
Αριθμός Απόθαζης 193/2012 

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 ηε γξακκαηέα Μαξία Πεξηζηέξε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 18 Ηνπιίνπ 2012 θαη 

ώξα 14:30 ύζηεξα από αλαβνιή (12-7-2012) γηα λα δηθάζεη επί ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. πξση. 217/9-7-2012 θαηαγγειία ηεο Π.Α.Δ. 

κε ηελ επσλπκία : «Γ.. ΔΡΓΟΣΔΛΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΝΩΗ Π.Α.Δ.» θαηά   

ηεο Π.Α.Δ. κε ηελ επσλπκία : «ΠΑΝΗΩΝΗΟ Γ... Π.Α.Δ.»  γηα 

παξάβαζε πνπ πξνβιέπεηαη θαη ηηκσξείηαη πεηζαξρηθά ζύκθσλα κε ην 

άξζξν  26 ηνπ Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.  

Ζ θαηαγγέιινπζα Π.Α.Δ. κε ηελ επσλπκία : «Γ.. ΔΡΓΟΣΔΛΖ 

ΓΗΔΘΝΖ ΔΝΩΗ Π.Α.Δ.» εθπξνζσπήζεθε από ηνλ πιεξεμνύζην 

δηθεγόξν ηεο Δπάγγειν Υαηδεησάλλνπ. 

Ζ θαζ’ εο ε θαηαγγειία Π.Α.Δ. κε ηελ επσλπκία : «ΠΑΝΗΩΝΗΟ 

Γ... Π.Α.Δ.» δελ εκθαλίζηεθε δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο, νύηε  

εθπξνζσπήζεθε από πιεξεμνύζην δηθεγόξν θαηά ηελ εθθώλεζε ηεο 

ππνζέζεσο, αιιά αληέθξνπζε ηελ θξηλόκελε θαηαγγειία δηά ηνπ από 18-7-

2012 έγγξαθνπ ππνκλήκαηόο ηεο ην νπνίν ππνγξάθεηαη από ηνλ Πξόεδξν 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο θαη θαηαηέζεθε ζηε Γξακκαηεία ηεο 

Δπηηξνπήο ιακβάλνληαο αξηζκό πξσηνθόιινπ 224/18-7-2012.     

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Ακέζσο κεηά ηελ εθθώλεζε ηεο ππνζέζεσο ν πιεξεμνύζηνο 

δηθεγόξνο ηεο θαηαγγέιινπζαο ΠΑΔ ππέβαιε αίηεκα αλαβνιήο ηεο  
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ζπδεηήζεσο δηόηη πξώηνλ, θσιπόηαλ, ιόγσ αηθλίδηαο αζζέλεηαο, ν 

δηθεγόξνο Βαζίιεηνο Γθαγθάηζεο, ν νπνίνο επξόθεηην λα ζπκπαξαζηαζεί 

καδί ηνπ  πξνο ππνζηήξημε ηεο ππό θξίζε θαηαγγειίαο θαη δεύηεξνλ, δηόηη, 

όπσο ππνζηήξημε, πξνηνύ θξηζεί από ηελ παξνύζα Δπηηξνπή ε πξνθεηκέλε 

θαηαγγειία, ζα έπξεπε λα έρεη πξνεγεζεί ε ηειεζίδηθε εθδίθαζε ηεο νκνίνπ 

πεξηερνκέλνπ θαηαγγειίαο ηεο ίδηαο ΠΑΔ, ππνβιεζείζαο ελώπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Ηδηόηεηαο θαη Μεηαγξαθώλ (Δ.Η.Μ.) ηεο Δ.Π.Ο, κε ηελ νπνία ε 

θαηαγγέιινπζα δεηά λα αλαθιεζνύλ ηα δειηία ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ηνπο 

νπνίνπο ε πην πάλσ θαζ’ εο ε θαηαγγειία ΠΑΔ είρε εληάμεη ζην έκςπρν 

δπλακηθό ηεο, θαηά ηε κεηεγγξαθηθή πεξίνδν ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2012. 

Ζ θεξόκελε αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πην πάλσ δηθεγόξνπ (Β. 

