
 

 
Αθήνα  17 Ιουνίου 2008 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ 
     ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ     &     ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ    Α.Δ.Ε.ΔΥ. 
 

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ  

 1.  Δημιουργείται υπό την αιγίδα της  Ε.Ε. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθλητικός 

Τομέας  για την  ανάπτυξη και τη  δημιουργία διαφόρων 

αθλημάτων. 

 2. Οργανώνεται στην Αθήνα, με την ευθύνη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα με την επωνυμία: «Πρωτάθλημα  &  

Κύπελλο   Ποδοσφαίρου    Α.Δ.Ε.Δ.Υ.». 

α.  Σκοπός αυτού είναι η σωματική άθληση, η καλλιέργεια και 

ανάπτυξη των συναδελφικών σχέσεων, αλλά και η δημιουργία 

στενότερων δεσμών στον δημοσιοϋπαλληλικό χώρο. 

β. Την ευθύνη για την οργάνωση και διεξαγωγή του 

ποδοσφαιρικού  πρωταθλήματος και άλλων αθλητικών  

δραστηριοτήτων  έχει   εννεαμελή (9)  επιτροπή η 

«ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ»  που αποτελείται από    : 
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α) Τρία   3  μέλη  της  Ε.Ε. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που θα ορίζονται από 

τήν Ε.Ε. αυτής. 

 β) Έξη  6 αιρετά μέλη, που θα εκλέγονται από την ολομέλεια 

των αντιπροσώπων των ομάδων που θα συμμετέχουν στο 

πρωτάθλημα και θα  έχει την εξουσιοδότηση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

1. Η θητεία των μελών της «Οργανωτικής Επιτροπής» είναι 

τριετής , εξαντλούμενης αυτής υποχρεωτικά για τα αιρετά 

μέλη,  ενώ  για τα μέλη της Ε.Ε. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η θητεία τους 

ταυτίζεται χρονικά με την ιδιότητά τους ως μελών της Ε.Ε. 

της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Για τα αιρετά μέλη, η θητεία τους στην Ο.Ε. 

παύει εάν απολέσουν την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου και τη θέση τους καταλαμβάνει το πρώτο από 

τα αναπληρωματικά μέλη.  

2. Την οικονομική κάλυψη του πρωταθλήματος αναλαμβάνει   

      η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ο ταμίας της οποίας διεκπεραιώνει κάθε    

      οικονομική συναλλαγή. 

3. Τα έσοδα του προέρχονται από:  

α) Την Α.Δ.Ε.ΔΥ. 

β) Από τις εισπράξεις εκδηλώσεων πολιτιστικού - ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα  

 γ) Από   την   ετήσια  ενίσχυση  της  Γ.Γ.Α. τα οποία 

εντάσσονται  στο  ταμείο  της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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Άρθρο 2: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχει κάθε ομάδα που 

τα μέλη της ανήκουν σε ομοσπονδία-ες ή πρωτοβάθμιο 

σωματείο, που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και έχουν την 

έγκριση  για την συμμετοχή τους από  την ομοσπονδία-ες  

του χώρου τους. 

2. Κάθε  φορέας της παραπάνω παραγράφου θα εκπροσωπείται 

μόνον από μια ομάδα. 

3. Κάθε ομάδα υποχρεούται να υποδείξει (3) τρία μέλη για 

εκπροσώπους στην οργανωτική επιτροπή του ποδοσφαιρικού 

πρωταθλήματος. 

4. Εκπρόσωποι των ομάδων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πρέπει να είναι 

μόνον μέλη του συλλόγου ή της ομοσπονδίας που 

εκπροσωπούν. 

5. ΤΙΜΗΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

      Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα πλαίσια του κοινωνικού χαρακτήρα που 

δίνει μέσα από τον εργασιακό αθλητισμό δέχεται κατ’ εξαίρεση 

στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ομάδες που εκπροσωπούν 

θεραπευτικές κοινότητες όπως (ΣΤΡΟΦΗ – ΝΟΣΤΟΣ –ΙΘΑΚΗ) 

να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

     Επίσης μετά από εισήγηση της Ο.Ε. δύναται η  Ε.Ε. 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να κάνει δεκτή την συμμετοχή ομάδων                  

και φυσικών προσώπων από φορείς  επικοινωνίας με τους 

οποίους  είναι σε    συνεργασία   χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Άρθρο 3: ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
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1. Δικαίωμα συμμετοχής στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει  κάθε  εν  ενεργεία   δημόσιος   υπάλληλος,   

που :   

 α) Είναι δημόσιος υπάλληλος (σχέση εργασίας Δημοσίου 

Δικαίου). 

β) Συνδέεται με το Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

Δικαίου (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου). 

γ) Δημόσιος  Υπάλληλος θεωρείται όποιος έχει κλείσει             

το    21ο     έτος    της     ηλικίας    του. 

δ) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ωρομίσθιοι υπάλληλοι 

και   οι   εποχιακοί. 

ε) Έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 

της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.  

στ)  Ένστολοι υπάλληλοι είναι οι (Στρατιωτικοί, Ελληνική 

Αστυνομία, Λιμενικό, Ειδικοί Φρουροί, Φρουροί των συνόρων). 

2. Κάθε ομάδα δικαιούται να αντλήσει τους ποδοσφαιριστές 

της: 

 α) από το Υπουργείο  ή από το πρωτοβάθμιο σωματείο           

της  και   από την ομοσπονδία που καταθέτει την αίτηση 

συμμετοχής. 

