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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Σπυρίδωνα Ν. Καποδίστρια, Πρωτοδίκη, ο 

οποίος ορίσθηκε από την ΕΠΟ, ως τακτικό πειθαρχικό όργανο, 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 το 

Γραμματέα, Στυλιανό Βασιλειάδη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 24η Μαΐου 2017 και 

ώρα 15:00, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην από 18-05-2017 

Πειθαρχική Δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών 

Αδικημάτων, η οποία διαβιβάστηκε στο παρόν Πρωτοβάθμιο Μονομελές 

Πειθαρχικό Όργανο Super League Ελλάδα, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14847/18-

05-2017 έγγραφο του αρμοδίου οργάνου της Προσωρινής Διοικούσας 

Επιτροπής της Ε.Π.Ο., στρέφεται κατά της Π.Α.Ε. ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908, 

κοινοποιήθηκε, δε, στην τελευταία, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 258/18-05-2017 

διαβιβαστικό έγγραφό μας, και αφορά σε πράξη που προβλέπεται και 

τιμωρείται πειθαρχικώς από τις διατάξεις των άρθρων 1 περ. ε΄ του 

Παρατήματος Α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., 77Α και 78 του Ν. 

2725/1999.  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και 

κατά την εκδίκασή της, η πειθαρχικώς εγκαλούμενη ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 

1908 παραστάθηκε ενώπιον του ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς 

Πειθαρχικού Οργάνου της Super League Ελλάδα δια του πληρεξουσίου 

δικηγόρου της, Δημητρίου Καρπετόπουλου, ο οποίος ανέπτυξε προφορικώς 

τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα 

πρακτικά της δίκης.  

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77Α  παρ. 1 περ. ε΄ του Ν. 

2725/1999, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, εκτός από όσα ειδικά 

ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του ως άνω Νόμου, έχει και την αρμοδιότητα 



να χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του, καθώς 

και το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην  παρ. 3 του άρθρου αυτού. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77Α παρ. 3 του Ν. 2725/1999, 

«3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. 

οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της 

Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που πρoβλέπoνται από τον 

παρόντα νόμο. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων της, 

δεν χορηγεί το ανωτέρω πιστοποιητικό σε περιπτώσεις διαπίστωσης 

σοβαρών ή καθ’ υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, για λόγους που 

αφορούν στο δημόσιο συμφέρον, καθώς και σε περιπτώσεις άρνησης 

παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή. Στο δημόσιο συμφέρον εμπίπτουν 

ιδίως οι οφειλές προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η τήρηση 

των όρων νομιμότητας των διοικήσεων και των μετόχων των Α.Α.Ε., η 

προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των Α.Α.Ε. που 

χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε. Η συνδρομή όρου που 

πλήττει το δημόσιο συμφέρον μνημονεύεται ειδικά στην απόφαση της 

Επιτροπής. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Ν. 2725/1999, με 

τις οποίες προβλέπεται η μη χορήγηση πιστοποιητικού περί τήρησης των 

υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ν. 2725/1999 και αφορούν το 

δημόσιο συμφέρον, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εκδίδει πόρισμα 

ελέγχου πλήρως αιτιολογημένο, το οποίο διαβιβάζει στην οικεία Ομοσπονδία, 

η οποία προκαλεί τον πειθαρχικό έλεγχο της ΑΑΕ ή του ΤΑΑ που υπέπεσε 

στην παράβαση, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα που προβλέπει ποινές 

για τις παραβάσεις αυτές. Οι πειθαρχικές ποινές, που προβλέπονται στο 

πειθαρχικό δίκαιο της Ομοσπονδίας, πρέπει να είναι εσαεί ανάλογες με τη 

βαρύτητα της παράβασης, επιφυλασσομένων σε αντίθετη περίπτωση των 

προβλεπομένων από το ν. 2725/1999 χρηματικών ποινών. Από την 

αγωνιστική περίοδο 2015-2016, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού 

