
 

Αριθμός Απόθαζης 241/2013 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ  

 

Απνηεινύκελε από ηνλ Χαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο 

ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε θαη Παλαγηώηε Παπαλόηε - Δηζεγεηή, 

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

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2013 θαη 

ώξα 13:00 ύζηεξα από αλαβνιή (24-10-2013) γηα λα δηθάζεη επί ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζκ. πξσηνθ.  275/22-10-2013 θιήζε πξνο απνινγία 

θαηά ηεο νκάδαο ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΖ Κ20, ηνπ Πξνπνλεηή Γ. ΓΑΒΑΛΑ θαη ηνπ 

Δθπξνζώπνπ απηήο Γ . ΦΡΑΣΕΖ  γηα παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1 επ  5, 11, 14 θαη 

14 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ. 

Οη εγθαινύκελνη εθπξνζσπήζεθαλ από ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπο 

Θενράξε Γξεγνξίνπ.  

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 3 εδ. α΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ε ξίςε πάζεο 

θύζεσο αληηθεηκέλνπ ζηνλ θπξίσο ρώξν ηνπ γεπέδνπ ή από κηα θεξθίδα ζε 

άιιε, ηδηαίηεξα ππξζώλ, θσηνβνιίδσλ, θξνηίδσλ, βεγγαιηθώλ, ππξνηερλεκάησλ 

θαη νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη εύθιεθηνπ πιηθνύ, επηθέξεη εάλ δελ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή, 

ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) επξώ. 

Ζ ελ ιόγσ δηάηαμε ζην βαζκό πνπ δελ ζεζπίδεη έλα πιαίζην πνηλήο, δειαδή 

έλα ειάρηζην θαη έλα κέγηζην πνζό κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην εθάζηνηε 

δηθαηνδνηηθό όξγαλν ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέμεη, κε βάζε ηηο πεξηζηάζεηο 

πνπ ζπληξέρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ πξνζήθνπζα ρξεκαηηθή πνηλή, αιιά   
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πξνβιέπεη, αλεμαξηήησο ηεο βαξύηεηαο ηεο πεηζαξρηθήο παξαβάζεσο, ηελ 

επηβνιή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνύ σο ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη κάιηζηα αξθεηά 

πςεινύ γηα ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, παξαβηάδεη επζέσο 

ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, ε νπνία σο γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ 

αλαγλσξίδεηαη παγίσο από ηε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ, σο απνξξένπζα από 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 παξ. 1 θαη 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, αιιά θαη ησλ 

άξζξσλ 6 παξ. 1, 8 παξ. 2, 9 παξ. 2 θαη 10 παξ. 2 ηεο ΔΓΑ θαη δηέπεη όιε ηε 

δεκόζηα δξάζε, δεζκεύνπζα, κεηαμύ άιισλ, θαη ηνλ εθάζηνηε εθαξκνζηή ηνπ 

δηθαίνπ, άξα θαη ηελ παξνύζα πεηζαξρηθή επηηξνπή. Από ηα παξαπάλσ 

πξνθύπηεη όηη ε επηηξνπή απηή έρεη ηελ εμνπζία, κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθόηεηαο, αληί ηεο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο αλειαζηηθήο ρξεκαηηθήο 

πνηλήο, πνπ είλαη βαξύηαηε θαη εμνλησηηθή γηα ηελ πεηζαξρηθώο ειεγρόκελε 

ΠΑΔ, λα επηβάιεη κία ειαθξύηεξε πεηζαξρηθή πνηλή, ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε 

ηεο, είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή θαη αλάινγε κε ηελ βαξύηεηα θαη ηελ απαμία 

ηεο πεηζαξρηθήο παξαβάζεσο. 

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ 

νξίδνληαη ηα εμήο : «1) Κάζε νκάδα είλαη ππεύζπλε γηα ηηο πξάμεηο θαη 

παξαιείςεηο όισλ όζσλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα 

εηζέξρνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. 2) Ο 

αμησκαηνύρνο νκάδαο κε δηθαίσκα λα παξεπξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν 

πνπ δηαπξάηηεη ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο β, γ, δ, ε, ζη, δ, 

ε, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή από δύν ρηιηάδεο 

πεληαθόζηα επξώ (2.500) έσο δεθαπέληε ρηιηάδεο επξώ (15.000) θαη 

απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο από δύν (2) έσο έμη (6) κήλεο.  

