
Αριθμός Απόθαζης 195/2011 

 

           ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ 

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ    

 

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξόεδξν θαη ηνπο 

ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε, 

Γηθεγόξν Αζελώλ, σο κέιε θαη από ην γξακκαηέα ηπιηαλό Βαζηιεηάδε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 19 Μαΐνπ 2011 θαη 

ώξα 17:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ΄ αξηζκ. πξσηνθ. 

200/16-5-2011 θιήζε θαηά ηεο ΠΑΔ ΖΡΑΚΛΖ θαη ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, 

Η. ΣΑΚΖ γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1, επ. 20, 22 θαη 26 ηνπ Π.Κ. ηεο 

Δ.Π.Ο.  

Ζ “ΠΑΔ ΖΡΑΚΛΖ” εθπξνζσπήζεθε από ηνπο πιεξεμνύζηνπο 

δηθεγόξνπο ηεο Γεκήηξην Βαγηάθν θαη Αιέμαλδξν Αδακίδε. 

Ο Η. Σάθεο δελ παξέζηε νύηε εθπξνζσπήζεθε από πιεξεμνύζην 

δηθεγόξν. 

Ζ «ΠΑΔ ΑΣΔΡΑ ΣΡΗΠΟΛΖ» εθπξνζσπήζεθε από ηνπο 

πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο ηεο Βαζίιεην Κνληνβαδαηλίηε θαη Γεκήηξην 

Υξηζηόπνπιν ηνπο νπνίνπο δηόξηζε ζην αθξναηήξην ν παξηζηάκελνο λόκηκνο 

εθπξόζσπόο ηεο Γεώξγηνο Μπνξνβήινο.    

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. «1. Όιεο νη Δλώζεηο θαη 

ηα ζσκαηεία ηεο δύλακήο ηνπο, νη Π.Α.Δ. θαη ηα ζσκαηεία πνπ κεηέρνπλ ζηα  
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πξσηαζιήκαηα Α ,́ Β΄ θαη Γ  ́ Δζληθήο θαηεγνξίαο, ηα κέιε ησλ δηνηθήζεώλ 

ηνπο, ή πξόζσπα ζπλδεόκελα κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε απηέο ή πάζεο 

θύζεσο εθπξόζσπνί ηνπο ελώπηνλ ησλ επαγγεικαηηθώλ ελώζεσλ θαη ησλ 

άιισλ δηαθόξσλ επηηξνπώλ, νξγάλσλ θαη αξρώλ πνπ γεληθόηεξα εκπιέθνληαη 

ζην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ, ηα κέιε ησλ επηηξνπώλ ηεο Δ.Π.Ο. θαη ησλ 

Δλώζεσλ, ην ππαιιειηθό ηνπο πξνζσπηθό, νη πνδνζθαηξηζηέο ηνπο, νη 

δηαηηεηέο, πξνπνλεηέο, γηαηξνί, θξνληηζηέο, θπζηθνζεξαπεπηέο, δηεξκελείο, νη 

θίιαζινη θαη γεληθά νπνηνδήπνηε πξόζσπν κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα κεηέρεη 

ζηε δξαζηεξηόηεηα ηεο Δ.Π.Ο., ησλ Δλώζεσλ, ησλ Π.Α.Δ. θαη ζσκαηείσλ, 

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο ηνπ θηιάζινπ πλεύκαηνο θαη 

λα ζπκκνξθώλνληαη κε ην Καηαζηαηηθό, ηνπο θαλνληζκνύο, ηηο νδεγίεο θαη 

εγθπθιίνπο ηεο Δ.Π.Ο. 2.Ζ ηπρόλ παξάβαζε ή κε ζπκκόξθσζε ησλ 

παξαπάλσ λνκηθώλ θαη θπζηθώλ πξνζώπσλ κε ην Καηαζηαηηθό, ηνπο 

θαλνληζκνύο, ηηο νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο ηεο Δ.Π.Ο., ηηο απνθάζεηο ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ πνδνζθαηξηθώλ νξγάλσλ, ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 

απνξξένπλ από ηελ ηδηόηεηα πνπ έρνπλ, θαζώο θαη νπνηαδήπνηε εθ κέξνπο 

ηνπο ελέξγεηα πνπ απνζθνπεί ζηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ σο άλσ, ηηκσξείηαη 

