
 
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ θαη ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ  8x8 
ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2013 

 
Ζ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΑΓΟ αθνύ έιαβε ππ’ όςε ηεο: 
α) ην Καηαζηαηηθό ηεο 
β) ηελ από  απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Α.Δ.Α.Δ.  
γ) εγθξηηηθή Γηαηαγή Αξρεγείνπ 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 
 

Σν Δ΄ Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ 8ρ8 Αζιεηηθήο Έλσζεο Αζηπλνκηθώλ 
Διιάδνο ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζε (4) νκίινπο. 

 
ΑΡζΡΟ1: ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

'Όινη νη αγώλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Πνδνζθαίξνπ ηεο Αζιεηηθήο 'Έλσζεο 
Αζηπλνκηθώλ Διιάδνο δηέπνληαη θαη δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ησλ Καλόλσλ Παηδηάο Πνδνζθαίξνπ πνπ ηζρύεη. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΝΝΟΗΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
 

Ζ πξνθήξπμε είλαη πξόηαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο Αζιεηηθήο Έλσζεο 
Αζηπλνκηθώλ Διιάδνο απνδεθηή από ηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζην 
Πξσηάζιεκα 

 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Ζ έλαξμε ησλ αγώλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο νξίδεηαη γηα ηελ 27-05-2013 

θαη ε ζα δηαξθέζεη έσο ηε 05-07-2013, νπόηε ζα δηαθόςεη ιόγσ ησλ ζεξηλώλ 
δηαθνπώλ θαη ζα επαλαξρίζεη ηελ 02-09-2013. 

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

 

Γηα λα ζπκκεηάζρεη κηα νκάδα ζην πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ ηεο 
Αζιεηηθήο 'Έλσζεο Αζηπλνκηθώλ Διιάδνο έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη  
ζηελ Α.Δ.Α.Δ, αίηεζε δήισζεο ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηα δηαηαζζόκελα 
ζηελ ππ΄ αξηζ. 72473/13/607043 από 25/04/2013 Γ/γε Α.Δ.Α./Κ.Ο.Α.Γ./Γλζε 
Γεκνζίσλ ρέζεσλ Σκ. 2ν, κέρξη ηε Μ. Παξαζθεπή 03/05/2013.  

 

 

 



 

 

 

Δπίζεο ζα πξέπεη oη ππεύζπλνη ησλ νκάδσλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηα 
γξαθεία ηεο Έλσζεο, θαηάζηαζε αζιεηώλ, πνπ ζα έρνπλ ζηελ δηάζεζή από 
ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αζιεηηθήο Έλσζεο www.aeae.gr ζηελ ελόηεηα ρξήζηκα 
έγγξαθα, κέρξη 27-05-2013 (17:00-20:00) αλππεξζέησο ζύκθσλα κε ην 
ππόδεηγκα.  

Όινη νη δηαγσληδόκελνη αζιεηέο – πνδνζθαηξηζηέο πξέπεη λα είλαη κέιε ηεο 
Αζιεηηθήο Έλσζεο. 

Κάζε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα δειώζεη από νρηώ (8) έσο είθνζη πέληε 
(25) παίθηεο. Ζ θάζε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκπεξηιάβεη έσο θαη δέθα 
(10) παίθηεο από άιιεο ππεξεζίεο. 

Με ηελ παξαπάλσ δήισζε ζπκκεηνρήο νη νκάδεο απνδέρνληαη ρσξίο 
επηθπιάμεηο, ηνπο όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΥΡΩΜΑΣΑ ΟΜΑΓΟ – ΔΓΡΑ ΟΜΑΓΟ (ΓΖΠΔΓΟ) 

 
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζηα γήπεδα ηεο πεξηνρήο Ζιηνύπνιεο, Βάξεο, 

