
Αριθμός Απόθαζης 215/2011 

 

 ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

   SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ    

 

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξόεδξν θαη ηνπο 

ηέθαλν  ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε θαη Γεώξγην ηεθαλάθε - Δηζεγεηή, 

Γηθεγόξν Αζελώλ, σο κέιε θαη από ηε γξακκαηέα  Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 30 επηεκβξίνπ  

2011 θαη ώξα 13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ από 22-

9-2011 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 29905/2011 πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ 

Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο θαηά ησλ : 1) Κσλζηαληίλνπ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηεο Π.Α.Δ. «ΙΩΝΙΚΟ»,  2) 

Υξήζηνπ ΚΑΝΔΛΛΑΚΗ, κεγαινκεηόρνπ – ηδηνθηήηε ηεο Π.Α.Δ. 

«ΙΩΝΙΚΟ», 3) Γεσξγίνπ ΥΡΙΣΟΒΑΙΛΗ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηεο 

Π.Α.Δ. «ΠΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ», 4) Π.Α.Δ. «ΠΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ» λνκίκσο 

εθπξνζσπνύκελε θαη 5) ΠΑΔ «ΙΩΝΙΚΟ» λνκίκσο εθπξνζσπνύκελεο, 

ε νπνία (πεηζαξρηθή δίσμε) θνηλνπνηήζεθε πξνο ηνπο ηξίην θαη ηέηαξηε 

εθ ησλ αλσηέξσ πεηζαξρηθώο εγθαινπκέλσλ  κε ππ’ αξηζ. πξση.. 277/27-

9-2011 θιήζε πξνο απνινγία.  

O Γεώξγηνο  ΥΡΙΣΟΒΑΙΛΗ παξαζηάζεθε κε ηνπο 

πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο ηνπ Αξγύξην Λίβα θαη Κίκσλα Δπαγγειάην.  

Η ΠΑΔ «ΠΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ» εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πξόεδξν ηνπ 

Γ..  Γ. Υξηζηνβαζίιε (ηξίηνο εγθαινύκελνο), ν νπνίνο δηόξηζε ζην 

αθξναηήξην ηνπ ίδηνπο σο άλσ  πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπο.  

Οη εγθαινύκελνη : 1)Κσλζηαληίλνο ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ 2) 

Υξήζηνο ΚΑΝΔΛΛΑΚΗ θαη Π.Α.Δ. «ΙΩΝΙΚΟ» σο κεδέπνηε 

θιεζέληεο πξνο απνινγία δελ εκθαλίζηεθαλ νύηε εθπξνζσπήζεθαλ ζην 

αθξναηήξην.   
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ΜΔΛΔΣΗΔ ΣΗΝ ΤΠΟΘΔΗ 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ 

 

Από ην  ζπλδπαζκό ησλ άξζξσλ 2, 3 παξ. 1 θαη 30 παξ. 2 ηνπ 

Πεηζαξρηθνύ θώδηθα ηεο Δ.ΠΟ,  ησλ άξζξσλ 2, 3, 7, 35 παξ 1 θαη 36 παξ. 

1 ηνπ Καλνληζκνύ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.) Δπαγγεικαηηθώλ 

Πξσηαζιεκάησλ, ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο 

“SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ” – Αγσληζηηθή Πεξίνδνο 2011-2012  θαη 

ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ Ν. 2725/1999, όπσο ην άξζξν απηό ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην άξζξν 77 παξ. 11 ηνπ Ν. 3057/2002, ζπλάγεηαη όηη  πεηζαξρηθή 

εμνπζία πνπ αζθείηαη από όξγαλν επαγγεικαηηθήο ελώζεσο, όπσο ε 

παξνύζα Δπηηξνπή, απνηειεί ιεηηνπξγία, πνπ εληάζζεηαη ζηνλ ρώξν ηνπ 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη εηδηθόηεξα ζηνλ ρώξν ηνπ ζσκαηεηαθνύ ή 

ζπκβαηηθνύ δηθαίνπ θαη νξηνζεηείηαη από ηα απώηαηα όξηα ηεο ηδησηηθήο 

απηνλνκίαο (βι. ζρεηηθώο θαη Α. Μαιάηνπ, Παξαδόζεηο Αζιεηηθνύ 

Γηθαίνπ. Β΄ έθδνζε, ζει. 765).  

