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ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
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ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΟΜΖ (Κ16 – Κ14 – Κ12 – Κ10 ) 

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2019-2020 
 

   Ζ ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Ν. ΚΟΕΑΝΖ  ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάδεημε ηωλ απξηαλώλ πνδνζθαηξηθώλ ηαιέληωλ πνπ είλαη δπλαηόλ  λα επαλδξώζνπλ κε ηελ 

παξνπζία ηνπο ηα Δζληθά καο ζπγθξνηήκαηα πνδνζθαίξνπ, 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η  

 

   Αγώλεο πξωηαζιήκαηνο ππνδνκήο (Κ16 , Κ14 , Κ12 , Κ10) πνδνζθαηξηθήο πεξηόδνπ 2019-2020 

κεηαμύ ηωλ νκάδωλ ηωλ πνδνζθαηξηθώλ ζωκαηείωλ ηεο δύλακήο ηεο . Ζ δηεμαγωγή ηωλ αγώλωλ ηνπ 

πξωηαζιήκαηνο απηνύ ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηνπο παξαθάηω όξνπο. 

 

1. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

   Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην πξωηάζιεκα απηό έρνπλ όια ηα αλαγλωξηζκέλα ζωκαηεία πνπ 

είλαη κέιε ηεο Δ.Π.. Κνδάλεο . 

   Κάζε ζωκαηείν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πνδνζθαηξηζηέο πνπ γελλήζεθαλ  από 01/01/2004 

θαη εληεύζελ γηα ην Κ16 πξωηάζιεκα , από 01/01/2006 θαη εληεύζελ γηα ην Κ14 , από 

01/01/2008 θαη εληεύζελ γηα ην Κ12 θαη από 01/01/2010 θαη εληεύζελ γηα ην Κ10 .Οη 

εκεξνκελίεο γέλλεζεο ζα ειέγρνληαη ζρνιαζηηθά. 

   Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ ζα θαηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο Δ.Π.. Κνδάλεο 

κέρξη ηελ Παξαζθεπή 13/09/2019. 

   Ζ ηειηθή κνξθή ηωλ πξωηαζιεκάηωλ θαη ε ζπγθξόηεζε ηωλ νκίιωλ ζα γίλεη κεηά ην ηέινο 

ππνβνιήο ηωλ δειώζεωλ ζπκκεηνρήο . 

Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο όισλ ησλ ηκεκάησλ ππνδνκήο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζε ηζρύ ηελ 

Κάξηα Τγείαο Αζιεηή . ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δε ζα κπνξνύλ λα αγσληζηνύλ . 

   Κάζε ζωκαηείν πνπ ζα πάξεη κέξνο ζηα πξωηαζιήκαηα απηά έρεη ππνρξέωζε  λα κεξηκλήζεη 

γηα ηελ έθδνζε Γειηίωλ Αζιεηηθήο ηδηόηεηαο γηα όζνπο έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 10ν έηνο , όπνπ 

κε ηα λέα ηζρύνληα δεδνκέλα εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπο ζεωξείηαη ε 31/12 ηνπ έηνπο γέλλεζεο 

ηνπο . Δπίζεο όια ηα ζωκαηεία ζα θαηαζέζνπλ απαξαίηεηα κε ηηο θαηαζηάζεηο πγείαο θαη ηηο 

Πξάμεηο ζπλαίλεζεο γηα ηελ Δπεμεξγαζία ηωλ Πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ηωλ αζιεηώλ , 

πξνπνλεηώλ θαη παξαγόληωλ.  

ην Κ16 θαη ζην Κ14 πξωηάζιεκα δε ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ πνδνζθαηξηζηέο ρωξίο 

δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο . ηα Κ12 ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη κε πηζηνπνηεηηθά 

γέλλεζεο κε θωηνγξαθία ζθξαγηζκέλε από ην Γήκν κέρξη θαη ην Γεθέκβξην 2019 . ηα Κ10  

ζα ζπκκεηάζρνπλ πνδνζθαηξηζηέο κε πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο κε θωηνγξαθία ζθξαγηζκέλε   

από ην Γήκν ,  θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξωηαζιήκαηνο. 

   Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ηελ ίδηα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν ζε 

δηαθνξεηηθά πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο εθηόο αλ πξόθεηηαη λα αγσληζζεί ζε ηκήκα 

κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο βαζκίδαο , νπόηε δε κπνξεί λα επηζηξέςεη θαη λα αγσληζζεί μαλά 

ζην ηκήκα ηεο δηθήο ηνπ κηθξόηεξεο ειηθηαθήο βαζκίδαο. 

   Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή κε δειηίν άιιεο νκάδαο . 

   Γηα θάζε αγώλα ζα ζπληάζζεηαη από ην δηαηηεηή Φύιιν Αγώλα ζε εηδηθό έληππν ηεο Έλωζεο 

εηο ηξηπινύλ  . 

   ην  Φύιιν Αγώλα νη ππεύζπλνη ηωλ νκάδωλ ζα βεβαηώλνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηε 

ζύλζεζε ηωλ νκάδωλ ηνπο , ην απνηέιεζκα ηνπ αγώλα θαη όηη έρνπλ ιάβεη γλώζε γηα ηπρόλ 



παξαηεξήζεηο ηνπ δηαηηεηή . Σν Φύιιν Αγώλα ζα ππνγξάθεηαη ππνρξεωηηθά θαη από ηνπο 

αξρεγνύο ηωλ δύν νκάδωλ . 

   Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε αγώλα ησλ ηκεκάησλ Κ16 θαη Κ14 θάζε νκάδα ζα θαηαβάιεη ζην 

δηαηηεηή ην πνζό ησλ 15 επξώ θαη ησλ ηκεκάησλ Κ12 θαη Κ10 ην πνζό ησλ 10 επξώ. ε 

πεξίπησζε πνπ ε νκάδα δελ θαηαβάιεη ην πνζό , δε ζα νξίδεηαη ν επόκελνο αγώλαο ηεο . 

   Οη νκάδεο πνπ αγωλίδνληαη ζα θαηεβαίλνπλ ζηνπο αγώλεο κε ηα ρξώκαηα πνπ έρνπλ δειώζεη. 

   Ζ ζπλεζηζκέλε ζηνιή ελόο πνδνζθαηξηζηή απνηειείηαη από κηα( 1 ) θαλέια , έλα ( 1 ) 

παληεινλάθη , έλα ( 1 ) δεπγάξη θάιηζεο , έλα ( 1 ) δεπγάξη παπνύηζηα θαη έλα (1) δεπγάξη 

επηθαιακίδεο . 

   ε πεξίπησζε πνπ παξάγνληεο , πνδνζθαηξηζηέο , νπαδνί θ.ι.π. ησλ δηαγσληδόκελσλ 

νκάδσλ πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο πνπ δπζθεκνύλ ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ ή δηεγείξνπλ 

ην θίιαζιν πλεύκα , ζα ηηκσξνύληαη κε πεηζαξρηθέο θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο ,  ζύκθσλα κε 

ηνλ Κ.Α.Π.. 

Ο δηαηηεηήο ηνπ αγώλα όηαλ αληηιεθζεί ελέξγεηεο δπζθεκηζηηθέο (ύβξεηο θ.ι.π.) από 

θηιάζινπο ή γνλείο πξνο ηνλ ίδην θαη ηνπο βνεζνύο ηνπ ή πξνο παίθηεο , παξάγνληεο θαη 

πξνπνλεηέο κηαο νκάδαο , ζα θάλεη ζπζηάζεηο πξνο ηνλ πάγθν ηεο νκάδαο πνπ αλήθνπλ νη 

θίιαζινη θαη αλ επαλαιεθζνύλ , ζα δηαθόπηεη νξηζηηθά ηνλ αγώλα εηο βάξνο ηεο. 

   Σα ωκαηεία είλαη ππνρξεωκέλα λα παξνπζηάδνπλ γηα έιεγρν ηαπηνπξνζωπίαο , ηα δειηία 

αζιεηηθήο ηδηόηεηαο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο  ζε νπνηνδήπνηε ιεπηό ηνπ αγώλα κέρξη θαη 

ην θιείζηκν ηνπ Φ.Α. , αξθεί λα εηδνπνηεζεί ν δηαηηεηήο έγθαηξα , ν νπνίνο έρεη ππνρξέωζε λα 

εηδνπνηεί ηνλ αξρεγό θαη ηνλ ππεύζπλν ηεο νκάδαο, γηα λα κελ απνρωξήζνπλ νη 

πνδνζθαηξηζηέο. 

