
ΚΑΝΟΝΙΜΟ  ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

                                                      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α 

Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί προσώπων εμπλεκομένων στο χώρο του 

Ποδοσφαίρου. 

 

1. Γενικά κωλύματα. Δεν μπορεί να είναι μέλος σωματείου ή μέλος των 

οργάνων διοίκησης σωματείου-μέλους της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ή μέλος  της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ή των οργάνων αυτής, ή 

ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή 

με απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως 

σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:  

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας 

του.  

β) Όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τέλεση κακουργήματος, 

καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος  

αμετάκλητα με δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία 

δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, 

ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για αδικήματα βίας στους 

αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων 

φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια 

χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, 

παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά 

της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων 

και περί μεσαζόντων.  

 Ειδικότερα δε, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 

όπως και τα μέλη του Δ.Σ. των Σωματείων –Μελών της ΕΠΣ,  τα οποία 

καταδικάζονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα 

που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο εκπίπτουν αυτοδίκαια από την 

ιδιότητά τους και αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του 



παρόντος Καταστατικού και του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. Σε 

περίπτωση παραπομπής με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα των ως 

άνω προσώπων, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ή το 

Δ.Σ. του Σωματείου-μέλους της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ υποχρεούται να 

αποφασίζει περί της αναστολής ή μη της συμμετοχής τους. 

γ)  Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά 

του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση. 

2. Ποδοσφαιρικά κωλύματα. 

α) διαιτητές Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, δεν επιτρέπεται 

να είναι μέλη αθλητικού σωματείου. Δεν επιτρέπεται η υποβολή 

υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε 

αρχαιρεσίες ποδοσφαιρικού σωματείου - μέλους της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ή 

της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΛΑΚΩΝΙΑΣ για την ανάδειξη 

του Διοικητικού Συμβουλίου (του σωματείου)  ή της Εκτελεστικής 

Επιτροπής (της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ) ή   άλλου οργάνου διοίκησης, 

διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση πέντε (5) 

πλήρων ετών από τη διαγραφή του  από τα μητρώα της  (Κ.Ε.Δ.) Ε.Π.Ο. 

ή της Ένωσης  στην οποίο ανήκε ή την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη 

λήξη του τελευταίου διοριστηρίου του. Η ημερομηνία διαγραφής του 

πιστοποιείται με κάθε νόμιμο τρόπο. Η κατά παράβαση της διάταξης 

αυτής συμμετοχή του, ως υποψηφίου, σε αρχαιρεσίες σωματείου- 

μέλους της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ή της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, και η τυχόν 

εκλογή του είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή 

της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης και οι βοηθοί διαιτητές, οι 

παρατηρητές και οι εκπαιδευτές διαιτησίας. 

β) Προπονητές. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία προπονητές δεν 

επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου. Δεν επιτρέπεται η 

υποβολή υποψηφιότητας προπονητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή 

του σε αρχαιρεσίες ποδοσφαιρικού  σωματείου - μέλους της ΕΠΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων ΛΑΚΩΝΙΑΣ για 

την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου (του σωματείου)  ή της 



Εκτελεστικής Επιτροπής (της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ) ή  άλλου οργάνου 

διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση πέντε 

(5), πλήρων ετών από την κατάθεση του διπλώματός του και την 

αποδεδειγμένη τελευταία ενασχόλησή του ως προπονητή. Η κατά 

παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή ως υποψηφίου, σε 

αρχαιρεσίες σωματείου- μέλους της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ή της ΕΠΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ, και η τυχόν εκλογή  του είναι αυτοδίκαια άκυρες.  

γ) Ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστής μπορεί να εγγραφεί, με αίτησή του, 

ως μέλος σε σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του καταστατικού του, με την παρέλευση 30 μηνών από την τελευταία 

συμμετοχή του σε επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα, η οποία βεβαιώνεται 

από την Ε.Π.Ο. Επίσημος ποδοσφαιρικός αγώνας είναι ο αγώνας που 

διοργανώνεται από μια εθνική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή 

της. Ένα έτος μετά την εγγραφή του ο ποδοσφαιριστής αποκτά το 

δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

3. Κωλύματα λοιπών προσώπων.  

α) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη ποδοσφαιρικού σωματείου, το 

προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως 

σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, 

καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή 

υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά, είτε ως  

εταίροι προσωπικών εταιρειών, είτε ως μέλη διοίκησης 

κεφαλαιουχικών εταιρειών για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά την, με 

οποιονδήποτε τρόπο, λήξη ή λύση της σύμβασης ή την παράδοση του 

έργου, αντίστοιχα.  

β) δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού συμβουλίου ή Εξελεγκτικής 

Επιτροπής σωματείου-μέλους της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ούτε να είναι 

αντιπρόσωποί του στην ΕΠ ΛΑΚΩΝΙΑ. 

βα) Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, 

διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής 



ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον 

αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την 

κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών. 

