςτον αγώνα δεν θα αμείβεται. 
 

την αρχή των πρωταθλημάτων θα υπάρξει παράβολο ςυμμετοχήσ 50,00 ευρώ, για την πληρωμή των 
μετακινήςεων, ημεραργιών των διαιτητών και κριτών. Σα παράβολα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τουλάχιςτον 
μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη του κάθε πρωταθλήματοσ.  
  

Αν υπϊρξουν υπόλοιπα ό διαφορϋσ θα υπϊρξει δεύτερο παρϊβολο που θα καταβληθεύ τϋλοσ Μαΐου 2022. 
 

Σα παράβολα θα καταβάλλονται ςτουσ τραπεζικούσ λογαριαςμούσ των ςυνδέςμων (διαιτητών και γραμματείασ) 
κατά αναλογία, δηλαδή το 60% ςτο ΤΔΚΑΚ (GR5880140788002330001137 - ALPHA BANK) και 40% ςτο ΤΚΚΑΚ  
(GR090140788002330000855- ALPHA BANK) του ποςού που αναλογεί ςε κάθε ςωματείο -με την αιτιολογία 
ςυνδρομή πρωταθλήματοσ. 
 

Σα ςωματεία έχουν το δικαίωμα να ορίςουν τιμή ειςόδου (ειςιτήριο) ςτουσ αγώνεσ και θα υπόκεινται ςε όλεσ τισ 
κατά το Νόμο διατάξεισ.  

 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΓΕΝΙΚΑ 

Για κϊθε θϋμα που θα προκύψει κατϊ τη διεξαγωγό του Πρωταθλόματοσ που δεν προβλϋπεται από τουσ 
Κανονιςμούσ τησ ΕΟΚ και δεν καθορύζεται από τη παρούςα προκόρυξη, καθώσ και για κϊθε αςϊφεια που 
χρειϊζεται αποςαφόνιςη και για τη ςυμπλόρωςη τυχόν κενών που θα εμφανιςτούν κατϊ την εφαρμογό των 
διατϊξεων, η αρμοδιότητα ρύθμιςησ ανόκει ςτο Δ.. τησ Ε.ΚΑ..Κ. μετϊ από ςχετικό πρόταςη τησ Ε.Π. 
Οι αποφϊςεισ αυτϋσ του Δ.. τησ Ε.ΚΑ..Κ. ϋχουν την αυτό ιςχύ με τισ διατϊξεισ που διαςαφηνύζουν ό 
ςυμπληρώνουν και εύναι ϊμεςα εφαρμόςιμεσ 

 

 

 

 
Με εκτύμηςη. 

 
 
 
      Ο Πρόεδροσ               Ο Γεν. Γραμματϋασ    

                  
                   Μαρκϊκησ Φαρϊλαμποσ                        Κανϊκησ  Μιχαόλ  
 


