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αο θνηλνπνηνύκε ζπλεκκέλα αληίγξαθν ηεο ππ΄αξηζκ.21 /2018 απόθαζεο
ηεο Δπηηξνπήο Δθέζεσλ ηεο ΔΠΟ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεηε γλώζε.

Δζσηεξηθή δηαλνκή:
Τπεύζπλν Άζθεζεο Γίσμεο Πνδνζθαηξηθώλ Αδηθεκάησλ
Λνγηζηήξην
Δπηηξνπή Δθέζεσλ
Πιεξνθνξίεο: Πξίθηε νθία (ηει. 210 9891816,email:prifti@epo.gr)

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΦΔΔΩΝ
Αριθμός απόφασης 21 /2018
Ζ Δπηηξνπή Δθέζεσλ ηεο ΔΠΟ απνηεινύκελε από ηνπο Γεκήηξην θνπηέξε,
Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ θαη κέιε ηνπο Κσλζηαληίλν Γεκέζηηρα, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ
θαη Κσλζηαληίλα Γεσξγνύιηα , Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ - Δηζεγήηξηα, πνπ έρνπλ
νξηζζεί κε ηελ από 28 -8-2015 απόθαζε ηεο Δ.Γ.. ηεο ΔΠΟ.
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 παξ. 2 ηνπ Κσδηθνπνηεκέλνπ
Καηαζηαηηθνύ ηεο ΔΠΟ, θαζώο θαη απηέο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 ηνπ λ. 4326/2015
(ΦΔΚ Α/ 49/ 13-5-2015).
πλεδξίαζε δεκόζηα ηελ 9-3-2018 παξνπζία θαη ηεο Γξακκαηέσο νθίαο
Πξίθηε, γηα λα δηθάζεη ηελ από 14-2-2018 έθεζε ηνπ εδξεύνληνο ζηε Καιιηκαζηά
Υίνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «Α. ΟΜΖΡΟ ΚΑΛΛΗΜΑΗΑ >> λνκίκσο
εθπξνζσπνπκέλνπ ην νπνίν παξαζηάζεθε δηα ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ ηνπ
Ησάλλε Κάξκε θαηά ησλ: α) σκαηείνπ ΑΣΛΑ ΝΔΟΥΩΡΗΟΤ ην νπνίν θαηέζεζε
ππόκλεκα, β) σκαηείνπ ΛΑΗΛΑΠΑ ΛΔΗΒΑΓΗΩΝ ην νπνίν θαηέζεζε ππόκλεκα θαη
Γ) ηνπ ππ’ αξηζκό 25/2017-2018πξαθηηθνύ ηεο από 9-2-2018 απόθαζεο ηεο
πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο Δλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Υίνπ .
ΑΦΟΤ ΜΔΛΔΣΗΔ ΣΗ ΓΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΔΦΣΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ
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άξζξν 23παξ9 ΚΑΠ ΔΠΟ 2017).
ύκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Γηθνλνκηθνύ Καλνληζκνύ, νη
απνθάζεηο ησλ δηθαζ ηηθώλ νξγάλσλ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθ ία
(άξζξν 27 παξ.1), πξέπεη λα πεξηέρνπλ απαξαηηήησο ηε ζύλζεζε ηνπ
δηθαζηηθνύ νξγάλνπ (άξζξν 27 παξ.2 α ) θαη ππνγξάθνληαη από όια ηα
κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο. Πεξαηηέξσ, ε
Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΠ Υ ίνπ, απαξηίδεηαη από ηξία κέιε.(άξζξν
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έθεζεο πξνθύπηεη όηη ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε ειήθζε θαηά ηε
ζπλεδξίαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΔΠ Υίνπ ηεο 9 -2-2018
παξνπζία όρη ηξηώλ, αιιά δύν κειώλ ηεο 3κεινύο Δπηηξνπήο, ήηνη ησλ
Δκκαλνπήι Πάρνπ ( Πξόεδξνο) θαη ηνλ Διεπζέξην
ελώ ην ηξίην κέινο, Νηθόιανο Κιαδηάο
θαηόπηλ ππνβιεζείζαο
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σο άλσ κειώλ . Καηόπηλ απηώλ ε εθθαινπκέλε ππ’

αξηζκό πξαθηηθό 25/2017-2018 ηεο από 9-2-2018 απόθαζεο ηεο πεηζαξρηθήο
Δπηηξνπήο ηεο Δλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Υίνπ είλαη αλππόζηαηε
ιόγσ κε λνκίκνπ ζπλζέζεσο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε
έθεζε, λα θεξπρζεί αλππόζηαηε ε εθθαινπκέλε θαη λα

δηαηαρζεί

ε

απόδνζε ηνπ παξαβόινπ ηεο έθεζεο . Πεξαηηέξσ, επεηδή ε αλσηέξσ

ζπκπεξηθνξά ησλ κειώλ ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΔΠ Υίνπ
εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 13 ηνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο,
ε παξνύζα Δπηηξνπή θξίλεη όηη πξέπεη ε ππόζεζε λα δηαβηβαζηεί θαη’
άξζξν 18 Κώδηθα Γενληνινγίαο ζην Δξεπλεηηθό Σκήκα ηεο Δπηηξνπήο
Γενληνινγίαο γηα δηθέο ηεο ελέξγεηεο.
ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Γέρεηαη ηππηθά
25/2017-2018
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θαηά ηνπ ππ’ αξηζκ.

απόθαζεο
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Δπηηξνπήο ηεο Δλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Υίνπ .
ΚΖΡΤΔΗ ηελ σο άλσ απόθαζε αλππόζηαηε.
ΓΗΑΣΑΔΗ ηελ απόδνζε ηνπ παξαβόινπ ηεο έθεζεο .
ΓΗΑΒΗ ΒΑΕΔΗ ηελ ππόζεζε ζην Δξεπλεηηθό Σκήκα ηεο Δπηηξνπήο
Γενληνινγίαο γηα δηθέο ηεο ελέξγεηεο.
Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε ζηηο 12/04/2018 θαη δεκνζηεύηεθε ζηελ Αζήλα
ηελ 13/04/2018.
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