Γθαγθάηζε) δελ απνδείρζεθε από θάπνην ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό. Άιισζηε, 

ν Β. Γθαγθάηζεο δελ παξαζηάζεθε ελώπηνλ ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο σο 

πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηεο θαηαγγέιινπζαο θαηά ηελ αξρηθώο νξηζζείζα 

δηθάζηκν ηεο 12
εο

-7-2012 νπόηε, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο θαη πάιη ηεο 

θαηαγγέιινπζαο, ε ζπδήηεζε ηεο πξνθεηκέλεο ππνζέζεσο αλαβιήζεθε γηα 

ηε ζεκεξηλή δηθάζηκν, νύηε έζησ έρεη ζπλππνγξάςεη ην δηθόγξαθν ηεο 

θαηαγγειίαο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη κόλνλ από ηνλ θαη ζήκεξα 

εθπξνζσπνύληα ηελ θαηαγγέιινπζα ΠΑΔ δηθεγόξν Δ. Υαηδεησάλλνπ. 

Πεξαηηέξσ ε  Δπηηξνπή θξίλεη αβάζηκν θαη ηνλ δεύηεξν ιόγν ηεο 

αηηνύκελεο αλαβνιήο ηεο ζπδεηήζεσο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα εμήο 

δεδνκέλα : α) όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ. 3 ηνπ Κ.Α.Π., όπσο ην 

άξζξν απηό ηζρύεη ζήκεξα, ελόζσ εθθξεκεί ε πξνθεηκέλε πεηζαξρηθή 

ππόζεζε ελώπηνλ ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο, θαζώο θαη ελώπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο Δ.Π.Ο, θσιύεηαη ε έθδνζε  απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο 

Super League πεξί επηθύξσζεο ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα ηεο  
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πξνεγνύκελεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, σο πξνο ηηο νκάδεο πνπ θαηεηάγεζαλ 

ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο βαζκνινγίαο, β) όηη ζε πεξίπνπ έλαλ κήλα από 

ζήκεξα θαη δε θαηά ην αββαηνθύξηαθν 25/26 Απγνύζηνπ 2012, έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί ε έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο Super League  γηα ηελ 

επόκελε αγσληζηηθή πεξίνδν 2012-2013, γ) όηη ε ζπλαθήο θαηαγγειία 

ελώπηνλ ηεο Δ.Η.Μ. ηεο Δ.Π.Ο. ππνβιήζεθε ζηηο 28-5-2012, εθδηθάζζεθε  

ζηηο 27-6-2012 θαη ζηηο 17-7-2012 ε ελ ιόγσ Δπηηξνπή εμέδσζε επ’ απηήο 

ηελ ππ’ αξηζ. 1465/2012 νξηζηηθή - απνξξηπηηθή απόθαζή ηεο θαη δ) όηη δελ 

πθίζηαηαη ζηνπο νηθείνπο θαλνληζκνύο δηάηαμε πνπ λα εκπνδίδεη ξεηά ηελ 

εθδίθαζε ηεο πξνθεηκέλεο θαηαγγειίαο, πξνηνύ θξηζεί ηειεζηδίθσο ζπλαθήο 

θαηαγγειία δηώθνπζα ηελ αλάθιεζε ησλ δειηίσλ πνδνζθαηξηζηώλ από ηηο 

αξκόδηεο (πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα) Δπηηξνπέο ηεο Δ.Π.Ο.  Με ηηο 

ζθέςεηο ινηπόλ απηέο ε Δπηηξνπή απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ πξόνδν ηεο 

δηαδηθαζίαο απνξξίπηνληαο ην αίηεκα γηα εθ λένπ αλαβνιή ηεο ζπδεηήζεσο 

ζε λέα κειινληηθή δηθάζηκν. 

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 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.,  
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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  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.» 
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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 ελέξγεηα 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 

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 - βι. 

ΠεηζΔπSuperLeague 195/2011 ε νπνία επηθπξώζεθε από ηελ ΔπΔθΔΠΟ 

133/2011).  

Άιισζηε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ.2 πεξ. δ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α 

– Γηαηάμεηο Δθαξκνγήο Καλνληζκνύ γηα ηνπο Δπαγγεικαηίεο 

Πνδνζθαηξηζηέο ηνπ Καλνληζκνύ Ηδηόηεηαο θαη Μεηεγγξαθώλ 

Πνδνζθαηξηζηώλ ηεο ΔΠΟ «Γηα ηελ εγγξαθή πνδνζθαηξηζηή σο  
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επαγγεικαηία απαηηείηαη ή εκπξόζεζκε ππνβνιή ζηελ ΔΠΟ κε θαηάζεζε 

ζην πξσηόθνιιν ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ, ζύκθσλα κε ηηο 

πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε από ηα άξζξα ηνπ παξόληνο 

