
Αριθμός Απόθαζης 204/2011 

 

 ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

   SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ    

 

Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, σο Πξόεδξν θαη ηνπο 

ηέθαλν  ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε θαη Γεώξγην ηεθαλάθε - Δηζεγεηή, 

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 ζηελ από 12-07-2011 

πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ Πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ηεο Δ.Π.Ο ε νπνία 

θνηλνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. πξσηνθ. 219/13-7-2011 θιήζε θαηά ηεο 

ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ θαη ηνπ Πξνέδξνπ απηήο Αρηιιέα 

Μπένπ.  

Η ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ εθπξνζσπήζεθε από ηνλ 

πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηεο Αζαλάζην Υαξκάλε. 

Ο Αρηιιέαο Μπένο παξαζηάζεθε κε ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν 

ηνπ Νηθόιαν Καθθαβά. 

  

             ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Πξν ηεο ελάξμεσο ηεο δηαδηθαζίαο νη εγθαινύκελνη, ηόζν 

πξνθνξηθώο όζν θαη εγγξάθσο, εγρεηξίδνληαο ζρεηηθό ζεκείσκα  πνπ 

θαηαρσξίζηεθε ζηα ηαπηάξηζκα κε ηελ παξνύζα πξαθηηθά, πξνέβαιιαλ 

αληηξξήζεηο γηα ηελ πξόνδν ηεο δηαδηθαζίαο ππνβάιινληαο ηαπηνρξόλσο 

θαη έλζηαζε αθπξόηεηαο ηεο  πξνθεηκέλεο πεηζαξρηθήο δηώμεσο, ηνπ 

πεηζαξρηθνύ θαηεγνξεηήξηνπ θαη ηεο θιήζεσο πξνο απνινγία ηνπ, γηα ην 

ιόγν όηη ν αζθήζαο ηελ πεηζαξρηθή δίσμε πνδνζθαηξηθόο εηζαγγειέαο  
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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 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  
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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 

Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, πξνο δηεξεύλεζε ησλ 

θαηαγγεινκέλσλ ζρεηηθά κε θεξόκελνπο ππόπηνπο – ρεηξαγσγεκέλνπο 

πνδνζθαηξηθνύο αγώλεο. 

Δπνκέλσο πξέπεη λα απνξξηθζνύλ νη ππνβιεζείζεο από ηνπο 

εγθαινπκέλνπο αληηξξήζεηο γηα ηελ πξόνδν ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε 

νκόξξνπε έλζηαζε αθπξόηεηαο ηεο πεηζαξρηθήο δηώμεσο, θαζώο ε ρξήζε 

ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ηειεθσληθώλ ζπλνκηιηώλ  από ηνλ 

πνδνζθαηξηθό Δηζαγγειέα ηεο ΔΠΟ θαη ε έληαμή ηνπο ζην ζπληαρζέλ 

από απηόλ πεηζαξρηθό θαηεγνξεηήξην, δελ πξνζθξνύνπλ ζηελ παξαπάλσ 

απαγόξεπζε, νύηε πξνθαινύλ 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,  
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κεηαμύ άιισλ, θαη ζηηο ελ ιόγσ λνκίκσο θαηαγξαθείζεο ηειεθσληθέο 

ζπλδηαιέμεηο. 

 Αθνινύζσο κε ηνλ ίδην σο άλσ ηξόπν, δειαδή ηόζν πξνθνξηθά 

όζν θαη κε ζρεηηθό ζεκείσκά ηνπο  πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα ηαπηάξηζκα 

κε ηελ παξνύζα πξαθηηθά, νη εγθαινύκελνη ππέβαιαλ έλζηαζε 

παξαγξαθήο ησλ ππό θξίζε πεηζαξρηθώλ παξαπησκάησλ, γηα ην ιόγν όηη  

ηα άξζξα 21Α θαη 21Β ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα  ηεο ΔΠΟ, κε βάζε ηα 

νπνία δηώθνληαη πεηζαξρηθώο, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ ηδίνπ Κώδηθα, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη θαη’ εμαίξεζε 

ηξηεηήο ρξόλνο παξαγξαθήο. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 28  ηνπ Πεηζαξρηθνύ Κώδηθα  ηεο ΔΠΟ «1. 

Κάζε παξάβαζε ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη θάζε πεηζαξρηθό 

παξάπησκα πνπ πξνβιέπεηαη θαη δηαπξάρζεθε από λνκηθό ή θπζηθό 

πξόζσπν, πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο απηνύ θαη δελ θαηαγγέιζεθε 

έγγξαθα κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηε δηάπξαμή ηνπ, παξαγξάθεηαη εθηόο 

θαη αλ άιιε δηάηαμε ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηελ πξνζεζκία παξαγξαθήο. 

