
Αριθµός Απόφασης 65/2015 

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

  

Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και 

τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Παναγιώτη Παπανότη, Δικηγόρο 

Αθηνών - Εισηγητή, ως µέλη και από τη γραµµατέα Μαρία Περιστέρη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 22 Ιανουαρίου 2015 

και ώρα 13:00 για να δικάσει επί των αναφεροµένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

58/20-1-2015 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ  µε την επωνυµία 

«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παράβαση των άρθρων 17 παρ. 2,  21 παρ.3,4  

και  33 παρ. 3 του Κ.Α.Π. της ΕΠΟ. 

Η εγκαλουµένη, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως, δεν 

εµφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 2 του ισχύοντος Δικονοµικού 

Κανονισµού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών της Ε.Π.Ο.,  ο οποίος κατά 

τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του ιδίου Κανονισµού εφαρµόζεται και ενώπιον 

της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League, η επίδοση κάθε διαδικαστικού 

εγγράφου γίνεται µέσω τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (FAX) και θεωρείται 

ότι συντελέστηκε µε την σήµανση  του τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος ότι 

το έγγραφο διαβιβάστηκε στο αντίστοιχο µηχάνηµα εκείνου προς τον οποίον 

απευθύνεται. Περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ιδίου ως άνω  
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2η σελίδα της υπ’αρθµ. 65/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

Δικονοµικού Κανονισµού, αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν 

εµφανιστούν οι διάδικοι ή εµφανιστούν αλλά δεν συµµετάσχουν κανονικά, 

συζήτηση της υπόθεσης διεξάγεται χωρίς την παρουσία τους, αφού 

προηγουµένως διαπιστωθεί η νόµιµη κλήτευσή τους.    

Στην προκειµένη περίπτωση από την υπάρχουσα εντός της 

δικογραφίας έγγραφη αναφορά αποστολής FAX, η οποία τυπώθηκε από το 

τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα της γραµµατείας της Πειθαρχικής Επιτροπής, 

προκύπτουν τα εξής : στις 20-1-2015, από την ώρα 17:52 και για ένα (1) 

λεπτό και 40΄΄  απεστάλη επιτυχώς (βλ. αγγλική ένδειξη ΟΚ), από το 

τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα της γραµµατείας του εν λόγω δικαιοδοτικού 

οργάνου, στον αριθµό FAX 02421066128 της εγκαλουµένης ΠΑΕ ΝΙΚΗ 

ΒΟΛΟΥ, η αποτελούµενη από τέσσαρες (4) σελίδες υπ’ αριθ. πρωτ. 58/20-

1-2015 κλήση για  απολογία, µε τα συνηµµένα και συγκοινοποιούµενα µε 

την κλήση αυτή δύο (2) έγγραφα της Super League. Εποµένως, σύµφωνα µε 

τα προεκτεθέντα, η κλήτευση της εγκαλούµενης είναι νόµιµη και πρέπει η 

υπόθεση να συζητηθεί χωρίς την παρουσία, ήτοι ερήµην αυτής.  

Η προκειµένη πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε αυτεπαγγέλτως κατ’ 

άρθρο 8 παρ. 1 του ανωτέρω Δικονοµικού Κανονισµού Λειτουργίας 

Πειθαρχικών Επιτροπών της Ε.Π.Ο. κατόπιν αποστολής προς την  παρούσα 

Επιτροπή του υπ’ αριθ. πρωτ. 703/20-1-2015 εγγράφου του Γενικού 

Διευθυντή της Super League Ελλάδα (αριθ. πρωτ. Πρωτοβάθµιας 

Πειθαρχικής Επιτροπής Super League Ελλάδα 57/20-1-2015), το οποίο είχε 

επί λέξει το εξής περιεχόµενο :  
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3η σελίδα της υπ’αρθµ. 65/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

«Κύριε Πρόεδρε, Σε συνέχεια του από 226/08.01.2015  εγγράφου µας, σας  

ενηµερώνουµε ότι ο αγώνας της ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ της 