συμμετοχής σε Τ.Α.Α. ή A.A.E. που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του 

άρθρου 77Α του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, απαιτείται η προσκόμιση 

βεβαίωσης εξόφλησης ή διακανονισμού οφειλών των Τ.Α.Α. ή A.A.E. προς: α) 

τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από τη 

Γ.Γ.Α. ή Ο.Τ.Α., τις οποίες χρησιμοποίησαν ως έδρα στο παρελθόν και όταν 

αυτές ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 

6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 όπως ισχύει (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ιδρύματα, 
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κληροδοτήματα), β) το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ 

(Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και γ) το εργαστήριο ντόπινγκ του Ολυμπιακού Αθλητικού 

Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.). Τις ως άνω βεβαιώσεις εκδίδει ο αντίστοιχος 

φορέας και υποχρεούται το Τ.Α.Α. ή A.A.E. να προσκομίσει εμπρόθεσμα και 

νομότυπα ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού το Τ.Α.Α. ή 

Α.Α.Ε. Αν δεν τηρηθούν οι όροι του διακανονισμού εκπίπτει ανάλογα η 

εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο άρθρο 78 του Ν. 2725/1999. Σε 

περίπτωση μη ύπαρξης οφειλής από τους ανωτέρω φορείς, προσκομίζεται 

στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 

εκπροσώπου του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. περί μη οφειλής, με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής». Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 

του ιδίου ως άνω νόμου, «1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. οφείλουν να υποβάλλουν, 

το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής 

περιόδου, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τον προϋπολογισμό 

εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου ισοσκελισμένο και 

θεωρημένο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Οι Α.Α.Ε. μαζί με 

τον προϋπολογισμό υποχρεούνται να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή 

τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους ίσου με το 5% του 

συνόλου των προϋπολογιζόμενων εξόδων και λήξεως της ισχύος της, έξι (6) 

μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Η εγγυητική επιστολή 

επιστρέφεται με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής για τη νέα αγωνιστική 

περίοδο. Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της Α.Α.Ε., που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου και καταπίπτει υπέρ απαιτήσεων κατά σειρά αθλητών, προπονητών ή 

άλλων τρίτων που προκύπτουν από τελεσίδικες απoφάσεις των επιτροπών 

επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95 του παρόντος νόμου ή 

άλλους εκτελεστούς τίτλους, άλλως υπέρ του ειδικού λογαριασμού του 

άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α’) με απόφαση της Επιτροπής 

Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τα ποσά που περιέρχονται στον ως άνω ειδικό 

λογαριασμό διατίθενται ως επιχορήγηση, με απόφαση του Υπουργού 

Πολιτισμού, στον οικείο σύνδεσμο επαγγελματιών αθλητών ή σε 

μεμονωμένους εν ενεργεία ή μη αθλητές που έχουν ανάγκη βοήθειας. Το 

συνολικό ποσό που διατίθεται κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να 



είναι μικρότερο από το 0,25% των εσόδων του ΠΡΟΠΟ, που κατανέμονται 

κατά την παράγραφο 1 του όρθρου 102 του παρόντος νόμου. Με την 

απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να ορίζεται η 

μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ανάλογα με τη βαρύτητα 

της παραβίασης. Aναμόρφωση του προϋπολογισμού επιτρέπεται 

οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική εάν τα έξοδα που προκύπτoυv μετά από 

κάθε μεταγραφική περίοδο υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Στην 

περίπτωση αυτή οι Α.Α.Ε. οφείλουν να υποβάλουν αμέσως, εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών, τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό στην Επιτροπή 

Επαγγελματικού Αθλητισμού μαζί με συμπληρωματική εγγυητική επιστολή, 

ύψους ίσου με το 10% της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων. Σε κάθε 

περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής, εάν αυτό 

συμβεί πριν από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, η Α.Α.Ε. υποχρεούται να 

καταθέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, 

διαφορετικά το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 77 Α του 

παρόντος νόμου ανακαλείται με απόφαση της Επιτροπής. Κατά την πρώτη 

εφαρμογή του νόμου αυτού ο προϋπολογισμός και η αντίστοιχη εγγυητική 

επιστολή κατατίθενται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη της λειτουργίας 

της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το ποσοστό, βάσει του οποίου 

καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής ή της συμπληρωματικής 

εγγυητικής επιστολής της παρούσας παραγράφου, ορίζεται, προκειμένου περί 

Α.Α.Ε. της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, στο είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) του προϋπολογισμού και κατά κατώτατο όριο στις εκατό χιλιάδες 

(100.000) ευρώ. 2. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α υποχρεούνται πριν από την έναρξη 

της αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες 

και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες ομοσπονδίες, τους υπερκείμενους 

συνδέσμους, τους αθλητές τους που απασχολούν ή έχουν απασχoλήσει, τους 

προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια και οι οποίες 

έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής του 

άρθρου 96. 3. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. υποβάλλουν στην Επιτροπή 

Επαγγελματικού Αθλητισμού, στο τέλος κάθε τριμήνου από την έναρξη του 

πρωταθλήματος, αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων 

που πραγματοποίησαν κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Στον Πίνακα 

αυτόν πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένως οι πηγές εσόδων, καθώς και οι 

δαπάνες κατά κατηγορία πραγματοποίησής τους. Ειδικά οι δαπάνες που 
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αφορούν τις τακτικές και έκτακτες παροχές προς τους αθλητές αναλύονται και 

ονομαστικό κατά αθλητή. 4. Η παράβαση των υποχρεώσεων των 

προηγούμενων παραγράφων συνεπάγεται την αφαίρεση των βαθμών μιας (1) 

νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήματος και για όσο χρόνο διαρκεί η 

παράβαση». Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 82 του Ν. 

2725/1999, «Οι ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 78, 80 και 81 του 

παρόντος νόμου επιβάλλονται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο 

επιλαμβάνεται ύστερα από την υποβολή έκθεσης, κατά τη διαδικασία της 

παραγράφου 2 του άρθρου 77Α.» Τέλος, σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ του 

Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., που κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε στη 

συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., την 30η-06-2016 (Νο 

59), «1. Σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού 

“τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο”, της 

παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

που εκδίδεται από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), η 

τελευταία εκδίδει πόρισμα ελέγχου πλήρως αιτιολογημένο και το διαβιβάζει 

στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η Ε.Π.Ο. στην συνέχεια το 

διαβιβάζει στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της Διοργανώτριας Ένωσης, 

εφόσον ακόμη δεν έχουν ενοποιηθεί οι πειθαρχικές Επιτροπές των 

επαγγελματικών Ενώσεων με αυτήν της ΕΠΟ, άλλως, από τον χρόνο που 

αυτό θα συμβεί, θα το διαβιβάζει στην Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. Με 

βάση το ως άνω πόρισμα η υπαίτια Π.Α.Ε. τιμωρείται αποκλειστικά με τις 

παρακάτω ποινές: … ε) Σε περίπτωση μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, 

κατά τους ορισμούς του ν. 2725/1999, που αναφέρεται στο πόρισμα ελέγχου, 

επιβάλλεται χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα 

χιλιάδες (50.000) ευρώ». 

Στην προκείμενη περίπτωση, με την από 18-5-2017 πειθαρχική δίωξη 

του Υπεύθυνου Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων της Ε.Π.Ο., 

απευθυνόμενη στο παρόν Πειθαρχικό Όργανο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη 

σε βάρος της εγκαλούμενης ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 για το γεγονός ότι, με 

την από 11-05-2017 απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, 

ανακλήθηκε το από 08-09-2016 πιστοποιητικό περί τηρήσεως από αυτήν των 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 77Α παρ. 3 του Ν. 2725/1999, 



