
Αριθμός Απόθαζης 205/2011 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ    

 

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν  

ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε - Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε, Γηθεγόξν Αζελώλ, 

σο κέιε θαη από ην γξακκαηέα ηπιηαλό Βαζηιεηάδε. 

πλεδξίαζε  δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηεο ζηηο 20 Ινπιίνπ 2011 θαη ώξα 

16:00 γηα λα δηθάζεη επί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο από 12 θαη 15-07-2011 

πεηζαξρηθέο δηώμεηο ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο νη νπνίεο  

θνηλνπνηήζεθαλ κε ηηο ππ΄ αξηζκ. πξσηνθ. 220/13-7-2011 θαη 223/15-7-2011 

θιήζεηο θαηά ηεο ΠΑΔ ΝΔΑ ΚΑΒΑΛΑ, ηνπ θαη’ νπζίαλ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. 

θαη κεγαινκεηόρνπ απηήο  Υξπζόζηνκνπ Φσκηάδε θαη ηνπ Πξνπνλεηή απηήο 

Ισάλλε Παπαθώζηα.   

Η ΠΑΔ ΝΔΑ ΚΑΒΑΛΑ εθπξνζσπήζεθε από ηνπο πιεξεμνύζηνπο 

δηθεγόξνπο ηεο Υξήζην ηάζε, Υξήζην Μπισλόπνπιν, Αξγύξην Λίβα θαη 

Ισάλλε Μνξνδίλε. 

Ο Ισάλλεο Παπαθώζηαο παξαζηάζεθε κε ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ 

Παλαγηώηε Βαζηιαθόπνπιν.  

Ο Υξπζόζηνκνο Φσκηάδεο δελ παξαζηάζεθε νύηε εθπξνζσπήζεθε από 

πιεξεμνύζην δηθεγόξν. 

  

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Δλώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηαβηβάζηεθαλ από ηνλ πνδνζθαηξηθό 

Δηζαγγειέα ηεο ΔΠΟ α) ε από 12-7-2011 πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ησλ i)  Ισάλλε 

Π. Παπαθώζηα πξνπνλεηή ηεο ΠΑΔ ΚΑΒΑΛΑ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από  

20-1-2009 έσο θαη 14-11-2009 θαη ii) ηεο ΠΑΔ ΚΑΒΑΛΑ λνκίκσο 

εθπξνζσπνπκέλεο θαη β) ε από 15-7-2011 πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ησλ i)   
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Υξπζόζηνκνπ (Μάθε) Φσκηάδε σο θαη’ νπζία πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη 

κεγαινκεηόρνπ ηεο ΠΑΔ ΚΑΒΑΛΑ  θαη ii) ηεο ΠΑΔ ΚΑΒΑΛΑ λνκίκσο 

εθπξνζσπνπκέλεο. Καη’ άξζξν 246 Κ.Πνι.Γ. νη δύν απηέο πεηζαξρηθέο δηώμεηο 

πξέπεη, γηα ηελ νηθνλνκία ηεο δηαδηθαζίαο, λα ελσζνύλ  θαη λα ζπλεθδηθαζζνύλ 

δεδνκέλεο ηεο πξνθαλνύο ζπλάθεηάο ηνπο, ε νπνία ζπλάγεηαη από ην γεγνλόο 

όηη ακθόηεξεο αθνξνύλ ηνπο ίδηνπο πνδνζθαηξηθνύο αγώλεο θαη  ζηξέθνληαη 

θαηά ηνπ ίδηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ (ΠΑΔ ΚΑΒΑΛΑ).  

Ακέζσο κεηά ηελ εθθώλεζε ηεο ππνζέζεσο εκθαλίζηεθε ν δηθεγόξνο 

Ισάλλεο Μνξνδίλεο ν νπνίνο δήισζε όηη εθπξνζσπεί ηνλ εθ ησλ εγθαινπκέλσλ  

Υξπζόζηνκν (Μάθε) Φσκηάδε, ρσξίο όκσο λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή έγγξαθε 

πιεξεμνπζηόηεηα κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ελ ιόγσ 

εγθαινπκέλνπ. Καηόπηλ απηνύ ε Δπηηξνπή δελ δέρζεθε ηελ δηα πιεξεμνπζίνπ 

παξάζηαζε ηνπ  εθ ησλ εγθαινπκέλσλ  Υξπζόζηνκνπ (Μάθε) Φσκηάδε θαη 

πξνρώξεζε ζηε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο εξήκελ ηνπ ελ ιόγσ εγθαινπκέλνπ.   