2. Σα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 20,21,24 παξαγξάθνληαη κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηξηώλ (3) εηώλ από ηελ ηέιεζή ηνπο.» 

ηνλ  πξντζρύνληα Πεηζαξρηθό Κώδηθα  ηεο ΔΠΟ ππήξρε ην άξζξν 

21, ην νπνίν έθεξε ηνλ ηίηιν «Γσξνδνθία» θαη είρε απηνιεμεί ην ίδην 

πεξηερόκελν κε ην άξζξν 21Α ηνπ ηδίνπ Κώδηθα, όπσο ν θώδηθαο απηόο 

ηξνπνπνηήζεθε ηνλ Ινύλην ηνπ 2010  θαη ηζρύεη έθηνηε έσο θαη ζήκεξα. 

Καηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ην άξζξν 21 αξηζκήζεθε σο 21Α 

παξακέλνληαο  θαηά ηα ινηπά αλαιινίσην, ελώ πξνζηέζεθε εκβνιίκσο 

θαη ην άξζξν 21Β,  ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν «ηνίρεκα» θαη έρεη επί 

ιέμεη σο εμήο : «1.Οπνηνζδήπνηε αμησκαηνύρνο ή ελ γέλεη εκπιεθόκελνο  
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ζηνλ ρώξν ηνπ πνδνζθαίξνπ,  πξνζπαζεί ή ζπκκεηέρεη ζε πξνζπάζεηα 

πξνθαζνξηζκνύ ηνπ απνηειέζκαηνο ελόο αγώλα γηα λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 

εαπηό ηνπ ή ζε ηξίηνπο πεξηνπζηαθά νθέιε, κέζσ ρξεκαηηθώλ 

απνδόζεσλ από ζηνηρεκαηηζκό ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξ. 1
 
α, β, γ ηνπ παξόληνο άξζξνπ.» Από ην γεγνλόο όηη ν 

ζπληάθηεο ηνπ Κώδηθα θάλεη ιόγν γηα «παξόλ άξζξν» αλ θαη  από άπνςε 

αξηζκήζεσο βξίζθεηαη ζην άξζξν 21Β πξνθύπηεη  ζαθώο όηη 

αληηιακβάλεηαη θαη ελλνεί ηα δύν απηά άξζξα (21Α θαη 21Β) σο έλα 

εληαίν πνπ, κεηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα, έρεη ηεζεί ζηελ 

ζέζε ηνπ παιαηνύ άξζξνπ 21, ην νπνίν κόλνλ αξηζκεηηθώο (θαη όρη θαηά 

πεξηερόκελν) έρεη πάςεη πιένλ λα πθίζηαηαη. Τπέξ ηεο ζέζεσο απηήο 

ζπλεγνξνύλ θαη νη εγθαινύκελνη, νη νπνίνη ζην ζεκείσκά ηνπο  

αλαθέξνπλ επί ιέμεη «δελ ππάξρεη πιένλ άξζξ. 21 ζηνλ λέν, κεηά ηελ 

ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε πεηζαξρηθό θαλνληζκό ηεο ΔΠΟ, ππάξρνπλ ηα 

άξζξ. 21Α θαη 21Β γηα ηα νπνία πξνθαλώο ππάξρεη εληαία αληηκεηώπηζε 

από ην λνκνζέηε…»  

Πξέπεη ινηπόλ νη παξαπάλσ δηαηάμεηο λα πξνζεγγηζηνύλ κέζα από 

έλα εξκελεπηηθό πξίζκα πνπ πξνθύπηεη από ην ζπλδπαζκό ηεο 

γξακκαηηθήο θαη ηεο ηζηνξηθήο εξκελεπηηθήο κεζόδνπ θαη λα γίλεη ελ 

ηέιεη δεθηό όηη γηα ηα παξαπηώκαηα ησλ άξζξσλ 21Α θαη 21Β ηνπ 

θώδηθα ηζρύεη ε ηξηεηήο παξαγξαθή ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 2, 

απνξξηπηνκέλεο ηεο ζρεηηθήο ελζηάζεσο. Άιισζηε ζηελ  πξνθεηκέλε 

πεηζαξρηθή δηαδηθαζία  δελ έρεη απόιπηε εθαξκνγή ε δηθαηνθξαηηθή 

αξρή nullum crimen nulla poena sine lege θαη νη επηκέξνπο εθθάλζεηο ηεο 

(βι. .η.Δ. 2322/1983, ΝνΒ 33,ζει.1762), ε νπνία δέρεηαη όηη ην άξζξν 7 

παξ.1  εθαξκόδεηαη κόλνλ γηα ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ  
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πνηληθό λόκν,  (πξβι.  άξζξν 46 παξ. 1 Γηθνλνκηθνύ Καλνληζκνύ 

Λεηηνπξγίαο Πεηζαξρηθώλ Δπηηξνπώλ ΔΠΟ), ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν, 

όπνπ δελ νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκό απηό δηαθνξεηηθά, εθαξκόδνληαη 

ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηνπ ΚΠνιΓ. 

