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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν.4622/19 (ΦΕΚ133/Α/07-08-2019) Επιτελικό κράτος: οργάνωση λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης.
β. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού».
γ.Του Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
2. Τα άρθρα 27, 33, του Ν.2725/1999 όπως ισχύει σήμερα. 
3.Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.  
4.Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή 
απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο 
Αυγενάκη.
6.Το έγγραφο της ΕΟΑΚ. με αριθ.πρωτ.13/1487/03-10-2022 με το αντίστοιχο 
απόσπασμα πρακτικού της  Γ.Σ.( 27-08-2022).
7.Το ηλεκτρονικό μήνυμα του τμήματος προς την Ομοσπονδία στης 01/11/2022 περί 
αφαίρεσης της ΚΥΑ με υπ΄ αριθμ. 386611/15976/1417/152/13-08-2018 που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 καθώς και το ηλεκτρονικό μήνυμα (απάντηση) της 
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Ομοσπονδίας προς το Τμήμα μας στης 02/11/2022 που συμφωνεί στην αφαίρεση της. 
8.  Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού προϋπολογισμού.

                                   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνεται  ως προς τη νομιμότητά του ο Γενικός Κανονισμός  Οργάνωσης και 
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών 
(ΕΟΑΚ) ως εξής:

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ) έχοντας υπόψη την ψήφιση του 
ν.4908/11-3-2022 άρθρο 48, τις διατάξεις του Καταστατικού και του  εσωτερικού κανονισμού 
της, εκδίδει τον παρακάτω ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ της ΕΟΑΚ. 
Η ΕΟΑΚ καλλιεργεί 17 αθλήματα και ακολουθεί για το κάθε άθλημα χωριστά τους διεθνείς 
κανονισμούς της αντίστοιχης Διεθνούς Ομοσπονδίας.  

Άρθρο 1
Αρμοδιότητα Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων

Η ΕΟΑΚ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την διεξαγωγή και οργάνωση των Πανελλήνιων 
Πρωταθλημάτων σε όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
διοργανώνεται  εφόσον υπάρχει συμμετοχή αθλητών από 2 (δύο) τουλάχιστον σωματεία-μέλη.
Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα που καλλιεργεί είναι:
1.Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης
2 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταε Κβον Ντο
3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής 
4. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε
5.Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης
6.Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου
7.Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης
8.Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
9 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπόουλινγκ
10.Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου
11.Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας
12.Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης
13.Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο
14.Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας
15.Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκάκι
16. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ
17. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley

Άρθρο 2
Επιτροπή Διοργάνωσης Πρωταθλημάτων

Τα πρωταθλήματα διεξάγονται από την ΕΟΑΚ με την φροντίδα και ευθύνη της Επιτροπής 
Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων (Ε.Π.Π) η οποία έχει συσταθεί και εγκριθεί από το Δ.Σ της 
ΕΟΑΚ.
Η επιτροπή αποτελείται από 5 μέλη εκ των οποίων τα 3 είναι υποχρεωτικά μέλη του ΔΣ της 
ΕΟΑΚ.

ΑΔΑ: 9ΤΑ64653Π4-4Ε6



3

Οι αρμοδιότητες της Ε.Π.Π (Επιτροπής Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων) είναι η προετοιμασία-
οργάνωση, προκήρυξη και εποπτεία των αγώνων.
Οι αποφάσεις της επικυρώνονται από το Δ.Σ
Η Ε.Ο.Α.Κ έχει δικαίωμα να ζητά συνεργασία από τις Ομοσπονδίες και τις Ενώσεις που 
καλλιεργούν το ίδιο άθλημα με σκοπό την αρτιότερη διοργάνωση.

Ειδικά:
Οι οργανωτικές επιτροπές που ορίζονται από την Ε.Ο.Α.Κ έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την ευθύνη διεξαγωγής των αγώνων
 Τον ορισμό Αξιωματούχων (Ο ορισμός τους γίνεται από το αρμόδιο όργανο της Ομοσπονδίας 

του εκάστοτε αθλήματος ή από την οικεία ένωση όπου διεξάγονται οι αγώνες ύστερα από 
αίτημα της Ε.Ο.Α.Κ. ή από την ίδια την ΕΟΑΚ)

 Πειθαρχική εξουσία, επιβολή ποινών σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο 
 Εκδίκαση ένστασης
 Οικονομική διαχείριση των αγώνων
 Έκδοση αδειών τέλεσης των αγώνων
 Σύνταξη έκθεσης την οποία οφείλει να αποστέλλει στην ΕΟΑΚ μετά το πέρας των αγώνων