21.12.2014 καθώς και το σύνολο των αγώνων της εν λόγω ΠΑΕ από τότε 

µέχρι και σήµερα δεν έλαβαν χώρα λόγω των συνηµµένων στην παρούσα 

αποφάσεων του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο. και των 

συναφών επίσης συνηµµένων δηλώσεων των ποδοσφαιριστών Χαρίλαου 

Παππά και Δηµητρίου Σαµαρά. Μετά ταύτα, παρακαλούµε για τις ενέργειες 

σας και ζητούµε όπως στο κείµενο της αποφάσεώς σας (αν µε αυτή 

διαταχθεί η εφεξής µη διεξαγωγή των αγώνων της εν λόγω ΠΑΕ βάση του 

Άρθρου 21 παρ. 10 σε συνδυασµό µε το Άρθρο 33 παρ. 3 του Κ.Α.Π.) 

οριστεί ρητά  η αποχώρηση της εν λόγω ΠΑΕ από το σύστηµα Κεντρικής 

Διαχείρισης Τηλεοπτικών Δικαιωµάτων που ισχύει στο Συνεταιρισµό.»  

 Στο άρθρο 4 παρ. 1 του Κ.Α.Π. ορίζεται : «Η συµµετοχή των οµάδων 

στα πρωταθλήµατα του άρθρου 3, και σε όλους τους αγώνες τους είναι 

υποχρεωτική, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται από τις προκηρύξεις 

τους. Στην περίπτωση που δεν τηρείται αυτή η υποχρέωση, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που, κατά περίπτωση, ορίζονται από τον παρόντα Κανονισµό.» 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 2 του Κ.Α.Π.  «Οµάδα που 

δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή 

αποχωρήσει από το πρωτάθληµα ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο µε 

λιγότερους του ελάχιστου επιτρεποµένου ορίου ποδοσφαιριστές για την 

έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρα βίας, εκτός από την 

καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, τιµωρείται µε απώλεια του αγώνα και 

χρηµατική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες  
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SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

(40.000) ευρώ.», ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 3 εδ α΄ και 4 του ιδίου 

Κανονισµού «Αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε µε υπαιτιότητα της 

µίας ή και των δύο οµάδων,  προσµετράται  για την έκτιση ποινών µόνον της 

ανυπαίτιας  οµάδας και τιµωρείται ως εξής : α) µε απώλεια του αγώνα και 

χρηµατική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες 

(40.000) ευρώ αν ο αγώνας δεν αρχίσει. Οι λόγοι για τους οποίους µια οµάδα 

θεωρείται υπαίτια για την µαταίωση αγώνα ενδεικτικά είναι : αα) 

Παρουσίαση  στον αγνωστικό χώρο µετά την καθορισµένη, από τη 

διοργανώτρια ώρα έναρξης του αγώνα…. 4. Σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 

3 του παρόντος άρθρου, η υπαίτια οµάδα θεωρείται ότι ηττήθηκε µε τέρµατα 

0-3, εκτός αν το αποτέλεσµα ευνοεί την ανυπαίτια οµάδα, οπότε υπολογίζεται 

το αποτέλεσµα που πραγµατικά σηµειώθηκε, µέχρι τη διακοπή ή την 

αποχώρηση». Εφόσον η «παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο µετά την 

καθορισµένη ώρα έναρξης» συγκαταλέγεται, µεταξύ άλλων, στην ανωτέρω 

ενδεικτική παράθεση των περιπτώσεων υπαίτιας µαταίωσης (µη τέλεσης) 

ενός αγώνα, πρέπει  κατά µείζονα λόγο  να γίνει δεκτό ότι τέτοια περίπτωση 

αποτελεί αναµφίβολα και η µηδέποτε εµφάνιση µίας οµάδας στον αγωνιστικό 

χώρο, κατόπιν δηλώσεώς της περί αποχωρήσεώς της από το οικείο 

πρωτάθληµα.   

 Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρ. 3 του Κ.Α.Π. «Οµάδα που 

µετέχει στα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα και δεν κατέρχεται να αγωνιστεί, 

µετά από τελεσίδικη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής ή από απόφαση 

του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου, σε τρεις συνολικά αγώνες της ίδιας  
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5η σελίδα της υπ’αρθµ. 65/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι αποχώρησε µε τη θέλησή της, δεν 

µπορεί να επανέλθει στο πρωτάθληµα αυτό και υποβιβάζεται στην αµέσως  

κατώτερη κατηγορία καταλαµβάνοντας την τελευταία θέση του οικείου 

βαθµολογικού πίνακα µε αρνητική βαθµολογία µείον έξι (-6) βαθµών. Ως µη 

κάθοδος σ’  αγώνα θεωρείται, πέραν των αναφεροµένων στην παρ. 2 του 

άρθρου 17 του παρόντος περιπτώσεων και κάθε άλλη περίπτωση που ένας 

αγώνας δεν τελείται από υπαιτιότητα µίας οµάδας.»   