Πξν ηεο ελάξμεσο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο νη εγθαινύκελνη (πιελ 

ηνπ Ι. Παπαθώζηα, ν νπνίνο, θαηά ξεηή δήισζε ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ 

ηνπ ζηεξείην ελλόκνπ ζπκθέξνληνο πξνο ππνβνιή ηνπ παξαθάησ ηζρπξηζκνύ - 

ελζηάζεσο), ηόζν πξνθνξηθώο, όζν θαη εγγξάθσο, εγρεηξίδνληαο ζρεηηθό 

ζεκείσκα  πνπ θαηαρσξίζηεθε ζηα ηαπηάξηζκα κε ηελ παξνύζα πξαθηηθά, αιιά 

ε εθ ησλ εγθαινπκέλσλ ΠΑΔ ΚΑΒΑΛΑ θαη κε ην από 25-7-2011 ππόκλεκά 

ηεο πνπ θαηεηέζε κεηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππνζέζεσο, πξνέβαιιαλ έλζηαζε 

αθπξόηεηαο ηεο  πξνθεηκέλεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, γηα ην ιόγν όηη ν 

αζθήζαο ηελ πεηζαξρηθή δίσμε πνδνζθαηξηθόο εηζαγγειέαο ηεο ΔΠΟ 

παξαβηάδνληαο ην άξζξν 5 παξ. 10 ηνπ Ν. 2225/1994, έθαλε ρξήζε, κεηαμύ 

άιισλ, θαη ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ηειεθσληθώλ επηθνηλσληώλ πνπ 

πξνέθπςαλ  θαηόπηλ ηεο άξζεσο ηνπ ζρεηηθνύ απνξξήηνπ θαη ηεο ερεηηθήο  

θαηαγξαθήο ησλ ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ από ηελ Δζληθή Τπεξεζία 

Πιεξνθνξηώλ, δπλάκεη  ηνπ ππ’ αξηζ. 172/2011 βνπιεύκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ  
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Πιεκκειεηνδηθώλ Αζελώλ, ην νπνίν δηνξζώζεθε κε ην ππ’ αξηζ. 222/2011 

βνύιεπκα ηνπ ηδίνπ δηθαζηηθνύ ζπκβνπιίνπ, αιιά   θαη ησλ ππ’ αξηζ. 334/2011, 

614/2011, 771/2011 θαη 772/2011 βνπιεπκάησλ επίζεο ηνπ πκβνπιίνπ 

Πιεκκειεηνδηθώλ Αζελώλ.   

 Σν άξζξν 5 παξ. 10 ηνπ Ν. 2225/1994 έρεη επί ιέμεη σο εμήο : «Σν 

πεξηερόκελν ηεο αληαπόθξηζεο ή επηθνηλσλίαο, ην νπνίν έγηλε γλσζηό ιόγσ ηεο 

άξζεο ηνπ απνξξήηνπ, θαζώο θαη θάζε άιιν ζρεηηθό κε απηή ζηνηρείν 

απαγνξεύεηαη, κε πνηλή αθπξόηεηαο, λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα ιεθζεί ππόςε 

σο άκεζε ή έκκεζε απόδεημε ζε άιιε πνηληθή, πνιηηηθή, δηνηθεηηθή θαη 

πεηζαξρηθή δίθε θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ζθνπό δηαθνξεηηθό από εθείλνλ 

πνπ είρε θαζνξηζζεί κε ηε δηάηαμε. Καη' εμαίξεζε ε αξρή πνπ εμέδσζε ηε 

δηάηαμε κπνξεί, θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, λα επηηξέςεη κε λεόηεξε 

δηάηαμή ηεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη λα ιεθζνύλ ππόςε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, 

αλ ρξεζηκεύνπλ γηα ηε δηαθξίβσζε άιινπ ηδηαηηέξσο ζνβαξνύ εγθιήκαηνο από 

απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξόληνο λόκνπ, θαζώο 

θαη γηα ππεξάζπηζε θαηεγνξνπκέλνπ ζε πνηληθή δίθε γηα πιεκκέιεκα ή 

θαθνύξγεκα.» ύκθσλα κε ηε ξεηή δηαηύπσζε ηεο παξαπάλσ δηαηάμεσο, γηα 

ηελ ηζρύ ηεο  απαγνξεύζεσο ηεο ρξήζεσο  ηνπ πεξηερνκέλνπ ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο, ην νπνίν έγηλε γλσζηό θαηόπηλ άξζεσο ηνπ ηειεθσληθνύ 

απνξξήηνπ θαη γηα ηελ επέιεπζε ηεο πξνβιεπόκελεο αθπξόηεηαο, απαηηείηαη ε 

πνηληθή, πνιηηηθή ή πεηζαξρηθή δίθε λα κε ζρεηίδεηαη θαη λα εθθεύγεη ηνπ 

ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν δηαηάρζεθε ε άξζε ηνπ απνξξήηνπ.  

