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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Χριστόφορο Μάρκου, Πρωτοδίκη - 
αναπληρωματικό πειθαρχικό όργανο (κωλυομένου του τακτικού πειθαρχικού 
οργάνου), ο οποίος ορίσθηκε από την ΕΠΟ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 

των άρθρων 119 και 127Β του Ν. 2725/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 5 του Ν. 4326/2015, και από το Γραμματέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Φεβρουαρίου 2020 και 
ώρα 12:00, μετ’ αναβολή από την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 17-2-2020, 
για να δικάσει επί της από 11-2-2020 ένστασης της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ που 

κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Πρωτοβάθμιου Μονομελούς 
Πειθαρχικού Οργάνου με αριθμό πρωτοκόλλου 94/11-2-2020,  προσδιορίσθηκε 

αρχικά για τη δικάσιμο της 17-2-2020 και μετ’ αναβολή για τη δικάσιμο που 
αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κοινοποιήθηκε δε δυνάμει των υπ’ αριθ. 
πρωτ. 95/12-2-2010 και 113/17-2-2020 και 96/12-2-2010 και 114/17-2-

2020  κλήσεών μας προς τις Π.Α.Ε. Α.Ο. ΞΑΝΘΗ Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αντίστοιχα.    
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υπόθεσης και κατά την 

εκδίκασή της η ενισταμένη παραστάθηκε δια των πληρεξούσιων δικηγόρων της 

Δόξας Τσαγκαράκη και Θεοχάρη Γρηγορίου, ενώ η καθ’ ης η ένσταση 
παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της Κωνσταντίνου Χριστοδούλου, 

Χρήστου Δετσαρίδη, Σοφίας Παπαδοπούλου, Χαρίλαου Δασκαλάκη και Γεωργίου 
Στράτου. 

Οι ως άνω πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά 

τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα έγγραφα 
υπομνήματα που κατέθεσαν, καθώς και στα πρακτικά της πειθαρχικής δίκης.  

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 
Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 1 του Κ.Α.Π. της 

Ε.Π.Ο., ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνον από τις διαγωνιζόμενες 

ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες, για τους παρακάτω αποκλειστικά λόγους : α)..., 
β) … γ)…, δ) …, ε) για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, που 

υποχρεωτικά, πρέπει να κατονομάζεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
αναφέρονται οι συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. Η 
ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή – τακτικού 

ή αναπληρωματικού – ο οποίος αγωνίστηκε, από τους αναγραφόμενους στο Φ.Α., 
στ) …, ζ) …, η) … θ) Κατά του κύρους του αγώνα, ο οποίος τελέστηκε μη νόμιμα 
και κατά παράβαση διάταξης του Κ.Α.Π. ή εγκεκριμένης προκήρυξης, στην οποία 

διάταξη, όμως, θα πρέπει ρητά να αναφέρεται ως κύρωση ότι ενδεχόμενη 
παράβαση της συνιστά αντικανονική διεξαγωγή του αγώνα. Σύμφωνα δε με την 

παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου οι σχετικές ενστάσεις υποβάλλονται στη 
διοργανώτρια με υπόμνημα στο οποίο πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι 
λόγοι υποβολής τους και με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό επιδόσεως, 



μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία δεν 
υπολογίζεται. Ειδικά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο κατατίθενται στο 

πρωτόκολλο της οικείας επαγγελματικής ενώσεως υποχρεωτικά. Όλες οι 
παραπάνω ενστάσεις που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη 

επιστολή, διαβιβάζονται υποχρεωτικά επί ποινή απαραδέκτου και μέσω ΦΑΧ 
εντός της αναφερόμενης προθεσμίας. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να 
αναφέρει - εφόσον προσκληθεί για το σκοπό αυτό από τη διοργανώτρια του αγώνα 

– τις παρατηρήσεις του με έκθεση του, σχετικά με την ένσταση μέσα σε 48 ώρες 
από την πρόσκλησή του. Επιπλέον, πρέπει να συνοδεύονται από το ανάλογο τέλος 
λειτουργίας επιτροπής και χρηματικό παράβολο, επί ποινή απαραδέκτου, ενώ τα 

σχετικά ποσά καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της διοργανώτριας στην αρχή 
κάθε αγωνιστικής περιόδου. Κατά την παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου σε 

περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση ή καταγγελία για οποιοδήποτε λόγο 
αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή ή/και για παράβαση του παρόντος 
Κανονισμού και των λοιπών Κανονισμών της Ε.Π.Ο. λόγω υπαιτιότητας μιας 

ομάδας, η υπαίτια ομάδα χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0, εκτός αν το 
αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, της αφαιρούνται τρείς βαθμοί από τον 

πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος και της επιβάλλεται χρηματική ποινή από 
8.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Εξ άλλου το άρθρο 5 της Προκήρυξης του 
Πρωταθλήματος SUPERLEAGUE 1» της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 ορίζει 