Γέξαθα θαη Ρέληε θαη ζα ιεθζεί ππόςε από ηελ δηνξγαλώηξηα αξρή ε 
ρσξνηαμηθή ζέζε ησλ Τπεξεζηώλ θαη ε επθνιόηεξε δπλαηή πξόζβαζε ζ’ 
απηά. Ζ νκάδα πνπ ζα δειώζεη ζπκκεηνρή ππνρξενύηαη λα γλσξίζεη ζηελ 
δηνξγαλώηξηα ην ρξώκα ηεο ζηνιήο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ηεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ – ΖΜΔΡΑ ΚΑΗ ΩΡΑ 

ΣΔΛΔΖ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Σν αγσληζηηθό πξόγξακκα ζην ζύλνιν ηνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ 
ηζηνζειίδα καο κεηά ηελ 27-05-2013 θαη ε ζπλελλόεζε γηα  ηελ ώξα έλαξμεο 
ησλ αγώλσλ ζα γίλεηαη κε ηηο γξακκαηείεο ησλ γεπέδσλ πξνθεηκέλνπ 
απνθεπρζνύλ παξαλνήζεηο. Κάζε αγώλαο απνηειείηαη από δύν 25 ιεπηα κε 
εκίρξνλν 2 ιεπηεο αλάπαπζεο. Κάζε Πέκπηε ζα αλαθνηλώλεηαη ην 
πξόγξακκα ηεο επόκελεο εβδνκάδαο θαη δελ ζα ππάξρνπλ κεηαβνιέο ή 
αλαβνιέο πιελ όισο εμαηξεηηθώλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ γηα ην ζύλνιν ησλ 
αζηπλνκηθώλ ππεξεζηώλ. 

 Οη αγώλεο ζα δηεμάγνληαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα θάζε Γεσηέρα ή, 
Σρίηε θαη Πέκπηε, ή  Παραζθεσή.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.aeae.gr/


 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΜΑΓΑ Δ ΑΓΩΝΑ 
 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζειεύζεσο κία εθ ησλ δύν δηαγσληδόκελσλ 
νκάδσλ, ν αγώλαο ζα θαηνρπξώλεηαη ππέξ ηεο νκάδαο ε νπνία πξνζήιζε. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΓΔΛΣΗΟ ΑΣΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ 
ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΣΖ 

 
1. Οη νκάδεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο ππνρξενύληαη λα έρνπλ 
καδί ηνπο θαη λα παξαδίδνπλ ζηνλ δηαηηεηή ή ζηνλ εθπξόζσπν ηεο 
Αζιεηηθήο Έλσζεο:  

α) Σν δειηίν αηνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιώλ ηνπ πνδνζθαηξηζηή ην 
νπνίν πξέπεη λα θέξεη νπσζδήπνηε ηαηξηθή ζεώξεζε από παζνιόγν ή 
θαξδηνιόγν ηδηώηε ή από Ηαηξό ηεο Γηεπζύλζεσο Τγεηνλνκηθνύ ηεο 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, θαη ε νπνία πηζηνπνηεί όηη είλαη απνιύησο πγηήο. 
β) Φ/Ο ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηνο θαη από ηηο δύν όςεηο θαη 
ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο θαη ηδηαίηεξα ελζηάζεσλ λα παξαδίδεηαη από 
ηνλ αζιεηή ην πξσηόηππν δειηίν ηαπηόηεηαο. 