 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα βνπιεύκαηα 

δηαηάρζεθε ε άξζε ηνπ ηειεθσληθνύ απνξξήηνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί ε 

ηέιεζε, κεηαμύ άιισλ, ησλ θαθνπξγεκάησλ ηεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θέξνληαη όηη  

ηειέζηεθαλ από ην έηνο 2008 θαη εθεμήο, γηα πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο δηελεξγείην 

πξνθαηαξηηθή εμέηαζε από ην Γξαθείν Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο ηεο  
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Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, πξνο δηεξεύλεζε ησλ θαηαγγεινκέλσλ 

ζρεηηθά κε θεξόκελνπο ππόπηνπο – ρεηξαγσγεκέλνπο πνδνζθαηξηθνύο αγώλεο. 

Δπνκέλσο σο πξνο ηηο ππό Α θαη Β πξάμεηο ακθόηεξσλ ησλ ππό θξίζε 

πεηζαξρηθώλ θαηεγνξεηεξίσλ (δσξνδνθία θαη ζηνίρεκα αληηζηνίρσο), πξέπεη λα 

απνξξηθζεί ε ππνβιεζείζα από ηνπο εγθαινπκέλνπο  έλζηαζε αθπξόηεηαο ηεο 

πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, θαζώο ε ρξήζε ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ 

ηειεθσληθώλ ζπλνκηιηώλ  από ηνλ πνδνζθαηξηθό Δηζαγγειέα ηεο ΔΠΟ, δελ 

πξνζθξνύεη ζηελ παξαπάλσ απαγόξεπζε, νύηε πξνθαιεί αθπξόηεηα ηεο 

πξνθεηκέλεο  πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, δηόηη ε ηειεπηαία εληάζζεηαη ζην ζθνπό 

γηα ηνλ νπνίν δηαηάρζεθε ε άξζε ηνπ απνξξήηνπ (δηαθξίβσζε θαθνπξγεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρεηξαγώγεζε πνδνζθαηξηθώλ αγώλσλ)  θαη απνηειεί θαη’ 

νπζίαλ ηελ πεηζαξρηθή έθθαλζε ηεο ππό δηεξεύλεζε παξαβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ νπνία αζθήζεθε ε πνηληθή δίσμε πνπ βαζίζηεθε, κεηαμύ 

άιισλ, θαη ζηηο ελ ιόγσ λνκίκσο θαηαγξαθείζεο ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο.  

Αληηζέησο σο πξνο ηελ ππό Γ πξάμε ηνπ από 15-7-2011 πεηζαξρηθνύ 

θαηεγνξεηήξηνπ (θαξκαθνδηέγεξζε – ληόπηλγθ), ε νπνία εθθεύγεη ηνπ ζθνπνύ 

γηα ηνλ νπνίν δηαηάρζεθε ε άξζε ηνπ ηειεθσληθνύ απνξξήηνπ,  ε ππό εμέηαζε  

έλζηαζε είλαη λνκηθώο βάζηκε θαη σο πξνο ηελ πξάμε απηή  ηζρύεη ε 

απαγόξεπζε ηνπ άξζξν 5 παξ. 10 ηνπ Ν. 2225/1994 πεξί ιήςεσο ππόςε ησλ 

απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ηειεθσληθώλ ζπλνκηιηώλ. Πξέπεη ινηπόλ ε ζρεηηθή 

έλζηαζε λα γίλεη ελ κέξεη δεθηή θαη λα θεξπρζεί άθπξν ην από 15-7-2011 

πεηζαξρηθό θαηεγνξεηήξην θαηά ην ππό Γ ζθέινο ηνπ (θαξκαθνδηέγεξζε – 

ληόπηλγθ).    

Μεηά ινηπόλ από ηελ κεξηθή απόξξηςε ηεο  παξαπάλσ ελζηάζεσο πξέπεη 

ε Δπηηξνπή λα πξνρσξήζεη ζηελ θαη’ νπζίαλ έξεπλα ηελ πξνθεηκέλεο 

πεηζαξρηθήο ππνζέζεσο σο πξνο ηηο δύν πξώηεο πξάμεηο ακθνηέξσλ ησλ  

ζπλεθδηθαδόκελσλ πεηζαξρηθώλ θαηεγνξεηεξίσλ (δσξνδνθία – ζηνίρεκα). 