το οποίο είχε χορηγηθεί στην πειθαρχικώς εγκαλουμένη για τη συμμετοχή της 

στο πρωτάθλημα, λόγω μη συμπληρώσεως από την τελευταία της ολικώς 

καταπεσούσης εγγυητικής επιστολής της, κατ’ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. δ΄ του ως 

άνω Νόμου. Ήτοι, στην πειθαρχικώς εγκαλούμενη ΠΑΕ αποδίδεται η 

πειθαρχική παράβαση των διατάξεων των άρθρου 1 περ. ε΄ του 

Παραρτήματος Α’ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., σε συνδυασμό και με 

εκείνες των άρθρων 77Α και 78 του Ν. 2725/1999. 

Από την εκτίμηση των εγγράφων, που ευρίσκονται εντός του φακέλου 

της δικογραφίας (επισημαίνεται ότι η πειθαρχικώς εγκαλουμένη δεν 

προσκόμισε αποδεικτικά έγγραφα, ούτε επιμελήθηκε της εξετάσεως 

μαρτύρων στο ακροατήριο), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά 

περιστατικά : Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 378/15-05-2017 έγγραφο της 

Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και το απόσπασμα πρακτικού της 

ιδίας ως άνω Επιτροπής της 11ης-05-2017, η τελευταία, με την από 08-09-

2016 απόφασή της, χορήγησε στην εγκαλουμένη το κατ’ άρθρο 77Α παρ. 3 

του Ν. 2725/1999 πιστοποιητικό προς συμμετοχή της στο πρωτάθλημα, αφού 

προηγουμένως, κατέθεσε, μεταξύ άλλων, την υπ’ αριθμ. 8002028932 

εγγυητική επιστολή, ύψους 137.000,00 ευρώ και λήξεως την 31η-12-2017, 

που έχει εκδοθεί υπέρ αυτής (εγκαλουμένης) από την Τράπεζα Eurobank-

Ergasias. Περαιτέρω, με την από 06-04-2017 απόφασή της, η Επιτροπή 

Επαγγελματικού Αθλητισμού διέταξε τη μερική κατάπτωση της εγγυητικής 

αυτής επιστολής, λόγω τελεσιδίκως αναγνωρισμένων οφειλών της 

εγκαλούμενης ΠΑΕ προς τον αθλητή Παύλο Κυριακίδη και τις εταιρείες με τις 

επωνυμίες «PLANET EUROPE MANAGEMENT LTD» και «Α.Κ. 

ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΒΕ.Τ.Τ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», 

συνολικού ύψους 66.500,00 ευρώ. Η κατάπτωση θεωρήθηκε συντελεσθείσα 

από την εις την υπόλογο της επιτροπής διάθεση (περιέλευση) του ποσού 

αυτού, η οποία στην προκειμένη περίπτωση συντελέσθηκε με σχετική εντολή 

της Τράπεζας Eurobank-Ergasias, τη 19η-04-2017. Ακολούθως, η ως άνω 

Επιτροπή, με την υπ’ αριθμ. 317/21-04-2017 επιστολή της, κάλεσε την 

εγκαλουμένη να συμπληρώσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. δ΄ της παρ. 

1 του άρθρου 78 του ως άνω Νόμου, την εγγυητική της επιστολή με νέα 

ισόποση, έως και την 04η-05-2017. Ωστόσο, η Επιτροπή Επαγγελματικού 

Αθλητισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός μεν, ότι η εγκαλουμένη δεν 

προέβη σε συμπλήρωση της εγγυητικής της επιστολής εντός της εκ του 
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Νόμου ταχθείσης σε αυτήν δεκαπενθήμερης προθεσμίας, αλλά ούτε και 

μετέπειτα μέχρι την κατά τα άνω συνεδρίασή της, αφετέρου δε, την ανάγκη 

διασφάλισης της νόμιμης συγκρότησης του διεξαγόμενου πρωταθλήματος, 

διέταξε την ανάκληση του από 08-09-2016 πιστοποιητικού, που χορηγήθηκε 

σε αυτή για τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Super League Ελλάδα. Η 

εν λόγω, δε, απόφαση της Επιτροπής, επέχουσα τη θέση πορίσματος 

ελέγχου, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 77Α παρ. 3 του Ν. 

