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∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ε.Π.Ο. 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΩΝ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο  1 
Έκταση εφαρµογής 

 
Ο Κανονισµός αυτός διέπει το Πρωτοβάθµιο Όργανο Αδειοδότησης (Π.Ο.Α.) και την 

Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης (Ε.Ε.Α.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας 

(Ε.Π.Ο.). Αφορά την αδειοδότηση των Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών (Π.Α.Ε.) για τη 

συµµετοχή τους στα εθνικά πρωταθλήµατα και τα πρωταθλήµατα της Ευρωπαϊκής 

Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA). Ο ∆ικονοµικός αυτός Κανονισµός Λειτουργίας των 

δικαιοδοτικών οργάνων της Ε.Π.Ο. για το Σύστηµα Αδειοδότησης µαζί µε: α) τον Κανονισµό 
Αδειοδότησης και β) το Παράρτηµα, συναποτελούν το Ελληνικό Εγχειρίδιο Αδειοδότησης. 

 
 

Άρθρο  2 
Σύνθεση και Ορισµός των Οργάνων 

(Πρωτοβάθµιο Όργανο – Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης) 
 

1) Το Πρωτοβάθµιο Όργανο Αδειοδότησης είναι αρµόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης σε 

πρώτο βαθµό. Στην Ε.Π.Ο. ιδρύεται και λειτουργεί Πρωτοβάθµιο Όργανο Αδειοδότησης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του Κανονισµού Αδειοδότησης. 

2) Η Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης της Ε.Π.Ο. είναι αρµόδια για την εκδίκαση της 

υπόθεσης σε δεύτερο και τελευταίο βαθµό. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί Επιτροπή Εφέσεων 

Αδειοδότησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του Κανονισµού Αδειοδότησης. 

 
 

Άρθρο  3 
Καθήκοντα Προέδρου και µελών Επιτροπής 

 
Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, διευθύνει τη συζήτηση της 

Επιτροπής, προσκαλεί τα µέλη, λαµβάνει υπόψη τις διατάξεις περί σύγκρουσης 

συµφερόντων και ανεξαρτησίας των µελών της Επιτροπής, δίδει και αφαιρεί το λόγο από την 
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υποψήφια Π.Α.Ε. ή τους εκπροσώπους της και τους νόµιµα διορισµένους δικηγόρους της. 

Μπορεί επίσης ο ίδιος ή οριζόµενο από αυτόν µέλος της Επιτροπής να ενεργεί επιτόπια 

έρευνα ή να ζητεί την χορήγηση εγγράφων όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την διευκρίνιση 

της εκδικαζοµένης υπόθεσης.  

 
 

Άρθρο  4 
Γραµµατέας 

 
1. Καθήκοντα Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος της Ε.Π.Ο.  Ο γραµµατέας δεν µπορεί να είναι 

µέλος του Τµήµατος Αδειοδότησης της Ε.Π.Ο. 

2. Ο Γραµµατέας φυλάσσει τις δικογραφίες που εκκρεµούν, συντάσσει τα διάφορα 

έγγραφα της διαδικασίας αυτής και υπογράφει αυτά, µεριµνά για την τήρηση των 

προθεσµιών, του βιβλίου δηµοσίευσης των αποφάσεων που εκδίδονται, του αρχείου 

κλπ. 

3. Ο Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των εγγράφων τα οποία σχετίζονται µε 

την Επιτροπή. 

4. Όλες οι επιδόσεις γίνονται µε µέριµνα του Γραµµατέα. Οι επιδόσεις των κλήσεων προς 

συζήτηση των εφέσεων καθώς και οι επιδόσεις των εκδιδοµένων αποφάσεων ή 

πράξεων γίνονται µε µέριµνα του Γραµµατέα της Επιτροπής, κατόπιν παραγγελίας του 

Προέδρου της Επιτροπής που υπογράφει τις οικείες κλήσεις και τα σχετικά έγγραφα. 

 
 

Άρθρο  5 
Πρακτικά συνεδρίασης 

 
Ο Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης, στα οποία αναγράφει την ηµέρα της 

συνεδρίασης, τα ονοµατεπώνυµα του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής, των 

εκπροσώπων της υποψήφιας Π.Α.Ε., περίληψη η οποία περιλαµβάνει τα ουσιώδη της 

συζήτησης, τους ισχυρισµούς της υποψήφιας Π.Α.Ε., τις καταθέσεις των µαρτύρων καθώς 

και σύντοµη µνεία κάθε ουσιώδους γεγονότος που έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση. Τα 

πρακτικά αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα. 

