
Αριθµός Απόφασης 104/2015 

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 

  

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

και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Παναγιώτη 

Παπανότη, Δικηγόρο Αθηνών, ως µέλη και από τον γραµµατέα Στυλιανό 

Βασιλειάδη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 12 Φεβρουαρίου  

2015 και ώρα 13:00 για να δικάσει επί των αναφεροµένων στην από 10-

02-2015 πειθαρχική δίωξη του Υπευθύνου Άσκησης Δίωξης 

Ποδοσφαιρικών Αδικηµάτων της Ε.Π.Ο., η οποία στρέφεται κατά της 

ΠΑΕ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ νοµίµως εκπροσωπουµένης και αφορά 

πειθαρχικώς ελεγχόµενες πράξεις σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 22 του 

Π.Κ. της Ε.Π.Ο. Η εν λόγω Πειθαρχική  Δίωξη υποβλήθηκε σε τούτη την 

Επιτροπή  µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 5857/10-2-2015 διαβιβαστικό έγγραφο 

της Ε.Π.Ο., ακολούθως δε κοινοποιήθηκε στην πειθαρχικώς διωκόµενη 

ΠΑΕ µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 86/10-2-2015 κλήση της Επιτροπής αυτής.  

Κατά την εκφώνηση και εκδίκαση της προκειµένης πειθαρχικής 

υπόθεσης η εγκαλουµένη ΠΑΕ εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο 

δικηγόρο της Αργύριο Λίβα. 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π.Κ. της ΕΠΟ (Προκαθορισµός 

αποτελέσµατος αγώνα για στοιχηµατικούς λόγους) : «1. Οποιοσδήποτε, 

αξιωµατούχος ή εν γένει εµπλεκόµενος στον χώρο του ποδοσφαίρου, 

προσπαθεί ή συµµετέχει σε προσπάθεια προκαθορισµού του    
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αποτελέσµατος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 

τρίτους περιουσιακά οφέλη, µέσω χρηµατικών αποδόσεων από 

στοιχηµατισµό τιµωρείται µε τις ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 22. 

Οι ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά. 2. Εάν υπήρξε 

πράγµατι επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι ανωτέρω ποινές µε 

τριπλασιασµό των χρηµατικών ποινών. 3. Εάν υπαίτια της προσπάθειας ή 

και της επίτευξης των ανωτέρω είναι οµάδα ή αξιωµατούχος της, οι 

χρηµατικές ποινές δεκαπλασιάζονται, η δε οµάδα (ή οµάδες) τιµωρείται 

µε υποβιβασµό. 4. Υπαίτια θεωρείται η οµάδα εφόσον περισσότεροι από 

δύο ποδοσφαιριστές της εµπλέκονται στο ως άνω αδίκηµα.», ενώ 

σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ιδίου Κανονισµού (Επηρεασµός για 

χειραγώγηση αγώνα) : «1. Οποιοσδήποτε αξιωµατούχος ή εν γένει 

εµπλεκόµενος στον χώρο του ποδοσφαίρου, προσπαθεί ή συµµετέχει σε 

προσπάθεια επηρεασµού ή απόπειρας επηρεασµού της έκβασης ή 

αποτελέσµατος αγώνα ή διοργάνωσης µε αντιαθλητικό, ανήθικο ή 

διεφθαρµένο τρόπο τιµωρείται α) µε χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων 

ευρώ (20.000) έως εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000), β) µε δεκαετή 

τουλάχιστον απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν οποιασδήποτε 

δραστηριότητας που σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο και γ) µε δεκαετή 

τουλάχιστον απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους. 2. Σε 

σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηµατικές 

ποινές  διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφ' όρου 

ζωής. 3. Σε περίπτωση που υπαίτια είναι οµάδα θα τιµωρείται µε 

υποβιβασµό και χρηµατική ποινή τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. 

4. Υπαίτια θεωρείται η οµάδα εφόσον περισσότεροι από δύο 

ποδοσφαιριστές της εµπλέκονται στο ως άνω αδίκηµα.» 
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 Από τη διατύπωση των παραπάνω διατάξεων συνάγεται µε 

σαφήνεια ότι αυτές είναι προσανατολισµένες  προς τον πειθαρχικό 

έλεγχο και τον κολασµό πρωτίστως των φυσικών προσώπων που είτε 

προκαθορίζουν το αποτέλεσµα ενός αγώνα για στοιχηµατικούς λόγους, 

είτε συµµετέχουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε χειραγώγηση ενός 

ποδοσφαιρικού αγώνα. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι ο συντάκτης του 