ββ)  Όσοι διατηρούν επιχειρήσεις προγνωστικών και στοιχήματος για 

αγώνες ποδοσφαίρου , καθώς και οι σύζυγοι, τα τέκνα και τους 

γονείς τους.  

γ)  Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου –

μέλους της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ή των οργάνων αυτής,  ούτε επιτρέπεται να αναλάβει με 

οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε 

αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή 

διαχείριση του φορέα, ιδιοκτήτης, μέτοχος, εργαζόμενος ή 

συμβαλλόμενος με οποιαδήποτε αιτία, ποδοσφαιρικών προπονητικών 

κέντρων κάθε μορφής (π.χ. 5Χ5 κ.λπ.), στα οποία εκπαιδεύονται ή 

αγωνίζονται ποδοσφαιριστές ή εν γένει καλλιεργείται το άθλημα του 

ποδοσφαίρου. 

4. ισχύς κωλυμάτων 

Τα αναφερόμενα στις παρ.1, α, β, γ, γενικά κωλύματα, προκειμένου να 

δύναται κάποιος να είναι μέλος σωματείου ή της διοίκησης σωματείου-μέλους 

της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ κ.ο.κ., ισχύουν και αποτελούν κωλύματα για 

οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται στον χώρο του ποδοσφαίρου, όπως 

ενδεικτικά, διαιτητές, παρατηρητές, προπονητές, διαμεσολαβητές (agents) 

αγώνων και ποδοσφαιριστών. 

5. απαγορευόμενες συμβάσεις 

Απαγορεύεται σε σωματεία –μέλη της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ή στην ΕΠΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ η σύναψη πάσης φύσεως σύμβασης (έργου, μίσθωσης, εργασίας 

κλπ) με πρόσωπα που έχουν συγγενική σχέση μέχρι και δευτέρου βαθμού με 

οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. του σωματείου  ή της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η τυχόν υπογραφείσα σύμβαση είναι άκυρη, κάθε δε 

μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου ή της  Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ 



ΛΑΚΩΝΙΑΣ, που συμμετείχε στην σύναψη της σύμβασης, εκπίπτει του 

αξιώματος του. 

6. Κωλύματα από πειθαρχικές ποινές  

Απαγορεύεται η εμπλοκή, με οποιαδήποτε ιδιότητα στο χώρο του 

ποδοσφαίρου, κάθε προσώπου στο οποίο έχει επιβληθεί, με τελεσίδικη 

απόφαση των δικαστικών οργάνων του παρόντος καταστατικού και του 

Καταστατικού της Ε.Π.Ο., η ποινή της απαγόρευσης ενασχόλησης  με τις 

δραστηριότητες του αθλήματος του ποδοσφαίρου και για όσο χρόνο διαρκεί η 

ποινή αυτή. Με την έκδοση της οικείας απόφασης κάθε πρόσωπο εκπίπτει 

άμεσα και αυτοδίκαια της τυχόν ιδιότητάς του. Η έκπτωση των κωλυόμενων 

προσώπων διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 

διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο. σε κάθε περίπτωση, εντός δύο (2) μηνών από την 

ψήφιση του παρόντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΠ ΛΑΚΩΝΙΑ 

Άρθρο  1 

Μέλη 

1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ορίζεται σε δέκα (10) 

μέλη. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα  μέλη της 

ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ή άλλες παρόμοιες. 

2. Η εγγραφή μέλους στην ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ γίνεται, κατά τα οριζόμενα στο 

Καταστατικό της, με απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής και η 

διαγραφή με απόφαση της Γενικής  συνέλευσης. 

 

Άρθρο  2 

Κωλύματα – Περιορισμοί 

 

1. Οι διατάξεις του Παραρτήματος Α΄   του παρόντος καταστατικού, 

εφαρμόζονται ανάλογα στα πρόσωπα που συμμετέχουν στα προβλεπόμενα 

από το καταστατικό  της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, όργανα της διοίκησής της και στις 

επιτροπές της. 

2. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί στην Εκτελεστική Επιτροπή ή σε άλλο από το 

καταστατικό προβλεπόμενο όργανο της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ υποψήφιος, εφόσον: 

α) Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Δ.Σ.  άλλης ένωσης κατά το 

χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, 

β) Είναι υπάλληλος  ένωσης ή ομοσπονδίας. 

γ) Είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  

δ) Έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξάρτητων 

υπηρεσιών με ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή Ι.Κ.Ε. και 

κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο 

εργασιών την εμπορία ή κατασκευή αθλητικών ειδών.  

ε)     Είναι μέλος Δ.Σ. Σωματείου 

3. Υποψήφιος για να εκλεγεί μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλου, από 

το καταστατικό προβλεπόμενου, οργάνου της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ απαιτείται, 

κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, να είναι μέλος ποδοσφαιρικού 



σωματείου που αποτελεί μέλος της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ με δικαίωμα να εκλέγει 

και να εκλέγεται και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του  

παραρτήματος Α΄ του παρόντος καταστατικού. Η συνδρομή της προϋπόθεσης 

αυτής, αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου σωματείου- μέλους της ΕΠΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

4. Τα μέλη του προεδρείου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

πρέπει να έχουν την κατοικία τους στην περιφέρεια (εδαφική επικράτεια) 

της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. 