Τα πρακτικά αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς το περιεχόµενο τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

Άρθρο  6 
 

1. Η διαδικασία ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. 

2. Η επίδοση κάθε διαδικαστικού εγγράφου γίνεται µε φροντίδα και επιµέλεια του 

Γραµµατέα του Οργάνου είτε µέσω του ταχυδροµείου, είτε µέσω τηλεοµοιοτυπικής 

συσκευής (FAX), κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4, παρ.4 του παρόντος.  

Η αποστολή γίνεται στον νόµιµο εκπρόσωπο της Π.Α.Ε. σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 

στον Κανονισµό Αδειοδότησης και το Παράρτηµα, θεωρείται δε ότι συντελέστηκε είτε µε 

την κατάθεση του διαδικαστικού εγγράφου στο ταχυδροµείο, είτε µε την σήµανση της 

τηλεοµοιοτυπικής συσκευής (FAX) ότι το έγγραφο διαβιβάστηκε στην αντίστοιχη 

συσκευή εκείνου προς τον οποίον απευθύνεται. 

 
 

Άρθρο  7 
Ορισµός δικασίµου 

 
Ο υποψήφιος έχει δικαίωµα ακρόασης ενώπιον της Επιτροπής. 

Η ηµεροµηνία, η ώρα και ο τόπος συζήτησης της υπόθεσης ορίζεται από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής. Η υποψήφια Π.Α.Ε. καλείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6, 

τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν από τη δικάσιµο. Η παραπάνω προθεσµία µπορεί να 

συντµηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.  

 
 

Άρθρο  8 
Λόγοι εξαίρεσης 

 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, κάθε µέλος πρέπει να υπογράψει δήλωση 

ανεξαρτησίας. Μέλη του Πρωτοβάθµιου Οργάνου ή της Επιτροπής Εφέσεων µπορούν να 

προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από την υποψήφια Π.Α.Ε.: α) αν οι ίδιοι είτε 

οποιοσδήποτε συγγενής τους (µέχρι και τετάρτου βαθµού συγγενείας) είναι µέλη ∆.Σ. Π.Α.Ε., 

µέτοχοι Π.Α.Ε. ή έχουν οποιαδήποτε επαγγελµατική ή συµβατική σχέση µε Π.Α.Ε. (π.χ. 

συνεργάτες, χορηγοί, οποιουδήποτε είδους σύµβουλοι), β) αν έχουν προκαλέσει υπόνοια 

µεροληψίας, ιδίως αν έχουν ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, 

έριδα ή έχθρα µε οποιαδήποτε υποψήφια Π.Α.Ε. 
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Μέλη του Πρωτοβάθµιου Οργάνου ή της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης, στο πρόσωπο 

των οποίων υπάρχει λόγος εξαιρέσεως, οφείλουν να το δηλώσουν στο Πρόεδρο της 

Επιτροπής ή τον Αναπληρωτή του. 

 
 

Άρθρο  9 
Επιβεβαίωση ανεξαρτησίας 

 
Η επιβεβαίωση της ανεξαρτησίας, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση 

συµφερόντων ανάµεσα στο δικαιοδοτικό όργανο και τον υποψήφιο, γίνεται στην έναρξη της 

συνεδρίασης.  

Είναι καθήκον του Προέδρου να ζητήσει από τα συµµετέχοντα µέλη να επιβεβαιώσουν την 

ανεξαρτησία τους. 

 
 

Άρθρο  10 
Αποδεικτικά µέσα 

 
Αποδεικτικά µέσα είναι η οµολογία, ο όρκος, η πραγµατογνωµοσύνη, τα έγγραφα, η εξέταση 

της υποψήφιας Π.Α.Ε., οι µάρτυρες και τα δικαστικά τεκµήρια. Η Επιτροπή ωστόσο έχει την 

ευχέρεια να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό µέσο κρίνει σκόπιµο. 

 
 

Άρθρο  11 
Θέµατα και µέσα απόδειξης 

 
1. Κάθε υποψήφια Π.Α.Ε. οφείλει να αποδείξει τα πραγµατικά γεγονότα που είναι 

αναγκαία για να υποστηρίξει τους ισχυρισµούς της. 

2. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά από τον Κανονισµό και το Παράρτηµα, 

η επιτροπή εκτιµά ελεύθερα τα αποδεικτικά µέσα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

3 του Κανονισµού. 

3. Οι µάρτυρες προσάγονται από την υποψήφια Π.Α.Ε. και εξετάζονται ενώπιον της 

Επιτροπής. 

4. Πραγµατικά γεγονότα τα οποία είναι πασίγνωστα ώστε να µην υπάρχει εύλογη 

αµφιβολία ότι είναι αληθινά λαµβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα και χωρίς απόδειξη. 

5. Πραγµατικά γεγονότα γνωστά στην Επιτροπή από άλλη δικαστική ενέργεια 

λαµβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα και χωρίς απόδειξη.  

6. Η Επιτροπή λαµβάνει αυτεπάγγελτα υπόψη τα διδάγµατα της κοινής πείρας.  
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Άρθρο  12 
Αυτοπρόσωπη εµφάνιση (των εκπροσώπων) της υποψήφιας Π.Α.Ε. 

 
Η Επιτροπή µπορεί, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση υποψήφιας Π.Α.Ε., να διατάξει 

οτιδήποτε µπορεί να συντελέσει στη διευκρίνιση της υπόθεσης και ιδιαίτερα την 

αυτοπρόσωπη εµφάνιση οποιουδήποτε στο ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων και την 

παροχή διασαφήσεων σχετικών µε την υπόθεση. 

 
 

Άρθρο  13 
Όρκιση µαρτύρων 

 
Η Επιτροπή µπορεί είτε µε δική της πρωτοβουλία, είτε και µετά από αίτηση της υποψήφιας 

Π.Α.Ε. να αποφασίσει την προηγούµενη όρκιση των µαρτύρων.  

 
 

Άρθρο  14 
Ελεύθερη εκτίµηση 

 
Η Επιτροπή κρίνει ελεύθερα τα αποδεικτικά µέσα. 

 
 

Άρθρο  15 
Συνεδριάσεις Επιτροπής 

 
1. Οι συνεδριάσεις γίνονται στα γραφεία της Ε.Π.Ο. και δεν είναι δηµόσιες. Οι υποψήφιες 

Π.Α.Ε. µπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις είτε µε εκπρόσωπο είτε µε νόµιµα 

διορισµένο δικηγόρο. 

2. Κατά τη διαδικασία οι υποψήφιες Π.Α.Ε., πρέπει να καλούνται να αναπτύξουν τους 

ισχυρισµούς τους. 

3. Η διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης είναι µυστική. 

 
 

Άρθρο  16 
Έλεγχος πληρεξουσιότητας 

 
Η Επιτροπή εξετάζει αυτεπάγγελτα σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας, 

καθώς και την υπέρβασή της.  
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Άρθρο  17 
Πότε απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα 

 
Ειδική πληρεξουσιότητα απαιτείται για παραίτηση από δικαίωµα, καθώς και για προσβολή 

εγγράφου ως πλαστού. 

 
 

Άρθρο  18 
Μη εµφάνιση της υποψήφιας Π.Α.Ε. 

 
Αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εµφανιστεί η υποψήφια Π.Α.Ε. ή εµφανιστεί, αλλά 

δεν συµµετέχει κανονικά, η συζήτηση της υπόθεσης διεξάγεται χωρίς τη παρουσία της, αφού 

προηγούµενα διαπιστωθεί η κατ’ άρθρο 7 νόµιµη κλήτευση της.  

 
 

Άρθρο  19 
Υπόµνηµα – Νέα αιτήµατα 

 
1. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι υποψήφιες Π.Α.Ε. αναπτύσσουν προφορικά τους 

ισχυρισµούς τους, είναι δυνατόν δε να υποβάλλουν και υποµνήµατα σε προθεσµία που 

ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

2. Ως την πρώτη συζήτηση, µπορεί η υποψήφια Π.Α.Ε. να συµπληρώσει, διευκρινίσει και 

διορθώσει τους ισχυρισµούς της. 

 
 

Άρθρο  20 
Κατάθεση εγγράφων 

 
Η υποψήφια Π.Α.Ε. υποχρεούται να προσκοµίσει τα έγγραφα που επικαλέστηκε στη δίκη. 