ότι «5. Οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται, πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, να 
υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα στη Διοργανώτρια Αρχή: α) Αναλυτική 
Κατάσταση Δύναμης - Υγείας Ποδοσφαιριστών της Π.Α.Ε…., β) Έγγραφη 

συγκατάθεση του νομικού προσώπου, στο οποίο ανήκουν τα γήπεδα τα οποία 
δηλώνονται ως έδρες…, γ) Γνήσιο αντίγραφο της σύμβασης υπηρεσιών 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης…, δ) Το πιστοποιητικό της Επιτροπής 
Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Οι συνέπειες 
από τη μη κτήση και υποβολή του εν λόγω πιστοποιητικού είναι αυτές που 

ορίζονται στην οικεία νομοθεσία και στους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.». Τέλος το 
άρθρο 8 του από Κανονισμού Αδειοδότησης της Ε.Π.Ο. ορίζει τα εξής: «Άρθρο 8 β) 
– Κατάλογος κυρώσεων για άδεια Super League 1. 1 Τα κριτήρια για χορήγηση 

άδειας για την Super League 1 χωρίζονται σε: α) υποχρεωτικά κριτήρια, η μη 
εκπλήρωση των οποίων οδηγεί σε απόρριψη της άδειας με τις εξής κυρώσεις: (Α) 

Η μη αδειοδοτηθείσα ΠΑΕ δεν δύναται, κατά τις μετεγγραφικές περιόδους 
«Ιουλίου Αυγούστου 2019» και «Ιανουαρίου 2020» να προβαίνει στην απόκτηση 
ποδοσφαιριστών, με εξαίρεση ποδοσφαιριστών κάτω των 23 ετών (γεννηθέντων από 

την 1/1/1996 και μετά) με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές Ομάδες της 
Ελλάδας ή γηγενών (locally trained), επίσης κάτω των 23 ετών (γεννηθέντων από 

την 1/1/1996 και μετά). Παράλληλα, η εν λόγω ΠΑΕ, μέχρι και την 30/6/20 δεν 
θα δύναται να προβαίνει στην ανανέωση ή τροποποίηση (που εμπεριέχει 
επέκταση διαρκείας συμβολαίου) των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών της, πλην 

περίπτωσης ποδοσφαιριστών κάτω των 23 με δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές 
Ομάδες της Ελλάδας ή γηγενών (locally trained) κάτω των 23 ετών. Αν η ΠΑΕ, η 
οποία δεν έχει αδειοδοτηθεί, προβεί σε υπογραφή νέου συμβολαίου ή σε 

ανανέωση ή τροποποίηση συμβολαίου ή σε δανεισμό ή εν γένει σε απόκτηση 
ποδοσφαιριστή κατά παράβαση όσων αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τότε 

για τους εν λόγω ποδοσφαιριστές, θα ανακαλούνται τα δελτία (ωστόσο η εν λόγω 
ΠΑΕ θα υποχρεούται να σεβαστεί τις οικείες οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του 
εν λόγω ποδοσφαιριστή)». Τέλος το άρθρο 34 Κ.Α.Π. της Ε.Π.Ο. ορίζει τα εξής: «1. 



ο φύλλο της υπ’ αριθ.           /2020 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου  
SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 
α) Μέχρις ότου ανακληθεί από την Ε.Π.Ο. το δελτίο ατομικών στοιχείων και 

μεταβολών ποδοσφαιριστή που έχει εκδοθεί απ’ αυτήν, ο ποδοσφαιριστής 
αγωνίζεται κανονικά, β) Εφ’ όσον κοινοποιηθεί σε μια ομάδα απόφαση της Ε.Π.Ο. 

με την οποία ανακαλείται το δελτίο ποδοσφαιριστή, η συμμετοχή του σε αγώνες 
της ομάδας αυτής, μετά από την προαναφερόμενη κοινοποίηση της απόφασης 
της Ε.Π.Ο., είναι αντικανονική, και έχει ως συνέπεια όλες τις προβλεπόμενες στο 

άρθρο 23 κυρώσεις σε περίπτωση υποβολής ένστασης.». 
Στην προκείμενη περίπτωση, η ενιστάμενη Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ με την υπό 

κρίση ένστασή της προσβάλλει το κύρος του αγώνα που τελέστηκε στις 8-2-2020 

στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης μεταξύ της ιδίας και της καθ’ ης ένσταση Π.Α.Ε. 
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος 

SUPERLAGUE 1 της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020. Ειδικότερα ισχυρίζεται 
ότι με την από 27-1-2020 απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού 
ανακλήθηκε το πιστοποιητικό συμμετοχής της Π.Α.Ε. Α.Ο. ΞΑΝΘΗ στο 

πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 και ότι η ανάκληση αυτή 
αναφέρεται στο χρόνο έκδοσής του. Ότι το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης 
της Ε.Π.Ο. με την από 20-1-2020 απόφασή του ανακάλεσε την υπ’ αρ. 23/14-5-

2019 απόφασή του με την οποία χορηγήθηκε στην Π.Α.Ε. Α.Ο. ΞΑΝΘΗ άδεια 
συμμετοχής στο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020. Ότι στον 