παξαξηήκαηνο ….δ) Βεβαηώζεηο από ηηο νπνίεο λα πξνθύπηεη όηη ε ΠΑΔ 

πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ηνλ πνδνζθαηξηζηή, είλαη ελήκεξε θνξνινγηθά 

θαη αζθαιηζηηθά θαη δελ νθείιεη πξνο ηελ ΔΠΟ – νηθεία Έλσζε – ΠΑΠ – 

πνδνζθαηξηζηέο ή πξνπνλεηέο Δάλ ειιείπνπλ βεβαηώζεηο ή βεβαίσζε ε 

αξκόδηα Δπηηξνπή αλαβάιιεη επί δεθαπελζήκεξν ηελ εγγξαθή κέρξη λα 

πξνζθνκηζζνύλ νη βεβαηώζεηο ». 

Καηά ηελ νξζόηεξε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, ε ελ ιόγσ 

απαηηνύκελε από ηελ πην πάλσ δηάηαμε ππεύζπλε δήισζε – βεβαίσζε 

πεξί κε νθεηιήο πξνο πνδνζθαηξηζηέο ή πξνπνλεηέο, αθνξά κόλν ην 

έκςπρν δπλακηθό ηεο νκάδαο θαηά ηελ εθάζηνηε ηξέρνπζα αγσληζηηθή 

πεξίνδν, εληόο ηεο νπνίαο γίλεηαη ε δήισζε. Απηή ε ζπζηαιηηθή (ζηελή) 

εξκελεία ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη δηόηη κία ηέηνηα δήισζε  

δελ κπνξεί παξά λα αλαθέξεηαη κόλνλ ζηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν, 

σο πξνϋπόζεζε γηα ηε δηελέξγεηα κεηεγγξαθώλ, δεδνκέλνπ όηη ν πιήξεο 

έιεγρνο ζηα νηθνλνκηθά ησλ ΠΑΔ θαη ν αθξηβήο έιεγρνο ησλ ελδερόκελσλ 

νθεηιώλ ηνπο ιακβάλεη ρώξα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αδεηνδόηεζήο ηνπο 

πνπ αθνινπζεί πεξίπνπ ηέζζεξηο (4) κήλεο κεηά θαη γίλεηαη ζε εηήζηα 

βάζε. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή θαηά ηελ νπνία νη πξνϋπνζέζεηο είλαη 

απζηεξόηαηεο, ειέγρνληαη κε πιεξόηεηα όιεο νη νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

θάζε  ΠΑΔ, όιεο νη πηζαλέο νθεηιέο ηεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη θαη από 

πξνεγνύκελεο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο ζε πνδνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο θαη 

ην ινηπό έκςπρν δπλακηθό ηεο. Μάιηζηα ζηελ αξκόδηα γηα ηελ 

αδεηνδόηεζε Δπηηξνπή  κπνξεί λα πξνζθύγεη ν νπνηνζδήπνηε  
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πνδνζθαηξηζηήο ή πξνπνλεηήο, πξνο ηνλ νπνίν ε ΠΑΔ όθεηιε από 

πξνεγνύκελε αγσληζηηθή πεξίνδν θαη έρεη πεηύρεη ηελ έθδνζε απνθάζεσο 

δηθαηνδνηηθνύ νξγάλνπ πνπ θαηαδηθάδεη ηελ ειεγρόκελε ΠΑΔ ζε 

θαηαβνιή θαη έηζη λα εκπνδίζεη ηελ αδεηνδόηεζή ηεο αλ δελ επηηεπρζεί ν 

δηαθαλνληζκόο ηεο νθεηιήο πνπ είρε ε ΠΑΔ πξνο απηόλ, έσο  ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ. Δπνκέλσο, ε δήισζε – 

βεβαίσζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξαπάλσ Καλνληζκνύ, αθνξά κόλνλ ηνπο 

πξνπνλεηέο θαη ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ κία νκάδα έρεη ζηε δύλακή ηεο 

θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο δειώζεσο, δεδνκέλνπ όηη όζνη έρνπλ  

απνρσξήζεη θαη θαηαγγείιεη ηηο ζπκβάζεηο ηνπο, έρνπλ,  νύησο ή άιισο, 

θαηνρπξώζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπο κε απνθάζεηο ησλ αξκόδησλ 

δηθαηνδνηηθώλ νξγάλσλ επηιύζεσο νηθνλνκηθώλ δηαθνξώλ θαη δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα ηηο απνιέζνπλ, αθνύ έρνπλ ηξόπνπο λα ηηο δηεθδηθήζνπλ 