Άρθρο 3
Προκήρυξη Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων

1.Η Ε.Ο.Α.Κ. για τα πρωταθλήματα που διοργανώνει, με τις οικείες προκηρύξεις, καθορίζει  
και προβλέπει για κάθε θέμα, που αφορά την τέλεση των αγώνων και την εν γένει διαδικασία 
διοργάνωσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος και των λοιπών κανονισμών της 
Ε.Ο.Α.Κ. Η προκήρυξη οποιουδήποτε πρωταθλήματος, πρέπει να καθορίζει τους κανόνες και 
τους όρους διεξαγωγής του. Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτή ο τρόπος και η 
διάρκεια τέλεσης των αγώνων, γήπεδα, , έπαθλα, υπόχρεη ομάδα για τη λήψη των 
απαραίτητων αδειών, καθώς και για τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για την τήρηση της 
τάξης στα αποδυτήρια, στις εξέδρες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, για την εφαρμογή 
κάθε μέτρου που στοχεύει στην εξυπηρέτηση, άνεση  και ασφάλεια των φιλάθλων. 
2.Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της 
διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στο οικείο πρωτάθλημα. Με  την αποδοχή της 
προκήρυξης συντελείται η σύμβαση. Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται για 
κανένα λόγο δεκτή.
α) Για να συμμετάσχει μια ομάδα σε πρωτάθλημα, πρέπει να δηλώσει με έγγραφό της, 
(δήλωση συμμετοχής), αποκλειστικά μέσα στην ταχθείσα από την προκήρυξη προθεσμία, την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. Διαφορετικά, αποκλείεται του 
πρωταθλήματος με απόφαση  της διοργανώτριας.
β) Κάθε ομάδα είναι υπόχρεη καταβολής δικαιώματος συμμετοχής, το ύψος του οποίου 
ορίζεται, για κάθε κατηγορία, από τη διοργανώτρια αρχή.
γ)Διάταξη προκηρύξεως δύναται να προσβληθεί από μία ομάδα που συμμετέχει στο 
πρωτάθλημα που αυτή αφορά, ενώπιον του Δ.Σ., εντός των προβλεπόμενων από τον 
Κανονισμό προθεσμιών και  προ της ενάρξεως του πρωταθλήματος που αφορά.
δ)Σε περίπτωση που οφείλονται χρηματικές ποινές είτε υπάρχουν οικονομικές υποχρεώσεις, 
από οποιαδήποτε αιτία προς την Ε.Ο.Α.Κ ως διοργανώτρια προϋπόθεση συμμετοχής στο 
πρωτάθλημα είναι η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση τους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν 
την έναρξή του.
3.Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη σε προκήρυξη από την αντίστοιχη των 
Κανονισμών υπερισχύει η διάταξη των Κανονισμών της Ε.Ο.Α.Κ. Οποιαδήποτε διάταξη, 
αντίθετη με τους κανονισμούς, περιληφθεί στις προκηρύξεις είναι ανίσχυρη εκτός αν ρυθμίζει 
θέματα που ανήκουν στην διακριτική ευχέρεια των Σωματείων.
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4.Αποκλειστικά υπεύθυνη για την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων  στα πανελλήνια 
πρωταθλήματα, είναι η ΕΟΑΚ σε συνεργασία με τα σωματεία της.
5.Η Ε.Ο.Α.Κ.  συντάσσει η ίδια τις προκηρύξεις για τις διοργανώσεις της, όπως αυτές 
προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος, για τις οποίες ισχύουν τα ανωτέρω.

Άρθρο 4
Δικαίωμα συμμετοχής Σωματείων

Τα συμμετέχοντα σωματεία πρέπει να έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση και να είναι 
εγγεγραμμένα στο μητρώο αθλητικών σωματείων της Γ.Γ.Α.

Άρθρο 5
Δελτίο και κάρτα Υγείας Αθλητή-Δελτίο πιστοποίησης προπονητή

1.Δελτίο και κάρτα Υγείας Αθλητή 
Οι ομάδες όλων των πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως και πρωταθλημάτων υποδομής και 
Βετεράνων  σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν:
α) Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των αθλητών.
β) Τις κάρτες υγείας των (αγωνιζόμενων)  εν ισχύ.