Εξάλλου, σύµφωνα µε τις παρ. 2. και 3 του άρθρου 7 του Κ.Α.Π. «Η 

προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύµβασης προσχώρησης µεταξύ 

της διοργανώτριας και των οµάδων που µετέχουν στο οικείο πρωτάθληµα. 

Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η σύµβαση. Η αποδοχή της µε 

επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 

3. α) Για να συµµετάσχει µια οµάδα σε πρωτάθληµα, πρέπει να δηλώσει µε 

έγγραφό της, µέσα στην ταχθείσα από την προκήρυξη προθεσµία, την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης (δήλωση συµµετοχής), 

διαφορετικά αποκλείεται του πρωταθλήµατος µε απόφαση του Δ.Σ. της 

διοργανώτριας και την  θέση της καταλαµβάνει η πρώτη στον βαθµολογικό 

πίνακα της αµέσως κατώτερης κατηγορίας, σύµφωνα, µε τη διάταξη της παρ. 

4 β του άρθρου 27 του παρόντος Κανονισµού. β) Η οµάδα που αποκλείεται 

στην περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία και 

καταλαµβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθµολογικού πίνακα και 

δικαιούται συµµετοχής στο πρωτάθληµα της κατώτερης κατηγορίας της ίδιας 

αγωνιστικής περιόδου.», ενώ σύµφωνα µε την παρ. 8 του ιδίου άρθρου (7) 

του Κ.Α.Π. «Οι  διοργανώτριες των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων µε τις  
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6η σελίδα της υπ’αρθµ. 65/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

προκηρύξεις τους δύνανται να καθορίζουν την υποχρεωτικότητα  

προσχώρησης σε εν ισχύ  συµβάσεις κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών  

δικαιωµάτων (και τις σχετικές µε αυτή συνοδευτικές – υποστηρικτικές 

συµβάσεις)» υπό τις δύο ρητά καθοριζόµενες στη διάταξη αυτή 

προϋποθέσεις.   

Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 2 εδ. α΄ της Προκήρυξης του 

πρωταθλήµατος Super League Ελλάδα - αγωνιστική περίοδος 2014 -2015 – 

«Η προκήρυξη µε µόνη την υπογραφή της από την Π.Α.Ε. αποτελεί σύµβαση 

ανεπιφύλακτης προσχώρησης της Π.Α.Ε. στους αγωνιστικούς, εµπορικούς 

και χορηγικούς όρους της παρούσας και στις αντίστοιχες διατάξεις και 

κανονισµούς. Οποιαδήποτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει γραφεί και 

ουδεµία ισχύ έχει ενώπιον της διοργανώτριας, των οργάνων αυτής, ή τρίτου, 

ενώ παράλληλα θα επισύρει - µεταξύ άλλων - και τις κυρώσεις που 

προβλέπονται στην περίπτωση αυτή από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.», 

ενώ στην παρ. 4 του άρθρου 10 της ίδιας Προκήρυξης ορίζεται : «Σε 

περίπτωση που στη “Super League Ελλάδα” ισχύει, κατά την έναρξη του 

πρωταθλήµατος 2014-15 σύστηµα κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών 

δικαιωµάτων  για τουλάχιστον τα 2/3 των Π.Α.Ε. –µελών της “Super League 

Ελλάδα”, απαραίτητη προϋπόθεση προβιβασµού από τη Football League στη 

“Super League Ελλάδα” και συµµετοχής στο Πρωτάθληµα “Super League 

ΟΠΑΠ” 2014-15 είναι η υποχρεωτική και ανεπιφύλακτη προσχώρηση κάθε 

προβιβαζόµενης Π.Α.Ε. στο εν λόγω σύστηµα συµβάσεων κεντρικής 

διαχείρισης τηλεοπτικών και συναφών δικαιωµάτων. Η ως άνω πρόβλεψη 

ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα των προβιβαζόµενων ΠΑΕ από το  
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ως άνω σύστηµα συµβάσεων κεντρικής διαχείρισης, όπως αυτά κατανέµονται 

