
Αριθμός Απόφασης 170/2015 

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 7 Απριλίου  2015 

και ώρα 14:00 για να δικάσει επί των αναφερομένων στην από 30-3-2015 

πειθαρχική δίωξη του Υπευθύνου Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών 

Αδικημάτων της Ε.Π.Ο., η οποία στρέφεται κατά της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ  

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. 11072/30-3-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Ε.Π.Ο., ακολούθως δε 

κοινοποιήθηκε στην πειθαρχικώς διωκόμενη ΠΑΕ με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

143/31-3-2015 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 τρεις 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 τρεις 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 ΒΕΡΟΙΑ για χειραγώγηση ενός ποδοσφαιρικού  αγώνα  για 

στοιχηματικούς λόγους. Η δίωξη αυτή στηρίζεται στην από 9-2-2015 
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αναφορά της UEFA - BFDS (“Betting Fraud Detection System” = 

Σύστημα Ανίχνευσης Στοιχηματικής Απάτης) και αφορά τον αγώνα που 

διεξήχθη στις 7-2-2015 στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Super League 

Ελλάδα  μεταξύ των ομάδων της διωκόμενης ΠΑΕ και της ΠΑΕ 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (φιλοξενούμενη), ο οποίος έληξε ισόπαλος,  με τέρματα 

1-1.   

Συγκεκριμένα στο υπό κρίση πειθαρχικό κατηγορητήριο 

αναφέρονται επί λέξει τα εξής : «Διώκεται πειθαρχικώς, η παραπάνω 

ΠΑΕ, για αποτυχημένη προσπάθεια χειραγώγησης ποδοσφαιρικού αγώνα 

για στοιχηματικούς λόγους. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην 

20150207 αναφορά της UEFA-BFDS, ο αγώνας που διεξήχθη την 

7/02/2015 μεταξύ της διωκόμενης ΠΑΕ και της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 

ΑΘΗΝΩΝ για το πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE Ελλάδα, που έληξε 

με ισοπαλία 1-1, θεωρείται ύποπτος και πιθανόν έγινε αποτυχημένη 

προσπάθεια χειραγώγησης του  για στοιχηματικούς λόγους. Ειδικότερα, 

στην ανωτέρω  αναφορά της UEFA-BFDS αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι 

«Υπήρξε πολύ ισχυρός και ύποπτος στοιχηματισμός πριν από τον αγώνα 

υπέρ του ότι ο ΓΑΣ Βέροια θα έχανε τον αγώνα. Υπήρξε εξίσου ύποπτος 

ζωντανός στοιχηματισμός υπέρ του ότι ο ΓΑΣ Βέροιας δεν θα κέρδιζε τον 

αγώνα, παράλληλα δε ύποπτος στοιχηματισμός που προέβλεπε ότι 

τουλάχιστον δύο και τρία τέρματα θα επιτυγχάνονταν στο σύνολο. Στις 

ζωντανές στοιχηματικές αγορές παρατηρήθηκε οι αποδόσεις να φτάνουν 

σε ανεξήγητα χαμηλά επίπεδα, που δεν θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν 

από μόνη την αγωνιστική δράση. Ως εκ τούτου, παρόλο που ο 

στοιχηματισμός παρήγαγε ανάμεικτα αποτελέσματα, με ένα μέρος του πιο 

σφοδρού στοιχηματισμού να είναι αποτυχημένος, αυτός ο αγώνας θα  
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πρέπει να αντιμετωπιστεί με ανησυχία, αφού σχεδόν σίγουρα πρόκειται 

για μία αποτυχημένη προσπάθεια χειραγώγησης». Εν όψει των παραπάνω 

δεδομένων πιθανολογείται ότι πρόσωπα που συνδέονται με τη διωκόμενη 

ΠΑΕ (παράγοντες - ποδοσφαιριστές) προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να 

χαλιναγωγήσουν την εξέλιξη του προαναφερόμενου αγώνα για 

στοιχηματικούς λόγους.» 

Με το περιεχόμενο αυτό η υπό έλεγχο πειθαρχική δίωξη, στο 

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

και κατά τριών 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 : α) 

ο «πολύ ισχυρός και ύποπτος  στοιχηματισμός» πριν από τον αγώνα  υπέρ 

του ότι η διωκόμενη ΠΑΕ θα έχανε τον αγώνα, β) ο  «πολύ ύποπτος 

ζωντανός στοιχηματισμός», δηλαδή ο στοιχηματισμός κατά τη διάρκεια 

του αγώνα,  υπέρ της ήττας της διωκομένης ΠΑΕ, γ) ο «περαιτέρω 

ύποπτος ζωντανός στοιχηματισμός» υπέρ του ότι θα επιτυγχάνονταν 

συνολικά τουλάχιστον δύο (2) και τρία (3) τέρματα,  δ) το ότι «αρκετοί 

πράκτορες στοιχημάτων απέσυραν πρόωρα αμφότερες τις αγορές του 

στοιχηματισμού πριν από τον αγώνα και του ζωντανού στοιχηματισμού» 

και ε) η «ύποπτη πρόσφατη προϊστορία» της διωκόμενης ΠΑΕ, σε καμία 

περίπτωση δεν παρέχουν όχι μόνον την απαιτούμενη για τον σχηματισμό 

ασφαλούς δικανικής πεποιθήσεως πλήρη και επαρκή απόδειξη, αλλά ούτε 

και αυτές ακόμη τις επαρκείς ενδείξεις (comfortable satisfaction) που  
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σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 7 του ΠΚ/ΕΠΟ 2014, αρκούν πλέον, για τις 

περιπτώσεις πειθαρχικού ελέγχου υποθέσεων χειραγώγησης ή απόπειρας 

χειραγώγησης αγώνα, δηλαδή 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, στο συμπέρασμα της παραπάνω εκθέσεως, που αποτέλεσε την 

αφορμή για την προκειμένη πειθαρχική δίωξη, υπάρχει η εξής αντίφαση : 

από τη μία πλευρά σημειώνεται ότι  «σε ό,τι αφορά την αγωνιστική δράση, 

αν και δεν υπήρχαν ύποπτα περιστατικά στον αγώνα για να συζητηθούν, 

θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα μαγνητοσκοπημένα καλύτερα στιγμιότυπα 

έδειχναν τον ΓΑΣ Βέροια να δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες για επίτευξη 

τέρματος καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα»,  με άλλα λόγια σημειώνεται 

ότι η ομάδα της διωκόμενης ΠΑΕ επιδίωκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 

αγώνα να φτάσει στη νίκη μέσω της επιτεύξεως τερμάτων και από την 

άλλη πλευρά θεωρεί ότι η διωκόμενη ΠΑΕ είχε για στοιχηματικούς 

λόγους προαποφασίσει να ηττηθεί στον συγκεκριμένο αγώνα.   

  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. 
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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 ΒΕΡΟΙΑ από τη σε 

βάρος της αποδιδόμενη πειθαρχική κατηγορία. 

  

 Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια  

συνεδρίασή της, στις  7-4-2015. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 