Απηό ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα αζθεζεί πεηζαξρηθή εμνπζία από 

αζιεηηθό δηθαηνδνηηθό όξγαλν (πεηζαξρηθή επηηξνπή) ζε θάπνην θπζηθό ή 

λνκηθό πξόζσπν, πνπ δελ ζπκκεηέρεη ππό νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα ζηελ 

νηθεία επαγγεικαηηθή έλσζε ή ζε θάπνηα Αλώλπκε Αζιεηηθή Δηαηξεία 

πνπ είλαη ελεξγό κέινο ηεο ελώζεσο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί «ζπκβαιιόκελν».  ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα αλσηέξσ λνκηθά 

πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ (επαγγεικαηηθέο ελώζεηο) ζα αζθνύζαλ θαη’ 

νπζίαλ, δηα ησλ πεηζαξρηθώλ νξγάλσλ ηνπο, δεκόζηα εμνπζία.  Τπέξ ηεο 

ζέζεσο απηήο ζπλεγνξεί θαη ην  άξζξν 29 παξ. 12 Ν. 3479/2006, ην νπνίν  
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ζεζπίδεη ηελ απηνλνκία ηεο ΔΠΟ θαη νξίδεη επί ιέμεη ηα εμήο : «Δηδηθά γηα 

ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ όια ηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο 

ηνπ αζιήκαηνο ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ησλ 

κειώλ ηεο ξπζκίδνληαη απηόλνκα από ηελ Δ.Π.Ο. θαη ηα όξγαλά ηεο 

ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηεο, θαζώο θαη απηνύο 

πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ Δπξσπατθή θαη Παγθόζκηα πλνκνζπνλδία 

Πνδνζθαίξνπ, αθόκε θαη αλ πξνβιέπνληαη δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο ζην λ. 

2725/1999, όπσο ηζρύεη, θαη ζηελ ελ γέλεη αζιεηηθή λνκνζεζία. Θέκαηα 

νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ γηα ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλεη Δ.Π.Ο.  από ην 

θξάηνο, ειέγρνπ λνκηκόηεηαο, δεκόζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο ππόθεηληαη 

ζηελ απνθιεηζηηθή ξπζκηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ θξάηνπο». Από ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαπάλσ δηαηάμεσο, ζην νπνίν γίλεηαη ιόγνο γηα 

άζθεζε δεκόζηαο εμνπζίαο απνθιεηζηηθά από ην θξάηνο, ζπλάγεηαη εμ 

αληηδηαζηνιήο όηη ε άζθεζε πεηζαξρηθήο εμνπζίαο βξίζθεηαη εθηόο ηεο 

πνιηηεηαθήο δηθαηνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη όηη νξηνζεηείηαη από ηελ 

ηδησηηθή απηνλνκία.  

 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη παζίδειν θαη θαη’ άξζξν 14 

παξ. 4 ηνπ Γηθνλνκηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Πεηζαξρηθώλ 

επηηξνπώλ ηεο Δ.Π.Ο. ιακβάλεηαη ππόςε απηεπαγγέιησο από ηελ 

Δπηηξνπή, όηη ε ΠΑΔ «ΙΩΝΙΚΟ» δελ είλαη κέινο ηεο  “SUPER 

LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ”  θαηά ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν.  

Δπνκέλσο κε βάζε ηηο παξαπάλσ λνκηθέο ζθέςεηο ε Δπηηξνπή δελ 

έρεη αξκνδηόηεηα λα επηιεθζεί επί πεηζαξρηθώλ παξαβάζεσλ ηόζν ηεο 

ΠΑΔ «ΙΩΝΙΚΟ», όζν θαη νπνηνπδήπνηε θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ 

ζπλδέεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν κε ηελ ελ ιόγσ ΠΑΔ, όπσο θέξεηαη όηη   
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είλαη νη επίζεο πεηζαξρηθώο  εγθαινύκελνη Κσλζηαληίλνο 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ θαη  Υξήζηνο ΚΑΝΔΛΛΑΚΗ.  