από τη “Super League Ελλάδα” ανέρχονται σε τουλάχιστον 70% του ποσού  

των εσόδων της ΠΑΕ που λαµβάνει τα χαµηλότερα έσοδα εκ των λοιπών 

Π.Α.Ε. της οικείας διοργάνωσης, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα  ορίζονται στο 

Άρθρο 7 παρ. 8 του Κ.Α.Π.» 

Στις παραπάνω διατάξεις του Κ.Α.Π. και της Προκηρύξεως του 

τρέχοντος πρωταθλήµατος προβλέπεται ρητά ότι απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη συµµετοχή µίας ΠΑΕ στο πρωτάθληµα  είναι η δια της δηλώσεως 

συµµετοχής της, ανεπιφύλακτη προσχώρηση και στην τυχόν υπάρχουσα 

σύµβαση κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών ή  άλλης φύσεως εµπορικών 

δικαιωµάτων. Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών,  κατά την κρίση 

της Επιτροπής, συνάγεται ότι εφόσον µία ΠΑΕ αποκλείεται από τη 

συµµετοχή της σε ένα εν εξελίξει ευρισκόµενο πρωτάθληµα, στο οποίο 

µετείχε κανονικά έως ενός χρονικού σηµείου, αποκλείεται εφεξής και για το 

µέλλον και από το τυχόν υφιστάµενο και ισχύον σύστηµα κεντρικής 

διαχείρισης τηλεοπτικών ή οιασδήποτε άλλης φύσεως εµπορικών 

δικαιωµάτων.     

Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα έγγραφα που βρίσκονται εντός του 

φακέλου της προκειµένης δικογραφίας απεδείχθησαν τα εξής περιστατικά : 

Στις 24-11-2014 και 1-12-2014 κατατέθηκαν στον πρωτόκολλο της Super 

League Ελλάδα αντιστοίχως : α) η από 23-11-2014 δήλωση του επαγγελµατία 

ποδοσφαιριστή Δηµητρίου Σαµαρά, η οποία έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου  

8147 και είχε επί λέξει το εξής περιεχόµενο : «Δια της παρούσης Σας δηλώνω  
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ότι συναινώ στη µη εκτέλεση της υπ’ αριθ. 205/11-11-2014 απόφασης του 

ΤΔΔ της ΕΠΟ ως την Παρασκευή 19.12.2014 και ώρα 10:00 π.µ., 

ηµεροχρονολογία και ώρα κατά τις οποίες έχει συµφωνηθεί µερική εξόφληση 

οφειλοµένων σε εµένα από την ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ.» και β) η από 24-11- 

2014 δήλωση του επαγγελµατία ποδοσφαιριστή Χαρίλαου Παππά, η οποία 

έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου  8369 και είχε επί λέξει το εξής περιεχόµενο : 

«Δια της παρούσης Σας δηλώνω ότι συναινώ στη µη εκτέλεση της υπ’ αριθ. 

208/18-11-2014 απόφασης του ΤΔΔ της ΕΠΟ ως την Παρασκευή 19.12.2014 

και ώρα 10:00 π.µ., ηµεροχρονολογία και ώρα κατά τις οποίες έχει 

συµφωνηθεί µερική εξόφληση οφειλοµένων σε εµένα από την ΠΑΕ ΝΙΚΗ 

ΒΟΛΟΥ.» (πρόκειται για τις δύο δηλώσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 

τούτη µε το ανωτέρω αναφερθέν υπ’ αριθ. 703/20-1-2015 έγγραφο του 

Γενικού Διευθυντή της Super League Ελλάδα). Σηµειωτέον ότι µε τις δύο 

παραπάνω αποφάσεις του, το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο. είχε 

ενεργοποιήσει τις σε βάρος της εγκαλούµενης Π.Α.Ε. επιβληθείσες ποινές, 

δυνάµει των προγενεστέρως εκδοθεισών για έκαστο εκ των ανωτέρω 

ποδοσφαιριστών,  υπ’ αριθ. 162/2014 και 169/2014 αποφάσεών του 

αντιστοίχως, ήτοι : 1) την ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ του αντιπάλου 

για όλους τους  αγώνες από τις ηµεροµηνίες που δηµοσιεύθηκαν οι 

αποφάσεις αυτές (205/2014 και 208/2014) έως την πλήρη και ολοσχερή 

εξόφλησή τους και 2) την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθµών.    