από ην θαηά πεξίπησζε αξκόδην δηθαηνδνηηθό όξγαλν κε ηελ απαξαίηεηε 

πξνϋπόζεζε ηεο πξνεγνύκελεο θιήζεο ζε έγγξαθε ή απηνπξόζσπε 

απνινγία. 3. Παξάιιεια θάζε νκάδα είλαη ππεύζπλε γηα ηηο πξάμεηο θαη 

παξαιείςεηο όισλ όζσλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα 

–όπσο εηδηθόηεξα αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν- ζπλδένληαη κε 

απηή, εθηόο αλ νη ελέξγεηεο απηώλ ζηξέθνληαη θαηά ηεο ίδηαο ηεο νκάδαο 

ηνπο. 4. Οη παξαβάηεο ησλ σο άλσ, ηηκσξνύληαη κε : α) Υξεκαηηθή πνηλή  
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ύςνπο ζαξάληα ρηιηάδσλ επξώ (40.000) ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ΠΑΔ θαη ηα 

πξόζσπα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο θαη από δηαθόζηα (200) επξώ έσο ρίιηα 

(1.000) επξώ γηα ηα εξαζηηερληθά ζσκαηεία θαη ηα πξόζσπα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε απηά. β) Απαγόξεπζε εηζόδνπ ζην γήπεδν ηνπιάρηζηνλ γηα έλα (1) έηνο. γ) 

Απαγόξεπζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα ζρεηίδεηαη κε ην 

πνδόζθαηξν γηα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε. δ) Γηεμαγσγή αγώλσλ ρσξίο ζεαηέο 

έμη (6) αγσληζηηθώλ εκεξώλ. ε) Τπνβηβαζκόο ζηελ επόκελε θαηώηεξε 

θαηεγνξία. ζη) Πνηλή απνθιεηζκνύ κέρξη έλα (1) έηνο γηα ηα ζσκαηεία ησλ 

ηνπηθώλ – εξαζηηερληθώλ πξσηαζιεκάησλ. δ) Οη πξναλαθεξόκελεο πνηλέο 

δύλαηαη λα επηβιεζνύλ ζσξεπηηθά.» 

Πεξαηηέξσ ζύκθσλα  κε ην άξζξν 34 εδ. α΄ηνπ Κ.Α.Π. «κέρξηο όηνπ 

αλαθιεζεί από ηελ Δ.Π.Ο. ην δειηίν αηνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιώλ 

πνδνζθαηξηζηή πνπ έρεη εθδνζεί από απηήλ, ν πνδνζθαηξηζηήο αγσλίδεηαη 

θαλνληθά, εθηόο αλ ε έθδνζε ηνπ δειηίνπ νθείιεηαη ζε δόιηα ελέξεγηα ηεο 

νκάδαο ή ηνπ πνδνζθαηξηζηή».   

Δμάιινπ, ε  δηάηαμε  ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 17 ηνπ Κ.Α.Π. νξίδεη όηη ζε 

πεξίπησζε πνπ δύν ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο ππνρξενύληαη ζε αγώλεο 

θαηάηαμεο θαη αξλνύληαη αδηθαηνιόγεηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηνύο ηνπο 

αγώλεο, ππνβηβάδνληαη ζηελ ακέζσο θαηώηεξε θαηεγνξία θαη 

θαηαιακβάλνπλ ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηνλ νξηζηηθό νηθείν βαζκνινγηθό 

πίλαθα ηεο δηαλπόκελεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. Ζ  δηάηαμε απηή αλ θαη 

θαίλεηαη λα ξπζκίδεη κόλνλ ηελ παξαπάλσ εηδηθή πεξίπησζε, εληνύηνηο, 

απνηειεί ζαθή έθθξαζε ηεο βνύιεζεο ηνπ θαλνληζηηθνύ ζπληάθηε γηα 

ξύζκηζε  ηεο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο θάζε νκάδαο πνπ ππνβηβάδεηαη  
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κεζνύζεο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη ζα πξέπεη λα ηύρεη γεληθόηεξεο 

(αλαινγηθήο) εθαξκνγήο ζε θάζε πεξίπησζε ππνβηβαζκνύ νκάδαο πνπ 

ιακβάλεη ρώξα έσο θαη ηελ επηθύξσζε ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα κίαο 

αγσληζηηθή πεξηόδνπ (πξβι. θαη ηηο δηαηάμεηο άξζξνπ 33 παξ. 1 θαη 3 ηνπ 

Κ.Α.Π. νη νπνίεο επίζεο θάλνπλ ιόγν γηα θαηάιεςε ηεο ηειεπηαίαο ζέζεο ηνπ 

νηθείνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα από ηελ ππνβηβαδόκελε νκάδα).    

ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, από ηελ από 13-5-2011 θαηαγγειία ηεο ΠΑΔ 

ΑΣΔΡΑ ΣΡΗΠΟΛΖ πνπ θαηαηέζεθε θαη έιαβε αξηζκό πξσηνθόιινπ 

3511/13-5-2011, ην ζπλνδεύνλ ηελ θαηαγγειία απηή ππ’ αξηζ. πξση. 4903/12-

5-2011 έγγξαθν ηνπ ΗΚΑ – Σνπηθό Τπνθ/κα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο 

δηθνγξαθίαο,  θαη ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην 

απνδείρζεθαλ ηα εμήο : ύκθσλα κε όζα είδαλ ην θώο ηεο δεκνζηόηεηαο ζην 

ζύλνιν ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ηόζν ηνλ έληππν όζν θαη ηνλ 

ειεθηξνληθό θαη δηαδηθηπαθό Σύπν), ν Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο 

Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (ΔΠΟ) θ. νθνθιήο Πηιάβηνο θαηαζέηνληαο 

ηελ 12ε Μαΐνπ 2011 θαη εκέξα Πέκπηε, ελώπηνλ ηνπ Διιεληθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ αλέθεξε όηη ε ΠΑΔ ΖΡΑΚΛΖ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 

ππέβαιιε ζηελ ΔΠΟ πιαζηή βεβαίσζε κε νθεηιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

– Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε κεηαγξαθέο. 

πγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ Η.Κ.Α. ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ 

(πξόθεηηαη γηα ην πξνδηαιεθζέλ ππ’ αξηζ. πξση. 4903/12-5-2011 έγγξαθν) ε 

ηειεπηαία βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο- αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο πνπ είρε 

ρνξεγεζεί από ην αξκόδην Τπνθαηάζηεκα ηεο Καιακαξηάο πξνο ηελ Π.Α.Δ. 

ΖΡΑΚΛΖ είρε εθδνζεί ζηηο 17/8/2010 κε ηζρύ έσο ηεο 16/9/2010 θαη κε  
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αξηζκό πξσηνθόιινπ 3397. Δπί ηνπ εγγξάθνπ απηνύ,  ε ΠΑΔ ΖΡΑΚΛΖ 

πξνέβε ζε αιινίσζε ηνπ αιεζνύο ρξόλνπ ιήμεώο ηεο θαη αληί γηα ηελ 

εκεξνκελία 16/9/2010 πνπ αλαγξαθόηαλ ζην γλήζην, αλέγξαςε επ’ απηνύ, σο 

εκεξνκελία ιήμεσο, ηελ 11/2/2011 θαη αθνινύζσο ζηηο 14/1/2011 θαηέζεζε 

ην λνζεπκέλν απηό έγγξαθν, ήηνη ηελ ππ’ αξηζ. πξση.  3397 αζθαιηζηηθή 

ελεκεξόηεηα ζηελ Δ.Π.Ο., πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζε  κεηαγξαθέο 

πνδνζθαηξηζηώλ θαη ζε ελίζρπζε ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνύ ηεο θαηά ηε 

κεηαγξαθηθή πεξίνδν ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011.  Από όια ηα παξαπάλσ 

πξνθύπηεη όηη ε ΠΑΔ ΖΡΑΚΛΖ ελεξγνύζα θαη επζπλόκελε θαη’ άξζξν 71 

ηνπ Α.Κ δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο, Ησάλλε Σάθε, πξνέδξνπ ηνπ Γ.. 

απηήο (2νπ εγθαινπκέλνπ)  ππέβαιε ελ γλώζεη ηνύηνπ ηελ ππ’  αξηζ. 