Πξέπεη ινηπόλ σο πξνο ηνπο ηξεηο απηνύο εγθαινύκελνπο (ΠΑΔ 

«ΙΩΝΙΚΟ» - Κσλζηαληίλν ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ -  Υξήζην 

ΚΑΝΔΛΛΑΚΗ) ε Δπηηξνπή λα πξνρσξήζεη ζηελ εθδίθαζε ηεο 

πεηζαξρηθήο δηώμεσο άλεπ θιεηεύεσο θαη εξήκελ απηώλ. Γηαρσξίδνληαο 

ηελ πεηζαξρηθή δίσμε σο πξνο απηνύο, πξέπεη λα θξίλεη εαπηήλ 

αλαξκόδηα πξνο εθδίθαζε επί ηεο νπζίαο  ηελ πξνθεηκέλε πεηζαξρηθή 

ππόζεζε σο πξνο ηνπο αλσηέξσ ηξεηο εγθαινπκέλνπο θαη λα παξαπέκςεη 

ελ κέξεη ηελ ππόζεζε ζηνλ Πνδνζθαηξηθό Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο. γηα λα 

εηζαρζεί ζηελ αξκόδηα πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο αγσληζηηθήο θαηεγνξίαο 

ζηελ νπνία κεηέρεη ζήκεξα ε ΠΑΔ «ΙΩΝΙΚΟ».  

Μεηά ινηπόλ από ηνλ πξνδηαιεθζέληα ρσξηζκό ηεο πξνθεηκέλεο 

πεηζαξρηθήο δηώμεσο πξέπεη ε Δπηηξνπή λα πξνρσξήζεη ζηελ θαη’ νπζίαλ 

έξεπλα ηελ πξνθεηκέλεο πεηζαξρηθήο ππνζέζεσο σο πξνο ηνπο ηξίην θαη 

ηέηαξηε ησλ εγθαινπκέλσλ.  

ύκθσλα κε ην άξζξν 21Α ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ «1. Οπνηνζδήπνηε 

πξνζθέξεη, ππόζρεηαη ή δίδεη αδηθαηνιόγεην δώξν ζ’ έλα όξγαλν ηεο 

ΔΠΟ, έλαλ αμησκαηνύρν αγώλα, πνδνζθαηξηζηή ή αμησκαηνύρν νκάδαο, 

γηα ινγαξηαζκό ηνπ ή γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, πξνζπαζώληαο ή 

πξνηξέπνληαο ηελ παξαβίαζε ησλ θαλνληζκώλ ηεο ΔΠΟ – UEFA – FIFA, 

ζα ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο πνπ αθνινπζνύλ :  α) κε ρξεκαηηθή πνηλή 

είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000) έσο εμήληα ρηιηάδσλ επξώ (60.000), β) κε 

απαγόξεπζε εθηειέζεσο από απηόλ νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηόηεηαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην πνδόζθαηξν θαη γ) κε απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο  
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αγσληζηηθνύο ρώξνπο.  2. Η παζεηηθή δσξνδνθία ζα ηηκσξείηαη κε ηηο 

απηέο πνηλέο. 3. ε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο θαη ζε πεξίπησζε επαλαιήςεσο,  

νη ρξεκαηηθέο πνηλέο δηπιαζηάδνληαη, νη δε πνηλέο β θαη γ απαγγέιινληαη 

εθ’ όξνπ δσήο. 4. ε πεξίπησζε πνπ ππαίηηα είλαη νκάδα θαη ε 

δσξνδνθία ζρεηίδεηαη κε απνηέιεζκα αγώλα, ε ππαίηηα νκάδα (ή νκάδεο) 

ζα ηηκσξείηαη κε ππνβηβαζκό θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ 

(300.000) επξώ.» 

Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 Β ηνπ ΠΚ ηεο ΔΠΟ «1. 

