
 

Αριθμός Απόθαζης  256/2013 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ 

SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ 

  

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν 

θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε θαη Γεώξγην ηεθαλάθε, 

Γηθεγόξν Αζελώλ – Δηζεγεηή, σο κέιε θαη από ηνλ γξακκαηέα ηπιηαλό 

Βαζηιεηάδε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2013 

θαη ώξα 13:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. 

πξση. 304/5-11-2013 θιήζε πξνο απνινγία θαηά ηεο ΠΑΔ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ γηα παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 1 επ. 5, 14 θαη 15 ηνπ 

Π.Κ. ηεο ΔΠΟ.  

 Η εγθαινπκέλε εθπξνζσπήζεθε από ηνλ  πιεξεμνύζην δηθεγόξν 

ηεο Ισάλλε Κάξκε. 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ ζε πεξίπησζε 

πνπ από ηνπο ζεαηέο ηνπ αγώλα, ρξεζηκνπνηνύληαη δείθηεο ιέηδεξ κε 

ζηόρεπζε πνδνζθαηξηζηέο ή δηαηηεηέο ή αμησκαηνύρνπο ηνπ αγώλα, ή 

αλαξηώληαη παλό κε πβξηζηηθό θαη πξνζβιεηηθό πεξηερόκελν ή 

εθθσλνύληαη ζπλζήκαηα θαη θξάζεηο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ εζληθή 

ζπλείδεζε πνδνζθαηξηζηώλ, αμησκαηνύρσλ νκάδαο ή αγώλα ή θηιάζισλ, 

ηε κλήκε ηεζλεώησλ ή έρνπλ απξεπή θαη πβξηζηηθό πεξηερόκελν γηα 

νπνηνδήπνηε πξόζσπν, ηόηε επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή από ηξεηο 

ρηιηάδεο επξώ (3.000) έσο νθηώ ρηιηάδεο επξώ (8.000) ζε θάζε 

πεξίπησζε, πιελ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο δεηθηώλ ιέηδεξ νπόηε επηβάιιεηαη  
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ρξεκαηηθή πνηλή από ηξεηο ρηιηάδεο επξώ (3.000) έσο δέθα ρηιηάδεο επξώ 

(10.000). 

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 2 εδ. α΄ ηνπ Π.Κ. ηεο 

ΔΠΟ, ην άλακκα ππξζώλ, θσηνβνιίδσλ, θξνηίδσλ, βεγγαιηθώλ, 

ππξνηερλεκάησλ θαη νπνηνπδήπνηε ελ γέλεη εύθιεθηνπ πιηθνύ ζηηο 

θεξθίδεο πξηλ ηελ έλαξμε, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγώλα, 

αλ δελ επαθνινύζεζε ξίςε απηώλ, επηθέξεη ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή 

πνηλή ύςνπο δύν ρηιηάδσλ (2.000) επξώ έσο ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) 

επξώ. 

Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 3 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 ηηο αθόινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο: α) Δάλ δελ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή, 

ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξώ(25.000) β) 

Δάλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα εθ κέξνπο 

ηνπ δηαηηεηή, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαληαπέληε ρηιηάδσλ 

(35.000) επξώ. 

Οη ελ ιόγσ δηαηάμεηο ζην βαζκό πνπ δελ ζεζπίδνπλ 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  πξνβιέπνπλ, αλεμαξηήησο ηεο βαξύηεηαο ηεο 

πεηζαξρηθήο παξαβάζεσο, ηελ επηβνιή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνύ σο 

ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη κάιηζηα αξθεηά πςεινύ γηα ηηο ηξέρνπζεο  
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θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, παξαβηάδνπλ 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 άιιε 

κηθξόηεξε ρξεκαηηθή πνηλή, ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο, είλαη εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθή θαη αλάινγε κε ηελ απαμία ηεο πεηζαξρηθήο 

παξαβάζεσο. 