2. Ο έιεγρνο γίλεηαη από ηνλ δηαηηεηή θαη ηνπο αξρεγνύο ησλ δηαγσληδνκέλσλ 
νκάδσλ ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαηά ηελ εθ κέξνπο ησλ 
αξρεγώλ ζπκπιήξσζε ηνπ Φ.Α. Σν θύιιν αγώλα ζα παξαδίδεηαη ζηελ 
γξακκαηεία ηνπ γεπέδνπ κε ην πέξαο ηνπ αγώλα. 
3. Ο δηαηηεηήο ή ν εθπξόζσπνο ηεο Αζιεηηθήο Έλσζεο, ππνρξενύηαη λα 
θξαηήζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδόκελσλ πνδνζθαηξηζηώλ κέρξη ηελ 
ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. νη δε αξρεγνί ησλ νκάδσλ κπνξνύλ λα δεηήζνπλ ζ’ απηό 
ην δηάζηεκα λα ηα ειέγμνπλ κόλν γηα πεξίπησζε δηαηύπσζεο έλζηαζεο 
πιαζηνπξνζσπίαο. 
4. Απαγνξεύεηαη n ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε νπνηαδήπνηε αγώλα 
πξσηαζιήκαηνο n θππέιινπ ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ α’ θαη β’ ζηε 
παξαγ. -1- ηνπ παξόληνο. Δάλ παξά ηαύηα πνδνζθαηξηζηήο κεηάζρεη ζηνλ 
αγώλα n ζπκκεηνρή ηνπ ζεσξείηαη αληηθαλνληθή, n ππαίηηα δε νκάδα, ζε 
πεξίπησζε ελζηάζεσο πθίζηαηαη, ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο 
5. Απαγνξεύεηαη n αληηθαηάζηαζε πνδνζθαηξηζηή ν νπνίνο απνβιήζεθε από 
ηνλ δηαηηεηή.  Ζ νκάδα ζπκπιεξώλεηαη κε ηνλ 8ν πνδνζθαηξηζηή κεηά ην 
πέξαο (5) πέληε ιεπηώλ, εθηόο θαη εάλ δερηεί ηέξκα εληόο ηνπ πεληαιέπηνπ, 
γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε ζπκκεηνρή άιινπ πνδνζθαηξηζηή. 
 

 
 
 
 



 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ 
 

α. Οη αγσληδόκελεο νκάδεο βαζκνινγνύληαη :  
 ε περίπηφζε λίθες κε ηρεης (3) βαζκούς . 
 ε περίπηφζε ηζοπαιίας κε έλα (1) βαζκό . 
 ε περίπηφζε ήηηας κε κεδέλ (0) βαζκούς. 
β. Δάλ πξνθύπηεη ζην ηέινο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηζνβαζκία νκάδσλ ηόηε 
ππνινγίδεηαη ην απνηέιεζκα ησλ  κεηαμύ ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ζε 
πεξίπησζε ηζνπαιίαο ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ηεξκάησλ ηεο θάζε 
νκάδαο. Δάλ νη νκάδεο πνπ ζα ηζνβαζκήζνπλ είλαη παξαπάλσ από δύν, 
ιακβάλνληαη ππ' όςε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηαμύ ησλ ζπλαληήζεσλ. 
Μεηά ην ηέινο ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ πξνθξίλνληαη ζηελ επόκελε θάζε ησλ 
play offs νη δύν πξώηεο νκάδεο θάζε νκίινπ νη νπνίνη ζα δηαζηαπξσζνύλ 
κεηαμύ ηνπο ζε δηπινύο αγώλεο σο εμήο: 
 
ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΓΖΠΔΓΟ. 
 
Ο πξώηνο ηνπ Α΄ νκίινπ κε ηνλ ηέηαξην ηνπ Β΄ νκίινπ 
Ο δεύηεξνο ηνπ Α΄ νκίινπ κε ηνλ ηξίην ηνπ Β΄ νκίινπ  
Ο ηξίηνο ηνπ Α΄ νκίινπ κε ηνλ δεύηεξν ηνπ Β΄ νκίινπ 
Ο ηέηαξηνο ηνπ Α΄ νκίινπ κε ηνλ πξώην ηνπ Β΄ νκίινπ 
 Οη αλσηέξσ αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζε δηπιά παηρλίδηα ( ζε πεξίπησζε 
ηζνπαιίαο ζα αθνινπζήζεη παξάηαζε θαη πέλαιηπ σο θάησζη: 
 
Ρέληε Α΄ -  Β΄ 
Α1 Β1 Α1-Β4 + Β4-Α1 = Ρελ.Γ  
Α2 Β2 Α2-Β3 + Β3-Α2 = Ρελ.Γ 
Α3 Β3 Α3-Β2 + Β2-Α3 = Ρελ.Δ 
Α4 Β4 Α4-Β1 + Β1-Α4 = Ρελ.Ε 
Βάρε θαη Ζιηούποιε - Γέραθα 
Α1 Β1 Α1-Β4 + Β4-Α1 = Ζι.Γ 
Α2 Β2 Α2-Β3 + Β3-Α2 = Ζι.Γ 
Α3 Β3 Α3-Β2 + Β2-Α3 = Ζι.Δ 
Α4 Β4 Α4-Β1 + Β1-Α4 = Ζι.Ε 
 