   ε πεξίπηωζε άξλεζεο ηωλ παξαγόληωλ λα παξνπζηάζνπλ ηα δειηία θαη ηνπο 

πνδνζθαηξηζηέο,  απηνδίθαηα αλαγλωξίδνπλ ηελ ΠΑΡΑΒΑΖ θαη πθίζηαληαη ηηο , από ηνλ 

Κ.Α.Π. , πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο . 

   ωκαηείν πνπ ζα θξηζεί έλνρν γηα έλζηαζε πιαζηνπξνζωπίαο , ζα απνβάιιεηαη από ην 

πξωηάζιεκα , πέξαλ ηωλ άιιωλ ζπλεπεηώλ πνπ  νξίδεη ν Κ.Α.Π..  

   Ζ Δ.Π.. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη έιεγρν ηαπηνπξνζσπίαο ζε νπνηνδήπνηε 

αγώλα ησλ πξσηαζιεκάησλ ππνδνκήο , ρσξίο ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ από ζσκαηεία . 

 

2. ΔΝΑΡΞΖ ΑΓΧΝΧΝ 

 
Ζ έλαξμε ηωλ αγώλωλ γηα ηα πξωηαζιήκαηα απηά νξίζηεθε ωο εμήο :  

Κ12 θαη Κ10  28 θαη 29/09/2019 

Κ.16 θαη Κ14  5 θαη 6/10/2019 

       

3. ΓΖΠΔΓΑ – ΖΜΔΡΔ ΚΑΗ ΧΡΔ ΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 

 
   Οη αγώλεο ζα γίλνληαη ζε γήπεδα κε ρόξην θαη ζα νξίδνληαη από ηελ Έλωζε . Οη αγώλεο ζα 

γίλνληαη άββαην πξωί , Κπξηαθή πξωί θαη απόγεπκα Σεηάξηεο , ελδερνκέλωο θαη άιιε κέξα . 

Σα γήπεδα ηωλ ζωκαηείωλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξωηαζιήκαηα ππνδνκήο ζα είλαη ζηε 

δηάζεζε ηεο Δ.Π.. γηα ηνλ νξηζκό αγώλωλ ηωλ πξωηαζιεκάηωλ απηώλ. 

   σκαηεία πνπ δηνξγαλώλνπλ , θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο , δηάθνξα ηνπξλνπά 

πνδνζθαίξνπ ζα πξνζθνκίδνπλ έγθαηξα ηελ αίηεζε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ηνπξλνπά ζηελ 

Έλσζε , γηα λα πάξνπλ ηελ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ ΔΓΚΡΗΖ  από ηελ Σερληθή Δπηηξνπή ηεο 

Δ.Π.. θαζώο θαη απηά πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξα ηνπξλνπά . 

 

 

 

 

 



4. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
   Ζ δηάξθεηα ηωλ αγώλωλ ηωλ πξωηαζιεκάηωλ απηώλ νξίδεηαη ζε δύν ( 2 ) εκίρξνλα ηωλ 40΄ 

γηα ην Κ16 , 35΄ γηα ην Κ14 , 30΄ γηα ην Κ12 θαη 30΄ γηα ην Κ10. 

   Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ζε δεύηεξν αγώλα νπνηνπδήπνηε 

πξωηαζιήκαηνο ή θππέιινπ πξηλ παξέιζεη 24ώξν από ηε ιήμε ηνπ πξώηνπ αγώλα εθηόο ηεο 

θαηεγνξίαο Κ12 θαη  Κ10. ε αληίζεηε πεξίπηωζε ζεωξείηαη αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή ζην 2
ν
 

αγώλα. 

   Κάζε νκάδα έρεη ην δηθαίωκα λα δειώζεη ζην Φύιιν Αγώλα κέρξη δεθανθηώ ( 18 ) ην πνιύ 

πνδνζθαηξηζηέο . 