ύκθσλα κε ην άξζξν 21 Α ηνπ Π.Κ. ηεο ΔΠΟ «1. Οπνηνζδήπνηε πξνζθέξεη,  
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ππόζρεηαη ή δίδεη αδηθαηνιόγεην δώξν ζ’ έλα όξγαλν ηεο ΔΠΟ, έλαλ 

αμησκαηνύρν αγώλα, πνδνζθαηξηζηή ή αμησκαηνύρν νκάδαο, γηα ινγαξηαζκό 

ηνπ ή γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ, πξνζπαζώληαο ή πξνηξέπνληαο ηελ παξαβίαζε 

ησλ θαλνληζκώλ ηεο ΔΠΟ – UEFA – FIFA, ζα ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο πνπ 

αθνινπζνύλ :  α) κε ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000) έσο εμήληα 

ρηιηάδσλ επξώ (60.000), β) κε απαγόξεπζε εθηειέζεσο από απηόλ 

νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πνδόζθαηξν θαη γ) κε 

απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο.  2. Η παζεηηθή δσξνδνθία ζα 

ηηκσξείηαη κε ηηο απηέο πνηλέο. 3. ε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο θαη ζε πεξίπησζε 

επαλαιήςεσο, νη ρξεκαηηθέο πνηλέο δηπιαζηάδνληαη, νη δε πνηλέο β θαη γ 

απαγγέιινληαη εθ’ όξνπ δσήο. 4. ε πεξίπησζε πνπ ππαίηηα είλαη νκάδα θαη ε 

δσξνδνθία ζρεηίδεηαη κε απνηέιεζκα αγώλα, ε ππαίηηα νκάδα (ή νκάδεο) ζα 

ηηκσξείηαη κε ππνβηβαζκό θαη ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) 

επξώ.» 

Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 Β ηνπ ΠΚ ηεο ΔΠΟ «1. 

Οπνηνζδήπνηε αμησκαηνύρνο ή ελ γέλεη εκπιεθόκελνο ζηνλ ρώξν ηνπ 

πνδνζθαίξνπ, πξνζπαζεί ή ζπκκεηέρεη ζε πξνζπάζεηα πξνθαζνξηζκνύ ηνπ 

απνηειέζκαηνο ελόο αγώλα γηα λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηό ηνπ ή ζε ηξίηνπο 

πεξηνπζηαθό νθέιε, κέζσ ρξεκαηηθώλ απνδόζεσλ από ζηνηρεκαηηζκό 

ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 α, β, γ ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ. Οη σο άλσ πνηλέο δύλαηαη λα επηβιεζνύλ ζσξεπηηθά. 2. Δάλ ππήξμε 

πξάγκαηη επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ, επηβάιινληαη νη αλσηέξσ πνηλέο κε 

ηξηπιαζηαζκό ησλ ρξεκαηηθώλ πνηλώλ. 3. Δάλ ππαίηηα ηεο πξνζπάζεηαο ή θαη 

ηεο επίηεπμεο ησλ αλσηέξσ είλαη νκάδα ή αμησκαηνύρνο ηεο, νη ρξεκαηηθέο 

πνηλέο δεθαπιαζηάδνληαη, ε δε νκάδα (ε νκάδεο) ηηκσξείηαη κε ππνβηβαζκό.» 

Οη δύν παξαπάλσ δηαηάμεηο απνηεινύλ θαη’ νπζίαλ κία εληαία ξύζκηζε, 

δνζέληνο όηη δελ κπνξεί λα λνεζεί ινγηθά ν πξνθαζνξηζκόο ηνπ απνηειέζκαηνο 

ελόο πνδνζθαηξηθνύ αγώλα  κε ζθνπό ηνλ πξνζπνξηζκό πεξηνπζηαθνύ νθέινπο  
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από  ζηνηρεκαηηζκό, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί  πξνζθνξά, ππόζρεζε ή δόζε 

αδηθαηνιόγεηνπ δώξνπ ζε αμησκαηνύρν αγώλα, πνδνζθαηξηζηή ή αμησκαηνύρν 

νκάδαο. Με άιια ιόγηα ε δσξνδνθία ηνπ άξζξνπ 21Α απνηειεί αλαγθαίν 

ζηνηρείν ηεο εηδηθήο ππνζηάζεσο ηνπ πεηζαξρηθνύ αδηθήκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη 

θαη ηππνπνηείηαη ζην άξζξν 21Β θαη ε δηάπξαμε ηνπ  ηειεπηαίνπ δελ λνείηαη 

ρσξίο ηελ ηαπηόρξνλε ηέιεζε θαη ηνπ παξαπηώκαηνο ηεο δσξνδνθίαο. Μάιηζηα 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε δσξνδνθία κπνξεί λα ζπλίζηαηαη αθόκε θαη ζηελ 