β)  Το ίδιο ισχύει και στην  περίπτωση    Ν.Π.Δ.Δ. ή        

Ν.Π.Ι.Δ.   ή    Α.Ε.  

γ)  Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες ξεχωριστές 

συμμετοχές   Α/θμιων ή   Β/θμιων   συνδικαλιστικών  

οργανώσεων στο ίδιο Υπουργείο  η άντληση  ποδοσφαιριστών 

γίνεται στα όρια συνδικαλιστικής    κάλυψης   των   εν         

λόγω   οργανώσεων. 
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3. Μπορούν να συμμετέχουν από κοινού ομοσπονδίες που 

υπάγονται στο ίδιο Υπουργείο. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής   από Ν.Π.Δ.Δ.  ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από Α.Ε. 

του δημοσίου ως γηγενείς στο ίδιο Υπουργείο  έχουν μόνο 

αυτοί οι οποίοι ήταν Δ.Υ. και παραμένουν Δ.Υ.   Ν.Π.Δ.Δ. ή 

Ν.Π.Ι.Δ. ή άλλης υπηρεσίας του δημοσίου η οποία 

μετατράπηκε σε Α.Ε.  

5. Οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι στα   Ν.Π.Ι.Δ. ή σε Α.Ε. 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής,  μόνο αν καλύπτονται 

συνδικαλιστικά από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

6. Συνάδελφοι άλλων συλλόγων  ή ομοσπονδιών στο ίδιο 

Υπουργείο θεωρούνται  γηγενείς όταν δεν υπάρχει άλλη 

ποδοσφαιρική ομάδα . 

7. Κάθε ομάδα που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.   την περίοδο 2007-2008 έχει την δυνατότητα να 

εκδώσει (2) δύο δελτία ποδοσφαιριστών από τους (7) εφτά  

ξένους  που έχει δηλώσει  σε προσωποπαγή θέση  στην 

ομάδα   τους    κατ΄  ελάχιστο για   (3) τρία χρόνια. 

8. Ο ποδοσφαιριστής που καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση 

μπορεί να αγωνιστεί στην ομάδα της υπηρεσίας του σαν 

γηγενής   ή σε οιανδήποτε άλλη ομάδα  σαν ξένος  χωρίς να 

έχει δικαίωμα η  ομάδα  που τον έχει σε προσωποπαγή θέση 

να   τον    αντικαταστήσει. 

9. Ποδοσφαιριστής που καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση δεν 

μπορεί να είναι ερασιτέχνης. 

10.Ποδοσφαιριστής που καταλαμβάνει σε μία ομάδα 

προσωποπαγή θέση και πάρει μεταγραφή για άλλη ομάδα,  
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αν θελήσει   να   επιστρέψει,    γυρίζει    μόνο σαν ξένος και 

χάνει την προσωποπαγή θέση του  και αυτός και η ομάδα 

του. 

11.Μπορούν να δηλώνονται και να συμμετέχουν μέχρι 2 εν 

ενεργεία ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε 

ομάδα μέχρι Α΄ τοπικής κατηγορίας,  οι οποίοι πρέπει να 

ανήκουν διοικητικά στην ίδια υπηρεσία, και όχι στον  

ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

12.Κάθε ομάδα μπορεί να εκδώσει μέχρι 5 δελτία 

ποδοσφαιριστών  με τις ιδιότητες του  συνάδελφου 

ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή (μέχρι 2) του συνάδελφου του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα, μη ερασιτέχνη ή του 

αστυνομικού – στρατιωτικού, μέχρι (3) δελτία μη 

ερασιτεχνών. Δύναται επίσης να    εκδώσει    μέχρι 5 δελτία 

από οιανδήποτε παραπάνω ιδιότητα π.χ. (1 δελτίο 

ερασιτέχνη, 1 δελτίο συναδέλφου Δημ. Τομέα ή 1 δελτίο 

ένστολου) κλπ.  Η έκδοση δελτίων σε ένστολους  ισχύει για 

ΟΛΕΣ τις ομάδες  λόγω του ότι οι ένστολοι δεν έχουν πλήρη 

συνδικαλιστικά δικαιώματα από το νόμο προκειμένου να 

ενταχθούν στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με την οποία όμως, οι Ενώσεις 

τους είναι σε μόνιμη συνεργασία και παρευρίσκονται στα 

συνέδρια της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έστω και χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

13.      Δελτία σε ένστολους ποδοσφαιριστές θα εκδίδονται 

αρκεί να έχουν συμπληρώσει το (30) τριακοστό έτος. 

14.Κάθε ομάδα μπορεί  να έχει στην δύναμη της μέχρι (3) τρεις 

ποδοσφαιριστές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίοι 

έχουν αγωνιστεί σε εθνική  κατηγορία (Α-Β- Εθνική) οι 
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οποίοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το (38) τριακοστό 

όγδοο έτος. 

15.Κάθε ομάδα μπορεί να έχει στην δύναμή της μέχρι (3) τρεις 

ποδοσφαιριστές γηγενείς  που έχουν αγωνιστεί σε εθνική 

κατηγορία (Α-Β Εθνική) οι οποίοι πρέπει να έχουν 

συμπληρώσει το (38) τριακοστό όγδοο έτος.     Σε περίπτωση 

που έχει περισσότερους από (3) τρεις δεν μπορεί να πάρει 

ποδοσφαιριστές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

16.Υπάλληλοι ποδοσφαιριστές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

που έχουν συμπληρώσει το (38) τριακοστό όγδοο έτος και 

αγωνίζονται πέντε χρόνια στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μπορούν να αγωνίζονται ελεύθερα, σε όποια 

ομάδα επιθυμούν  (εξαιρούνται οι ένστολοι και οι τέως 

επαγγελματίες Α-Β Εθνικής κατηγορίας). 