πξνζθεύγνληαο ζηελ Δπηηξνπή αδεηνδόηεζεο. Αληίζεηε εξκελεία ζα 

ζήκαηλε όηη γηα λα γίλεη δεθηή κία ηέηνηα δήισζε ζα έπξεπε λα πξνεγεζεί 

έιεγρνο νθεηιώλ γηα ηηο πξνεγνύκελεο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο γηα όιεο ηηο 

ΠΑΔ, έιεγρνο πνπ όπσο πξνεηπώζεθε γίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή 

αδεηνδόηεζεο. Καηά ζπλέπεηα ε δηάηαμε πνπ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε 

δήισζε – βεβαίσζε ζα πξέπεη λα εξκελεπηεί ζηελά θαη λα γίλεη δεθηό όηη 

ε δήισζε απηή ζπληζηά κεξηθόηεξε ππνρξέσζε πνπ αθνξά ηελ ηξέρνπζα 

αγσληζηηθή πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηελ επξύηεξε ππνρξέσζε ηεο ΠΑΔ 

απέλαληη ζηελ επηηξνπή αδεηνδόηεζεο (έηζη αθξηβώο ΔΗΜ/ΔΠΟ 

1465/2012, ε νπνία έρεη εθδνζεί ad hoc επί ηεο ζπλαθνύο κε ηελ ππό 

θξίζε  θαηαγγειία αηηήζεσο – θαηαγγειίαο κεηαμύ ησλ απηώλ δηαδίθσλ 

πιεπξώλ). Δμάιινπ ε εδώ ππνζηεξηδόκελε εξκελεπηηθή εθδνρή απερεί ηε 

βνύιεζε ηνπ θαλνληζηηθνύ ζπληάθηε, ν νπνίνο ζαθέζηαηα επηζπκεί λα  
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δηαζθαιίζεη όηη γηα λα επηηξαπεί ε κεηεγγξαθηθή ελίζρπζε κηαο ΠΑΔ  ζα 

πξέπεη ε ηειεπηαία λα κελ έρεη ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ηνπο ελ 

ελεξγεία πνδνζθαηξηζηέο θαη ηνπο πξνπνλεηέο ηεο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζην 

έκςπρν δπλακηθό ηεο θαηά ην ρξόλν πνπ ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ε 

ζρεηηθή βεβαίσζε πξνο ηελ ΔΠΟ.  Ζ αληίζεηε εξκελεπηηθή εθδνρή, ε 

νπνία ζα απαηηνύζε  λα θαιύπηνληαη από ηε  ζρεηηθή βεβαίσζε  θαη νη 

ηπρόλ πθηζηάκελεο νθεηιέο πξνο πνδνζθαηξηζηέο θαη πξνπνλεηέο πνπ θαηά 

ην παξειζόλ είραλ εξγαζηεί ζε κία ΠΑΔ θαη πιένλ νη ζπκβάζεηο ηνπο 

έρνπλ ιπζεί, ζα νδεγνύζε ζηελ παξάδνμε, αλεπηεηθή θαη επαρζέζηαηε 

ιύζε λα επηβάιιεηαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ  απαγόξεπζε κεηαγξαθώλ γηα 

νθεηιέο, ηηο νπνίεο ε ζπγθεθξηκέλε ΠΑΔ κπνξεί λα δηαθαλνλίζεη ρσξίο 

δπζκελείο γη’ απηήλ ζπλέπεηεο έσο θαη ηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ ακέζσο 

επόκελνπ έηνπο θαη έηζη λα αδεηνδνηεζεί θαλνληθά κε βάζε ην ζαθέζηαηα 

απζηεξόηεξν από απόςεσο πξνϋπνζέζεσλ λνκηθό πιαίζην ηνπ 

Καλνληζκνύ Αδεηνδόηεζεο Οκάδσλ θαη Οηθνλνκηθό «επ αγσλίδεζζαη» 

UEFA – ΔΠΟ  (βι. Παξάξηεκα VIII ηνπ Καλνληζκνύ απηνύ).     

Με ηελ ππό θξίζε θαηαγγειία ηεο ε  θαηαγγέιινπζα «Γ.. 

ΔΡΓΟΣΔΛΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΝΩΗ Π.Α.Δ.» ηζρπξίδεηαη όηη θαηά ηε 

κεηεγγξαθηθή πεξίνδν ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2012 ε θαζ’ εο ε θαηαγγειία 

Π.Α.Δ. κε ηελ επσλπκία : «ΠΑΝΗΩΝΗΟ Γ... Π.Α.Δ.»  πξαγκαηνπνίεζε 

κεηεγγξαθέο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) επαγγεικαηηώλ πνδνζθαηξηζηώλ ηνπο 

νπνίνπο ε θαηαγγέιινπζα θαηνλνκάδεη, όηη  γηα ηελ έθδνζε ησλ δειηίσλ 

ησλ σο άλσ πνδνζθαηξηζηώλ ε θαζ’ εο ΠΑΔ θαηέζεζε ζηελ ΔΠΟ 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ παξαξηήκαηνο Α (δηαηάμεηο εθαξκνγήο 

θαλνληζκώλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο) ηνπ ηζρύνληνο 

θαλνληζκνύ Ηδηόηεηαο θαη Μεηεγγξαθώλ Πνδνζθαηξηζηώλ ηεο ΔΠΟ,  
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κεηαμύ άιισλ δηθαηνινγεηηθώλ, θαη βεβαίσζε (ππεύζπλε δήισζε) όηη δελ 

νθείιεη ζε πνδνζθαηξηζηέο θαη πξνπνλεηέο, όηη ε ελ ιόγσ ππεύζπλε 

δήισζε  ήηαλ ςεπδήο, δηόηη θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο, ε θαζ’ εο ΠΑΔ 

όθεηιε δηάθνξα ρξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία κλεκνλεύνληαη θαηά 

πεξίπησζε ζηελ θαηαγγειία, ηόζν ζε πνδνζθαηξηζηέο θαη πξνπνλεηέο, νη 

νπνίνη είραλ ήδε πάςεη λα εξγάδνληαη ζηελ θαζ’ εο, όζν θαη ζε 

πνδνζθαηξηζηέο πνπ, θαηά ην ρξόλν ζύληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο 

παξαπάλσ βεβαίσζεο,  αλήθαλ αθόκε ζην έκςπρν δπλακηθό ηεο θαη όηη ε 

ελέξγεηα απηή ηεο θαζ’ εο ήηαλ δόιηα, δηόηη κε ηελ σο άλσ ςεπδή 

βεβαίσζε – ππεύζπλε δήισζή ηεο παξαπιάλεζε θαη εμαπάηεζε ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ΔΠΟ ζρεηηθώο κε ηηο νθεηιέο ηεο ζε πνδνζθαηξηζηέο θαη 

πξνπνλεηέο θαη έηζη πέηπρε ηελ έθδνζε δειηίσλ αζιεηηθήο ηδηόηεηαο γηα 

ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ απέθηεζε θαηά ηελ παξαπάλσ κεηεγγξαθηθή 

πεξίνδν. Με βάζε ηα πεξηζηαηηθά απηά, επηθαινύκελε άκεζν 

βαζκνινγηθό έλλνκν ζπκθέξνλ, ε θαηαγγέιινπζα δεηεί, κε βάζε ην 

άξζξν 26 ηνπ Π.Κ ηεο Δ.Π.Ο. (παξαβάζεηο θαηαζηαηηθνύ – θαλνληζκώλ 

ΔΠΟ - δπζθήκεζεο  αζιήκαηνο) λα επηβιεζεί ζηελ  θαζ’ εο ΠΑΔ ε 

πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ ππνβηβαζκνύ ηεο ζηελ επόκελε θαηώηεξε 

θαηεγνξία δηα ηεο θαηαιήςεσο ηεο ηειεπηαίαο  ζέζεσο ζηνλ νξηζηηθό  

βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο SUPERLEAGUE ηεο πξνεγνύκελεο αγσληζηηθήο 

πεξηόδνπ.  

Ζ θαηαγγειία κε ην παξαπάλσ πεξηερόκελν θαη αίηεκα είλαη, 

ζύκθσλα κε ηηο πξνεθηεζείζεο λνκηθέο ζθέςεηο, απνξξηπηέα σο  κε λόκηκε 

σο πξνο ηηο θεξόκελεο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ηνπο 

θαηνλνκαδόκελνπο ζε απηήλ ππό (Α) πνδνζθαηξηζηέο θαη πξνπνλεηέο νη 

νπνίνη είραλ απνρσξήζεη θαη δελ αλήθαλ ζην έκςπρν δπλακηθό ηεο θαζ’ εο  
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ΠΑΔ θαηά ηελ θξίζηκε αγσληζηηθή πεξίνδν 2011-2012, ήηνη σο πξνο ηηο 

