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Οριστικοποιήθηκε το απόγευμα της Παρα-
σκευής (29/1) ο δανεισμός του Πάπε Αμπού 
Σισέ από τον Ολυμπιακό στη Σεντ Ετιέν ως 
το καλοκαίρι, με οψιόν αγοράς ύψους 13 
εκατ. ευρώ.
Ο διεθνής Σενεγαλέζος αμυντικός ολοκλή-
ρωσε τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το 
εξάμηνο συμβόλαιό του με τους «στεφα-
νούά» και πήρε τη φανέλα με το Νο6, θέτο-
ντας εαυτόν αμέσως στη διάθεση της νέας 
του ομάδας.

Ανακοίνωσε το δανεισμό του Σισέ η Σεντ Ετιέν

Κ
άτοικος Τραπεζούντας κι επίσημα ο 
Τάσος Μπακασέτας.
Η Τράμπζονσπορ ανακοίνωσε το 
μεσημέρι του Σαββάτου (30/1) την 

απόκτηση του 27χρονου Έλληνα μεσοεπι-
θετικού και το έκανε μάλιστα με ευφάνταστο 
τρόπο. Με συρτάκι του Ζορμπά και τον πρώ-
ην παίκτη των ΑΕΚ, Πανιωνίου, Άρη, Αστέρα 
να χορεύει και να συστήνεται στην τουρκική 
γλώσσα.
Το deal με την Αλάνιασπορ έκλεισε στο φιξ 
ποσό των 3.000.000 ευρώ, ενώ με τα μπό-
νους επίτευξης στόχων μπορεί να υπερβεί τα 
3.500.000 ευρώ.
Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν από 
τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (30/1) στην Τρα-
πεζούντα ταξιδεύοντας από την Αλάνια με το 
ιδιωτικό τζετ του προέδρου της Τράμπζον-
σπορ.
Η μέχρι πρότινος ομάδα του, Αλάνιασπορ, 
φρόντισε να τον αποχαιρετήσει τόσο στην 

τουρκική, όσο και στην ελληνική γλώσσα.
«Από την πρώτη στιγμή που ήλθες στην ομά-
δα μας με την προσωπικότητα και την αθλητι-
κή σου συμπεριφορά έκανες όλους εμάς να σε 
εκτιμήσουμε βαθιά. Ευχόμαστε τα καλύτερα 
για την καριέρα σου στο μέλλον», αναφέρεται 
στην ανάρτησή της στα social media.
Ο Μπακασέτας υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 ετών 
με ετήσιες απολαβές 1.250.000 ευρώ.

Tο γήπεδο της Τούμπας θα χρησιμοποιήσει ως 
έδρα η εθνική ομάδα στις προσεχείς αγωνιστι-
κές της υποχρεώσεις. Όπως αποφάσισε η Εκτε-
λεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, κατόπιν εισήγησης 
του τεχνικού διευθυντή των εθνικών ομάδων, 
Κώστα Κωνσταντινίδη, η έδρα του ΠΑΟΚ θα 
φιλοξενήσει το φιλικό με την Ονδούρα, στις 28 
Μαρτίου, καθώς και την αναμέτρηση με τη Γε-
ωργία για τον 2ο προκριματικό όμιλο του Μου-
ντιάλ 2022, τρεις ημέρες αργότερα (31/3).
Υπενθυμίζεται ότι η εθνική θα ξεκινήσει τις 
υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου στις 25 Μαρτίου, με την εκτός 
έδρας αναμέτρηση απέναντι στην πανίσχυρη 
Ισπανία. Η έδρα διεξαγωγής του αγώνα αυτού 
δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά το πιθανό-
τερο είναι να διεξαχθεί στη Γρανάδα.
Η Ε.Ε. της ΕΠΟ αποφάσισε επίσης τη χρήση 
του VAR και της γραμμής οφσάιντ από τα προ-
ημιτελικά του κυπέλλου, κατόπιν αιτήματος των 
συμμετεχουσών ομάδων.
Αποφασίστηκε ακόμη:
- Το σεμινάριο πιστοποίησης στην τεχνολογία 
VAR για 14 διαιτητές της 1ης κατηγορίας θα 
διεξαχθεί από την 1η ως την 4η Φεβρουαρίου 

2021. Οι εν λόγω διαιτητές θα είναι διαθέσιμοι 
για τις υπηρεσίες VAR από την 22η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος της Super League 1.
- Κατόπιν συμφωνίας του προέδρου της ΚΕΔ, 
Μαρκ Κλάτενμπεργκ, με τους εκπροσώπους 
των ΕΠΣ, εφεξής οι αξιωματούχοι Διαιτησίας 
της 1ης, 2ης και 3ης κατηγορίας θα καταβά-
λουν στις ΕΠΣ ετήσια συνδρομή, αντί του ανά 
αγώνα ποσοστού.
- Να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση της 
Ομοσπονδίας την αναγνώριση της Πανελλή-
νιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου ως 
νέου μέλους της, όπως προβλέπεται στο κατα-
στατικό της ΕΠΟ. Η εισήγηση θα εισαχθεί προς 
συζήτηση στην Τακτική Γ.Σ. της ΕΠΟ τον Ιού-
νιο του 2021.