17.Κάθε ομάδα μπορεί να έχει στην δύναμη της (3) τρεις 

υπαλλήλους-ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κλείσει το (38) 

τριακοστό όγδοο έτος και αγωνίζονται  (5) πέντε χρόνια στο 

ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (εξαιρούνται οι 

ένστολοι και οι τέως επαγγελματίες Α-Β Εθνικής 

κατηγορίας). 

18.Η ομάδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μπορεί να 

χρησιμοποιεί (3) τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν 

κλείσει το (38) τριακοστό όγδοο έτος αγωνίζονται (5) πέντε 

χρόνια στο πρωτάθλημα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και είναι ένστολοι σαν 

γηγενείς. 

19.Οι υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι σε άλλο Υπουργείο   

ή σε  άλλη Υπηρεσία του ιδίου Υπουργείου από την   
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οργανική τους θέση  μπορούν να επιλέξουν μόνοι              

τους  την ομάδα στην οποία θα αγωνίζονται σαν γηγενείς  

μεταξύ   των    δύο, αρκεί να ενημερώσουν εγγράφως την 

ομοσπονδία στην οποία ανήκουν και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

20.Μπορεί να συμμετέχει μια ποδοσφαιρική ομάδα που 

προέρχεται από συγχώνευση δύο υπηρεσιών που κάθε μία 

ξεχωριστά δεν μπορούσε να συμπληρώσει ικανό αριθμό 

ποδοσφαιριστών. 

21.Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι συμβασιούχοι ορισμένου 

χρόνου – ωρομίσθιοι , εποχιακοί γιατί δεν έχουν μόνιμη 

σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με το δημόσιο. 

22.Ερασιτέχνης θεωρείται ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μετά την 

έκδοση του δελτίου του από τον αθλητικό τομέα της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μετά την έναρξη του πρωταθλήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

ή κατά την περίοδο των μεταγραφών αγωνισθεί σε 

ερασιτεχνική ομάδα Α-Β Ένωσης Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων και είναι μέχρι (38) τριάντα οκτώ χρονών. 

23.Οι ερασιτέχνες ηλικίας άνω των τριάντα οκτώ (38) ετών δεν 

λογίζονται ως ερασιτέχνες. 

24.Οι ομάδες της  «Βουλής των Ελλήνων» και του «Υπουργείου 

Προεδρίας» λόγω ιδιαιτεροτήτων που έχουν σαν υπηρεσίες , 

οι οποίες σχετίζονται με την υπηρεσιακή κατάσταση των 

υπηρετούντων υπαλλήλων έχουν τη δυνατότητα όλοι οι 

υπάλληλοι που αμείβονται (αποσπασμένοι , ένστολοι κλπ) 

από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες  να θεωρούνται γηγενείς 

και όχι από τις ρυθμίσεις των εξαιρέσεων. 
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25.Οι ομάδες των Θεραπευτικών Κοινοτήτων που συμμετέχουν 

τιμής ένεκεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν μέχρι         

(2) δύο ερασιτέχνες  από τα  παιδιά που συμμετέχουν         

στα   προγράμματά   τους    και  όχι   ένστολους   και   Ε.Δ.Τ. 

26.Όλες οι ομάδες υποχρεούνται να εναρμονιστούν με τις 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού μέχρι 30/6/2010. Μέχρι 

30/6/2010 ισχύουν τα δελτία των ποδοσφαιριστών που έχουν 

εκδοθεί με τον προηγούμενο κανονισμό. 

Άρθρο 4: ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ 

 Για την έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητος απαιτούνται: 

1. Αίτηση συμμετοχής από το πρωτοβάθμιο σωματείο ή την 

Ομοσπονδία ή από τις Ομοσπονδίες του Υπουργείου  του 

χώρου   στον  οποίο ανήκουν  προς  την   Ο.Ε., απ΄ όπου θα 

απορρέει και το όνομα της ομάδος που συμμετέχει. 

2. Έντυπη  ονομαστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, που  

διανέμεται  από  την  Οργανωτική  Επιτροπή  και  θεωρείται  

από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του συλλόγου,      

στην  οποία   βεβαιώνονται   τα   πλήρη  εργασιακά  στοιχεία   

των  υπαλλήλων   αθλητών   και  η  ιδιότητά  τους  ως  

μελών  της  Ομοσπονδίας   ή   του  Συλλόγου.  Εξαιρούνται 

οι υπάλληλοι του Υπ. Προεδρίας βάσει νόμου 

ιδιαιτερότητας. 

3. Βεβαίωση  υπηρεσίας  όλων  των  γηγενών  και  μη  αθλητών  

υπαλλήλων  υπογεγραμμένη από τον Δ/ντή Διοικητικού   της 

υπηρεσίας τους,     στην οποία  να φαίνεται η εργασιακή τους 

σχέση. 
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4. Οι θεραπευτικές κοινότητες που φιλοξενούνται στο 

πρωτάθλημα πρέπει να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά 

στην Ο.Ε., η οποία έχει και την ευθύνη φύλαξης των 

στοιχείων , χωρίς   να  τα  κοινοποιεί  σε  όλες  τις  ομάδες. 