 
 

Άρθρο  21 
Απόσπασµα εγγράφου 

 
Αν πρόκειται να διεξαχθεί απόδειξη µε βιβλίο ή άλλο έγγραφο, που περιέχει περισσότερα 

θέµατα τα οποία δεν έχουν σχέση µε τη δίκη, µπορεί να υποβληθεί επικυρωµένο 

απόσπασµα που περιέχει τα µέρη του εγγράφου, τα οποία έχουν σχέση µε τη δίκη. 
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Άρθρο  22 
Γνησιότητα ιδιωτικών εγγράφων 

Αναγνώριση υπογραφής 
 

1. Τη γνησιότητα ιδιωτικού εγγράφου, εφόσον αµφισβητείται, πρέπει να την αποδείξει 

εκείνος που το επικαλείται και το προσάγει, εκτός αν είναι τόσο φανερά αλλαγµένο, 

ώστε η Επιτροπή να µπορεί να διαπιστώσει αµέσως και ασφαλώς ότι δεν είναι γνήσιο.  

2. Εκείνος κατά του οποίου προσάγεται ιδιωτικό έγγραφο οφείλει να δηλώσει αµέσως αν 

αναγνωρίζει ή αρνείται τη γνησιότητα της υπογραφής, διαφορετικά το έγγραφο 

θεωρείται αναγνωρισµένο.  

3. Αν αναγνωρισθεί ή αποδειχθεί η γνησιότητα της υπογραφής, θεωρείται ότι έχει 

διαπιστωθεί η γνησιότητα του περιεχοµένου µε την επιφύλαξη της προσβολής του ως 

πλαστού. 

 
Άρθρο  23 

Γνησιότητα δηµοσίων εγγράφων 
 

Τα δηµόσια έγγραφα θεωρούνται γνήσια και επιτρέπεται να προσβληθούν µόνο ως πλαστά. 

 
 

Άρθρο  24 
Προσβολή εγγράφου ως πλαστού 

 
1. Εάν µια υποψήφια Π.Α.Ε. προσβάλει κάποιο έγγραφο ως πλαστό χωρίς να έχει 

υποβληθεί µήνυση κατά του κατονοµαζόµενου πλαστογράφου, η Επιτροπή µπορεί, εάν 

η πλαστογραφία είναι οφθαλµοφανής, να µη λάβει υπόψη της το ως πλαστό 

προσβληθέν έγγραφο. 

2. Εάν µια υποψήφια Π.Α.Ε. προσβάλει κάποιο έγγραφο ως πλαστό και έχει υποβληθεί 

µήνυση κατά του φερόµενου ως πλαστογράφου, αν το έγγραφο αυτό είναι ουσιώδες 

στην έκβαση της δίκης, η Επιτροπή δεν µπορεί να αναστείλει την έκδοση της 

απόφασης της µέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση από το αρµόδιο ποινικό 

δικαστήριο. 

 
Άρθρο  25 
Μάρτυρες 

 
Η Επιτροπή εξετάζει τους µάρτυρες που η ίδια έχει προσκαλέσει και, κατά τη κρίση της, τους 

προτεινόµενους από την υποψήφια Π.Α.Ε.  
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Άρθρο  26 
Απόφαση 

 
Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής έχει την καθοριστική ψήφο. 

 
 

Άρθρο  27 
Περιεχόµενο της απόφασης 

 
Η απόφαση πρέπει να περιέχει απαραιτήτως: 

1. Το ονοµατεπώνυµο του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής που έλαβαν µέρος 

στη συζήτηση της υπόθεσης. 

2. Το όνοµα της υποψήφιας Π.Α.Ε. ή των νόµιµα διορισµένων δικηγόρων της µε 

σηµείωση αν εµφανίστηκαν ή όχι. 

3. Περιληπτική έκθεση της υπόθεσης. 

4. Το αιτιολογικό µε την τυχόν µειοψηφία. 

5. Το διατακτικό. 

6. Τον τόπο και το χρόνο έκδοσης της απόφασης. 

 
 

Άρθρο  28 
Αποτελέσµατα απόφασης 

 
Η απόφαση του Πρωτοβάθµιου Οργάνου Αδειοδότησης, εφόσον παρήλθε η προθεσµία της 

έφεσης, καθίσταται τελεσίδικη.  