2725/1999, διαβιβάσθηκε στην Ε.Π.Ο., ενώ μετά και την άσκηση της 

προκείμενης πειθαρχικής διώξεως από Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης 

Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, διαβιβάσθηκε και στο παρόν Όργανο, 

προκειμένου για τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή στην 

εγκαλουμένη των προβλεπόμενων τόσο από τη διάταξη του άρθρου 1 περ. ε΄ 

του Παραρτήματος Α΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο., όσο και από εκείνη του άρθρου 78 

παρ. 4 του Ν. 2725/1999, σε συνδυασμό και με το άρθρο 82 του ιδίου Νόμου, 

πειθαρχικών κυρώσεων. Κατ’ ακολουθίαν δε, των ανωτέρω, εφόσον 

αποδείχθηκε ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική 

παράβαση της μη συμπληρώσεως της μερικώς καταπεσούσης εγγυητικής 

επιστολής της, κατ’ άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 2725/1999 (πρβλ. Επιτροπή 

Εφέσεων της Ε.Π.Ο. 68/2003 ΧρΙδΔ 2004/618, 195/2002 ΧρΙδΔ 2004/808), 

πρέπει να επιβληθούν σε αυτήν οι κάτωθι αναφερόμενες ποινές, και δη : 1) 

χρηματική ποινή, ποσού δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ (άρθρο 1 περ. ε΄ 

του Παραρτήματος Α΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.), καθώς και 2) η ποινή της 

αφαιρέσεως των βαθμών μίας (1) νίκης για κάθε αγώνα Πρωταθλήματος της 

Super League Ελλάδα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και για όσο 

χρόνο διαρκεί η παράβαση, ήτοι από την ανάκληση του χορηγηθέντος σε 

αυτήν από 08-09-2016 πιστοποιητικού, περί τηρήσεως των προβλεπόμενων 

από το άρθρο 77Α του Ν. 2725/1999 υποχρεώσεων, δυνάμει της από 11-05-

2017 αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, και για όσο 

χρόνο διαρκεί η παράβαση (άρθρα 78 παρ. 4 και 82 του Ν. 2725/1999). 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρούσα την πειθαρχικώς εγκαλουμένη. 

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν, με την 



από 18-05-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου 14847/18-05-2017 Πειθαρχική 

Δίωξη του Υπευθύνου Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, 

πειθαρχική παράβαση, που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις του 

άρθρου 1 περ. ε΄ του Παραρτήματος Α’ του Π.Κ., σε συνδυασμό και με τις 

διατάξεις των άρθρων 77Α, 78 και 82 του Ν. 2725/1999. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην Π.Α.Ε. Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 : 1) χρηματική ποινή, 

ποσού δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ (άρθρο 1 περ. ε΄ του 

Παραρτήματος Α΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.), καθώς και 2) την ποινή της 

αφαιρέσεως των βαθμών μίας (1) νίκης για κάθε αγώνα Πρωταθλήματος της 

Super League Ελλάδα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και για όσο 

χρόνο διαρκεί η παράβαση, ήτοι από την ανάκληση του χορηγηθέντος σε 

αυτήν από 08-09-2016 πιστοποιητικού, περί τηρήσεως των προβλεπόμενων 

από το άρθρο 77Α του Ν. 2725/1999 υποχρεώσεων, δυνάμει της από 11-05-

2017 αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, και για όσο 

χρόνο διαρκεί η παράβαση (άρθρα 78 παρ. 4 και 82 του Ν. 2725/1999). 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια 

συνεδρίασή του, τη 02α Ιουνίου 2017. 

O ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Σπυρίδων Καποδίστριας                               Στυλιανός Βασιλειάδης   

         Πρωτοδίκης  

 

 

 