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή μισθολογική κατάσταση 

πρόσφατου μηνός για κάθε ποδοσφαιριστή. 

6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο 

όψεις εις διπλούν. Δύο όμοιες πρόσφατες φωτογραφίες για 

την έκδοση νέων δελτίων. 

7. Η υπεύθυνη δήλωση και τα δελτία θα υπογράφονται από την 

Ο.Ε. και θα εκδίδονται ή θα θεωρούνται μετά από έγκριση 

της τριμελούς επιτροπής ελέγχου. 

8. Κάθε ομάδα δύναται να έχει στη δύναμη της μέχρι τριάντα 

(30) ποδοσφαιριστές. 

9. Η έκδοση δελτίων θα γίνεται έως την έναρξη του 

πρωταθλήματος  κάθε έτους.  

10.Κάθε ομάδα υποχρεούται να δηλώνει τους ερασιτέχνες που 

χρησιμοποιεί, καθώς και τις ομάδες που αγωνίζονται στην 

κατάσταση ποδοσφαιριστών και στα δελτία να υπάρχει η 

ένδειξη ερασιτέχνης.  

Άγνοια ιδιότητας ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών δεν 

επιτρέπεται και τυχόν απόκρυψη της ιδιότητος των 

τιμωρείται βάσει του κανονισμού. 

11.Η Οργανωτική Επιτροπή θα κοινοποιεί την κατάσταση 

ποδοσφαιριστών της κάθε ομάδας σ΄ όλες τις ομάδες που 

συμμετέχουν. 
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12.Η μεταγραφική περίοδος αρχίζει την 1η και τελειώνει την 

31η Ιανουαρίου κάθε έτους. 

 

         Άρθρο 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ. 

 Κάθε ομάδα υποχρεούται: 

1. Να δηλώσει γραπτώς τα χρώματά της . 

2. Να  εκπροσωπείται στην ολομέλεια των  εκπροσώπων. 

3. Να  αλλάζει  χρώματα η ομάδα που γράφεται πρώτη στο 

φύλλο αγώνα   αν αυτά συμπίπτουν. 

4. Να φορούν οι αρχηγοί υποχρεωτικά το περιβραχιόνιο. 

Άρθρο 6: ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Τα γήπεδα, που θα τελούνται, οι αγώνες, τα ορίζει η Ο.Ε. και 

είναι υποχρεωτικώς αποδεκτά. 

2. Δεν ισχύει η «Έδρα». 

3.  Η κάθε μια ομάδα από τις διαγωνιζόμενες υποχρεούται να 

παραδίδει τα δελτία των ποδοσφαιριστών της, την  

κατάσταση στην  οποία φαίνονται οι τακτικοί και 

αναπληρωματικοί ποδοσφαιριστές του αγώνα  και το  Φ.Α. 

στον διαιτητή,  ο οποίος και το συμπληρώνει. 

4. Να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό. 

5. Να έχει στη διάθεση του διαιτητή μία (1) τουλάχιστον 

κανονική μπάλα και να παρατάσσεται στο γήπεδο πέντε 

λεπτά πριν την ορισθείσα ώρα έναρξης. 

6. Ο έλεγχος των δελτίων των αντιπάλων είναι δικαίωμα κάθε 

ομάδας και δύναται να πραγματοποιηθεί από το εναρκτήριο 

σφύριγμα του διαιτητή μέχρι το κλείσιμο του Φ.Α. υπό την 

προϋπόθεση να έχει ειδοποιηθεί σχετικά από το διαιτητή ο 
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αρχηγός της αντίπαλης ομάδας πριν λήξει ο αγώνας με 

έντυπο που έχει χορηγήσει η Ο.Ε. για αυτόν τον σκοπό, 

υπογραμμένο από τον αρχηγό ή τον εκπρόσωπο της ομάδας. 

7. Οι αναβολές αγώνων ή αλλαγές ωρών αγώνων δεν θα 

ικανοποιούνται όταν ζητούνται μετά την έκδοση του 

προγράμματος  ως  ορίζει ο Κ.Α.Π.  Για να γίνονται δεκτές, 

εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, θα πρέπει να 

υποβάλλονται εγγράφως στην Ο.Ε. και εμπρόθεσμα προ 15 

ημερών από τον συγκεκριμένο αγώνα. 

8. Οι αγώνες κυπέλλου διεξάγονται με ευθύνη της Ο.Ε. στα 

γήπεδα που αυτή  ορίζει,  ενδιάμεσα της εβδομάδας 

απόγευμα   ή   βράδυ. 

9. Αποδίδεται ξεχωριστή τιμή στο ΗΘΟΣ έχοντας σαν κριτήρια 

την γενικότερη παρουσία μιας ομάδας (κόκκινες κάρτες, 

αφαίρεση βαθμών, παρουσία στις ολομέλειες) με τελική 

κατάληξη  Πρωταθλήτρια ήθους κατά βαθμολογική σειρά - 

τελικής κατάταξης. 

Άρθρο 7:  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

1. Η διαιτήτευση των αγώνων θα γίνεται από τους διαιτητές 

βάσει του κανονισμού διαιτησίας. 

2. Οι διαιτητές θα ορίζονται από τους συνδέσμους τους, ή τον 

υπεύθυνο διαιτησίας βάσει καταστάσεως (προγράμματος) 

που θα προσκομίζει η Ο.Ε. 

