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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 

Ζ θξηλνκέλε έθεζε αζθήζεθε λνκόηππα, εκπξόζεζκα θαη 

παξαδεθηά θαη σο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα γίλεη ηππηθά δεθηή θαη λα 

εξεπλεζεί πεξαηηέξσ γηα λα εμεηαζηεί ε βαζηκόηεηα ησλ ιόγσ λ ηεο.  

Με ηελ παξαπάλσ έθεζε πξνζβάιιεηαη ην ππ’ αξηζκό   25/2017-2018 

πξαθηηθό ηεο από 9-2-18  απόθαζεο  ηεο πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο  ηεο Έλσζεο  

Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Υίνπ, ε  νπνία επηιήθζεθε  θαηόπηλ ελζηάζεσλ  ησλ 

ζσκαηείσλ << ΑΠ Λαίιαπαο Λεηβαδίσλ >>θαη   << ΑΟ Αηιαο 

Νενρσξίνπ   >>νη   νπνίεο ζηξέθνληαλ ελαληίνλ ηνπ ζσκαηείνπ << Α 

Οκεξνο Καιιηκαζηάο >> θαη θαηαγγέιινπλ αληηθαλνληθή   ζπκκεηνρή   

ηνπ πνδνζθαηξηζηή   ηνπ ζσκαηείνπ << Α Οκεξνο Καιιηκαζηάο >> 

 Κνύηηθα   Ησάλλε   κε αξηζκό δειηίνπ ΔΠΟ 1119517   ζηνλ πνδνζθαηξηθό 

αγώλα ηνπ   ζσκαηείνπ   κε ην ζσκαηείν  << ΑΟ   Λέσλ Αθξνδηζίσλ >> 

ζηηο  28-1-2018  γηα   ηελ 11ε  αγσληζηηθή εκέξα    ηνπ πξσηαζιήκαηνο   



 

ηεο  Β θαηεγνξίαο   ΔΠ   Υίνπ   ζην   Φαθαιίεην   ζηάδην   Βξνληάδνπ   

Υίνπ θαη   κε   ηελ νπνία   σο αλσ απόθαζε    έγηλαλ δεθηέο  νη  ππ’ 

αξηζκ πξση εηζεξρ ΔΠ   Υίνπ 131/31 -01-2018  θαη 132/31-1-2018  

ελζηάζεηο    ησλ ζσκαηείσλ << ΑΠ Λαίιαπαο Λεηβαδίσλ >>θαη   << ΑΟ 

Αηιαο Νενρσξίνπ   >> αληίζηνηρα ,   θαηαθπξώζεθε    ν πνδνζθαηξηθόο 

αγώλαο   κεηαμύ ησλ ζσκαηείσλ <<ΑΟ Λέσλ Αθξνδηζίσλ-Α Οκεξνο   

Καιιηκαζηάο >> γηα ηελ 11 ε   αγσληζηηθή   ηνπ πξσηαζιήκαηνο   Β 

θαηεγνξίαο   ΔΠ   Υίνπ ππέξ   ηνπ ζσκαηείνπ << ΑΟ   Λέσλ  

Αθξνδηζίσλ>>   κε ηέξκαηα 3-0( άξζξν 23   παξ   9  ΚΑΠ   ΔΠΟ    

2017),αθαηξέζεθαλ ηξείο βαζκνί   από   ηε βαζκνινγηθή ζπγθνκηδή   ηνπ 

ζσκαηείνπ<< Α Οκεξνο Καιιηκαζηάο >> ζην Πξσηάζιεκα Β 

θαηεγνξίαο   ΔΠ  Υίνπ  ηεο ηξέρνπζαο   αγσληζηηθήο πεξηόδνπ (άξζξν 

23  παξ   9 ΚΑΠ   ΔΠΟ   2017) θαη επηβιήζεθε    ρξεκαηηθό πξόζηηκν    

πελήληα   επξώ (50)   ζην ζσκαηείν   Α  Όκεξνο   Καιιηκαζηάο>> (  

άξζξν 23παξ9 ΚΑΠ ΔΠΟ 2017).  

ύκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Γηθνλνκηθνύ Καλνληζκνύ, νη 

απνθάζεηο ησλ δηθαζηηθώλ νξγάλσλ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία 

(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 Υίνπ, απαξηίδεηαη από ηξία κέιε.(άξζξν 

41Α  2  ηνπ Καηαζηαηηθνύ    ηεο ΔΠ   Υίνπ ) Από ην πεξηερόκελν ηεο 

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    Μπιάηδην ( κέινο )  

   ελώ ην ηξίην κέινο, Νηθόιανο Κιαδηάο  ήηαλ απώλ (απνρώξεζε   

θαηόπηλ ππνβιεζείζαο    από απηόλ έγγξαθεο   δήισζήο   ηνπ   πξνο 

  ηα άιια    δύν   κέιε ηεο   πεηζαξρηθήο επηηξνπήο πεξί   εμαίξεζεο   ζην 

πξόζσπό   ηνπ   ηελ νπνία έθαλαλ δεθηή   ηα   άιια δύν κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο)   θαη ε   απόθαζε   απνθαζίζηεθε    θαη έθεξε ππνγξαθέο 

κόλν   ησλ   δύν   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   θαη θαη’ νπζίαλ ηελ  έθεζε   θαηά ηνπ ππ’ αξηζκ. 

 25/2017-2018  πξαθηηθνύ ηεο  από 9-2-2018  απόθαζεο  ηεο πεηζαξρηθήο 

Δπηηξνπήο  ηεο Δλσζεο  Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Υίνπ  . 

  

ΚΖΡΤΔΗ ηελ σο άλσ απόθαζε αλππόζηαηε.  

ΓΗΑΣΑΔΗ ηελ απόδνζε   ηνπ παξαβόινπ ηεο έθεζεο .  

ΓΗΑΒΗΒΑΕΔΗ 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. 

 

     Ο     ΠΡΟΔΓΡΟ                Ζ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ         Ζ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
                                                                                                                                         

                                                  
  ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΟΤΣΔΡΖ  ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΓΔΩΡΓΟΤΛΗΑ         ΟΦΗΑ ΠΡΗΦΣΖ  
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