   Μπνξεί ζωκαηείν λα δειώζεη ζπκκεηνρή θαη κε ΓΤΟ νκάδεο ζε θάζε θαηεγνξία . ηελ 

πεξίπηωζε απηή ζα ππνβιεζνύλ μερσξηζηέο θαηαζηάζεηο πνδνζθαηξηζηώλ Α θαη Β θαη  δε 

ζα κπνξνύλ νη πνδνζθαηξηζηέο  λα κεηαθηλνύληαη από ηε κία νκάδα ζηελ άιιε ζε όιεο ηηο 

θάζεηο ηνπ πξωηαζιήκαηνο κέρξη θαη ηνλ ηειηθό .  

   Κάζε νκάδα νθείιεη λα βξίζθεηαη έγθαηξα ζην γήπεδν ηέιεζεο ηνπ αγώλα θαη λα πξνζθνκίδεη 

ηα δειηία ζην δηαηηεηή ηνπιάρηζηνλ κηζή ώξα πξηλ από ηελ έλαξμή ηνπ. 

   Αγώλαο πνπ ζα αλαβιεζεί ή ζα δηαθνπεί εμ αηηίαο δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ , ζα γίλεη ζε 

εκεξνκελία πνπ ζα νξίδεη ε αξκόδηα επηηξνπή ηεο Έλωζεο. 

   Οη απνλνκέο ζα γίλνπλ ζε εηδηθή ηειεηή πνπ ζα πάξεη παλεγπξηθό ραξαθηήξα , γηα λα 

επηβεβαηωζεί έηζη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ νη αζιεηέο θαη νη ππεύζπλνη ηωλ νκάδωλ γηα 

ηελ επηηπρία απηνύ ηνπ πξωηαζιήκαηνο . 

   Οκάδα πνπ δε ζα παξνπζηαζηεί ζηελ  απνλνκή ή ζα απνρωξήζεη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο , ζα 

απνθιεηζζεί από ην αληίζηνηρν πξωηάζιεκα ηεο επόκελεο πεξηόδνπ. 

   ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή 2 ηκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ζπιιόγνπ ζηνλ 

Σειηθό ηεο θάζε  θαηεγνξίαο. 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ – ΓΗΑΣΡΟ ΑΓΧΝΑ 

 
   Κάζε νκάδα , κε δηθή ηεο επζύλε , πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ην απαξαίηεην 

θαξκαθεπηηθό πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκό πνδνζθαηξηζηώλ ηεο . 

   Ζ Δ.Π.. αλαιακβάλεη ηνλ νξηζκό θαη ηελ απνδεκίωζε ηωλ Γηαηξώλ , θαηόπηλ ζπλελλόεζεο 

κε ηα ωκαηεία θαη ηνπο Γηαηξνύο  . 

6. ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

 
   Με κέξηκλα ηεο Έλωζεο ζα νξίδνληαη ζηνπο αγώλεο επίζεκνη δηαηηεηέο ή παιηνί 

πνδνζθαηξηζηέο θαη γπκλαζηέο , νη νπνίνη ζα εθαξκόδνπλ ηνπο θαλνληζκνύο δηαηηεζίαο πνπ ζα 

ηζρύνπλ .  

   Ζ παξαθνινύζεζε ηωλ αγώλωλ από ηνπο θηιάζινπο ζα είλαη δωξεάλ. 

 

7. ΔΠΑΘΛΑ 

 
   ε όιεο ηηο πξωηαζιήηξηεο θαη δεπηεξαζιήηξηεο νκάδεο θάζε θαηεγνξίαο ζα απνλεκεζεί έλα 

Κύπειιν θαη είθνζη  πέληε  ( 25 ) κεηάιιηα γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο . 