3. Ο υπεύθυνος διαιτησίας ορίζεται από την Ε.Ε. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

μετά  από πρόταση του συνδέσμου διαιτησίας στην οποία και 

λογοδοτεί. 
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4. Οι αγώνες θα εκτελούνται έστω και αν ο διαιτητής είναι μόνο  

ένας,  κατόπιν  συμφωνίας  αυτού και  με τις  δύο ομάδες. 

5. Διαιτητής που δεν αναφέρει στο Φ.Α. τυχόν αποβολές ή 

επεισόδια, ή δεν γράφει τους πραγματικούς λόγους 

αποβολής, παραπέμπεται στον Αθλητικό Δικαστή με το 

ερώτημα της διαγραφής. Εάν συμβούν επεισόδια μετά το 

κλείσιμο του φύλλου αγώνα πρέπει να κάνει 

συμπληρωματική έκθεση. 

6. Ο Διαιτητής είναι υπεύθυνος να κρατάει τα δελτία των 

ποδοσφαιριστών που αποβάλλονται σε ένα παιχνίδι και να τα 

προσκομίζει  στην Ο.Ε.,   η οποία θα τα παραδίδει στον 

εκπρόσωπο της ομάδας μετά την λήξη της ποινής που θα έχει  

επιβληθεί στον αποβληθέντα ποδοσφαιριστή από τον Α.Δ. 

      

          Άρθρο 8: ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

       Αγώνας που δεν άρχισε ή δεν έληξε χωρίς ευθύνη των 

αγωνιζομένων ομάδων επαναλαμβάνεται μέσα σε 15 ημέρες, 

οπωσδήποτε, όμως,  πριν την μεθεπόμενη αγωνιστική, σε 

γήπεδο που συμφωνούν  από κοινού οι δύο  ομάδες, 

διαφορετικά αυτό πού  θα  ορίσει   η Ο.Ε. 

 

Άρθρο 9: ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 

1. Το Φ.Α. συντάσσεται εις τριπλούν και διανέμεται από την 

Ο.Ε.  Μετά την λήξη του αγώνα και το κλείσιμο του Φ.Α. 

από τον διαιτητή, παραδίδεται από ένα στους αρχηγούς των 

δύο ομάδων και  στον διαιτητή,  ο οποίος έχει υποχρέωση να 

το παραδώσει στον υπεύθυνο Α.Δ. 
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2. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον διαιτητή, σύμφωνα με 

την κατάσταση που του παραδίνουν οι ομάδες πριν την 

έναρξη του αγώνα προσκομίζοντας μαζί και τα δελτία μέχρι  

το σημείο της πρώτης υπογραφής των αρχηγών. 

3.  Σημειώνονται υποχρεωτικά οι αρχηγοί των ομάδων. 

4. Προσθήκες και διαγραφές πάνω στο Φ.Α. απαγορεύονται. Αν 

κρίνονται αναγκαίες θα μονογράφονται από τους αρχηγούς 

και τον διαιτητή, σε αντίθετη περίπτωση θα τιμωρείται η 

ομάδα την οποία αφορά η διόρθωση – προσθήκη και δεν 

λαμβάνεται  υπ’  όψη  η  διαγραφή  ή  η  προσθήκη. 

5. Φ.Α. συντάσσεται και στην περίπτωση που ο αγώνας 

ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. 

6. Στο φύλλο αγώνα αναγράφονται 20 ποδοσφαιριστές. 

7. Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε αγώνα έχουν 18 

ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα.  

8. Οι αλλαγές των ποδοσφαιριστών θα συμπληρώνονται στο 

Φ.Α. μόνο με τον αριθμό φανέλας. 

 

Άρθρο 10: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ   ΑΓΩΝΑ 

1. Η Ο.Ε. δύναται να ορίζει παρατηρητή όταν  αυτό  κρίνεται 

απαραίτητο.  Παρατηρητής  αγώνα  ορίζεται   ένας  από  τους  

εκπροσώπους  των  ομάδων  του  άλλου  ομίλου  ή  της  

άλλης  κατηγορίας   από  αυτή  που  ανήκουν  οι  

αγωνιζόμενες  ομάδες   ή ο  ίδιος ο Αθλητικός  Δικαστής. 

2. Ο παρατηρητής, του οποίου το όνομα αναγράφεται στο Φ.Α. 

υποχρεωτικά, με τη λήξη του αγώνα συντάσσει έκθεση στην 

οποία δύναται να περιγράψει οτιδήποτε υπέπεσε στην 
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αντίληψη του από την προσέλευση μέχρι και την 

απομάκρυνση των ομάδων και λοιπών παραγόντων από το 

γήπεδο. Η έκθεση του παρατηρητή τίθεται υπ’ όψιν του Α.Δ. 

Άρθρο 11: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ως  ορίζει ο  Κ.Α.Π.  

μέχρι  την επόμενη του αγώνα συνεδρίαση και θα     πρέπει 

να συνοδεύονται με χωριστό υπόμνημα στο οποίο θα 

αναφέρονται συγκεκριμένα οι λόγοι της υποβολής της.  

2. Ενστάσεις προβαλλόμενες μέχρι την λήξη  του  αγώνα  είναι: 

α) Ένσταση αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή. 

 Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται ο  

ποδοσφαιριστής  και  οι λόγοι στους οποίους αυτή  στηρίζεται. 

 Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται  κατά οποιουδήποτε 

ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ως  τακτικός  ή   

αναπληρωματικός   αναγραφόμενος   στο   Φ.Α. 

β) Ένσταση  πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή. 