Άιισζηε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 3 πεξ. ζη ηνπ Π.Κ. ηεο 

ΔΠΟ εάλ ε ξίςε ησλ αληηθεηκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ή 

κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα, ε ππαίηηα νκάδα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 

ύςνπο από είθνζη ρηιηάδεο επξώ (20.000) έσο εθαηόλ είθνζη ρηιηάδεο 

επξώ (120.000) θαη πνηλή δηεμαγσγήο αγώλα ρσξίο ζεαηέο από κία (1) 

έσο ηξεηο (3) αγσληζηηθέο, αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο πξάμεο.  

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

ηνπ αγώλα, ηελ ππ’ αξηζ. 1003/2/489/8-ιζη΄/4-11-2013  Έθζεζε ηεο 

Αζηπλνκίαο, ηα ινηπά έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο, ηελ έλνξθε θαηάζεζε 

ηνπ κάξηπξα θαη ηα δηακεηθζέληα θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην 

απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  ζηηο 2-11-2013 θαη ώξα 19:30, ζηα πιαίζην ηεο 

10
εο

 αγσληζηηθήο εκέξαο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ,  
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δηεμήρζε ζην γήπεδν «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΓΗ» ηεο πόιεο ησλ  Αζελώλ, ν  

πνδνζθαηξηθόο αγώλαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ - 

ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ, κε γεπεδνύρν ηελ νκάδα ηεο πξώηεο από ηηο δύν 

δηαγσληζζείζεο ΠΑΔ. ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπ ελ ιόγσ 

πνδνζθαηξηθνύ αγώλα ζπλέβεζαλ ηα εμήο πεηζαξρηθώο αμηόινγα θαη 

ειεγρόκελα πεξηζηαηηθά : 

1) Πεξί ηελ 18.17΄, 18.37΄, 18.59΄, 19.25΄, 19.26΄, 19.27΄θαη 19.28΄, ώξεο 

από θηιάζινπο ηεο εγθαινπκέλεο, εξξίθζε θξνηίδα από ηε ζύξα 13, 

νκνίσο  εξξίθζεζαλ  θσηνβνιίδεο από ηελ ζύξα 12, θξνηίδεο από ηηο 

ζύξεο 13 θαη 7, αλάθιεμε ελόο (1) ππξζνύ ζηε ζύξα 7 θαη  ξίςε 

θσηνβνιίδαο ζηε ζύξα 13, ξίςε κίαο (1) θσηνβνιίδαο από ηε ζύξα 1 ζην 

ζεκείν ηνπ θόξλεξ, αλάθιεμε ηξηώλ (3) ππξζώλ θαη ξίςε κίαο (1) 

θσηνβνιίδαο ζηε ζύξα 13, αλάθιεμε έμη (6) ππξζώλ ζηε ζύξα 13 

αληίζηνηρα.  

2) 45΄ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από 

ηε ζύξα 13-14 εθζθελδόληζαλ δύν (2) θσηνβνιίδεο ζηε ζύξα 11 ζε ρώξν 

όπνπ επξίζθνλην εηδηθέο κνλάδεο ηεο αζηπλνκίαο.  

3) Με ηελ είζνδν ησλ νκάδσλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, θίιαζινη ηεο 

εγθαινπκέλεο από ηελ ζύξεο 13-14 δεκηνύξγεζαλ θνξεό κε άζεκλν 

πεξηερόκελν.  

4) ην 1
ν
 ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηηο ζύξεο 13-

14 άλαςαλ δέθα (10) ππξζνύο.  

5) ηα 1
ν
 θαη 41

ν
 ιεπηά ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηηο 

ζύξεο 13-14 εθζθελδόληζαλ κε πηζηόιη ζπλνιηθά δύν (2) θσηνβνιίδεο 

εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ ζπζηάζεηο από 

ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ.  
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6) ηα 8
ν
, 16

ν
, 22

ν
 θαη 67

ν
 ιεπηά ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο 

από ηηο ζύξεο 13-14 θαη 6-7 έθαλαλ ρξήζε ιέηδεξ ζε βάξνο ησλ 

πνδνζθαηξηζηώλ θαη ηνπ πξνπνλεηή ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο θαζώο 

θαη ηνπ δηαηηεηή ηνπ αγώλα κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ ζπζηάζεηο από ηα 

κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ.   