 

Άρθρο  3 

Εκτελεστική Επιτροπή 

 

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ εκλέγεται για τετραετή 

θητεία και αποτελείται από τον αριθμό μελών που προβλέπονται στο παρόν 

Καταστατικό  (άρθρο 30). 

2. Εάν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ εκλεγεί ως μέλος 

Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλου οργάνου Ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας 

άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το  

αξίωμά του. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

διαπιστώνεται η επέλευση της πιο πάνω παραίτησης. 

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, η νέα 

Εκτελεστική Επιτροπή που θα εκλεγεί θα έχει θητεία για το υπόλοιπο της 

θητείας της προηγούμενης.  

 

Άρθρο  4 

υνελεύσεις – Αρχαιρεσίες – Όργανα 

 

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ συμμετέχουν με 

εκπροσώπους μόνο τα ποδοσφαιρικά σωματεία – μέλη που την απαρτίζουν, 

που κατά τον χρόνο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης είναι ταμιακώς 

εντάξει. Κάθε σωματείο – μέλος της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ εκπροσωπείται στη 

Γενική Συνέλευση με έναν μόνο εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με τον 



αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Εκπρόσωπος ορίζεται 

μέλος του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε 

εκπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο της 

ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ διαθέτει μία μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση. 

2. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΠΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ κάθε σωματείο, εφόσον στο προ της Γενικής Συνέλευσης 

ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με δεκαοχτώ (18) 

τουλάχιστον ποδοσφαιριστές, πλην των ειδικών μορφών ποδοσφαίρου (Σάλας 

και Άμμου) η συμμετοχή στους αγώνες των οποίων ρυθμίζεται από 

ειδικότερες διατάξεις. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από τα επίσημα φύλλα 

αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ή την 

Ε.Π.Ο….. Ως συμμετοχή νοείται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή σε αγώνα 

και όχι η απλή αναγραφή του στο Φύλο Αγώνα.  

3. Η ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα με καταστατική διάταξη να 

προβλέψει αυστηρότερες προϋποθέσεις για την  άσκηση του δικαιώματος 

ψήφου. 

4. Όλα τα θέματα της διαδικασίας εκλογής της Εκτελεστικής Επιτροπής και 

των οργάνων της ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ αναφέρονται και ρυθμίζονται από τον 

Κώδικα Αρχαιρεσιών της Ε.Π.Ο. 

 

Άρθρο  5 

Τποχρεώσεις – Δικαιώματα 

 

1. Η ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που 

περιγράφονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. 

2. Η ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ υποχρεούται να τηρεί τους κανονισμούς, που ψηφίζει η 

Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. Με τους κανονισμούς αυτούς ρυθμίζονται 

όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση του ποδοσφαίρου από τις 

ποδοσφαιρικές ενώσεις, οι προϋποθέσεις εγγραφής και συμμετοχής στα 

πρωταθλήματα  των Ενώσεων, κ.ο.κ. 

3. Σε περίπτωση διάλυσης ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, 

μετά την εκκαθάρισή της, περιέρχονται στην Ε.Π.Ο. 



 

Άρθρο  6 

Επιχορηγήσεις Ε.Π.Ο. – Αθλητικά Κέντρα. 

 

1. Η ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Μέχρι τις 30 

Νοεμβρίου κάθε έτους υποχρεούνται να υποβάλλει στην Ε.Π.Ο. τον 

απολογισμό της προηγούμενης χρήσεως και τον προϋπολογισμό της 

ερχομένης. Επίσης υποχρεούται να υποβάλλει στην Ε.Π.Ο. κατάσταση που 

θα περιέχει ανάλυση του τρόπου διάθεσης των χορηγηθεισών προς αυτή 

επιχορηγήσεων. Η Ε.Π.Ο. για τις επιχορηγήσεις αυτές που παρέχει προς την 

ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ δικαιούται να ασκεί έλεγχο και με δικά της ελεγκτικά 

όργανα.  

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή  

της Ε.Π.Ο. αποφασίζει την αναστολή ή διακοπή κάθε μορφής επιχορήγησής 

της προς την ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Στην περίπτωση που η ΕΠΣ... δεν διοργανώνει 

πρωταθλήματα, πέραν των λοιπών  συνεπειών που μπορεί να προβλέπονται 

στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.,  δεν δικαιούται 

επιχορήγησης.  

2. Τα αθλητικά κέντρα, που κατασκευάσθηκαν με δαπάνες της Ε.Π.Ο., 

λειτουργούν με ειδικό κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Π.Ο., τα δε  

οικονομικά αποτελέσματα της ετήσιας λειτουργίας τους, ελέγχονται από 

ελεγκτικά όργανα της Ε.Π.Ο.  

 