ππόζρεζε θαη ελ ηέιεη ζηνλ πξνζπνξηζκό πεξηνπζηαθώλ σθειεκάησλ από ηνλ 

ζηνηρεκαηηζκό ζε πξνθαζνξηζκέλν απνηέιεζκα πνδνζθαηξηθνύ αγώλα, ζηνλ 

νπνίν ν δσξνιήπηεο κεηέρεη θαη εθ ηεο ζέζεώο ηνπ ζπκβάιιεη  ζηελ επίηεπμε 

ηνπ επηδησθόκελνπ (πξνθαζνξηζκέλνπ) απνηειέζκαηνο.   

Σέινο ε  δηάηαμε  ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 17 ηνπ Κ.Α.Π. νξίδεη όηη ζε 

πεξίπησζε πνπ δύν ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο ππνρξενύληαη ζε αγώλεο θαηάηαμεο 

θαη αξλνύληαη αδηθαηνιόγεηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηνύο ηνπο αγώλεο, 

ππνβηβάδνληαη ζηελ ακέζσο θαηώηεξε θαηεγνξία θαη θαηαιακβάλνπλ ηελ 

ηειεπηαία ζέζε ζηνλ νξηζηηθό νηθείν βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο δηαλπόκελεο 

αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. Η  δηάηαμε απηή αλ θαη θαίλεηαη λα ξπζκίδεη κόλνλ ηελ 

παξαπάλσ εηδηθή πεξίπησζε, εληνύηνηο, απνηειεί ζαθή έθθξαζε ηεο βνύιεζεο 

ηνπ θαλνληζηηθνύ ζπληάθηε γηα ξύζκηζε  ηεο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο θάζε 

νκάδαο πνπ ππνβηβάδεηαη κεζνύζεο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη ζα πξέπεη λα 

ηύρεη γεληθόηεξεο (αλαινγηθήο) εθαξκνγήο ζε θάζε πεξίπησζε ππνβηβαζκνύ 

νκάδαο πνπ ιακβάλεη ρώξα έσο θαη ηελ επηθύξσζε ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα 

κίαο αγσληζηηθή πεξηόδνπ (πξβι. θαη ηηο δηαηάμεηο άξζξνπ 33 παξ. 1 θαη 3 ηνπ 

Κ.Α.Π. νη νπνίεο επίζεο θάλνπλ ιόγν γηα θαηάιεςε ηεο ηειεπηαίαο ζέζεο ηνπ 

νηθείνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα από ηελ ππνβηβαδόκελε νκάδα (βι. ππ’ αξηζ. 

195/2011 απόθαζε ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο ε νπνία επηθπξώζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 133/2011 απόθαζε ηεο ΔπηηξΔθΔΠΟ).     
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ηελ ππό θξίζε ππόζεζε από ηα έγγξαθα πνπ αλαγλώζηεθαλ ζην 

αθξναηήξην θαη ηδίσο από ηελ  από 21-6-2011 πνξηζκαηηθή αλαθνξά ηεο 

Αληεηζαγγειέσο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ Π. Παπαλδξένπ,  ηελ  από 23-4-2010 

έγγξαθε αλαθνξά ηνπ ΟΠΑΠ πξνο ηνλ Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ηηο 

από 21-2-2011 έλνξθεο θαηαζέζεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο UEFA α) Gerhard Kapl 

(αξρηεπηζεσξεηήο ηεο UEFA), β) PEAKER Graham Leslie, γ) Karl Astere 

Dhont θαη δ) BELL ALASDAIR ROBERT Mc KEE, ηηο εθζέζεηο ηεο UEFA 

λνκίκσο κεηαθξαζκέλεο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθώλ, ηηο από 25-6-2010, 1-7-2010, 15-7-2010, 6-9-2010, 6-10-2010 θαη 

27-10-2010 έλνξθεο θαηαζέζεηο ηνπ Γεσξγίνπ Ηιηόπνπινπ θαη από ηα ινηπά 

έγγξαθα ηεο   δηθνγξαθίαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

έγγξαθα  πνπ πξνζθνκίζηεθαλ θαη επηθαιέζηεθαλ νη εγθαινύκελνη, θαζώο θαη 

από ηηο έλνξθεο θαηαζέζεηο ησλ καξηύξσλ Γεσξγίνπ Ηιηόπνπινπ, Αιέμηνπ 

Κνύγηα θαη Υαξαιάκπνπο Καηζνύιε, αιιά θαη γεληθόηεξα από ηα δηακεηθζέληα 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο : Ο εθ ησλ 