 Η ένσταση αυτή υποβάλλεται μέχρι το κλείσιμο του Φ.Α. με τη 

προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί έγκαιρα από τον 

αρχηγό της ενισταμένης ομάδας, πριν λήξει ο αγώνας ή πριν 

αντικατασταθεί ο ποδοσφαιριστής. Όταν υποβληθεί ένσταση 

πλαστοπροσωπίας ο ποδοσφαιριστής υποχρεούται να 

παραμείνει στο γήπεδο και να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία 

που θα του ζητηθούν. Άρνηση του ποδοσφαιριστή να 

συμμορφωθεί με την εντολή του διαιτητή θεωρείται ως 

ομολογία για την διάπραξη παραπτώματος. 
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γ) Ένσταση   αντικανονικής διακοπής αγώνα που οφείλεται σε 

κάθε  περίπτωση  αναιτιολόγητης  και αντίθετης με τον παρόντα 

κανονισμό απόφασης   του διαιτητή. 

3) Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική. Τυχόν 

παραίτηση της ενισταμένης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

4)  Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων πρέπει να εκδίδονται το 

αργότερο εντός δύο εβδομάδων, σε  καμία  περίπτωση  όμως,  

πέραν  των  δύο  επόμενων   συνεδριάσεων από την υποβολή. 

5)   Καταγγελία η οποία έχει όλες τις συνέπειες της 

ενστάσεως κατά του κύρους του αγώνα μπορεί να υποβάλλει 

και τρίτη ομάδα που μετέχει στο ίδιο πρωτάθλημα. 

 

Άρθρο 12: ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

1. Όπως ορίζει ο Κ.Α.Π. 

2. Ποινές σε   βάρος  ποδοσφαιριστών  συνεχίζονται   και  την 

επόμενη περίοδο. 

          

Άρθρο 13: ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 

1. Όπως ορίζει ο Κ.Α.Π. 

2. Σε περιπτώσεις που ο Κ.Α.Π. δεν καλύπτει παρατυπίες 

ομάδων ή εκπροσώπων η Ο.Ε. εισηγείται στην ολομέλεια η 

οποία και αποφασίζει για  το  θέμα. 

3. Παρατυπίες ομάδων ή εκπροσώπων  τιμωρούνται  με  απλή 

επίπληξη  ή με αφαίρεση βαθμών (3 έως 8) ή με αποβολή   

μιας ομάδας  από το πρωτάθλημα. 
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4. Αν μια ομάδα  παραιτηθεί  εγγράφως  είκοσι τέσσερις 24  

ώρες  πριν  την  έναρξη    ενός αγώνα ή παρουσιαστούν στο 

γήπεδο ποδοσφαιριστές  λιγότεροι  των  (9) εννέα που 

προβλέπεται για  να  ξεκινήσει  ο αγώνας,  χάνει   ένα   (1)   

βαθμό. 

5. Αν μια ομάδα δεν  προσέλθει  στο  γήπεδο  για  να  αγωνιστεί 

και δεν ενημερώσει έγκαιρα την  Ο.Ε. την  αντίπαλο και την 

διαιτησία   τότε   χάνει   τρεις     3   βαθμούς. 

 

Άρθρο 14: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Ο νικητής θα παίρνει (3) τρεις βαθμούς, ο ηττημένος μηδέν 0  

βαθμούς και οι ισόπαλοι θα μοιράζονται από ένα βαθμό. 

2. Η ανάδειξη του πρωταθλητή θα γίνεται με βάση τα όσα 

ορίζει ο Κ.Α.Π. 

 

Άρθρο 15: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (ΗΘΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ) 

1. Η Οργανωτική Επιτροπή θα απονέμει σε ποδοσφαιριστές και 

ομάδες, που διακρίνονται για το αγωνιστικό και ηθικό 

φρόνημα,  τα  εξής   έπαθλα    ανά   κατηγορία. 

α) Για  τους  πρωταθλητές,  κύπελλο πρωταθλητού και  είκοσι 

20  χρυσά μετάλλια. 

         β)  Για   την    δευτεραθλήτρια  ομάδα    κύπελλο και  είκοσι  20     

          αργυρά  μετάλλια. 

         γ)    Για   την  τριταθλήτρια   ομάδα   κύπελλο  και   είκοσι   20    

          χάλκινα    μετάλλια. 

δ) Κύπελλο κυπελλούχου  και   είκοσι  20 χρυσά  μετάλλια. 
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ε) Κύπελλο στους φιναλίστ του κυπέλλου και  είκοσι 20  

μετάλλια. 

        στ) Αναμνηστικά κύπελλα στους διαιτητές του τελικού. 

ζ) Κύπελλο στις ομάδες που θα διακρίνονται για υψηλό ήθος. 

Κριτήριο για την απονομή αυτού του κυπέλλου θα είναι η 

αγωνιστική συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο  και στην Ο.Ε. 

Τιμωρία παραγόντων ή εκπροσώπων μετρά στο ήθος της 

ομάδας  τους. 

η) Αναμνηστικά (κύπελλο ή πλακέτα) συμμετοχής σε όλες τις 

ομάδες. 

 

 Άρθρο 16:   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΗ-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. Η Ο.Ε.  είναι    εννεαμελής  (9).   Πρόεδρος της επιτροπής 

είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της  Ε.Ε.  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  ή ο από 

αυτόν ορισθείς  μέλος της  Ε.Ε. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

2. Τα υπόλοιπα  μέλη ορίζονται ως εξής  : 

 α) Δύο 2   μέλη  από την Ε.Ε. Α.Δ.Ε.Δ.Υ., πού έχουν την 

ιδιότητα του μέλους του  Γενικού  Συμβουλίου αυτής. 