Κανονισµού αγνοεί και θέτει εκτός του ρυθµιστικού και τιµωρητικού 

πλαισίου των παραπάνω δύο άρθρων, τον πειθαρχικό έλεγχο και τον 

κολασµό και των τυχόν εµπλεκόµενων οµάδων. Σύµφωνα όµως µε τους 

ορισµούς που περιέχονται στις υπ’ αριθ. 4 παραγράφους αµφότερων των 

παραπάνω άρθρων, για να θεωρηθεί «υπαίτια» των πράξεων αυτών µία 

οµάδα (ΠΑΕ, εν προκειµένω), θα πρέπει να εµπλέκονται στα σχετικά 

πειθαρχικά αδικήµατα τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές της (κατά τη 

ρητή µάλιστα διατύπωση των διατάξεων αυτών δεν θα αρκούσε για  τη 

θεµελίωση της υπαιτιότητας µίας οµάδας η τυχόν αποδεδειγµένη 

εµπλοκή άλλων -πλην ποδοσφαιριστών- φυσικών προσώπων 

συνδεόµενων µε αυτή π.χ. προπονητή ή άλλου αξιωµατούχου). Από τα 

προεκτεθέντα συνάγεται, κατά  λογική ακολουθία, ότι για να είναι  

νοµικά βάσιµη,  κατά τα άρθρα 20 και 22 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. µια 

πειθαρχική δίωξη σε βάρος µίας ΠΑΕ, απαιτείται να διώκονται 

ταυτοχρόνως (να συν-διώκονται) και τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές 

της, άλλως η δίωξη είναι απορριπτέα ως νοµικά αβάσιµη.      

Στην προκειµένη περίπτωση, ο Υπεύθυνος Άσκησης Δίωξης 

Ποδοσφαιρικών Αδικηµάτων της Ε.Π.Ο. άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά 

της ΠΑΕ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ  για χειραγώγηση ενός ποδοσφαιρικού  

αγώνα  για στοιχηµατικούς λόγους. Η δίωξη αυτή στηρίζεται στην υπ’  
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αριθ.1. 20141130 αναφορά της UEFA - BFDS (“Betting Fraud Detection 

System” = Σύστηµα Ανίχνευσης Στοιχηµατικής Απάτης) και αφορά τον 

αγώνα που διεξήχθη στις 30-11-2014 στο πλαίσιο του πρωταθλήµατος 

Super League Ελλάδα  µεταξύ των οµάδων της διωκόµενης ΠΑΕ και της 

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (φιλοξενούµενη), ο οποίος έληξε µε τέρµατα 0-4 

υπέρ της φιλοξενούµενης οµάδος.   

Συγκεκριµένα  στο υπό κρίση πειθαρχικό κατηγορητήριο 

αναφέρονται επί λέξει τα εξής : «… ο αγώνας που διεξήχθη την 

30/11/2014 µεταξύ της διωκόµενης ΠΑΕ και της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

για το πρωτάθληµα της SUPER LEAGUE Ελλάδα, που έληξε µε νίκη 0-4 

υπέρ της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, θεωρείται ύποπτος και πιθανόν 

χειραγωγηµένος για στοιχηµατικούς λόγους. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται 

στην 1.20141130 αναφορά της UEFA – BFDS, ο ως άνω ποδοσφαιρικός 

αγώνας θεωρείται ύποπτος και πιθανόν χειραγωγηµένος για 

στοιχηµατικούς λόγους, διότι υπήρξε ύποπτος στοιχηµατισµός πριν από 

τον αγώνα υπέρ του ότι η διωκοµένη ΠΑΕ θα έχανε τον αγώνα αυτόν και 

ότι η ήττα της θα ήταν µε διαφορά τουλάχιστον δύο (2) καθαρών 

τερµάτων. Η πρόβλεψη αυτή συνέπεσε µε ύποπτο στοιχηµατισµό πριν από 

τον αγώνα υπέρ του ότι θα επιτυγχάνονταν συνολικά τρία (3) τέρµατα. 

Υπήρξε, επίσης, σηµαντικός ζωντανός στοιχηµατισµός υπέρ του ότι η 

διωκοµένη ΠΑΕ θα έχανε τον αγώνα µε τουλάχιστον δύο (2) ή τρία (3) 

καθαρά τέρµατα, παράλληλα δε ασυνήθιστος ζωντανός στοιχηµατισµός 

υπέρ του ότι ο αγώνας θα περιελάµβανε το λιγότερο τρία (3) τέρµατα. 

Στην ανωτέρω αναφορά αναφέρεται ακόµη ότι στον ύποπτο 

στοιχηµατισµό συνετέλεσε και το γεγονός ότι ο διαιτητής του αγώνα 

Αλέξανδρος Δηµητρόπουλος στις αρχές του δευτέρου ηµιχρόνου  
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κατελόγισε εις βάρος της διωκοµένης ΠΑΕ και υπέρ της ΠΑΕ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ πέναλτυ κατά έναν αµφιλεγόµενο τρόπο και ότι το BFDS 

πιστεύει ως πιθανό ότι η ΠΑΕ ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑ εσκεµµένα έχασε αυτόν 

τον αγώνα µε µια ελάχιστη διαφορά µε το σκοπό της απόκτησης αθέµιτων 

στοιχηµατικών κερδών.» 