3397/17-8-2010 κε ηζρύ σο ηηο 16-9-2010 βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο – 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, ηελ νπνία παξνπζίαζε σο ηζρύνπζα έσο ηελ 

11/2/2011 θαη ελ ζπλερεία, θάλνληαο ρξήζε απηήο, εμαπάηεζε κε δόιην ηξόπν 

ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΠΟ, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη θαηά ηελ 

κεηαγξαθηθή πεξίνδν ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011 ζηελ  απόθηεζε ησλ 

παξαθάησ αλαθεξόκελσλ πνδνζθαηξηζηώλ  : Μνλζεθ Εεξθά, άλη Καηηά, 

Νγθβαη Λνπηο Μαρόπ, Ενέι Δπαιέ, Θσκάο Σζίηαο θαη Υαβηέξ Ρόκπιεο, ηνπο 

νπνίνπο ελέηαμε ζην δπλακηθό ηεο θαη ηνπο ρξεζηκνπνίεζε ηειώληαο ελ 

γλώζεη όηη έθεξαλ παξαλόκσο εθδνζέληα  δειηία αηνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη 

κεηαβνιώλ, επσθεινύκελε έηζη από ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη εληζρύνληαο  

παξάλνκα θαη θαηαθαλέζηαηα ηελ αγσληζηηθή ηεο δπλακηθόηεηα εηο βάξνο 

όισλ ησλ άιισλ νκάδσλ ηεο SUPERLEAGUE,  κε ηηο νπνίεο βξέζεθε 

αληηκέησπε έσο θαη ηε ιήμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο ηξέρνπζαο αγσληζηηθήο  
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πεξηόδνπ. Ήδε κε ηελ ππ’ αξηζ. 669/2011 νκόθσλε απόθαζή ηεο Δπηηξνπήο 

Ηδηόηεηαο θαη Μεηαγξαθώλ ηεο Δ.Π.Ο. αλαθιήζεθαλ ηα δειηία αζιεηηθήο 

ηδηόηεηαο ησλ επαγγεικαηηώλ πνδνζθαηξηζηώλ ηεο ΠΑΔ ΖΡΑΚΛΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ πνπ εθδόζεθαλ  θαηά ηε κεηαγξαθηθή πεξίνδν ηνπ 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011, ιόγσ δόιηαο έθδνζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 34, 

παξάγξαθνο 1γ ηνπ ΚΑΠ Δπαγγεικαηηθώλ Πξσηαζιεκάησλ. Σα 

αλαθαινύκελα δειηία είλαη ηα αθόινπζα : 1. Zerka Monsef (αξηζκόο δειηίνπ 

1366962), 2. Witkoski Norbert (αξηζκόο δειηίνπ: 1366983), 3. Epalle Zoel 

(αξηζκόο δειηίνπ: 572008), 4. Kaita Haruna Sani (αξηζκόο δειηίνπ: 1367301), 

5. Robles Javier Sebastian (αξηζκόο δειηίνπ: 1366961) θαη 6. Mahop Ngwat 

(αξηζκόο δειηίνπ: 1366963). 

Ζ παξαπάλσ  απνδεηρζείζα ζπκπεξηθνξά ηεο  εγθαινπκέλεο ΠΑΔ θαη 

ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο (2νπ θαηαγγειινκέλνπ - εγθαινπκέλνπ),  

απνηέιεζε πξσηνθαλή, θαηάθσξε γηα ηα ρξνληθά ηεο SUPERLEAGUE θαη 

βαξύηαηε παξαβίαζε ηόζν ησλ θεηκέλσλ πεξί κεηαγξαθώλ δηαηάμεσλ ηεο 

Δ.Π.Ο., όζν θαη  ηνπ θίιαζινπ πλεύκαηνο, αθνύ αιινίσζε ηνλ πγηή 

αληαγσληζκό θαη ην επ αγσλίδεζζαη θαηά ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν, 

θαη δπζθήκηζε έληνλα θαη αθξαία ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ, ζέηνληαο ζε 

ακθηζβήηεζε ηελ ιεηηνπξγία, αιιά θαη απηή θαζεαπηή ηελ ππόζηαζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνύ πνδνζθαίξνπ. Πξέπεη ινηπόλ νη εγθαινύκελνη λα ειεγρζνύλ 

πεηζαξρηθά ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. θαη λα ηνπο 

επηβιεζνύλ νη παξαθάησ αλαθεξόκελεο πεηζαξρηθέο πνηλέο, αιιά θαη λα 

απνξξηθζνύλ νη πξνθνξηθώο ππνβιεζείζεο από απηνύο ελζηάζεηο, γηα ηνπο 

ακέζσο παξαθάησ αλαθεξόκελνπο  ιόγνπο : Ζ έλζηαζε ειιείςεσο ελλόκνπ  
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ζπκθέξνληνο ηεο θαηαγγέιινπζαο ΠΑΔ επεηδή, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ησλ 