3) Ζ ΠΑΔ, κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ν αμησκαηνύρνο, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή 

πνηλή από δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα επξώ (2.500) έσο δεθαπέληε ρηιηάδεο επξώ 

(15.000).». ύκθσλα δε κε ηνλ νξηζκό πνπ δίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ Π.Κ. ηεο 

ΔΠΟ  «αμησκαηνύρνο» είλαη «κε εμαίξεζε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο, νπνηνζδήπνηε 

εθηειεί κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ην πνδόζθαηξν ζε κία ΠΑΔ ή  
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ζσκαηείν, αλεμαξηήησο ηεο ηδηόηεηόο ηνπ, ηνπ είδνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο 

(δηνηθεηηθή, αζιεηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε) θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο 

δξαζηεξηόηεηνο απηήο, ηδηαηηέξσο δε, σο αμησκαηνύρνη λννύληαη νη κάλαηδεξ, 

πξνπνλεηέο θαη ην ηαηξηθό πξνζσπηθό.»  

Σέινο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 2 θαη  3,  ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ νη 

νκάδεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύνπλ ην θύξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη επζύλνληαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ 

παξόληνο θαλνληζκνύ, ησλ ελ γέλεη θαλνληζκώλ, ησλ ελ γέλεη θαλνληζκώλ ηεο 

ΔΠΟ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο σο αληηθεηκεληθά ππαίηηεο. Κάζε πξάμε ή 

ελέξγεηα αηνκηθή ή ζπιινγηθή, θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε νκάδα, κε ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ζην θίιαζιν θνηλό θαη ζηελ ελ γέλεη 

θνηλή γλώκε αίζζεκα απαμίσζεο θαη απνζηξνθήο πξνο ην πνδόζθαηξν, κε 

ζπλέπεηα ηελ άξλεζε, εθ κέξνπο ηνπ θνηλνύ, παξαθνινύζεζεο ησλ αγώλσλ 

πνδνζθαίξνπ θαη πξνζέιεπζεο ζηα γήπεδα, ζα ηηκσξείηαη από ηηο 

πξνβιεπόκελεο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ζε πεξίπησζε δε κε 

εηδηθήο πξόβιεςεο από ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 θαη 26.  

Ζ πην πάλσ παξαπνκπή ζηα άξζξα 25 θαη 26 ηνπ Καλνληζκνύ είλαη, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο,  λνκνηερληθώο  θαη ιεηηνπξγηθώο άζηνρε θαη δελ 

ελδείθλπηαη γηα ηελ αλαδήηεζε κίαο επηβιεηέαο πνηλήο ζε πεξίπησζε πνπ 

θάπνηα ζπκπεξηθνξά δελ ηππνπνηείηαη εηδηθώο σο πεηζαξρηθό παξάπησκα ζε κία 

ζπγθεθξηκέλα δηάηαμε ηνπ Π.Κ. δηόηη : α) ην κελ άξζξν 25 είλαη εηδηθή δηάηαμε 

πνπ πξνβιέπεη θαη ηηκσξεί εηδηθά ηηο δεκόζηεο δπζκελείο θξίζεηο θαηά ησλ 

πνδνζθαηξηθώλ αξρώλ θαη νξγάλσλ, εκπεξηέρεη κάιηζηα θαη εηδηθόηεξεο 

δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ «επηβαξπληηθέο» (δηαθεθξηκέλεο)  κνξθέο ηέιεζεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαπηώκαηνο (βι. παξ. 4 θαη 5),  β) ην δε άξζξν 26, ην 

νπνίν είλαη ζαθώο  γεληθόηεξεο θύζεσο από ην πξνεγνύκελν (ππνρξέσζε 

ηήξεζεο ηνπ θηιάζινπ πλεύκαηνο θαη ζπκκόξθσζεο κε ην θαηαζηαηηθό ηνπο 

θαλνληζκνύο θιπ),  όπσο ην άξζξν απηό πεξηέρεηαη ζηνλ ηζρύνληα ζήκεξα από 

28-6-2013 Π.Κ. ηε Δ.Π.Ο., είλαη αηειέο θαη δελ πξνβιέπεη θαζόινπ πεηζαξρηθέο  
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θπξώζεηο (βι. ζειίδεο 43 θαη 44 ηζρύνληνο Π.Κ.). Δμάιινπ ην ελ ιόγσ άξζξν 

(26 Π.Κ/Δ.Π.Ο.) σο είρε ζηνλ πξντζρύνληα Καλνληζκό πξνέβιεπε  έλα ηδηαίηεξα 

ζηελό θάζκα ηξηώλ ππέξκεηξα επαρζώλ  πνηλώλ (ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ 