θεξόκελεο νθεηιέο πξνο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ALVARO RECOBA 

RIVERO, DAVOR KUKEC, BOSKO BALAΒAN, MARTIN LATKA, 

θαη ΣΟΜΑ ΜΠΔΛΗΣ θαη ηνπο πξνπνλεηέο ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΛΔΜΟΝΖ 

θαη ΜΗΥΑΖΛ ΚΑΒΑΛΗΔΡΖ. Καη’ αθνινπζία ε θξηλόκελε θαηαγγειία, 

ζύκθσλα κε ηα ζε απηήλ δηαιακβαλόκελα,  είλαη λόκηκε κόλνλ σο πξνο ηηο 

θεξόκελεο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλήθαλ 

ζην έκςπρν δπλακηθό ηεο θαζ’ εο θαηά πην πάλσ αγσληζηηθή πεξίνδν, ήηνη 

σο πξνο ηνπο ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΣΚΑΚΖ, JURGEN MACHO θαη ΝJAZI 

KUQI. Πξέπεη ινηπόλ θαηά ην κέξνο πνπ απηή θξίζεθε λόκηκε λα 

εμεηαζζεί πεξαηηέξσ ε θαηαγγειία σο πξνο ηελ νπζηαζηηθή βαζηκόηεηά 

ηεο, αθνύ πξνεγνπκέλσο απνξξηθζεί, σο λνκηθά αβάζηκε, ε  έζησ θαη 

επηθνπξηθώο ππνβιεζείζα από ηελ θαζ’ εο ΠΑΔ έλζηαζε παξαγξαθήο, 

δηόηη ε θεξόκελε παξαβίαζε ηεο παξαπάλσ δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 

Π.Κ. ηεο Δ.Π.Ο.  εθ κέξνπο ηεο θαηαγγειιόκελεο  ΠΑΔ (αλ ππνηεζεί όηη 

έρεη ιάβεη ρώξα ηέηνηα παξαβίαζε) έρεη ηειεζηεί  δηαξθώο θαη θαη’ 

εμαθνινύζεζε, έσο θαη ην πέξαο ησλ αγσληζηηθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ ηεο 

ακέζσο πξνεγνύκελεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. Δθόζνλ ινηπόλ ν ηειεπηαίνο 

αγώλαο, ζηνλ νπνίν ε θαζ’ εο έιαβε κέξνο, δηεμήρζε ζηηο 22-4-2012 θαη  ε 

ππό θξίζε θαηαγγειία ππνβιήζεθε ελώπηνλ ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο ζηηο 

9-7-2012, ε θεξόκελε σο ηειεζζείζα πεηζαξρηθή παξάβαζε δελ έρεη 

ππνπέζεη ζε παξαγξαθή, δηόηη θαηαγγέιζεθε πξν ηεο ζπκπιεξώζεσο ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ από ην  άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ Π.Κ ηεο Δ.Π.Ο. ρξόλνπ 

παξαγξαθήο, δηαξθείαο ηξηώλ κελώλ (βι. ΠεηζΔπSuperLeague 195/2011 ε 

νπνία επηθπξώζεθε από ηελ ΔπΔθΔΠΟ 133/2011). 
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ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε από ηα έγγξαθα ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, 

ηα έγγξαθα πνπ πξνζθόκηζαλ κεη’ επηθιήζεσο νη δύν δηάδηθεο πιεπξέο, ηα 

δηαιακβαλόκελα ζηα ππνκλήκαηα πνπ ακθόηεξεο νη πιεπξέο απηέο 

θαηέζεζαλ θαη ηδίσο από ηελ ππ’ αξηζ. 1465/2012 απνξξηπηηθή γηα ηηο 

ζέζεηο ηηο θαηαγγέινπζαο πιεπξάο απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ηδηόηεηαο θαη 

Μεηεγγξαθώλ ηεο ΔΠΟ, ε νπνία εθδόζεθε  επί ηεο ζπλαθνύο κε ηελ ππό 

θξίζε  θαηαγγειία αηηήζεσο – θαηαγγειίαο ηεο απηήο θαηαγγέιινπζαο 

ΠΑΔ θαηά ηεο απηήο θαζ’ εο ΠΑΔ, αιιά  θαη από ηα δηακεηθζέληα θαηά 

ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά : Καηά ηελ κεηεγγξαθηθή πεξίνδν ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2012 ε 