εγθαινπκέλσλ, έρεη ελ ηνηο πξάγκαζη επηθπξσζεί θαη’ άξζξν 20 παξ. 2 θαη 3 

ηνπ Κ.Α.Π.  ν πίλαθαο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο ηξέρνπζαο 

αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα ε θαηαγγέιινπζα έρεη ήδε 

ππνβηβαζζεί ζηελ ακέζσο θαηώηεξε θαηεγνξία ζηεξνύκελε έηζη ελλόκνπ 

ζπκθέξνληνο, πξέπεη λα απνξξηθζεί, δηόηη θαηά ηηο ακέζσο παξαπάλσ 

αλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ δελ λνείηαη «ελ ηνηο πξάγκαζη» επηθύξσζε 

ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα. Γη’ απηήλ (επηθύξσζε) απαηηείηαη απόθαζε ηνπ 

Γ.. ηεο δηνξγαλώηξηαο θαη δελ πξνέθπςε ε έθδνζε ηέηνηαο απόθαζεο έσο 

θαη ζήκεξα. Πεξαηηέξσ, ε έλζηαζε παξαγξαθήο πξέπεη λα απνξξηθζεί δηόηη ε 

παξαβίαζε ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ εθ κέξνπο ηεο εγθαινπκέλεο ΠΑΔ 

ηειέζηεθε δηαξθώο θαη θαη’ εμαθνινύζεζε έσο θαη ην πέξαο ησλ 

αγσληζηηθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ θαη δεδνκέλνπ όηη αθ’ ελόο ν ηειεπηαίνο 

αγώλαο ζηνλ νπνίν απηή έιαβε κέξνο, δηεμήρζε ζηηο 17-4-2011 κε αληίπαιν 

ηεο ΠΑΔ ΑΔΚ θαη αθ’ εηέξνπ όηη ε ππό θξίζε θαηαγγειία ππνβιήζεθε ζηηο 

13-5-2011, άξα πξν ηεο ζπκπιεξώζεσο ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ην  άξζξν 

28 παξ. 1 ηνπ Π.Κ ηεο Δ.Π.Ο. ρξόλνπ παξαγξαθήο δηαξθείαο ελόο κελόο.    

Δπνκέλσο νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο απνδηδόκελεο ζ΄ απηνύο  

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θαη πξέπεη λα ηνπο επηβιεζνύλ α) ζηελ ΠΑΔ 

ΖΡΑΚΛΖ ε πνηλή ηνπ  ππνβηβαζκνύ ζηελ επόκελε θαηώηεξε θαηεγνξία 

δηα ηεο θαηαιήςεσο ηεο ηειεπηαίαο  ζέζεσο ζηνλ νξηζηηθό  βαζκνινγηθό 

πίλαθα ηεο SUPERLEAGUE ηεο δηαλπόκελεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη β) 

ζηνλ Ησάλλε Σάθε, ε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 40.000 επξώ θαη ε πνηλή ηεο 

απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζην γήπεδν γηα έλα (1) έηνο.  
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    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ 1ε εγθαινπκέλε θαη εξήκελ ηνπ 2νπ 

εγθαινπκέλνπ.   

Απνξξίπηεη ην αίηεκα αλαβνιήο.  

Απνξξίπηεη όζα έθξηλε απνξξηπηέα ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο.  

Δπηβάιιεη ζηελ 1ε εγθαινύκελε ηελ πνηλή ηνπ ππνβηβαζκνύ ζηελ 

επόκελε θαηώηεξε θαηεγνξία δηα ηεο θαηαιήςεσο ηεο ηειεπηαίαο  ζέζεσο 

ζηνλ νξηζηηθό  βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο SUPERLEAGUE ηεο δηαλπόκελεο 

αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη ζηνλ Ησάλλε Σάθε, ηε ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 40.000 

επξώ θαη ηελ πνηλή ηεο απαγόξεπζεο εηζόδνπ ζην γήπεδν γηα έλα (1) έηνο.  

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 19 Μαΐνπ 2011. 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 