Οπνηνζδήπνηε αμησκαηνύρνο ή ελ γέλεη εκπιεθόκελνο ζηνλ ρώξν ηνπ 

πνδνζθαίξνπ, πξνζπαζεί ή ζπκκεηέρεη ζε πξνζπάζεηα πξνθαζνξηζκνύ 

ηνπ απνηειέζκαηνο ελόο αγώλα γηα λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζε 

ηξίηνπο πεξηνπζηαθό νθέιε, κέζσ ρξεκαηηθώλ απνδόζεσλ από 

ζηνηρεκαηηζκό ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 α, 

β, γ ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Οη σο άλσ πνηλέο δύλαηαη λα επηβιεζνύλ 

ζσξεπηηθά. 2. Δάλ ππήξμε πξάγκαηη επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ, επηβάιινληαη 

νη αλσηέξσ πνηλέο κε ηξηπιαζηαζκό ησλ ρξεκαηηθώλ πνηλώλ. 3. Δάλ 

ππαίηηα ηεο πξνζπάζεηαο ή θαη ηεο επίηεπμεο ησλ αλσηέξσ είλαη νκάδα ή 

αμησκαηνύρνο ηεο, νη ρξεκαηηθέο πνηλέο δεθαπιαζηάδνληαη, ε δε νκάδα 

(ε νκάδεο) ηηκσξείηαη κε ππνβηβαζκό.» 

ηελ ππό θξίζε ππόζεζε από ηα έγγξαθα πνπ αλαγλώζηεθαλ ζην 

αθξναηήξην θαη ηδίσο από ηελ  από 11-7-2011 ππνβιεηηθή αλαθνξά ηνπ 

Σκήκαηνο Γίσμεο Δθβηαζηώλ ηεο Γ/λζεο Αζθαιείαο Αηηηθήο, από ηα 

ινηπά έγγξαθα ηεο   δηθνγξαθίαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα έγγξαθα  πνπ πξνζθνκίζηεθαλ θαη επηθαιέζηεθαλ νη 

εγθαινύκελνη, θαζώο θαη από ηελ έλνξθε θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα 

Αιέμηνπ Κνύγηα, αιιά θαη γεληθόηεξα από ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε  
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δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο πεξηζηαηηθά : ηηο 20-

3-2011, ελόςεη ηνπ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα ΠΑΔ ΙΩΝΙΚΟ – ΠΑΔ 

Π.Α.. ΓΙΑΝΝΙΝΑ, ν νπνίνο επξόθεηην λα δηεμαρζεί θαη πξάγκαηη 

δηεμήρζε ζηηο 21-3-2011 κε ηειηθό ζθνξ 0-0, ν ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ν 

νπνίνο θέξεηαη επηθεθαιήο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο πνπ ζπγθξνηήζεθε 

κε ζθνπό ηελ αιινίσζε απνηειεζκάησλ πνδνζθαηξηθώλ αγώλσλ θαη ηελ 

απνθνκηδή νηθνλνκηθώλ νθειώλ από λόκηκν θαη παξάλνκν 

ζηνηρεκαηηζκό, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε ηνλ Υξήζην 

ΚΑΝΔΛΛΑΚΗ (2
νο

 εγθαινύκελνο), ν νπνίνο ηνπ είπε όηη έρεη κηιήζεη κε 

άηνκν νλόκαηη «ΒΑΓΓΔΛΗ» πνπ ήηαλ κέινο ηεο νκάδαο ΠΑ 

ΓΙΑΝΝΙΝΑ, γηα λα θεξδίζεη ε νκάδα ηνπ ΙΩΝΙΚΟΤ έζησ έλαλ βαζκό 

από ηνλ παξαπάλσ αγώλα. ηελ ίδηα ζπλνκηιία ν Υ. ΚΑΝΔΛΛΑΚΗ 

είπε ζηνλ ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ όηη κπνξεί λα ην θαλνλίζεη εύθνια γηαηί ην 

έρεη μαλαθάλεη θαη ζην παξειζόλ, όηη κπνξεί εύθνια λα πιεζηάζεη ηνπο 

πνδνζθαηξηζηέο  ηεο νκάδαο ηνπ ΠΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΚΩΣΙΟ θαη 

ΚΟΤΦΑΛΗ θαζώο θαη όηη νη μέλνη δελ ζα αγσληζηνύλ εζθεκκέλα. 