Εν συνεχεία υποβλήθηκε προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Super League 

Ελλάδα η από 19-12-2014 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 4548 επιστολή του 

Ανδρέα Πάτση, µεγαλοµετόχου της εγκαλουµένης Π.Α.Ε., ελλείψει Δ.Σ.  
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αυτής, το οποίο στο µεταξύ είχε παραιτηθεί, όπως προκύπτει από την εν λόγω 

επιστολή, η οποία κατέληγε ως εξής : «Κατόπιν τούτου, έχοντας το  

πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών της Π.Α.Ε. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, δηλώνω την 

αποχώρηση της οµάδας από το πρωτάθληµα SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ 2014-

2015». Αποτέλεσµα τόσο των δηλώσεων των δύο (2) παραπάνω 

ποδοσφαιριστών περί ενεργοποίησης από 19-12-2014 και εφεξής, της 

εκτέλεσης των επιβληθεισών σε βάρος της εγκαλουµένης ανωτέρω ποινών, 

όσο και της ανωτέρω από 19-12-2014 δηλώσεως του µεγαλοµετόχου της περί 

αποχωρήσεώς της από το πρωτάθληµα, ήταν να µην  εµφανιστεί η 

ποδοσφαιρική οµάδα της εγκαλουµένης Π.Α.Ε. κατά τις παρακάτω ηµέρες 

και ώρες στα αντίστοιχα γήπεδα και εν τέλει να µην τελεσθούν οι παρακάτω 

πέντε (5) αγώνες του Πρωταθλήµατος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ για την 

τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2014-2015), ήτοι :   

α) Ο αγώνας µεταξύ των ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 

που είχε ορισθεί να διεξαχθεί στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής ηµέρας στις 

21-12-2014 και ώρα 17: 15 στο ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ. 

β)   Ο αγώνας µεταξύ των ΠΑΕ ΟΦΗ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  που είχε 

ορισθεί να διεξαχθεί στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής ηµέρας στις 3-1-

2015 και ώρα 15:00 στο γήπεδο «Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ». 

γ) Ο αγώνας µεταξύ των  ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 

που είχε ορισθεί να διεξαχθεί στο πλαίσιο της αναβληθείσας  11ης 

αγωνιστικής ηµέρας στις 11-1-2015 και ώρα 17: 15 στο ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ. 
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10η σελίδα της υπ’αρθµ. 65/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -
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δ) Ο αγώνας µεταξύ των ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ που 

είχε ορισθεί να διεξαχθεί στο πλαίσιο της  18ης αγωνιστικής ηµέρας στις 15-

1-2015 και ώρα 19: 30 στο ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ. 

Και ε) Ο αγώνας µεταξύ των ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 

που είχε ορισθεί να διεξαχθεί στο πλαίσιο της  19ης αγωνιστικής ηµέρας 

στις 18-1-2015 και ώρα 17: 15 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. 

Εποµένως, µε βάση τις διατάξεις του ΚΑΠ  και τις νοµικές σκέψεις 

που παρατίθενται ανωτέρω στη µείζονα σκέψη της παρούσας, πρέπει να 

γίνουν δεκτά τα εξής :  

α) ότι οι προαναφερθέντες πέντε (5) αγώνες δεν τελέστηκαν µε 

υπαιτιότητα της εγκαλούµενης ΠΑΕ, η οποία,  πρέπει να θεωρηθεί,  ότι τους 

απώλεσε µε τέρµατα 0-3 σε βάρος της,  

β) ότι λόγω µη καθόδου της για να αγωνιστεί στους παραπάνω πέντε 

(5) συνεχείς αγώνες, ήτοι σε περισσότερους από τρεις (3) αγώνες της ίδιας 

αγωνιστικής περιόδου, πρέπει να θεωρηθεί, κατ’ άρθρο 33 παρ. 3 του ΚΑΠ, 

ότι η εγκαλουµένη ΠΑΕ αποχώρησε  από το Πρωτάθληµα της  SUPER 

LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ (αγωνιστική περίοδος 2014-2015), στο οποίο δεν 