εγθαινπκέλσλ Υξπζόζηνκνο (Μάθεο) Φσκηάδεο  ήηαλ θαη είλαη ν ελ ηνηο 

πξάγκαζη  πξόεδξνο,  δηνηθεηήο θαη εθπξόζσπνο ηεο επίζεο εγθαινύκελεο ΠΑΔ 

ΚΑΒΑΛΑ. Απηό ζπλάγεηαη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο από ην από 24-6-2011 

απνινγεηηθό Τπόκλεκα  ηνπ πηνύ ηνπ ηαύξνπ Φσκηάδε, ην νπνίν ππνβιήζεθε 

ελώπηνλ ηνπ 9
νπ

 Σαθηηθνύ Αλαθξηηή ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, ζην πιαίζην 

ηεο δηεμαγόκελεο θύξηαο αλαθξίζεσο θαη ζην νπνίν αλαγξάθεηαη επί ιέμεη (βι. 

1
ε
 ζειίδα) : «3. ηελ ΠΑΔ Καβάιαο κεηέρσ κόλν ηππηθά σο Πξόεδξνο, όπσο 

ηνύην πξνθύπηεη αθόκε θαη από ηελ Πνξηζκαηηθή Αλαθνξά ηεο Δηζαγγειέσο 

θαο Παπαλδξένπ νπνύ αλαθέξεηαη (ζει. 97) όηη ν παηέξαο κνπ «Μάθεο 

Φσκηάδεο βξίζθεηαη νπζηαζηηθά πίζσ από ηελ δηνίθεζε ηεο ΠΑΔ Καβάιαο, 

πξόεδξνο ηεο νπνίαο είλαη επίζεκα ν πηόο ηνπ ηαύξνο» (βι. ζρεηηθώο  Αρ.  

Μαπξνκάηε, Αζιεηηθά Δγθιήκαηα, ζει. 367 επ. θαη ΑΠ 24/1999 ΝνΒ 1999, 

ζει.819, ε νπνία πξνθεηκέλνπ γηα ην έγθιεκα ηεο ππεξεκεξίαο αγνξαζηή  
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αγξνηηθώλ πξντόλησλ, δέρζεθε όηη ππαίηηνο ηνπ ελ ιόγσ εγθιήκαηνο είλαη ν ελ 

ηνηο πξάγκαζη νπζηαζηηθόο θαη αιεζηλόο εθπξόζσπνο ηεο αγνξάζηξηαο 

αλσλύκνπ εηαηξείαο θαη όρη ηα πξόζσπα πνπ εκθαλίδνληαη εηθνληθά θαη θαηά ην 

θαηλόκελν κόλν σο λόκηκνη εθπξόζσπνη ηεο εηαηξείαο ηνπ). Δπνκέλσο είλαη 

απνξξηπηένο ν δηά ηνπ από 25-7-2011 Τπνκλήκαηνο ηεο ΠΑΔ Καβάια 

ππνβιεζείο ηζρπξηζκόο πεξί ειιείςεσο πεηζαξρηθήο δηθαηνδνζίαο ηεο παξνύζαο 

Δπηηξνπήο επί ηνπ Υξπζόζηνκνπ (Μάθε) Φσκηάδε θαη ζπλαθόινπζα πεξί κε 

ζπλδξνκήο αληηθεηκεληθήο επζύλεο ηεο εγθαινπκέλεο  ΠΑΔ γηα πξάμεηο θαη 

παξαιείςεηο ηνπ πξώηνπ εγθαινύκελνπ.  

Πεξαηηέξσ απνδείρζεθε όηη ν εθ ησλ εγθαινπκέλσλ (Υξ. Φσκηάδεο), ππό 

ηελ πξνεθηεζείζα ηδηόηεηά ηνπ, ππνζρόηαλ θαη πξνζέθεξε, ζε πνδνζθαηξηζηέο, 

δηαηηεηέο, δηνηθεηηθνύο παξάγνληεο ή αμησκαηνύρνπο νκάδσλ, αιιά θαη ζε άιια 

άηνκα πνπ ζπλδένληαλ κε ηα πξόζσπα απηά, δώξα, σθειήκαηα ή άιιεο 

παξνρέο, κε ζθνπό λα αιινησζεί ππέξ ή θαηά ηεο αλσηέξσ ΠΑΔ, ην 

απνηέιεζκα ησλ αγώλσλ πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηνπο παξαθάησ αλαθεξόκελνπο 