θαζ’ εο ΠΑΔ ΠΑΝΗΩΝΗΟ απέθηεζε ηνπο παξαθάησ πνδνζθαηξηζηέο 

Δπζύκην Κνπινπρέξε, Κσλζηαληίλν Μελδξηλό, Υξπζόζηνκν Μηραειίδε, 

Κσλζηαληίλν ακαξόπνπιν, Βαζίιεην Ρόβα, Παηξίθ Νηηκπαιά, Κξηζηηάλ 

Πόγθαζηηο, Εαλ Εαθ Πηέξ, Γθάκπξηει  Βηηνξίλν Αληνύλεο, Αξάδ 

Ακπληνπιάγηεθ, Δκαλνπέι Οθνηέ, Θσκά Μαθαξόλα, Παλαγηώηε 

Απνζηόινπ θαη Υξήζην Κνληνρξήζην. Πξνθείκελνπ λα εθδνζνύλ δειηία 

από ην ηκήκα κεηξώνπ ηεο ΔΠΟ γηα ηνπο αλσηέξσ πνδνζθαηξηζηέο 

θαηέζεζε κεηαμύ ησλ άιισλ εγγξάθσλ θαη από 3-1-2012 ππεύζπλε 

δήισζε πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ Βαζίιεην Σζάβαιν κε ζεσξεκέλν ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο από ην ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο κε ηελ 

νπνία δειώλεη όηη ε ΠΑΔ ΠΑΝΗΩΝΗΟ Γ... νπδεκία νθεηιή έρεη πξνο 

ηνπο επαγγεικαηίεο πνδνζθαηξηζηέο θαη πξνπνλεηέο ηεο έσο ηελ εκέξα 

πνπ ζπληάρζεθε ε παξαπάλσ ππεύζπλε δήισζε, ήηνη σο θαη ηηο 3-1-2012.  

ρεηηθώο κε ηελ ύπαξμε ή κε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο ηνπο ηξεηο (3) 

παξαπάλσ πνδνζθαηξηζηέο ηεο θαζ’ εο ΠΑΔ, σο πξνο ηνπο νπνίνπο ε ππό 

θξίζε θαηαγγειία είλαη εξεπλεηέα επί ηεο νπζίαο θαη θαη’ επέθηαζε  
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ζρεηηθώο κε ην αλ ε παξαπάλσ ππεύζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο θαζ’ εο ήηαλ αιεζήο ή ςεπδήο θαηά πεξηερόκελν 

πξνέθπςαλ ηα εμήο : α)  Με επίζπεπζε ηνπ πνδνζθαηξηζηή ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

ΠΔΣΚΑΚΖ έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. 11007/2012 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.  Απηή ε  δηαηαγή πιεξσκήο  αθ’ 

ελόο κελ εθδόζεθε ζε ρξόλν θαηά πνιύ κεηαγελέζηεξν ηεο πην πάλσ 

δειώζεσο, ήηνη ζηηο 15-5-2012, αθ’ εηέξνπ δε γηα ην δηεθδηθνύκελν κε 

απηήλ πνζό ησλ 13.000 επξώ πνπ αθνξνύζε νθεηιή πξνγελέζηεξε ηεο 

δειώζεσο, ήηνη νθεηιή πνπ ήηαλ ιεμηπξόζεζκε ζηηο  20-11-2011, ε θαζ’ 

εο πξνζθόκηζε ην από 30-11-2011 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κεηαμύ απηήο 

θαη ηνπ πην πάλσ πνδνζθαηξηζηή, κε ην νπνίν ζπκθσλήζεθε ε ρξνληθή 

κεηάζεζε ηεο πιεξσκήο ηνπο πην πάλσ πνζνύ ζηηο 15-4-2012. εκεησηένλ 

όηη ν  ελ ιόγσ πνδνζθαηξηζηήο δελ ακθηζβήηεζε έσο θαη ζήκεξα ηόζν ηελ 

ππνγξαθή ηνπ επί ηνπ πην πάλσ ζπκθσλεηηθνύ, όζν θαη ηελ εκεξνκελία 

πνπ απηό ππεγξάθε από ηηο δύν πιεπξέο.  β)  Ο  πνδνζθαηξηζηήο JURGEN 

MACHO έρεη ππνβάιεη  ελώπηνλ ηεο Α΄ Δ.Δ.ΟΓ ηεο ΔΠΟ ηελ 27-3-2012 

πξνζθπγή, θαηαγγειία ζύκβαζεο – πξόζθιεζε πξνο πιεξσκή επί ηεο 

νπνίαο δελ πξνέθπςε ε έθδνζε απνθάζεσο. Πέξαλ όκσο απηνύ ε θαζ’ εο 

ΠΑΔ έρεη πξνζθύγεη ελώπηνλ ηεο ίδηαο σο άλσ επηηξνπήο θαηά ηνπ απηνύ 

πνδνζθαηξηζηή,  κε ηελ από 23-3-2012 πξνζθπγή ηεο, κε ηελ νπνία δεηεί 

λα ιπζεί ην από 26-8-2011 κεηαμύ ηνπο ζπκβόιαην  από 5-9-2011, άιισο 

από 18-9-2011, κε ππαηηηόηεηα ηνπ θαζ’ νπ ε πξνζθπγή πνδνζθαηξηζηή. 