Υπάρχει κυβερνητική εντολή να τρέξουν άμεσα όλες οι εκ-
κρεμότητες, έτσι ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του μεγά-
λου έργου για τον ΠΑΟΚ.
Η νέα Τούμπα, που είναι το μεγάλο όνειρο του Σαββίδη, 
θα έχει τις προδιαγραφές σύμφωνα με τα νέα ευρωπαϊκά 
πρότυπα .
Ευχάριστα νέα για τον ΠΑΟΚ, καθώς το νέο αθλητικό νο-
μοσχέδιο που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (28/1), περι-
λαμβάνει διάταξη που αναιρεί την υποχρέωση μιας ομά-
δας -συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση του ΠΑΟΚ- και 
να πληρώσει τα χρήματα που θα απαιτηθούν για αναβάθ-
μιση του Καυτανζογλείου, αλλά και να πληρώνει ακέραιο 
το αντίτιμο του ενοικίου.
Συγκεκριμένα, στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο αναφέρεται: 
«Συμπληρώνεται νομοθετικά η δυνατότητα χρηματοδότη-
σης, από Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες, παρεμβάσεων σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο και 
δίδεται η δυνατότητα συμψηφισμού του κόστους των πα-
ρεμβάσεων αυτών με τα μισθώματα χρήσης των εγκατα-
στάσεων (π.χ., Καυτανζόγλειο και χρήση του από την ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ).
Ακόμη, οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που δεν καταχωρούν τις 
αθλητικές τους εγκαταστάσεις στην πλατφόρμα «ΠΕΛΟ-
ΠΑΣ» δεν θα εντάσσονται στα Προγράμματα Άθλησης για 
Όλους και στα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΓΓΑ».

Η Τράμπζονσπορ ανακοίνωσε 
με Ζορμπά τον Μπακασέτα

Στην Τούμπα το ματς της εθνικής με τη 
Γεωργία για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Σημαντικές εξελίξεις με το 
νέο Α/Ν- Άνοιξε ο δρόμος 
για την νέα Τούμπα! 

Ο Χιλάλ Σουντανί θα συνε-
χίσει την καριέρα του μετά 
τον Ολυμπιακό στην Σα-
ουδική Αραβία και την Αλ 
Φατέχ.
Στην Σαουδική Αραβία και 
την Αλ Φατέχ θα συνεχίσει 
την καριέρα του ο Χιλάλ 
Σουντανί, ο οποίος έμεινε 
ελεύθερος από τον Ολυμπι-
ακό μετά το συναινετικό δια-
ζύγιο των δύο πλευρών.
Ο Αλγερινός κατά την πα-
ρουσία του στο Μεγάλο 
Λιμάνι τραυματίστηκε δύο 
φορές στο γόνατό του με 
αποτέλεσμα να χάσει πολύ 
χρόνο και να μην προσφέ-
ρει όσα θα ήθελε στον Ολυ-
μπιακό.
Πλέον θα συνεχίσει στην Αλ 
Φατέχ, ομάδα που βρίσκεται 
στην 11η θέση της βαθμο-

λογίας και δίνει μάχη για να 
αποφύγει τον υποβιβασμό.
Ο Σουντανί ενημερώθηκε 
στις 25 Ιανουαρίου από τον 
Ολυμπιακό, για την απόφα-
ση να μη συνεχιστεί η συ-
νεργασία και αποχαιρέτησε 
τους συμπαίκτες του και το 
προπονητικό τιμ στον Ρέντη.
Στον Ολυμπιακό, ο 33χρο-
νος επιθετικός πήγε το καλο-
καίρι του 2019 από τη Νό-
τιγχαμ Φόρεστ και συνολικά 
έπαιξε με την ερυθρόλευκη 
φανέλα σε 31 αγώνες, με 9 
γκολ και 5 ασίστ.

Από τον Ολυμπιακό στη 
Σαουδική Αραβία ο Σουντανί 