 β)Έξη 6 αιρετά τακτικά και αναπληρωματικά  μέλη της 

εκλέγονται άμεσα με μυστική ψηφοφορία από την ολομέλεια 

των αντιπροσώπων  των ομάδων που συμμετέχουν στο 

ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., εκτός των 

τιμητικών συμμετοχών  κατά την τελευταία συνέλευση των 

αντιπροσώπων με την λήξη του πρωταθλήματος μετά την 

παρέλευση  της τριετίας. 
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3. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι  έχει μόνο ένας από τους 

τρεις   ορισμένους  εκπροσώπους  από την  ομοσπονδία-ες  ή  

το Α/θμιο σωματείο  κάθε ομάδας. 

4. Εκλέγεται τριμελής εφορευτική  επιτροπή, που θα διενεργεί 

τις εκλογές και θα συντάσσει το σχετικό πρακτικό, που θα 

διαβιβάζεται  στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την έκδοση της σχετικής 

εξουσιοδότησης. 

5. Με πρωτοβουλία του  Προέδρου σε εύλογο χρονικό 

διάστημα δέκα (15) ημερών από την εκλογή των αιρετών 

μελών, συγκαλούνται τα μέλη σε πρώτη συνάντηση και 

συγκροτείται η επιτροπή σε σώμα, με την κατανομή 

αρμοδιοτήτων. 

6. Με ψηφοφορία εκλέγονται,  οι Αντιπρόεδροι   Α’ και Β’           

ο   Γενικός  Γραμματέας   και   ο    αναπληρωτής   Γενικός  

Γραμματέας. 

7. Η Ο.Ε. συνεδριάζει,   προετοιμάζει, οργανώνει και 

διασφαλίζει   την   πορεία  του    πρωταθλήματος με   την 

ευθύνη της τριμελούς Γραμματείας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

8. Η θητεία της Ο.Ε. είναι τριετής, αρχίζει με την εκλογή       

της και  τελειώνει με την τελευταία συνέλευση των 

αντιπροσώπων,  που συγκαλείται σε κάθε περίπτωση μετά 

την λήξη του τρέχοντος  πρωταθλήματος.  

9. Η Ο.Ε. συνέρχεται μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον. 

10.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων 

μελών. Η ψήφος του προεδρεύοντος σε περίπτωση ισοψηφίας 

λαμβάνεται διπλή. 
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11.Η Ο.Ε. υποχρεούται να κυκλοφορήσει την προκήρυξη του 

πρωταθλήματος και του κυπέλλου καθορίζοντας τον       

τρόπο     διεξαγωγής    των. 

12.Για όλα τα μέλη της Ο.Ε.   υφίσταται το δικαίωμα 

παραίτησης που ασκείται εγγράφως   διαδοχικά ενώπιον     

του   α) Προέδρου,     β) της Ο.Ε.   και γ) της          

ολομέλειας των αντιπροσώπων. 

13.Συγκροτείται  επιτροπή έκδοσης δελτίων από 3 μέλη της 

Ο.Ε. που έχει θητεία μέχρι την εκλογή νέας Ο.Ε. 

 

Άρθρο 17: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

1. Κάθε ομάδα ορίζει τον τακτικό εκπρόσωπο της στην 

ολομέλεια των αντιπροσώπων, ο οποίος μπορεί να 

αναπληρωθεί   από τον  αναπληρωματικό  του εκπρόσωπο , 

που θα  ορίζεται από την ομοσπονδία (ορίζεται  ένας 

τακτικός και   δύο αναπληρωματικοί). 

2. Οι συνεδριάσεις της ολομέλειας θα γίνονται  μία φορά τον 

μήνα  σε προκαθορισμένο από την  Ο.Ε.   ή την  τριμελή 

επιτροπή της   Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  τόπο και χρόνο. 

3. Οι εκπρόσωποι παρίστανται υποχρεωτικά και έχουν 

δικαίωμα ψήφου για όλα τα θέματα, πλην εκείνων που 

αφορούν την ομάδα τους. 

4. Κάθε ομάδα εκπροσωπείται στην ολομέλεια μόνο με έναν 

εκπρόσωπο και  έχει δικαίωμα μόνον μιας ψήφου για κάθε 

ψηφοφορία. 

 

Άρθρο 18:  Ο.Ε. - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
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1. Πρόεδρος της Ο.Ε. δύναται να είναι μόνο μέλος της Ε.Ε. 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

2. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι Α’  και  Β’ , ο Γενικός  

Γραμματέας    και ο Αναπληρωτής Γενικός  Γραμματέας   

καθώς και τα άλλα μέλη της Ο.Ε. εκπροσωπούν το 

ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενώπιον των 

αρχών. 

3. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι   Α’   και   Β’  ο  Γραμματέας      

ή  ο Αναπληρωτής Γραμματέας  υπογράφουν  όλα τα 

έγγραφα της Ο.Ε. 

4. Ο Γενικός   Γραμματέας τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων της 

Ο.Ε. και της    ολομέλειας,    όταν συνέρχονται   και   

αναπληρείται από   τον   αναπληρωτή  Γενικό  Γραμματέα   

όταν   απουσιάζει. 

5. Ο Πρόεδρος προεδρεύει σε συνελεύσεις της ολομέλειας και 

στις συνεδριάσεις της Ο.Ε. και αναπληρείται σ΄ όλες του τις 

υποχρεώσεις από τους Αντιπροέδρους. 

