
Αριθµός Απόφασης 29/2015 

 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

SUPER LEAGUΕ 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 τη γραµµατέα Μαρία Περιστέρη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 8 Ιανουαρίου  2015 

και ώρα 13:00 για να δικάσει την υπόθεση µεταξύ : 

του Αιτούντος : Νικολάου Παναγιωταρά του Βλάσση, επαγγελµατία 

προπονητή, κατοίκου Αθηνών, οδός Μικράς Ασίας αριθµός 41, ο οποίος 

εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Παρασκευά 

Ατλαµάζογλου 

της καθ’ ης : ποδοσφαιρικής ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία : 

«ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η  οποία δεν εµφανίστηκε 

ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, αλλά κατέθεσε το από 8-

1-2015 έγγραφο υπόµνηµα, το οποίο  υπογράφεται από τον Χ. Δάρα, 

πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου της και κατατέθηκε στη Γραµµατεία 

της Επιτροπής µε αριθµό πρωτ. 10/8-1-2015.   

Ο  αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 19-12-2014 αίτησή του που 
κατατέθηκε στη Γραµµατεία της Super League Ελλάδας µε αριθµό 
πρωτοκόλλου 9053/19-12-2015 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω 
δικάσιµο. 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του 
αιτούντος ανέπτυξε τους ισχυρισµούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα 
αναφέρονται σε αυτήν και στο κατατεθέν ενώπιον της Επιτροπής από 8-1-
2015 έγγραφο υπόµνηµά του. 
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    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 παρ. 1 και 2 του Κ.Α.Π. «1. Οι πάσης φύσεως 

διαφορές που ανακύπτουν από την εφαρµογή και ερµηνεία του παρόντος 

Κανονισµού, του Καταστατικού και των εν γένει Κανονισµών της Ε.Π.Ο.  

που ισχύουν για το ποδόσφαιρο και αφορούν επαγγελµατικές ενώσεις, τις 

οµάδες  που µετέχουν στους πάσης φύσεως αγώνες, καθώς και οποιοδήποτε 

πρόσωπο που συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα µε αυτές, ή που 

εµπλέκονται µε οποιονδήποτε τρόπο και ιδιότητα στον χώρο του 

ποδοσφαίρου, επιλύονται από τα αρµόδιο θεσµοθετηµένα ποδοσφαιρικά 

όργανα, που καθορίζονται από το Καταστατικό και τους κανονισµούς της 

Ε.Π.Ο. απαγορευόµενης σε κάθε περίπτωση προσφυγής στα πολιτικά ή 

διοικητικά δικαστήρια. 2. Σε περίπτωση που κατά παράβαση της παρ. 1 του  

παρόντος άρθρου, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο προσφύγει σε πολιτικό ή 

διοικητικό δικαστήριο επιβάλλονται σε βάρος του οι ακόλουθες ποινές από 

την κατά περίπτωση διοργανώτρια ή την Ε.Π.Ο. α) Οµάδα που ασκεί 

προσφυγή αποκλείεται από τους  υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήµατος που 

µετέχει ή θα µετάσχει, µε απόφαση του Δ.Σ. της διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο. 

από την ηµέρα άσκησης της προσφυγής και για όσο χρονικό διάστηµα 

συνεχίζεται η παράβαση. …», ενώ στο αµέσως επόµενο άρθρο (υπ’ αριθ. 36) 

του ιδίου Κανονισµού ορίζεται επί λέξει : «Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 35 του παρόντος, αρµόδιο όργανο για την εκδίκαση διαφορών 
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και την πειθαρχική δικαιοδοσία είναι η Πειθαρχική Επιτροπή 

Επαγγελµατικών Πρωταθληµάτων σε πρώτο βαθµό.»  

Από τον συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων των άρθρων 35 παρ. 1 

και 2 και 36 παρ. 1 του Κ.Α.Π. προκύπτει µε σαφήνεια ότι για την 

περίπτωση της κατά παραβίαση της απαγόρευσης που θεσπίζεται στην παρ. 

1 του άρθρου 35, προσφυγής µίας Π.Α.Ε. στα πολιτικά ή διοικητικά 

δικαστήρια, ο κανονιστικός συντάκτης επεφύλαξε ρητώς την αρµοδιότητα 

για την επιβολή της προβλεπόµενης πειθαρχικής ποινής, ήτοι του 

αποκλεισµού της παραβιάζουσας την ανωτέρω απαγόρευση Π.Α.Ε. από 

τους αγώνες του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει, για το Διοικητικό 

Συµβούλιο της κατά περίπτωση διοργανώτριας αρχής, αφαιρώντας ρητά την 

αρµοδιότητα αυτή από την δικαιοδοσία των  πειθαρχικών επιτροπών.  

Εποµένως  η παρούσα Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή της Super 

League Ελλάδας είναι αναρµόδια να επιληφθεί επί πειθαρχικής υποθέσεως 

αφορώσας παραβίαση του άρθρου 35 του Κ.Α.Π.  και να επιβάλει τις 

προβλεπόµενες από την παρ. 2 του ιδίου άρθρου πειθαρχικές ποινές.  

Με την υπό κρίση αίτηση ζητείται να αποκλειστεί η καθ’ ης ΠΑΕ από 

το πρωτάθληµα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 2014-2015 για 

παραβίαση του άρθρου 35 του Κ.Α.Π. Επαγγελµατικών Πρωταθληµάτων.  

Σύµφωνα όµως µε τις νοµικές σκέψεις που αναπτύχθηκαν στην µείζονα 

σκέψη της παρούσας, η Επιτροπή είναι αναρµόδια για την διερεύνηση µίας 

τέτοιας πειθαρχικής υποθέσεως και την επιβολή της αιτούµενης πειθαρχικής 

κυρώσεως.     

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
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Κηρύσσει αναρµόδια την παρούσα Πρωτοβάθµια Επιτροπή της Super 

League Ελλάδα για την εκδίκαση της υπό κρίση από 19-12-2014 αιτήσεως 

του Νικολάου Παναγιωταρά.  

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε στις 8 Ιανουαρίου  2015. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

 
 