 
 

Άρθρο  29 
Φύλαξη απόφασης και λοιπών στοιχείων 

 
Η απόφαση, τα σχετικά προς αυτή έγγραφα και όλος ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζονται 

στο αρµόδιο Τµήµα Αδειοδότησης, όπου και φυλάσσονται στο αρχείο για µια περίοδο τριών 

ετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 
 

Άρθρο  30 
∆απάνες 

 
Με απόφαση της Ε.Π.Ο. καθορίζονται τα παράβολα για την διαδικασία ενώπιον του 

Πρωτοβάθµιου Οργάνου Αδειοδότησης και της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης.  

 
 

Άρθρο  31 
Σύντµηση των προθεσµιών 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί να διατάξει την σύντµηση των προθεσµιών, µε εξαίρεση 

την προθεσµία για την άσκηση έφεσης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆΄ 
Ένδικα µέσα 

 
Άρθρο  32 
Έφεση 

 
Η απόφαση του Πρωτοβάθµιου Οργάνου Αδειοδότησης προσβάλλεται από την υποψήφια ή 

τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Αδειοδότησης, έγγραφα εντός της καθορισµένης προθεσµίας. 
 
 

Άρθρο  33 
Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης 

 
Με την άσκηση της έφεσης η υπόθεση µεταβιβάζεται στην Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης 

της Ε.Π.Ο. 

 
 

Άρθρο  34 
Περιεχόµενο έφεσης 

 
Το δικόγραφο της έφεσης πρέπει να περιέχει και τα ακόλουθα στοιχεία:  

α. Τα ονοµατεπώνυµα των εκπροσώπων της υποψήφιας Π.Α.Ε. και τις διευθύνσεις τους. 

β. Ιστορικό της διαφοράς κατά τρόπο σαφή και ορισµένο. 

γ. Τους λόγους της εφέσεως. 
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δ. Αίτηµα. 

ε. Όλα τα αποδεικτικά µέσα και τα υποστηρικτά έγγραφα. 

στ. Χρονολογία και υπογραφή. 

 
 

Άρθρο  35 
Προθεσµία έφεσης 

 
Η έφεση κατά των αποφάσεων του Πρωτοβάθµιου Οργάνου Αδειοδότησης ασκείται, εντός 

πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της πρωτοβάθµιας απόφασης, από την υποψήφια 

προς αδειοδότηση Π.Α.Ε.  Κατατίθεται ή αποστέλλεται µε οποιονδήποτε τρόπο στη 

Γραµµατεία της Επιτροπής Εφέσεων Αδειοδότησης της Ε.Π.Ο. 

 
 

Άρθρο  36 
Προσδιορισµός έφεσης 

 
Ο προσδιορισµός δικασίµου της έφεσης γίνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εφέσεων 

Αδειοδότησης. Η υποψήφια Π.Α.Ε. καλείται να παραστεί κατά την συζήτηση τουλάχιστον 

τρεις (3) ηµέρες πριν την ακρόαση. 

 
 

Άρθρο  37 
Τέλος έφεσης 

 
Κατά τη συζήτηση της έφεσης η εκκαλούσα Π.Α.Ε. πρέπει να καταβάλει και το υπό της 

Ε.Π.Ο. καθορισµένο τέλος έφεσης, διαφορετικά η συζήτηση της έφεσης κηρύσσεται 

απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο  38 
Τελικές ∆ιατάξεις 

 
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των Επιτροπών απαγορεύεται η παρουσία άλλης 

υποψήφιας ή άλλου τρίτου µέρους, καθώς και οποιαδήποτε µορφής παρέµβαση. Τα 

πρόσωπα αυτά δεν έχουν δικαίωµα παρέµβασης. 
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Άρθρο  39 
 

Καθ’ όσον αφορά την λειτουργία και την σύσταση του Πρωτοβάθµιου Οργάνου 

Αδειοδότησης και την Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης, οι παρόντες κανονισµοί και τα 

οριζόµενα στο άρθρο 3 του Κανονισµού Αδειοδότησης έχουν άµεση ισχύ. 

 
 

Αθήνα 19 ∆εκεµβρίου 2006 

 

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραµµατέας  

 Βασίλης Γκαγκάτσης Dr Ιωάννης Οικονοµίδης 

 

 