6. Εισηγείται τα θέματα και  ανακοινώνει τις αποφάσεις της 

Ο.Ε. στην ολομέλεια. 

7. Προτείνει στην Ο.Ε. τη δημιουργία   επιτροπών εργασίας. 

 

Άρθρο 19:ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ (Α.Δ)  

 Μέσα στα πλαίσια της Ο.Ε. λειτουργεί Αθλητικός δικαστής,  ο  

οποίος ορίζεται από την Ε.Ε. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην οποία και λογοδοτεί. 

έργο του είναι η επίβλεψη εφαρμογής του κανονισμού και επιβολή 

ποινών,  όπως προκύπτουν από τον ΚΑΠ. 
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1. Ο Αθλητικός Δικαστής επιλαμβάνεται κάθε φορά που 

υπάρχουν διαφορές   που αφορούν τα πρωταθλήματα.  

Εκδικάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και παρεμβαίνει στα 

Φύλλα  Αγώνα αυτεπάγγελτα. 

2. Ανακοινώνει τις αποφάσεις τους στην ολομέλεια τηρώντας 

βιβλίο ποινών. 

 

Άρθρο 20:  Β/ΘΜΙΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Π.Ε.) 

1. Για τον καλύτερο πειθαρχικό έλεγχο συστήνεται 

δευτεροβάθμιο όργανο. Δευτεροβάθμια Πειθαρχική 

Επιτροπή είναι η τριμελής Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην 

 

 οποία θα μπορούν να προσφύγουν όλες οι ομάδες του 

πρωταθλήματος μόνο για θέματα θεσμικά και όχι για αποφάσεις 

που αφορούν τον Κ.Α.Π. και αποφάσεις του Α.Δ. 

2. Οι εφέσεις γίνονται δεκτές  όταν  υποβάλλονται εντός της 

επόμενης εβδομάδας ή μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της 

Ολομέλειας. 

 

Άρθρο 21: ΑΠΑΡΤΙΑ 

1. Οι αποφάσεις όλων των οργάνων, είναι έγκυρες όταν 

λαμβάνονται   με   νόμιμη  απαρτία. 

2. Η απαρτία για την Ο.Ε. την ολομέλεια και το δευτεροβάθμιο 

πειθαρχικό όργανο υφίσταται με την παρουσία των μελών με 

δικαίωμα ψήφου    σε  ποσοστό (50% + 1). 
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Άρθρο  22:  ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

    Για   την  καλύτερη   εκπροσώπηση  της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  την    

συμμετοχή   της   σε   διάφορες   διοργανώσεις    και   την   

διεξαγωγή αγώνων   με   άλλες   υπηρεσίες   και   ομοσπονδίες   

δημιουργούνται μικτές   ομάδες   σε   διάφορα   επίπεδα   

δυναμικότητας   από   τους συμμετέχοντες   στο   πρωτάθλημα   

ποδοσφαιριστές . 

    Την    ευθύνη   της    συγκρότησης   των   παραπάνω   ομάδων    η    

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την αναθέτει σε επαγγελματίες προπονητή – γυμναστή  - 

φυσιοθεραπευτή    οι   οποίοι   έχουν   και   την   πλήρη   ευθύνη 

στελέχωσης   της  μικτής    ομάδας   σε   όλα   τα   επίπεδα. 

     Για την οργάνωση των μικτών ομάδων σε όλα τα επίπεδα 

εκτός του   αγωνιστικού   υπεύθυνη   είναι   η   Ο.Ε.   η   οποία    

ορίζει Έφορο   μικτών   ομάδων,   Υπεύθυνο   δημοσίων   

σχέσεων   και Φροντιστή. 

 

Άρθρο 23:   ΣΚΟΠΟΣ   &  ΑΜΙΛΛΑ 
 
    Σκοπός του αθλητισμού που οργανώνει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και 

στηρίζεται οργανωτικά απ΄ αυτό το  καταστατικό  και τον ΚΑΠ 

της ΕΠΟ, είναι η άμιλλα, οι ιδέες του Ολυμπισμού, η 

συνεργασία, η προώθηση της ειρήνης, η σύσφιξη των σχέσεων 

μεταξύ των ομάδων, των αθλητών και των συλλόγων σύμφωνα 

με τους σκοπούς των καταστατικών που ισχύουν για τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις και  γενικότερα τους σκοπούς του 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 
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   Βάσει του παρόντος καταστατικού μπορεί να αναπτύσσονται 

και άλλα αθλήματα μετά από εισήγηση της Ο.Ε.  και απόφαση 

της Ε.Ε.  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

   Ο  επιμέρους  κανονισμός λειτουργίας άλλων αθλημάτων 

καταρτίζεται  με ευθύνη  της  Ο.Ε. και εγκρίνεται με απόφαση          

της   Ε.Ε.    Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 

Άρθρο 24:   ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

1.  Ο  παρόν κανονισμός  έχει απεριόριστη χρονική  διάρκεια.          

2.  Τροποποιείται μόνο με απόφαση της πλειοψηφίας της 

αυξημένης απαρτίας   των  3/4  των   εγγεγραμμένων με 

δικαίωμα ψήφου  μελών   της  Γενικής  Συνέλευσης ύστερα από  

πρόταση  των  εκπροσώπων Ομοσπονδιών   των  Ομάδων,  που  

εγκρίνεται  από  την  Ε.Ε.   Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 

Για την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ                            ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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