         Η κάρτα υγείας ενός αθλητή, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται ηλεκτρονικά στην Ε.Ο.Α.Κ. 
με την αίτηση μεταβολών ή κατά την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας, θα αναγράφει τα 
πλήρη στοιχεία του αθλητή, θα φέρει την απαιτούμενη ιατρική θεώρηση και τη βεβαίωση ότι 
ο κάτοχος αυτής είναι απόλυτα υγιής και ικανός να αγωνίζεται σε αγώνες της ομάδας του. Η 
κάρτα υγείας αθλητή  ισχύει για ένα έτος από τη θεώρησή της, η οποία γίνεται από καρδιολόγο, 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 άρθρου 33 του Ν. 2725/99, όπως ισχύει 
σήμερα και την εκάστοτε εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και 
Υφυπουργού Αθλητισμού και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.

         Η κάρτα υγείας  αθλητή εν ισχύ αποτελεί το μόνο αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση υποβολής 
ενστάσεων για τυχόν αντικανονική συμμετοχή αθλητών. Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, 
απόδειξη της υγείας των αθλητών  είναι απαράδεκτη.

2. Δελτίο πιστοποίησης προπονητή 
α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσία  ενός προπονητή είναι να είναι εγγεγραμμένος 
στα μητρώα προπονητών  της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η παραπάνω προϋπόθεση 
μπορεί να διαφοροποιηθεί με μεταγενέστερη απόφαση της Γ.Γ.Α.  Ο διαιτητής-κριτής 
υποχρεωτικά ελέγχει πριν από την έναρξη του αγώνα το δελτίο που πιστοποιεί ότι ο 
προπονητής βρίσκεται στα μητρώα της Γ.Γ.Α.
β) Ο διαιτητής-κριτής υποχρεούται να ζητήσει τα δελτία των αθλητών  και του προπονητή.
γ) Απαγορεύεται επίσης η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια του προπονητή 
που δεν παρέδωσε το δελτίο πιστοποίησης.

3. Ειδικές διατάξεις
α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών του αθλητή θα αναγράφει υποχρεωτικά τα 
πλήρη στοιχεία του αθλητή και του σωματείου στο οποίο ανήκει.
β) Οι πρωτοεγγραφόμενοι και όλοι ανεξαιρέτως οι αθλητές που επιθυμούν να αποκτήσουν ή 
διατηρήσουν την δυνατότητα συμμετοχής τους σε αγώνες πανελλήνιων πρωταθλημάτων, 
υποχρεούνται, κατά την πρώτη εγγραφή τους προκειμένου να τους εκδοθεί δελτίο να 
προσκομίζουν βεβαίωση από κατάλληλης ειδικότητας ιατρό ότι δύναται να αθλούνται στο 
άθλημα τους και εν συνεχεία σε κάθε μεταγενέστερη μεταβολή να προσκομίζουν κάρτα υγείας 
αθλητή εν ισχύει.
γ) Δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν σε πρωταθλήματα πρόσωπα που την ίδια αγωνιστική 
περίοδο έχουν δηλωθεί με την ιδιότητα του προπονητή.
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Άρθρο 6
Υγειονομικό Πρωτόκολλο

Σε κάθε αγώνα είναι υποχρεωτική η παρουσία πιστοποιημένου γιατρού ο οποίος είναι και 
υπεύθυνος για τη τήρηση υγειονομικού πρωτοκόλλου που ορίζεται από τις εκάστοτε ΚΥΑ.

Άρθρο 7
Συμμετοχή αθλητών σε περισσότερα αθλήματα

Οι αθλητές μπορούν να συμμετέχουν σε τρία αθλήματά αρκεί αυτά να καλλιεργούνται στο 
σωματείο το οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

Άρθρο 8
Ηλικιακές κατηγορίες

Σε όλα τα πρωταθλήματα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι ηλικιακές κατηγορίες όπως αυτές 
προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς αθλημάτων καθώς και η κατηγορία Βετεράνων 
σύμφωνα με τον ισχύοντα αθλητικό  νόμο.

Άρθρο 9
Υποβολή ενστάσεων

1.Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τα  διαγωνιζόμενα σωματεία, για τους 
παρακάτω αποκλειστικά λόγους:
α ) Για αντικανονικότητα του γηπέδου 
β) Για αντικανονικό ορισμό διαιτητών -κριτών.
γ) Για αντικανονική διακοπή αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη και αντίθετη με τους 
Κανονισμούς απόφαση του διαιτητή.
δ) Για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων από το διαιτητή-κριτή 
ε) Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή 
στ) Για πλαστοπροσωπία αθλητή
ζ) Για παράλειψη παρουσίας ιατρού για την διεξαγωγή του αγώνα.
2. Η μη κατάθεση του παράβολου ή η κατάθεση αυτού εκπρόθεσμα ή ελλιπούς κατάθεσης 
καθιστά απαράδεκτη την συζήτηση της ένστασης.

Άρθρο 10 
Ποινές

Οι ποινές επιβάλλονται από την πειθαρχική επιτροπή της ΕΟΑΚ και οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις καθώς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται, καθορίζονται από τον πειθαρχικό κώδικα 
καθώς και από τις προκηρύξεις του εκάστοτε αθλήματος.

Άρθρο 11
Διοργάνωση Διεθνών Αγώνων

1. Απαγορεύεται η διοργάνωση οποιουδήποτε διεθνούς αγώνα στην Ελλάδα ή συμμετοχή σε 
οποιοδήποτε αγώνα στο εξωτερικό σωματείου μέλους της ΕΟΑΚ χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση της Ομοσπονδίας –ΕΟΑΚ.
2. Η ΕΟΑΚ μπορεί να διοργανώνει διεθνείς αγώνες, τηρώντας πάντα τους διεθνείς 
κανονισμούς του εκάστοτε αθλήματος.
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Άρθρο 12
Αγωνιστικός χώρος-Ακατάλληλο γήπεδο

1.Ο αγωνιστικός χώρος ενός γηπέδου επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ακατάλληλος πριν ή μετά 
την έναρξη του αγώνα στις ακόλουθες ενδεικτικά περιπτώσεις, από  τις οποίες είναι δυνατό 
να δημιουργείται κίνδυνος για τους αγωνιζόμενους  ή υπάρχει πραγματική αδυναμία να 
διεξαχθεί ομαλά ο αγώνας. 
α) Όταν, από τη βροχή, ο αγωνιστικός χώρος έχει πλημμυρίσει.
β) Όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπάρχει κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα των 
αθλητών
Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή της συνέχισης ενός αγώνα από την άποψη της 
καταλληλόλητας ή όχι του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής-κριτής, 
οι δε ομάδες που αγωνίζονται έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφασή 
του χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν      ένσταση.
2.Δεν επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, στη διοργανώτρια αρχή η αναβολή αγώνα λόγω 
ακαταλληλότητας γηπέδου. Σε εξαιρετικές, όμως, περιπτώσεις, επιτρέπεται η αναβολή του, 
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή λόγω ανωτέρας βίας, μετά από απόφαση του Προέδρου  
και  Αντιπροέδρου της Ε.Π.Π. της διοργανώτριας αρχής, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφη, 
σχετική, τεκμηρίωση. Η απόφαση για την αναβολή ενός αγώνα μπορεί να ληφθεί ακόμη, πλην 
της ανωτέρω, και σε λοιπές περιπτώσεις, χωρίς χρονική δέσμευση, αν υπάρχει σπουδαίος 
λόγος με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ο.Α.Κ.

Άρθρο 13 
Έπαθλα

Τα έπαθλα των πρωταθλημάτων δεν είναι οικονομικά, καθορίζονται από την ΕΟΑΚ και 
αναφέρονται ρητά στην εκάστοτε προκήρυξη.

Άρθρο 14 
Γενικές διατάξεις

1.Όλοι οι αγώνες πρέπει να ακολουθούν τους διεθνείς κανονισμούς των αθλημάτων όπως 
αυτοί ισχύουν στις διεθνείς Ομοσπονδίες.
2.Η Γενική Συνέλευση της  ΕΟΑΚ μπορεί να τροποποιήσει τους κανονισμούς υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα αναγράφονται στις προκηρύξεις
3 Σε περίπτωση ύπαρξης κενού στον παρόντα Κανονισμό ισχύουν οι διατάξεις των 
αντίστοιχων διεθνών κανονισμών του αθλήματος.
4.Κάθε διάταξη προκήρυξης, απόφασης κλπ που είναι αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό 
είναι ανίσχυρη.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

1. Όπου στον παρόντα κανονισμό προβλέπεται η έκδοση κανονισμών με απόφαση   της Ε.Π.Π. 
της Ε.Ο.Α.Κ.  η ισχύς αυτών αρχίζει άμεσα από την έκδοσή τους.
2 .Ο παρών κανονισμός, ισχύει από την έναρξη της  αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.
Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε στη συνεδρίαση Νο 80/27-8-2022 της Γενικής Συνέλευσης 
της Ε.Ο.Α.Κ.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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