προαναφερόμενο αγώνα της 23ης αγωνιστικής ημέρας η καθ’ ης ενίσχυσε το 
δυναμικό της με τους επονομαζόμενους στην ένστασή της ποδοσφαιριστές, τους 
οποίους απέκτησε κατά τις μεταγραφικές περιόδους Ιουλίου-Αυγούστου 2019 και 

Ιανουαρίου 2020. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί να κατακυρωθεί ο 
προαναφερόμενος αγώνας υπέρ αυτής με τέρματα 3-0, άλλως και επικουρικώς να 

κριθεί αντικανονική η συμμετοχή των αναλυτικά επονομαζόμενων στην ένστασή 
της ποδοσφαιριστών. Τέλος, ζητεί να διαταχθεί η επιστροφή του καταβληθέντος 
από αυτήν παραβόλου, που συνοδεύει την υπό κρίση ένστασή της.  

Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση ένσταση, για το 
παραδεκτό του κύριου αιτήματος της οποίας έχει καταβληθεί το προσήκον τέλος 
παραβόλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 4 περ. γ  ́ του 

Κ.Α.Π./Ε.Π.Ο. και το άρθρο 41 παρ. 2 περ. β’ της Προκήρυξης (βλ. την από 11-
2-2020 έγγραφη απόδειξη ηλεκτρονικής συναλλαγής - τραπεζικού εμβάσματος 

μέσω internet banking της EUROBANK, την οποία προσκομίζει η ενιστάμενη 
Π.Α.Ε.), αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Πρωτοβάθμιου 
Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super League 1 Ελλάδα (άρθρα 24 παρ. 1 

περ. α ,́ 36 παρ. 1 περ. α  ́του Κ.Α.Π./ΕΠΟ και 24 παρ. 2 περ. ε΄ του Π.Κ. της 
ΕΠΟ). Έχει ασκηθεί εμπροθέσμως και παραδεκτώς, δεδομένου ότι υπεβλήθη 

εντός της τασσόμενης από τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 4 περ. α  ́ του 
Κ.Α.Π./ΕΠΟ προθεσμίας των δύο (2) εργασίμων ημερών, αρχομένης από την 
επομένη εκείνης, κατά την οποία διεξήχθη ο ως άνω ποδοσφαιρικός αγώνας, ενώ 

εγχειρίσθηκε συναφώς ιδιαίτερο υπόμνημα, στο οποίο αναφέρονται κατά τρόπο 
ορισμένο και σαφή οι κατ’ ιδίαν αυτής λόγοι και επιπλέον αντίγραφό της 
κατατέθηκε εμπροθέσμως και στο πρωτόκολλο της Super League Ελλάδα, ως 

διοργανώτριας αρχής του Πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020, 
κατ’ άρθρον 23 παρ. 4 περ. α  ́εδ. β  ́του Κ.Α.Π./Ε.Π.Ο. Ωστόσο, η κρινόμενη 

ένσταση τυγχάνει απορριπτέα ως μη νόμιμη διότι α) η ανάκληση του 
πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει ως συνέπεια 



μόνον την επιβολή στην Π.Α.Ε. Α.Ο. ΞΑΝΘΗ των προβλεπόμενων στο ν. 
2725/1999 πειθαρχικών κυρώσεων (βλ. άρθρα 77Α παρ. 3 και 69 παρ. 12 ν. 

2725/1999) και δεν επιδρά στο κύρος του ως άνω διεξαχθέντος αγώνα, δεδομένου 
και ότι ούτε στον Κ.Α.Π. αλλά ούτε και στην Προκήρυξη του Πρωταθλήματος δεν 

αναφέρεται ρητά ως κύρωση της ανάκλησης του πιστοποιητικού της Ε.Ε.Α. η 
αντικανονική διεξαγωγή του αγώνα, ούτε δίδεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης 
για το λόγο αυτό και β) μέχρι την ανάκληση των δελτίων των επονομαζόμενων στην 

ένσταση ποδοσφαιριστών της καθ’ ης η ένσταση η συμμετοχή τους στους αγώνες 
του Πρωταθλήματος είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 34 Κ.Α.Π./Ε.Π.Ο., κατά 
τα αναλυτικά διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Τέλος πρέπει να 

διαταχθεί η κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ της Διοργανώτριας 
Αρχής.      

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

- ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. 
- ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ένσταση.  

- ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ της 
Διοργανώτριας Αρχής. 
 

Γίνεται μνεία ότι κατά της παρούσας απόφασης είναι δυνατή η άσκηση 
έφεσης εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών για τους διαδίκους και πέντε 
(5) εργασίμων ημερών για τον Υπεύθυνο Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης από την 

επομένη της κοινοποίησης της παρούσας.  
 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια 
συνεδρίασή του στις 5 Μαρτίου 2020. 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
  
 
 

Χριστόφορος Μάρκου                                  Στυλιανός Βασιλειάδης 
                   Πρωτοδίκης 


