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ΠΑΡΑΚΕΤΗ 9 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2022

=======================================
ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο γηα νξηζκέλεο από ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
Κ.Α.Π. θαη ζηηο Πξνθεξύμεηο καο ηνπ θεηηλνύ Πξσηαζιήκαηνο 2022 - 2023.
** Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα ρξώκαηα ησλ δύν αγσληδνκέλσλ νκάδσλ είλαη όκνηα ή παξεκθεξή, ηόηε ε
θηινμελνύκελε νκάδα είλαη ππνρξεσκέλε λα αιιάμεη ρξώκα ζηνιήο. Αλ δελ έρεη, ν δηαηηεηήο ην
αλαγξάθεη ζην Φ.Α., ε γεπεδνύρνο νκάδα αιιάδεη ρξώκα ζηνιήο θαη ε θηινμελνύκελε ζα ηηκσξείηαη κε
ρξεκαηηθό πξόζηηκν, κε απόθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο δηνξγαλώηξηαο.
** Η αξίζκεζε ζηηο θαλέιεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ, ζηνπο αγώλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνύ, ζα είλαη
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ, από ην λνύκεξν 1 έσο ην λνύκεξν 20.
** ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2022 - 2023, ζε όια ηα πξσηαζιήκαηα, επηηξέπνληαη κέρξη πέληε (5) αιιαγέο,
νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηξεηο (3) δηαθνπέο θαη δήισζε 20άδαο, κε ελλέα (9)
αλαπιεξσκαηηθνύο παίθηεο ζηνλ πάγθν.
** ην Κύπειιν θαη ζε πεξίπησζε πνπ αγώλαο νδεγεζεί ζηελ παξάηαζε, νη νκάδεο ζα έρνπλ δηθαίσκα
κίαο (1) επηπιένλ αιιαγήο πνδνζθαηξηζηή (6εο), πέξαλ ησλ πέληε (5) αιιαγώλ πνπ πξνβιέπνληαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα.
** ε όινπο ηνπο αγώλεο ηεο θεηηλήο πεξηόδνπ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ ελδεθάδα θάζε
νκάδαο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, επηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη
ζε Διιεληθέο εζληθέο νκάδεο.
** Δπηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α. θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγώλα, κέρξη ηεζζάξσλ (4)
πνδνζθαηξηζηώλ πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζηηο Διιεληθέο εζληθέο νκάδεο.
** Η αλαγξαθόκελε έλαξμε θαη ιήμε ηζρύνο ζηα Γειηία Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο αιινδαπώλ πνδνζθαηξηζηώλ, πξέπεη
λα θαιύπηεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγώλεο, άιισο ε ζπκκεηνρή είλαη αληηθαλνληθή.
** ε πεξίπησζε πνπ από ηνλ βαζκνινγηθό πίλαθα πξνθύπηεη ηζνβάζκεζε δύν ή πεξηζζνηέξσλ
νκάδσλ γηα ηηο ζέζεηο απηέο, ηόηε ηζρύνπλ κόλν ηα κεηαμύ ηνπο απνηειέζκαηα θαη ζε πεξίπησζε
λέαο ηζνβαζκίαο (ζε βαζκνύο θαη ζε ηέξκαηα), ζα γίλεηαη αγώλαο ή αγώλεο θαηάηαμεο, ρσξίο λα
ιακβάλνληαη ππόςε ηα ππόινηπα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π..
** Τα ππνκλήκαηα ησλ ελζηάζεσλ ππνβάιινληαη ζην Πξσηόθνιιν ηεο Έλσζεο θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη
κε ρξεκαηηθό παξάβνιν εθαηό (100) επξώ γηα θάζε είδνο έλζηαζεο. Τν παξάβνιν ζε πεξίπησζε πνπ ε
έλζηαζε γίλεη δεθηή, επηζηξέθεηαη ζην ζσκαηείν. Σε πεξίπησζε απόξξηςεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ηακείνπ ηεο
Δ.Π.Σ. Αζελώλ.
** Η Δ.Δ. ηεο Δ.Π..Α., κε απόθαζή ηεο, ζα κπνξεί λα απαγνξεύεη ηελ κεηαθίλεζε θηιάζισλ ζε
πεξηπηώζεηο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ππάξρεη θίλδπλνο δεκηνπξγίαο επεηζνδίσλ.
** Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα Πξσηαζιήκαηα θαη ζην Κύπειιν, έρνπλ πνδνζθαηξηζηέο ειηθίαο κέρξη 38
εηώλ, δειαδή όζνη έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 1984 (από 1/1 έσο 31/12) θαη κεηά.
** Σε όινπο ηνπο αγώλεο ησλ Πξσηαζιεκάησλ θαη ηνπ Κππέιινπ, ζα πξέπεη θάζε νκάδα λα μεθηλά ηνλ αγώλα