Δπνκέλσο, από ηελ ζηηγκή πνπ πθίζηαηαη ε παξαπάλσ αληηδηθία κεηαμύ 

ηεο ΠΑΔ θαη ηνπ πνδνζθαηξηζηή,  ε νπνηαδήπνηε ηπρόλ ππάξρνπζα 

νθεηιήο ηεο θαζ’ εο πξνο ηνλ παξαπάλσ πνδνζθαηξηζηή, αθόκα θαη 

αλάγεηαη θαηά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζε ρξόλν  
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πξνγελέζηεξν ηεο θξίζηκεο δειώζεσο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ιεμηπξόζεζκε, ζύκθσλα  κε ην Παξάξηεκα VIII παξ. 2 πεξ. γ ηνπ  

Καλνληζκνύ Αδεηνδόηεζεο Οκάδσλ θαη Οηθνλνκηθό «επ αγσλίδεζζαη» 

UEFA – ΔΠΟ. γ)  Τπέξ ηνπ πνδνζθαηξηζηή   ΝJAZI KUQI  έρεη εθδνζεί 

από Α΄ Δ.Δ.Ο.Γ. ηεο ΔΠΟ ε ππ’ αξηζ. 433/26-5-2012 νξηζηηθή απόθαζε 

κε ηελ νπνία επηδηθάζηεθε πνζό 134.089,49 επξώ θαη δηθαζηηθή δαπάλε 

300 επξώ, όκσο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ παξαπάλσ απόθαζε ηεο Δ.Η.Μ. 

νη επηδηθαζζείζεο νθεηιέο αλάγνληαη ζε ρξόλνπο κεηαγελέζηεξνπο ηνπ 

θξίζηκνπ ρξόλνπ, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε  3-1-2012.  

Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε Δ.Η.Μ. ηεο ΔΠΟ, ζηελ 

πξναλαθεξζείζα απόθαζή ηεο,  αζρνιήζεθε θαη εξεύλεζε θαη ηηο νθεηιέο 

πξνο ηνλ πνδνζθαηξηζηή ΛΔΩΝΗΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ, ν νπνίνο, θαηά 

ηελ ελ ιόγσ απόθαζε, αλήθε ζην έκςπρν δπλακηθό ηεο θαζ’ εο ΠΑΔ θαηά 

ηελ θξίζηκε αγσληζηηθή πεξίνδν, πιελ όκσο ζηελ ππό θξίζε θαηαγγειία 

νπδέλ αλαθέξεηαη πεξί ηνπ ελ ιόγσ πνδνζθαηξηζηή, επνκέλσο ε 

πεξίπησζε δελ κπνξνύζε λα εξεπλεζεί από ηελ παξνύζα Δπηηξνπή. ε 

θάζε πάλησο πεξίπησζε νη νθεηιέο θαη πξνο ηνλ πνδνζθαηξηζηή απηόλ 

θξίζεθαλ από ηελ Δ.Η.Μ. ηεο ΔΠΟ σο κε αλαγόκελεο ζε ρξόλν 

πξνγελέζηεξν ηεο έλδηθεο ππεύζπλεο δειώζεσο.         

Δπνκέλσο δελ πξνέθπςε όηη ε επίκαρε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο θαζ’ εο ΠΑΔ ήηαλ ςεπδή θαηά πεξηερόκελν θαη 

ε ππό θξίζε θαηαγγειία ζην κέηξν πνπ εξεπλήζεθε από νπζηαζηηθήο 

απόςεσο θαηά πξνεθηεζέληα,  πξέπεη λα απνξξηθζεί σο νπζηαζηηθά 

αβάζηκε.    
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   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απνξξίπηεη ην αίηεκα αλαβνιήο.  

Απνξξίπηεη ηελ θξηλόκελε θαηαγγειία .   

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 18 Ηνπιίνπ 2012. 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 