Αθνινύζσο, ζηελ ίδηα ζπλνκηιία ησλ δύν παξαπάλσ αλδξώλ 

αλαθέξνληαη δύν άιινη πνδνζθαηξηθνί αγώλεο, νη νπνίνη είραλ ήδε 

δηεμαρζεί θαη, θαηά ηνπο ζπλνκηιεηέο,  θέξνληαλ  σο «ζηεκέλνη». Απηνί  

όκσο νη αγώλεο είλαη άζρεηνη κε ηηο ΠΑΔ θαη ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ 

πεξηέρνληαη ζηελ πξνθεηκέλε πεηζαξρηθή δίσμε.     

Όια ηα παξαπάλσ πξνθύπηνπλ αθεγεκαηηθά από ηελ από 11-7-

2011 ππνβιεηηθή αλαθνξά ηνπ Σκήκαηνο Γίσμεο Δθβηαζηώλ ηεο Γ/λζεο 

Αζθαιείαο Αηηηθήο (ζει. 19-20), ρσξίο όκσο λα παξαηίζεηαη ζηελ 

αλαθνξά απηήλ  ε απηνιεμεί απνκαγλεηνθώλεζε ηνπ δηαιόγνπ, ώζηε λα 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο αζθαιέζηεξεο απνδεηθηηθήο αμηνιόγεζήο ηνπ. 
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7η
 ζελίδα ηης σπ’αρθμ. 215/2011 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Δπιηροπής -

SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ   

 

ε θάζε πάλησο πεξίπησζε ηόζν από ηελ παξαπάλσ ηειεθσληθή 

ζπλνκηιία, όζν θαη νπνηνδήπνηε  άιιν απνδεηθηηθό ζηνηρείν δελ πξνέθπςε 

όηη  νη 3
νο

 θαη 4
ε
 ησλ εγθαινπκέλσλ, Γ. ΥΡΙΣΟΒΑΙΛΗ θαη ΠΑΔ ΠΑ 

ΓΙΑΝΝΙΝΑ αληηζηνίρσο, ηέιεζαλ ηηο απνδηδόκελεο ζε απηνύο  

πεηζαξρηθώο ειεγρόκελεο πξάμεηο ηεο δσξνδνθίαο θαη ηνπ ζηνηρεκαηηζκνύ  

ζε πξνθαζνξηζκέλν απνηέιεζκα κε ζθνπό ησλ πξνζπνξηζκό 

πεξηνπζηαθώλ νθειώλ. Πξέπεη ινηπόλ νη ηξίηνο θαη ηέηαξηε ησλ 

εγθαινπκέλσλ λα απαιιαγνύλ ησλ πεηζαξρηθώλ παξαβάζεσλ πνπ ηνπο 

απνδόζεθαλ. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

 

Γηθάδεη παξόλησλ ησλ εγθαινπκέλσλ Γεώξγηνπ ΥΡΙΣΟΒΑΙΛΗ  

θαη ΠΑΔ ΠΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ θαη εξήκελ ησλ εγθαινπκέλσλ Κσλζηαληίλνπ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ,  Υξήζηνπ ΚΑΝΔΛΛΑΚΗ θαη ΠΑΔ «ΙΩΝΙΚΟ. 

Κξίλεη εαπηήλ αλαξκόδηα πξνο εθδίθαζε ηεο ππνζέζεσο σο πξνο 

ηνπο εγθαινπκέλνπο  : Κσλζηαληίλν ΥΑΡΑΛΑΜΠΙΓΗ,  Υξήζην 

ΚΑΝΔΛΛΑΚΗ θαη ΠΑΔ ΙΩΝΙΚΟ θαη παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε σο πξνο 

απηνύο ζηνλ αξκόδην πνδνζθαηξηθό εηζαγγειέα ηεο ΔΠΟ γηα ηελ 

εηζαγσγή ηεο ζηελ αξκόδηα πεηζαξρηθή επηηξνπή ηεο θαηεγνξίαο ζηελ 

νπνία αγσλίδεηαη ε  ΠΑΔ ΙΩΝΙΚΟ.  

Απαιιάζζεη ηνπο ινηπνύο εγθαινπκέλνπο ησλ απνδηδόκελσλ ζε 

απηνύο πεηζαξρηθώλ παξαβάζεσλ.   

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα  

ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο  30-9-2011. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ     

 