θαηά πεξίπησζε ρξόλνπο, ζην πιαίζην ησλ  πξσηαζιεκάησλ ηεο FOOTBALL 

LEAGUE θαη ηνπ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΔΛΛΑΓΑ,   κεηαμύ απηήο θαη άιισλ νκάδσλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θάησζη αλαθεξνκέλσλ αγώλσλ : α) Αγξνηηθόο Αζηέξαο – 

Καβάια. Ο  αγώλαο απηόο δηεμήρζε ζηηο 28-10-2009 γηα ην Κύπειιν Διιάδαο,  

είρε ηειηθό απνηέιεζκα 0-3  θαη ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο ΟΤΔΦΑ ην 

απνηέιεζκά ηνπ ήηαλ ζηεκέλν  (βι. επίζεκε κεηάθξαζε εθζέζεσο ΟΤΔΦΑ Νν 

Φ.092.22/57 ζει.211), β) Καβάια -Αγξνηηθόο Αζηέξαο. Ο  αγώλαο απηόο 

δηεμήρζε ζηηο 14-3-2009,  είρε ηειηθό απνηέιεζκα 4-1  θαη ζύκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ηεο ΟΤΔΦΑ ην απνηέιεζκά ηνπ ήηαλ εμαηξεηηθά ζηεκέλν  (βι. επίζεκε 

κεηάθξαζε εθζέζεσο ΟΤΔΦΑ Νν Φ.092.22/57 ζει. 41), γ) Καβάια –

Ηιπζηαθόο. Ο  αγώλαο απηόο δηεμήρζε ζηηο 29-3-2009,  είρε ηειηθό απνηέιεζκα  

2-0  θαη ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο ΟΤΔΦΑ ην απνηέιεζκά ηνπ ήηαλ ύπνπην 

(βι. επίζεκε κεηάθξαζε εθζέζεσο ΟΤΔΦΑ Νν Φ.092.22/57 ζει. 78), δ)  
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Καβάια – ΠΑ Γηάλληλα. Ο  αγώλαο απηόο δηεμήρζε ζηηο 13-4-2009,  είρε 

ηειηθό απνηέιεζκα 2-1  θαη ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο ΟΤΔΦΑ ην 

απνηέιεζκά ηνπ ήηαλ ύπνπην (βι. επίζεκε κεηάθξαζε εθζέζεσο ΟΤΔΦΑ Νν 

Φ.092.22/57 ζει. 147) θαη ε) Αλαγέλλεζε Καξδίηζαο – Καβάια. Ο  αγώλαο 

απηόο δηεμήρζε ζηηο 4-5-2009,  είρε ηειηθό απνηέιεζκα 3-0  θαη ζύκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ηεο ΟΤΔΦΑ ην απνηέιεζκά ηνπ ήηαλ ύπνπην ρεηξαγώγεζεο (βι. 

επίζεκε κεηάθξαζε εθζέζεσο ΟΤΔΦΑ Νν Φ.092.22/57 ζει. 183).Σέινο νπδέλ 

επηβαξπληηθό ζηνηρείν πξνέθπςε γηα ηνλ αγώλα Καβάια – Παλζεξξατθόο, ν 

νπνίνο   δηεμήρζε ζηηο 19-2-2011 θαη   είρε ηειηθό απνηέιεζκα 0-0.  

Όια ηα αλσηέξσ θξίλνληαη απνιύησο αζθαιή ρσξίο λα ππάξρεη θάπνην 

πνζνζηό ζθάικαηνο, σο πξνο ηνλ πξνθαζνξηζκό  ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηνπ ζηνηρήκαηνο,  όπσο ηνύην ζαθώο πξνθύπηεη από ηηο 21-2-2011 

έλνξθεο θαηαζέζεηο ησλ PEAKER Graham Leslie θαη Karl Astere Dhont, 

ζπληνληζηή πεηζαξρηθνύ ηκήκαηνο θαη εηδηθό ζηνηρεκάησλ ηεο ΟΤΔΦΑ 

αληηζηνίρσο. 

Αληηζέησο από θαλέλα ζηνηρείν δελ απνδείρζεθε αλάκεημε ή ζπκκεηνρή 

ηνπ εθ ησλ εγθαινπκέλσλ Ισάλλε Παπαθώζηα ζηνλ πξνθαζνξηζκό ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ πνδνζθαηξηθώλ αγώλσλ. Δπνκέλσο ν 

εγθαινύκελνο απηόο πξέπεη λα απαιιαγεί ησλ απνδηδνκέλσλ ζε απηόλ 

θαηεγνξηώλ.  