40.000 επξώ – απαγόξεπζε εηζόδνπ ζην γήπεδν γηα 1 έηνο ηνπιάρηζηνλ  - 

απαγόξεπζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα ζρεηηδόκελε κε ην 

πνδόζθαηξν γηα 3 έηε ηνπιάρηζηνλ), εθ ησλ νπνίσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, κόλνλ 

ε πξώηε (ρξεκαηηθό πξόζηηκν ηνπιάρηζηνλ 40.000 επξώ) ζα κπνξνύζε λα 

εθαξκνζηεί θαη λα επηβιεζεί ζε έλα λνκηθό πξόζσπν, ήηνη ζε κία πεηζαξρηθώο 

ειεγρόκελε ΠΑΔ. Δπνκέλσο ζηηο  πεξηπηώζεηο απηέο, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα 

ηεο πξάμεο ζα πξέπεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, λα επηβάιιεηαη κηα από ηηο 

πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε επίπιεμε. (βι. Α/βάζκηαΠΔSuperLeague 129/2013 θαη 

190/2013) 

ηελ ππό θξίζε ππόζεζε, από ην Φ.Α., ηελ έθζεζε ηνπ παξαηεξεηή ηνπ 

αγώλα, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 20-10-

2013 θαη ώξα 11:30, ζηα πιαίζην ηεο 8εο αγσληζηηθήο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο 

Νέσλ Κ20 SUPER LEAGUE ΔΛΛΑΓΑ, δηεμήρζε ζην Γεκνηηθό ηάδην 

Καιινλήο ηεο πόιεο ηεο Καιινλήο, ν  πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ Κ20 ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΖ  - SKODA ΞΑΝΘΖ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα 

ηεο πξώηεο από ηηο δύν δηαγσληζζείζεο νκάδεο. ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ ελ 

ιόγσ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα ζπλέβεζαλ ηα εμήο πεηζαξρηθώο αμηόινγα θαη 

ειεγρόκελα πεξηζηαηηθά : α) κε ηε ιήμε ηνπ αγώλα ν Α΄ βνεζόο δηαηηεηή, ελώ 

πξνζεξρόηαλ ζηε θπζνύλα, δέρηεθε έλα κπνπθάιη κε λεξό, από θίιαζιν ηεο 

εγθαινπκέλεο θαη β) ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ν Γ. Γαβαιάο πξνπνλεηήο ηεο 

εγθαινπκέλεο, εηζήιζε εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη δηακαξηπξόκελνο 

έληνλα ζηνλ δηαηηεηή ηνπ είπε «Δίζαη αλίθαλνο, ηη είλαη απηά πνπ θάλεηο, ηη 

πξνζπαζείο λα απνδείμεηο, άκα δελ κπνξείο δήισζε θώιπκα, πνπ ηα είδεο ηα 

ηέζζεξα (4) ιεπηά θαζπζηεξήζεηο, είζαη απαξάδεθηνο» θαη ζπλέρηζε λα  



5η
 ζελίδα ηης σπ’ αρθμ. 241/2013 απόθαζης ηης Πρωηοβάθμιας Πειθαρτικής Επιηροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ  

 

επηηίζεηαη θξαζηηθά ζηνπο δηαηηεηέο κέρξη θαη ηα απνδπηήξηα απηώλ, όπνπ 

εηζήιζαλ καδί κε ηνλ εθπξόζσπν ηεο εγθαινπκέλεο Γ. Φξαηδή, ν νπνίνο είρε 

ήδε απνκαθξπλζεί ζην 80΄ιεπηό ηνπ αγώλα από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν  θαη 

εμαθνινύζεζαλ λα δηακαξηύξνληαη κε ηηο ίδηεο θξάζεηο. Με ηε βνήζεηα ηνπ 

παξαηεξεηή ηνπ αγώλα απνρώξεζαλ από ηα απνδπηήξηα ησλ δηαηηεηώλ. 

Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη ε εγθαινύκελε  ηέιεζε ηελ 1
ε
  

απνδηδόκελε ζ’ απηήλ  πεηζαξρηθή παξάβαζε. Δλόςεη όκσο ηεο κηθξήο 

βαξύηεηαο ηεο πξάμεσο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε έλα κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθό 

ξίςεσο ελόο κπνπθαιηνύ κε λεξό πξνο ηνλ βνεζό δηαηηεηή, ιακβαλνκέλσλ 

επηπιένλ ππόςε αθ’ ελόο ηνπ ρξνληθνύ ζεκείνπ πνπ ε παξάβαζε απηή έιαβε 

ρώξα (κεηά ηε ιήμε ηνπ έλδηθνπ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα θαη ρσξίο λα έρεη ηελ 