 

8. ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ – ΠΡΟΠΟΝΖΣΔ ΟΜΑΓΧΝ  
 

   Οη αληηπξόζωπνη ηωλ ζωκαηείωλ πνπ ζα δειώλνληαη , πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ζην Φύιιν 

Αγώλα , ζα είλαη θαη νη ππεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ηωλ 

νκάδωλ ηνπο . Θα πξέπεη βέβαηα  ε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά λα απνηειεί παξάδεηγκα θίιαζινπ 

πλεύκαηνο γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηνπο θηιάζινπο ηωλ νκάδωλ , ζα έρνπλ δε αλαινγηθά 

ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί γηα ηνπο παξαηεξεηέο 



αγώλωλ . ε αληίζεηε πεξίπηωζε ην Γ.. ζα εθαξκόδεη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. 

(πεηζαξρηθέο θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο) . 

   ην Φύιιν Αγώλα ζα γξάθεηαη από έλαο ππεύζπλνο γηα θάζε ωκαηείν θαη ν πξνπνλεηήο , 

θάηνρνο ηνπ δειηίνπ πηζηνπνίεζεο ηεο Δ.Π. . Αλ δελ ππάξρεη πξνπνλεηήο κε  δειηίν 

πηζηνπνίεζεο  , ζα γξάθεηαη έλαο κόλν ππεύζπλνο . 

Κάζε ζσκαηείν είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνζιάβεη έλαλ πξνπνλεηή θάηνρν δηπιώκαηνο 

UEFA C ηνπιάρηζηνλ , γηα ηα ηκήκαηα ππνδνκήο (άξζξν 6 παξ. 2δ Καλνληζκνύ 

Πξνπνλεηώλ). 

 

9. ΔΝΣΑΔΗ 
 

   Όζνλ αθνξά ηηο ελζηάζεηο ηωλ ζωκαηείωλ , ηζρύεη ό,ηη πξνβιέπεη ν Κ.Α.Π. , γηα θάζε 

πεξίπηωζε θαη γηα ην εξαζηηερληθό πξωηάζιεκα θαζώο θαη παξάβνιν ηωλ 100 επξώ , ην νπνίν 

ζα επηζηξέθεηαη αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 

   Γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ή κε ηνπ γεπέδνπ , κόλνο αξκόδηνο λα θξίλεη είλαη ν δηαηηεηήο , ηα δε 

ωκαηεία έρνπλ ππνρξέωζε λα δερηνύλ ηελ απόθαζή ηνπ , ρωξίο λα έρνπλ ην δηθαίωκα 

άζθεζεο έλδηθωλ κέζωλ . 

 

10.  ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΑΓΧΝΧΝ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΧΝ 

ΖΛΗΚΗΧΝ. 

 
Οη γεληθνί Καλόλεο δηεμαγωγήο ηωλ Πξωηαζιεκάηωλ ππνδνκήο πνπ ηζρύνπλ γηα ηε θεηηλή 

πεξίνδν 2019-2020 είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο  Δ.Π.. Κνδάλεο (ΔΓΓΡΑΦΑ & 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ – ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ) θαη ηεο Δ.Π.Ο.. 

 

11. ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

 
   Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηα παξαπάλω άξζξα ηεο πξνθήξπμεο απηήο , ζα ιύλεηαη κε 

απόθαζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ηεο Έλωζεο , πνπ  είλαη ππεύζπλε γηα ηε δηεμαγωγή ηνπ 

πξωηαζιήκαηνο απηνύ , ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π.. 

   Ζ Έλωζε δηαηεξεί ην απόιπην δηθαίωκα γηα κεξηθή ή νιηθή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο 

απηήο θαη κεηά ηελ έλαξμε ηωλ αγώλωλ , εθ’ όζνλ ε ηξνπνπνίεζε ζεωξεζεί αλαγθαία θαη 

επηβεβιεκέλε γηα ην ζπκθέξνλ θαη ηελ πιήξε  επηηπρία ηνπ πξωηαζιήκαηνο. 

 

Γηα ηελ Δ.Π.. Κνδάλεο  

 
            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                          Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                       
ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  
1.-Δ.Π.Ο.  

2.-Γ.Γ.Α. 

3.- Όια ηα ωκαηεία ηεο Έλωζεο – Έδξεο ηνπο 

4.-Δ.Γ. / Δ.Π.. Κνδάλεο 

5.-ύλδεζκνο Πξνπνλεηώλ Ν. Κνδάλεο  