7) ηα 10
ν
 θαη 25

ν
 ιεπηά ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηηο 

ζύξεο 9 θαη 12 έξημαλ δύν (2) άδεηα κπνπθαιάθηα λεξνύ εληόο ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ ζπζηάζεηο από ηα 

κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ.   

8) ηα 18
ν
 θαη 33

ν
 ιεπηά ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηηο 

ζύξεο 13-14   εθζθελδόληζαλ κε πηζηόιη ηξεηο (3) θσηνβνιίδεο εληόο ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ ζπζηάζεηο από ηα 

κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ.  

9) ην 45
ν
 ιεπηό ηνπ αγώλα ζηελ αλάπαπια ηνπ εκηρξόλνπ θαη θαηά ηελ 

απνρώξεζε ησλ δηαηηεηώλ, θίιαζινο ηεο εγθαινπκέλεο εθζθελδόληζε κε 

πηζηόιη κία (1) θσηνβνιίδα ε νπνία έπεζε θάπνηα κέηξα πίζσ από 

απηνύο.  

10) Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ εκηρξόλνπ, νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο 

πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, δέρνληαλ 

επηζέζεηο κε ξίςεηο θαθέδσλ, λεξώλ, κεηαιιηθώλ αληηθεηκέλσλ, 

θξνηίδσλ θσηνβνιίδσλ ξηπηόκελσλ κε πηζηόιη, δπλακηηαθίσλ  θαη άιισλ 

αληηθεηκέσλ.  

11) ηα 46
ν
  θαη 58

ν
 ιεπηά ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηηο 

ζύξεο 13-14  άλαςαλ πελήληα (50) ππξζνύο κε ζπλέπεηα λα πξνθιεζεί 

θσηηά ζε θάπνηα παλό. Αθόκε έπηαζαλ θσηηά θαζθόι θαη ζεκαίεο ηεο 

θηινμελνύκελεο νκάδαο πνπ είραλ θξεκάζεη ζηα θάγθεια ηεο ζύξαο 13- 
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14 θίιαζινη ηεο γεπεδνύρνπ νκάδαο, κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ 

ζπζηάζεηο από ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ.  

12) ην 52
ν
 ιεπηό έγηλε πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ αγώλα γηα δύν (2) 

ιεπηά, δηόηη θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηηο ζύξεο 13-14 έξημαλ 

αληηθείκελα θαη εθζθελδόληζαλ κε πηζηόιη κία (1) θσηνβνιίδα ε νπνία 

πέξαζε δίπια από ηνλ δηαηηεηή ηνπ αγώλα.  

13) ην 59
ν
 ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηηο ζύξεο 

11-12 έξημαλ κία (1) θξνηίδα (γνπξνύλα) εληόο ην αγσληζηηθνύ ρώξνπ κε 

απνηέιεζκα ν πνδνζθαηξηζηήο ηεο γεπεδνύρνπ νκάδαο PRANJIC 

DANIJEL ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα απνκαθξύλεη ηελ θξνηίδα γηα λα 

ζπλερηζηεί ν αγώλαο, ππέζηε ειαθξύ ηξαπκαηηζκό κε ζπλέπεηα λα ηνπ 

παξαζρεζνύλ νη πξώηεο βνήζεηεο εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ.  

14) ην 74
ν
  ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινη ηεο εγθαινπκέλεο από ηηο ζύξεο 

13-14 άλαςαλ δέθα (10) θαπλνγόλα (πξάζηλνπ ρξώκαηνο) κε 

απνηέιεζκα λα γίλνπλ ζπζηάζεηο από ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ.  

15) ην 78
ν
  ιεπηό ηνπ αγώλα θίιαζινο ηεο εγθαινπκέλεο εθζθελδόληζε 

κε πηζηόιη κία (1) θσηνβνιίδα ε νπνία θαηεπζύλζεθε ζηνλ πάγθν ηεο 

θηινμελνύκελεο νκάδαο κε απνηέιεζκα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηνπ 

αγώλα γηα δύν (2) ιεπηά πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζπζηάζεηο από ηα 

κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ.  