Φάζε ηφλ 8 
 
Ζι.Δ – Ρελ. Γ = Ν1  
Ρελ.Γ – Ζι.Ε = Ν2 
Ρελ. Δ – Ζι.Γ = Ν3 
Ζι.Γ – Ρελ.Ε =Ν4 
 



 
Οη αγώλεο ηεο θάζεο ησλ 8 ζα δηεμαρζνύλ ζε δηπιά παηρλίδηα ( θαη κεηξάεη ην 
εθηόο έδξαο γθνι ) θαη ζε πεξίπησζε γεληθήο ηζνπαιίαο ζα αθνινπζήζεη 
παξάηαζε - πέλαιηπ. 
 
Φάζε ηφλ 4 
 
Ν1 – Ν4 = Κ1 Νηθεηήο  Ν1 - Ν4 = Λ1 Ζηηεκέλνο 
Ν2 – Ν3 = Κ2 Νηθεηήο  Ν2 - Ν3 = Λ2 Ζηηεκέλνο 
 
Οη αγώλεο ηεο θάζεο ησλ 4 ζα δηεμαρζνύλ ζε κνλά παηρλίδηα θαη ζε 
πεξίπησζε γεληθήο ηζνπαιίαο ζα αθνινπζήζεη παξάηαζε – πέλαιηπ ( ν 
ηόπνο δηεμαγσγήο ησλ αλσηέξσ αγώλσλ γηα ηελ θάζε ησλ 4, ζα επηιερζεί 
από ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή. 

 
Οη ληθεηέο ησλ Κ1 – Κ2, ( από δηπιά παηρλίδηα ) ζηνλ κεγάιν ηειηθό. 
Οη εηηεκέλνη ησλ Λ1 - Λ2, ( από δηπιά παηρλίδηα ) ζηνλ κηθξό ηειηθό. 
 
 Όιεο νη ππόινηπεο νκάδεο ησλ νκίισλ (5-12) καδί κε ηηο εηηεκέλεο νκάδεο 

ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζα ζπκκεηέρνπλ πιένλ γηα ην Κύπειιν. 
 

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΟΗΝΔ ΠΟΤ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΟ Φ.Α. 
 
1. Πνηλή δύν (3) αγσληζηηθέο αλ ν πνδνζθαηξηζηήο απνβάιιεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αγώλνο. 
β. Πνηλή πέληε (6) αγσληζηηθώλ ζε πεξίπησζε απνβνιήο ιόγσ πβξηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζε αληίπαιν παίθηε. 
γ. Ποηλή ορηζηηθής  αποβοιής  από ηο Πρφηάζιεκα γηα βηαηοπραγία 

θαηά Γηαηηεηού. Καη ποηλή δέθα (10) αγφληζηηθώλ ζε περίπηφζε 
αληηαζιεηηθής ζσκπερηθοράς θαηά Γηαηηεηή Σο ύυος ηες ποηλής ζα 
θαζορίδεηαη από ηελ οργαλφηηθή επηηροπή 

δ)  Πνηλή εθηά (8) αγσληζηηθώλ ζε πεξίπησζε πνπ πνδνζθαηξηζηήο 
ιαθηίζεη, θηππήζεη ή πηύζεη αληίπαιν πνδνζθαηξηζηή. 

ε. Οη πνηλέο επηβάιινληαη κε βάζε ην Φ.Α. πνπ ζπληάζζεηαη από ηνλ 
δηαηηεηή θαη δελ επηδέρνληαη ακθηζβήηεζεο. 