ζηελ αξρηθή ελδεθάδα ππνρξεσηηθά, κε ηξείο (3) πνδνζθαηξηζηέο πνπ λα έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 2001. Δλλνείηαη
αζθαιώο όηη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη κηθξόηεξεο ειηθίαο πνδνζθαηξηζηέο δειαδή αληί γηα γελλεζέληεο ην
2001 κπνξεί λα ζπκκεηάζρνπλ πνδ/ζηέο γελλεζέληεο ην 2002 ή 2003 θαη κηθξόηεξνη, θαη νη ηξεηο (3) ζα πξέπεη
λα αγσλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ κέρξη ηελ ιήμε ηνπ 1νπ εκηρξόλνπ. Αλ παξαζηεί αλάγθε αληηθαηάζηαζεο, ζα
πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ κε πνδνζθαηξηζηέο ηεο ίδηαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο, δειαδή
γελλεζέληεο ην 2001 ή κηθξόηεξνπο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 52ου ΚΤΠΕΛΛΟΤ «Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ»
Οη δαπάλεο ησλ αγώλσλ ηνπ Κππέιινπ (νδνηπνξηθά δηαηηεηώλ, παξαηεξεηώλ, Ιαηξνύ, θύιαθα),
βαξύλνπλ ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία.
Ωο νδνηπνξηθά δηαηηεζίαο ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζό ηνπ ζσκαηείνπ ηεο κεγαιύηεξεο θαηεγνξίαο, από ηα
δύν δηαγσληδόκελα ζσκαηεία πνπ είλαη:
Δξαζηηερληθέο νκάδεο ΠΑ.Δ.: 40 επξώ + (30 + 30 νη βνεζνί δηαηηεηή)
ύλνιν 100 επξώ
Γ' Δζληθή Δξαζηη. Καηεγνξία: 40 επξώ + (30 + 30 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 100 επξώ

Α' Καηεγνξία:

40 επξώ + (30 + 30 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 100 επξώ

Β' Καηεγνξία:

30 επξώ + (25 + 25 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 80 επξώ

Γ' Καηεγνξία:

25 επξώ + (20 + 20 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 65 επξώ

Όηαλ ν αγώλαο δελ αξρίζεη, ν δηαηηεηήο θαη νη βνεζνί δηαηηεηή δηθαηνύληαη ην κηζό ησλ νδνηπνξηθώλ.
Τα νδνηπνξηθά ησλ παξαηεξεηώλ γηα ηνπο αγώλεο πνπ κεηέρνπλ νκάδεο Α' θαη Β' θαηεγνξίαο,
θαζνξίδνληαη ζε είθνζη (20) επξώ θαη γηα ηνπο αγώλεο πνπ κεηέρνπλ νκάδεο ηεο Γ' θαηεγνξίαο, ζε δέθα
πέληε (15) επξώ.
Σα νδνηπνξηθά ησλ γηαηξώλ γηα ηνπο αγώλεο Α΄, Β΄ & Γ΄ θαηεγνξίαο νξίδνληαη ζε είθνζη πέληε (25)
επξώ θαη ε πιεξσκή ηνπο ζα γίλεηαη ζη’ απνδπηήξηα ησλ δηαηηεηώλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα, κε ηελ
πξνϋπόζεζε όηη ν δηαηηεηήο ζα έρεη γξάςεη ζην Φ.Α. ην όλνκα ηνπ γηαηξνύ πιάη, ζην νπνίν ζα ππνγξάςεη.

ΕΝΑΡΞΕΙ - ΔΗΛΩΕΙ - ΚΛΗΡΩΕΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2022 - 2023
A' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Τν Πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή ηξηάληα ηξηώλ (33) νκάδσλ ζε ηξεηο (3) νκίινπο ησλ
έληεθα (11) νκάδσλ θαη ζ' αξρίζεη ζηηο 24-25 ΔΠΣΔΜΡΙΟΤ 2022.
Οη Γειώζεηο πκκεηνρήο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 9 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022.
Η θιήξσζε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022 θαη ώξα
11:00, ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο. Τα ζσκαηεία κπνξνύλ λα εθπξνζσπεζνύλ κόλν από έλαλ αληηπξόζσπό
ηνπο, ε είζνδνο ησλ νπνίσλ, ζα επηηξαπεί κόλν κε ρξήζε κάζθαο.
Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Τν Πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή ζαξάληα νθηώ (48) νκάδσλ ζε ηέζζεξηο (4) νκίινπο ησλ
δώδεθα (12) νκάδσλ θαη ζ' αξρίζεη ζηηο 24 - 25 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022.
Οη Γειώζεηο πκκεηνρήο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 9 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022.
Η θιήξσζε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ΣΡΙΣΗ 13 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2022 θαη ώξα
11:00, ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο. Τα ζσκαηεία κπνξνύλ λα εθπξνζσπεζνύλ κόλν από έλαλ αληηπξόζσπό
ηνπο, ε είζνδνο ησλ νπνίσλ, ζα επηηξαπεί κόλν κε ρξήζε κάζθαο.

ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΣΟΤΡΝΟΤΑ
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζσκαηεία καο, όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ. 5 ηνπ Κ.Α.Π., όηη:
Απαγνξεύεηαη ξεηώο ε ζπκκεηνρή νκάδαο ζσκαηείνπ – κέινπο Δ.Π.. ζε ηνπξλνπά ή αγώλεο
όισλ ησλ θαηεγνξηώλ όηαλ απηνί δηεμάγνληαη από ηδησηηθό, θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή δεκόζην
θνξέα, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πξνεγνύκελε έγγξαθε άδεηα ηεο Δ.Π.. ζηελ νπνία αλήθνπλ. Δάλ δελ
ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο ηεο ζπκκεηνρήο νκάδαο ηνπ ζσκαηείνπ, ζα επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο
αθαίξεζεο ηξηώλ βαζκώλ από ηελ νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ πνπ κεηέρεη ζην πξσηάζιεκα ηεο ηνπηθήο
θαηεγνξίαο θαη εηήζηνο απνθιεηζκόο ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ζηνπο πξνπνλεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο.

ΟΦΙ ΔΕΤΣΕΡΕ ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ ΣΙ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ ΜΕ ΛΕΤΚΑ
ΔΕΛΣΙΑ
Δλεκεξώλνπκε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηα ζσκαηεία καο, όηη όζνη πνδνζθαηξηζηέο έρνπλ ηα λέα
ιεπθά δειηία αζιεηηθήο ηδηόηεηνο Δ.Π.Ο., ζε πεξίπησζε κεηεγγξαθήο ή επαλεγγξαθήο ηνπο, δελ ρξεηάδεηαη

λα πξνζθνκίδνπλ 2ε θσηνγξαθία ηνπο.
Αξθεί ε κία πνπ ππάξρεη ζηελ αίηεζε.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηα ΤΠΟΓΟΜΩΝ K-18, K-16, K-14, νξίδνληαη σο εμήο:
Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Γ' Δζληθήο Καηεγνξίαο θαη ησλ Δξαζηηερληθώλ ηκεκάησλ ησλ Π.Α.Δ., νγδόληα (80)
επξώ.
** Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Α' Καηεγνξίαο, εμήληα (60) επξώ.
** Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Β' Καηεγνξίαο, πελήληα (50) επξώ.
** Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Γ' Καηεγνξίαο, ζαξάληα (40) επξώ.
Γηα ηα Πξσηαζιήκαηα Κ-12 & Κ-10, ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο, είλαη
ζαξάληα (40) επξώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΚΔΟΗ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο, όηη γηα ηελ Α' Καηεγνξία, ηα ζσκαηεία ππνρξενύληαη λα
πξνζιακβάλνπλ / ζπλεξγάδνληαη θαη λα απαζρνινύλ πξνπνλεηέο δηπισκαηνύρνπο, θαηόρνπο
ηαπηόηεηαο ηξηεηίαο Δ.Π.Ο. - UEFA B ηνπιάρηζηνλ, ζε ηζρύ.
Αληίζηνηρα, ηα ζσκαηεία ηεο Β' θαη ηεο Γ' Καηεγνξίαο καο, ππνρξενύληαη λα πξνζιακβάλνπλ /
ζπλεξγάδνληαη θαη λα απαζρνινύλ πξνπνλεηέο δηπισκαηνύρνπο, θαηόρνπο ηαπηόηεηαο ηξηεηίαο Δ.Π.Ο. UEFA C ηνπιάρηζηνλ, ζε ηζρύ.
Τα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο, είλαη ηα αθόινπζα:
1. Αίηεζε ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ σκαηείνπ.
2. Αληίγξαθν Σαπηόηεηαο Πξνπνλεηή UEFA / Δ.Π.Ο., κε εκεξνκελία ιήμεο 31.12.2024.
3. Έγρξσκε θσηνγξαθία Πξνπνλεηή.
4. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599 (ππνγεγξακκέλε θαη ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο) όηη ν
Πξνπνλεηήο δελ εκπίπηεη ζηα θσιύκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ην Καηαζηαηηθό ηεο Δ.Π.Ο. θαη όηη
απνδέρεηαη ζην ζύλνιό ηνπο όιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ Καλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο..
5. Αληίγξαθν Ιδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ (ζεσξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθάζηνηε Πξνπνλεηή /
Βνεζνύ Πξνπνλεηή θ.ιπ.).
6. Δπίζεκν απνδεηθηηθό ππνβνιήο ηνπ Ιδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ (Καηάζηαζε Σπκθσλεηηθώλ) κέζσ TAXIS
(κε θαηαγεγξακκέλε ηελ αληίζηνηρε εηδηθόηεηα).
7. Καηαβνιή παξάβνινπ 75,00 επξώ ζην ηακείν ηεο Δ.Π...
8) Yπνγεγξακκέλε δήισζε Π.Γ., Αμησκαηνύρσλ νκάδαο (εθόζνλ δελ έρεη απνζηαιεί)
9) Βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλνπ από ηελ Π.Δ.Π.Π. πλδέζκνπ Πξνπνλεηώλ, όηη ν Πξνπνλεηήο είλαη ελεξγό
κέινο ηνπ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ
2022 - 2023
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο γηα ηηο εκεξνκελίεο πνπ πξνγξακκαηίδνπκε ηελ έλαξμε, ηηο Γειώζεηο
θαη ηηο ειηθίεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζηα Πξσηαζιήκαηα Τπνδνκήο ηε
λέα πνδνζθαηξηθή ρξνληά 2022-2023, κε ηελ επηθύιαμε ηπρόλ δηαθνξεηηθώλ απνθάζεσλ ηεο Πνιηηείαο ή ηεο
Δ.Π.Ο..
Σεκεηώλνπκε, όηη δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ πνδνζθαηξηζηέο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο,
ζε Πξσηαζιήκαηα κηθξόηεξεο.
ΠΡΩΣ/ΜΑ