16) Με ηε ιήμε ηνπ αγώλα θαη θαηά ηελ είζνδν ηνπ δηαηηεηή ζηα 

απνδπηήξηα θίιαζινο ηεο εγθαινπκέλεο εθζθελδόληζε κε πηζηόιη κία (1) 

θσηνβνιίδα ε νπνία ηνλ βξήθε ζηελ γάκπα δεκηνπξγώληαο έλα ειαθξύ, 

επηθαλεηαθό ηξαπκαηηζκό. 

Δπνκέλσο πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο  

απνδηδόκελεο ζε βάξνο ηεο πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θαη πξέπεη λα ηεο  
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επηβιεζνύλ : α) ρξεκαηηθή πνηλή δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00) επξώ 

γηα ηηο 1
ε
, 2

ε
, 5

ε
, 7

ε
, 8

ε
, 9

ε
, 10

ε
, 12

ε
, 13

ε
 θαη 15

ε
 πξάμεηο, ηηο νπνίεο 

ζεσξεί σο κία θαη’ εμαθνινύζεζε παξάβαζε (άξζξν 15 παξ. 3 εδ α΄ θαη 

β΄ ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ), β) ρξεκαηηθή πνηλή νθηώ ρηιηάδσλ (8.000,00) 

επξώ γηα ηηο 4
ε
, 11

ε
 θαη 14

ε
 πξάμεηο, ηηο νπνίεο επίζεο ζεσξεί σο 

ηειεζζείζεο θαη’ εμαθνινύζεζε (άξζξν 15 παξ. 2 εδ. α΄ ηνπ Π.Κ. ηεο 

ΔΠΟ), γ) ρξεκαηηθή πνηλή ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ γηα ηελ 3
ε
 

πξάμε (άξζξν 15 παξ.1 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ), δ) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή 

πνηλή ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ γηα ηελ 6
ε
 πξάμε (άξζξν 15 

παξ.1 ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ) θαη ε) ηελ πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή ησλ 

ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000,00) επξώ θαη πνηλή δηεμαγσγήο αγώλα ρσξίο 

ζεαηέο γηα κία (1) αγσληζηηθή γηα ηελ 16
ε
 πξάμε (άξζξν 15 παξ.3 εδ. ζη΄ 

ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ). 

 

Καζνξίδεη ζπλνιηθή ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα πέληε ρηιηάδσλ 

(55.000,00) επξώ. (€ 40.000 + 8.000 + 4.000 + 1.500 + 1.500). 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

  

Γηθάδεη κε παξνύζα ηελ εγθαινπκέλε.   

Γέρεηαη όηη ε εγθαινπκέλε ηέιεζε ηηο απνδηδόκελεο ζ΄ απηήλ 

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο.  

Δπηβάιιεη ζηελ ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ α) ηελ ρξεκαηηθή πνηλή 

ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000,00) επξώ γηα ηηο 1ε, 2ε, 5ε, 7ε, 8ε, 9ε, 

10ε, 12ε, 13ε θαη 15ε πξάμεηο, β) ηελ ρξεκαηηθή πνηλή ησλ νθηώ 

ρηιηάδσλ (8.000,00) επξώ γηα ηηο 4ε , 11ε θαη 14ε πξάμεηο, γ) ηελ  
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ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ γηα ηελ 3ε πξάμε, 

δ) ηελ ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ γηα ηελ 6ε 

πξάμε θαη ε) ηελ ρξεκαηηθή πνηλή ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (40.000,00) 

επξώ θαη πνηλή δηεμαγσγήο αγώλα ρσξίο ζεαηέο γηα κία (1) αγσληζηηθή 

γηα ηελ 16ε πξάμε. 

Καζνξίδεη ζπλνιηθή πεηζαξρηθή ρξεκαηηθή πνηλή πελήληα πέληε 

ρηιηάδσλ (55.000,00) επξώ. 

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 7 Ννεκβξίνπ 2013. 

  

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 