ζη. Λόγσ ηεο θύζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ζπληζηάηαη ζηνπο αζιεηέο θαη 
ινηπνύο παξάγνληεο ησλ νκάδσλ πεξηζζόηεξε επζημία ζε ζέκαηα 
ζπκπεξηθνξάο.    

2. ε περίπηφζε σποηροπής γηα ζοβαρά αδηθήκαηα ζα επηβάιιεηαη 
δηαγραθή από ηελ Έλφζε 

 
 
 
 
 



 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΣΑΞΖ - ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ 
 
Καηά ην ρξόλν πξνεηνηκαζίαο ησλ νκάδσλ θαη ηεο δηεμαγσγήο ησλ 

αγώλσλ ε ηάμε θαη ε πεηζαξρία ησλ αζιεηώλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη θάζε 
ελέξγεηα, θαζηζηακέλσλ ππεπζύλσλ πξνο ηνύην ησλ επηθεθαιήο αξρεγώλ 
ησλ απνζηνιώλ θαη αξρεγώλ νκάδσλ. 

Σπρόλ έθηξνπα θαη ζπκπεξηθνξέο αλάξκνζηεο ηεο ηδηόηεηαο ηνπ 
Αζηπλνκηθνύ θαζώο θαη νη ζπκπεξηθνξέο αζιεηώλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ην 
αζιεηηθό πλεύκα ηνπ ΄΄ Δπ αγσλίδεζζαη ΄΄΄ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ην 
απνθιεηζκό ηεο νκάδαο από ηελ δηνξγάλσζε. 

Κάζε οκάδα είλαη σπεύζσλε θαη σπόιογε γηα ηελ πεηζαρτηθή 
ζσκπερηθορά ηφλ κειώλ ηες (αζιεηές – ιοηποί παρεσρηζθόκελοη)  ποσ 
βρίζθοληαη ζηολ πάγθο ηες  

 
ΑΡΘΡΟ 12: ΔΠΗΣΡΟΠΔ - ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

 
1.Σελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή- Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο  ηνπ Πξσηαζιήκαηνο 

απνηεινύλ: 
     
    ΓΡΗΜΜΑ Ησάλλεο σο Πξόεδξνο  

ΥΑΝΣΕΖ Κσλζηαληίλνο  
ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ Ρήγαο σο  εηζεγεηέο θαη  
ΚΔΜΠΑΠΖ Γεκήηξηνο 
ΥΑΛΚΗΑ ππξίδσλ σο κέινη. 
2. Οη ζσκκεηέτοληες  αζησλοκηθοί –Δηδηθοί Φροσροί- σλορηοθύιαθες   

κε ηελ οποηοδήποηε ηδηόηεηα πρέπεη λα είλαη κέιε ηες Έλφζες. 
 
3.Καλέλα κέιος ηοσ Γ.. ηες Α.Δ.Α.Δ. δελ έτεη δηθαίφκα λα 

εθπροζφπεί οποηαδήποηε δηαγφληδόκελε οκάδα. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΘΔΜΟ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 
 
      ηνλ ζεζκό ηνπ Κππέινπ ζπκκεηέρνπλ νη δηαγσληδόκελεο νκάδεο πιελ 

ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ ηεηξάδα ησλ αγώλσλ 
ηειηθήο θαηάηαμεο, ζε κνλέο ζπλαληήζεηο θαη γήπεδα θαη’ επηινγή ηεο 
Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο.   

           Οη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηνπο αγώλεο  
Κππέιινπ.  

 Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλαληήζεσλ Κππέιινπ δελ ππάξρεη ληθεηήο ζα 
εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξάηαζεο θαη πέλαιηη εάλ ρξεηαζηεί. 

  



 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14: Έπαζια δηοργάλφζες 
 
 Καζώο επίζεο θαη αλακλεζηηθά θύπειια θαη κεηάιιηα ζε όινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηνπο ηειηθνύο. 
 

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 
 
Όπνην ζέκα πξνθύςεη θαη δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνύζα πξνθήξπμε ζα 

επηιύεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Αζιεηηθήο Έλσζεο 
Αζηπλνκηθώλ Διιάδνο. 
 