ΓΗΛΩΔΙ

ΔΝΑΡΞΗ

ΗΛΙΚΙΔ

Κ-18

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
01-02/10/2022
16/09/2022

2005, 2006, 2007, 2008 (& κέρξη 4εηο ηνπ 2004
αλαγξάθνληαη ζηελ 20άδα θαη κπνξνύλ λα
αγσληζζνύλ)

Κ-16

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
01-02/10/2022
16/09/2022

2007, 2008, 2009

Κ-14

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
08-09/10/2022
23/09/2022

2009, 2010, 2011

Κ-12

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
15-16/10/2022
30/09/2022

2011, 2012, 2013

Κ-10

ΠΑΡΑΚΔΤΗ
22-23/10/2022
07/10/2022

2013, 2014 (& κέρξη 4εηο ηνπ 2012, αλαγξάθνληαη
ζην Φ.Α. θαη κπνξνύλ λα αγσληζζνύλ)

Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα αγσληζζνύλ ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ-18, Κ-16 & Κ-14, ζα πξέπεη λα έρνπλ
ηα λέα Γειηία Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο πνπ εθδίδνληαη από ηελ Δ.Π.Ο.. Σηα Πξσηαζιήκαηα Κ-12, & Κ-10, νη
πνδνζθαηξηζηέο ζα αγσλίδνληαη θαη κε ηαπηόηεηα ή πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο.
*Υπνινγίδνπκε ζηε δεκηνπξγία Οκίισλ κε δώδεθα (12) νκάδεο ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ-18 θαη Κ-16, Κ-14 &
Κ-12 θαη κε δέθα (10) νκάδεο ζην Πξσηάζιεκα Κ-10.
*Σηα Πξσηαζιήκαηα Κ-12 θαη Κ-10, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θνξηηζηώλ.
-Οη αιινδαπνί πνδνζθαηξηζηέο ζε όια ηα Πξσηαζιήκαηα, ζα αγσλίδνληαη, εθ’ όζνλ δελ έρνπλ δειηίν
Δ.Π.Ο., κε πξνζσξηλό δειηίν πνπ ζα εθδίδεηαη από ηελ Δ.Π..Α..
-Η Κάξηα Τγείαο είλαη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ γηα ηελ ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ ζε όια ηα Πξσηαζιήκαηα Υπνδνκήο.
-Σηνλ δεύηεξν γύξν νη νκάδεο ζα δηαρσξηζηνύλ ζε νκίινπο ηζρπξώλ θαη ιηγόηεξν ηζρπξώλ.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