Με το περιεχόµενο αυτό η υπό έλεγχο πειθαρχική δίωξη, στο 

βαθµό που στρέφεται µόνον κατά της ανωτέρω ΠΑΕ, χωρίς να στρέφεται 

και κατά δύο τουλάχιστον ποδοσφαιριστών της,  κρίνεται πρωτίστως, 

σύµφωνα µε τις νοµικές σκέψεις που αναπτύχθηκαν πιο πάνω,  ως νοµικά 

αβάσιµη.  

Αλλά και ως προς την ουσιαστική βασιµότητα της υπό έλεγχο 

πειθαρχικής διώξεως είναι λεκτέα τα εξής : Οι περιστάσεις που 

υπογραµµίζονται στην  παραπάνω  αναφορά  της UEFA – BFDS, ήτοι : ο 

«ύποπτος στοιχηµατισµός» πριν από τον αγώνα υπέρ της ήττας της 

διωκοµένης ΠΑΕ µε διαφορά τουλάχιστον δύο (2) καθαρών τερµάτων, ο 

επίσης «ύποπτος στοιχηµατισµός» πριν από τον αγώνα υπέρ του ότι θα 

επιτυγχάνονταν συνολικά τρία (3) τέρµατα, ο «σηµαντικός ζωντανός 

στοιχηµατισµός»  υπέρ του ότι η διωκοµένη ΠΑΕ θα έχανε τον αγώνα µε 

τουλάχιστον δύο (2) ή τρία (3) καθαρά τέρµατα και ο «ασυνήθιστος 

ζωντανός στοιχηµατισµός» υπέρ του ότι ο αγώνας θα περιελάµβανε το 

λιγότερο τρία (3) τέρµατα,  ενδέχεται να  «υποδηλώνουν» («suggest» 

σύµφωνα µε το πρωτότυπο κείµενο που έχει συνταχθεί στην αγγλική 

γλώσσα), ότι οι παίκτες του στοιχήµατος «µπορεί να είχαν προηγούµενη 

γνώση του τελικού αποτελέσµατος» (“bettors may have had prior 

knowledge of the final result” σύµφωνα µε το πρωτότυπο αγγλικό 

κείµενο), αλλά σε καµία περίπτωση δεν παρέχουν την απαιτούµενη 
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για τον σχηµατισµό ασφαλούς δικανικής πεποιθήσεως πλήρη και επαρκή 

απόδειξη περί αυτού και ιδίως περί του ότι η προρρηθείσα  

πιθανολογούµενη γνώση των παικτών του στοιχήµατος  προήλθε από 

πρόσωπα που συνδέονταν  µε την διωκόµενη ΠΑΕ (παράγοντες – 

ποδοσφαιριστές), τα οποία είχαν προαποφασίσει να χειραγωγήσουν την 

εξέλιξη του επίµαχου αγώνα  και να προκαθορίσουν το τελικό 

αποτέλεσµά του για στοιχηµατικούς λόγους. Εξάλλου,  κατά την κρίση 

της Επιτροπής αυτής, εξίσου ισχνή αποδεικτική αξία έχει και το 

διαλαµβανόµενο στο υπό έλεγχο πειθαρχικό κατηγορητήριο περιστατικό 

του καταλογισµού, από τον διαιτητή της αναµέτρησης, στις αρχές του 

δευτέρου ηµιχρόνου, ενός πέναλτι, «κατά έναν αµφιλεγόµενο τρόπο». 

Συνεπώς δεν αποδείχθηκε η τέλεση από την πειθαρχικώς διωκόµενη 

ΠΑΕ των  πειθαρχικών παραβάσεων που της αποδόθηκαν. Μάλιστα, 

λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτατης  πειθαρχικής ποινής που 

προβλέπεται  για την «υπαίτια» των παραπάνω πειθαρχικών 

παραπτωµάτων οµάδα,  ήτοι της ποινής του υποβιβασµού, θα πρέπει η 

απόδειξη της υπαιτιότητάς της να είναι πλήρης και η σχετική δικανική 

πεποίθηση να είναι εδραία και  ακλόνητη. 

Εποµένως, σύµφωνα µε όλα όσα αναπτύχθηκαν πιο πάνω η 

διωκόµενη ΠΑΕ πρέπει να απαλλαγεί της πειθαρχικής κατηγορίας που 

της αποδόθηκε    

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

 Απαλλάσσει την πειθαρχικώς διωκόµενη ΠΑΕ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ 

από τη σε βάρος της αποδιδόµενη πειθαρχική κατηγορία. 
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 Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια  συνεδρίασή 

της στις  12-2-2015. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