Χο πξνο ηνπο ινηπνύο  εγθαινύκελνπο πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη ηέιεζαλ 

ηηο απνδηδόκελεο ζ’ απηνύο  πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη θαη 

ηηκσξνύληαη από ηηο δηαηάμεηο 21Α θαη 21Β Π.Κ. ηεο ΔΠΟ θαη  λα ηνπο 

επηβιεζνύλ θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 94 παξ. 2 (θαη’ ηδέαλ 

ζπξξνή) θαη 98 (θαη’ εμαθνινύζεζε έγθιεκα) ηνπ Π.Κ. νη αθόινπζεο 

πεηζαξρηθέο πνηλέο : α) ζηνλ Υξπζόζηνκν (Μάθε) Φσκηάδε  i) ρξεκαηηθή πνηλή  

ελελήληα ρηιηάδσλ (90.000) επξώ, ii) πνηλή απαγνξεύζεσο εθηειέζεσο 

νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πνδόζθαηξν εθ’ όξνπ δσήο  
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θαη iii) πνηλή απαγνξεύζεσο εηζόδνπ ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο εθ’ όξνπ δσήο 

θαη β) ζηελ ΠΑΔ ΚΑΒΑΛΑ  ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) 

επξώ θαη πνηλή ππνβηβαζκνύ ζηελ επόκελε θαηώηεξε θαηεγνξία δηα ηεο 

θαηαιήςεσο ηεο ηειεπηαίαο  ζέζεσο ζηνλ νξηζηηθό  βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο 

SUPERLEAGUE ηεο  αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2010 – 2011.  

 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

 

 πλεθδηθάδεη ηηο ζην ζθεπηηθό αλαθεξόκελεο ππνζέζεηο.   

Γηθάδεη εξήκελ ηνπ εγθαινπκέλνπ Υξπζόζηνκνπ (Μάθε) Φσκηάδε  θαη 

παξόλησλ ησλ ινηπώλ εγθαινπκέλσλ.   

Απνξξίπηεη όζα έθξηλε απνξξηπηέα ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο. 

Κεξύζζεη άθπξε ηελ από 15-7-2011 Πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ πνδνζθαηξηθνύ 

Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο. θαηά ην ππό Γ ζθέινο ηνπ (θαξκαθνδηέγεξζε – 

ληόπηλγθ). 

Απαιιάζζεη ηνλ εθ ησλ εγθαινπκέλσλ Ισάλλε Παπαθώζηα όισλ ησλ 

απνδηδόκελσλ ζε απηόλ πεηζαξρηθώλ θαηεγνξίσλ. 

Απαιιάζζεη ηνπο ινηπνύο εγθαινύκελνπο θαηά ην κέξνο ησλ πεηζαξρηθώλ 

θαηεγνξεηεξίσλ πνπ αθνξά ηνλ αγώλα Καβάια – Παλζεξξατθόο, ν νπνίνο   

δηεμήρζε ζηηο 19-2-2011 θαη   είρε ηειηθό απνηέιεζκα 0-0. 

Γέρεηαη όηη νη εγθαινύκελνη Υξπζόζηνκνο (Μάθεο) Φσκηάδεο θαη  ΠΑΔ 

ΚΑΒΑΛΑ  ηέιεζαλ θαηά ηα ινηπά ηηο απνδηδόκελεο ζ’ απηνύο  πεηζαξρηθέο 

παξαβάζεηο 

Δπηβάιιεη ηηο αθόινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο : α) ζηνλ Υξπζόζηνκν (Μάθε) 

Φσκηάδε  i) ρξεκαηηθή πνηλή ελελήληα ρηιηάδσλ (90.000) επξώ, ii) πνηλή 

απαγνξεύζεσο εθηειέζεσο νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

πνδόζθαηξν εθ’ όξνπ δσήο θαη iii) πνηλή απαγνξεύζεσο εηζόδνπ ζηνπο  
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αγσληζηηθνύο ρώξνπο εθ’ όξνπ δσήο θαη β) ζηελ ΠΑΔ ΚΑΒΑΛΑ i) ρξεκαηηθή 

πνηλή ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) επξώ θαη ii) πνηλή ππνβηβαζκνύ ζηελ 

επόκελε θαηώηεξε θαηεγνξία δηα ηεο θαηαιήςεσο ηεο ηειεπηαίαο  ζέζεσο ζηνλ 

νξηζηηθό  βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο SUPERLEAGUE ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 

2010 – 2011.  

Κξίζεθε, απνθαζίζηεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζε έθηαθηε δεκόζηα  

ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο  28-7-2011. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ     

 

      

 

       