παξακηθξή επηξξνή ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ)  θαη αθ’ εηέξνπ ηεο γεληθήο 

αξρήο πνπ δηαηππώλεηαη ζην άξζξν 3 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. θαη 

απερεί ηελ, ζε θάζε πεξίπησζε, ειαθξύηεξε πεηζαξρηθή κεηαρείξηζε ησλ 

πεηζαξρηθώλ παξαβάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο 

ησλ ΠΑΔ, όπσο ελ πξνθεηκέλσ, πξέπεη, ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ λνκηθέο 

ζθέςεηο λα  επηβιεζεί ηελ α΄ εγθαινπκέλε ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο γηα 

ηελ πξάμε απηή. 

Οκνίσο πξνέθπςε όηη νη β΄ θαη γ΄ εγθαινύκελνη Γ. ΓΑΒΑΛΑ θαη Γ. 

ΦΡΑΣΕΖ δελ είραλ ζθνπό θαηαθξόλεζεο θαη εμύβξηζεο ηνπ Γηαηηεηή, αιιά 

ηελ άζθεζε, έζησ θαη ζε έληνλν ύθνο,  θξηηηθήο ηνπ έξγνπ ηνπ, ε νπνία όκσο 

(θξηηηθή) δελ  άγγημε ηα όξηα ηεο έξγσ ή ιόγσ εμπβξίζεώο ηνπ. πλεπώο  δελ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο εηδηθήο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ζε 

ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 10 παξ.1 πεξ. δ ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. Παξά ηαύηα, ε 

παξαπάλσ  ζπκπεξηθνξά  ησλ β΄ θαη γ΄ εγθαινύκελσλ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί 

αλεθηή από ηελ αζιεηηθή έλλνκε ηάμε θαη λα κείλεη αηηκώξεηε. Δπνκέλσο, 

ζύκθσλα κε ηηο λνκηθέο  ζθέςεηο πνπ αλαπηύρζεθαλ  πην πάλσ, εθόζνλ δελ 

πθίζηαηαη ζηνλ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. εηδηθή δηάηαμε πνπ λα πξνβιέπεη θαη λα  
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ηηκσξεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο,  πξέπεη νη εγθαινύκελνη απηνί λα 

αληηκεησπηζηνύλ πεηζαξρηθά κε κία από ηηο πνηλέο πνπ δηαιακβάλνληαη ζην 

άξζξν 5 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. θαη ζπγθεθξηκέλα λα ηηκσξεζνύλ κε ηελ πνηλή ηεο 

επίπιεμεο ελόςεη ηνπ ιεπθνύ πεηζαξρηθνύ  κεηξώνπ ηνπο θαη  ηεο αλσηέξσ 

γεληθήο αξρήο πνπ δηαηππώλεηαη ζην άξζξν 3 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο. 

Ζ ίδηα πνηλή ηεο επίπιεμεο πξέπεη λα επηβιεζεί θαη  ζηελ α΄ εγθαινπκέλε ΠΑΔ 

σο αληηθεηκεληθά ππεύζπλεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ β΄θαη γ΄ εγθαινπκέλσλ.      

Δπνκέλσο νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο απνδηδόκελεο ζ’ απηνύο  

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θαη πξέπεη λα ηνπο επηβιεζεί: Α) ηελ νκάδα ΑΔΛ 

ΚΑΛΛΟΝΖ Κ20 ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο γηα ηηο 1ε θαη 2ε πξάμεηο 

Β) ζηνλ  Γ. ΓΑΒΑΛΑ ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο θαη Γ) ζηνλ Γ. 

ΦΡΑΣΕΖ ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη κε παξόληεο ηνπο εγθαινπκέλνπο.  

Γέρεηαη όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηελ απνδηδόκελε ζ΄ απηνύο 

πεηζαξρηθή παξάβαζε.  

Γέρεηαη όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο απνδηδόκελεο ζ΄ απηνύο 

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο.  

Δπηβάιιεη ζηελ νκάδα ΑΔΛ ΚΑΛΛΟΝΖ Κ20 ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο 

επίπιεμεο γηα ηηο 1ε θαη 2ε πξάμεηο (ζπκπεξηθνξά ησλ β΄ θαη γ΄ εγθαινπκέλσλ). 

Δπηβάιιεη ζηνλ Γ. ΓΑΒΑΛΑ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο. 

Δπηβάιιεη ζηνλ Γ. ΦΡΑΣΕΖ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο επίπιεμεο. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηεο 

ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2013. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

       