δύναται να επανέλθει,  να αποκλειστεί εφεξής από τους υπόλοιπους αγώνες 

του εν λόγω Πρωταθλήµατος και να  υποβιβαστεί στην αµέσως κατώτερη 

κατηγορία καταλαµβάνοντας την τελευταία θέση του οικείου βαθµολογικού 

πίνακα µε αρνητική βαθµολογία µείον έξι (-6) βαθµών και   

γ) να επιβληθεί στην εγκαλουµένη ΠΑΕ η χρηµατική ποινή που 

αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας, καθώς και η  καταβολή κάθε  
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11η σελίδα της υπ’αρθµ. 65/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -
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σχετικής δαπάνης που προέκυψε από την µη τέλεση των παραπάνω πέντε 

(5) αγώνων. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Δικάζει ερήµην της εγκαλουµένης.   

Δέχεται ότι µε υπαιτιότητα  της εγκαλουµένης ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 

δεν τελέστηκαν οι παρακάτω πέντε (5) ποδοσφαιρικοί αγώνες του 

Πρωταθλήµατος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ (αγωνιστική περίοδος 2014-

2015), ήτοι :  

α) Ο αγώνας µεταξύ των ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 

που είχε ορισθεί να διεξαχθεί στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής ηµέρας στις 

21-12-2014 και ώρα 17: 15 στο ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ. 

β)   Ο αγώνας µεταξύ των ΠΑΕ ΟΦΗ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  που είχε 

ορισθεί να διεξαχθεί στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής ηµέρας στις 3-1-

2015 και ώρα 15:00 στο γήπεδο «Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ». 

γ) Ο αγώνας µεταξύ των  ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 

που είχε ορισθεί να διεξαχθεί στο πλαίσιο της αναβληθείσας  11ης 

αγωνιστικής ηµέρας στις 11-1-2015 και ώρα 17: 15 στο ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ. 

δ) Ο αγώνας µεταξύ των ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ που 

είχε ορισθεί να διεξαχθεί στο πλαίσιο της  18ης αγωνιστικής ηµέρας στις 15-

1-2015 και ώρα 19: 30 στο ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ. 

ε) Ο αγώνας µεταξύ των ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ που 

είχε ορισθεί να διεξαχθεί στο πλαίσιο της  19ης αγωνιστικής ηµέρας στις 18-

1-2015 και ώρα 17: 15 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. 
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12η σελίδα της υπ’ αρθµ. 65/2015 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -
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Θεωρεί ότι σε όλους τους ανωτέρω πέντε (5) αγώνες η εγκαλουµένη 

ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ηττήθηκε µε τέρµατα 0-3 ή 3-0 αντιστοίχως, 

αναλόγως µε το αν ήταν γηπεδούχος ή φιλοξενούµενη.  

Θεωρεί ότι η εγκαλουµένη ΠΑΕ, λόγω µη καθόδου της να αγωνιστεί 

στους παραπάνω πέντε (5) συνεχείς αγώνες, κατά άρθρο 33 παρ. 3 του ΚΑΠ 

αποχώρησε  από το Πρωτάθληµα της  SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

(αγωνιστική περίοδος 2014-2015) στο οποίο δεν δύναται να επανέλθει, 

αποκλειόµενη εφεξής από τους υπόλοιπους αγώνες του εν λόγω 

Πρωταθλήµατος και ότι υποβιβάζεται στην αµέσως κατώτερη κατηγορία 

καταλαµβάνοντας την τελευταία θέση του οικείου βαθµολογικού πίνακα µε 

αρνητική βαθµολογία µείον έξι (-6) βαθµών. 

Επιβάλλει στην εγκαλουµένη ΠΑΕ χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων 

(10.000,00) ευρώ. 

Επιβάλλει σε βάρος της εγκαλουµένης ΠΑΕ την καταβολή κάθε 

σχετικής δαπάνης που προέκυψε από την µη τέλεση των παραπάνω πέντε 

(5) αγώνων.  

  Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια  συνεδρίασή 

της στις  22-1-2015. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 