Μεηά ινηπόλ από ηελ απόξξηςε ησλ δύν παξαπάλσ ελζηάζεσλ 

πξέπεη ε Δπηηξνπή λα πξνρσξήζεη ζηελ θαη’ νπζίαλ έξεπλα ηελ 

πξνθεηκέλεο πεηζαξρηθήο ππνζέζεσο. ύκθσλα κε ην άξζξν 21 Α ηνπ 

Π.Κ. ηεο ΔΠΟ «1. Οπνηνζδήπνηε πξνζθέξεη, 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  
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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.» 

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε θαη ζε πξνεγνύκελν ζεκείν ηεο παξνύζαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν πνπ ε Δπηηξνπή αζρνιήζεθε κε ηελ 

ππνβιεζείζα έλζηαζε παξαγξαθήο, νη 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 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.   
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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).     

 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,  
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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 ζην αθξναηήξην ησλ καξηύξσλ Γεσξγίνπ 

Ηιηόπνπινπ θαη Αιέμηνπ Κνύγηα, αιιά θαη γεληθόηεξα από ηα 

δηακεηθζέληα θαηά ηε δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην απνδείρζεθαλ ηα εμήο :  

Ο πξώηνο εγθαινύκελνο (Αρ. Μπένο) ππό ηελ ηδηόηεηά ηνπ σο πξνέδξνπ 

ηεο ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ (δεύηεξεο εγθαινύκελεο), πξόζθεξε 

θαη ππνζρόηαλ 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) Παλαξγεηαθόο - 

Οιπκπηαθόο Βόινπ. Ο  αγώλαο απηόο δηεμήρζε ζηηο 30-8-2009 γηα ην 

Κύπειιν Διιάδαο,  είρε ηειηθό απνηέιεζκα 0-4  θαη ζύκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ηεο ΟΤΔΦΑ ην απνηέιεζκά ηνπ ήηαλ πξνθαζνξηζκέλν  (βι. 

επίζεκε κεηάθξαζε εθζέζεσο ΟΤΔΦΑ Νν Φ.092.22/7664 ζει. 5),  β)  

Οιπκπηαθόο Βόινπ – Απόιισλ Καιακαξηάο. Ο  αγώλαο απηόο δηεμήρζε 

ζηηο 27-10-2008,  είρε ηειηθό απνηέιεζκα 2-0 θαη ζύκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ηεο ΟΤΔΦΑ ήηαλ ρσξίο θακία ακθηβνιία «απίζηεπηα ζηεκέλνο 

αγώλαο» (βι. επίζεκεο κεηαθξάζεηο  εθζέζεσλ ΟΤΔΦΑ Νν Φ.092.22/67 

ζει. 58 θαη Νν 092.22/589 ζει. 13), γ)  Οιπκπηαθόο Βόινπ – Αηξόκεηνο  
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Αζελώλ. Ο αγώλαο απηόο δηεμήρζε ζηηο 2-2-2009,  είρε ηειηθό 

απνηέιεζκα 1-1 θαη ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο ΟΤΔΦΑ  ήηαλ ύπνπηνο 

(βι. επίζεκε κεηάθξαζε εθζέζεσο ΟΤΔΦΑ Νν Φ.092.22/57ζει. 10), δ) 

Οιπκπηαθόο Βόινπ – Ηιπζηαθόο. Ο  αγώλαο απηόο δηεμήρζε ζηηο 4-5-

2009,  είρε ηειηθό απνηέιεζκα 0-1 θαη ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο 

ΟΤΔΦΑ  ήηαλ ρεηξαγσγεκέλνο γηα ηνπο ζθνπνύο  ηνπ ζηνηρήκαηνο (βι. 

επίζεκε κεηάθξαζε εθζέζεσο ΟΤΔΦΑ Νν Φ.092.25/589 ζει. 10, 

Φ.092.22/589 ζει. 50,51,52, Φ.092.22/57 ζει. 199-200, Φ.092.22/67 

ζει. 10), ε) Οιπκπηαθόο Βόινπ – Δζληθόο Πεηξαηά. Ο  αγώλαο απηόο 

δηεμήρζε ζηηο 15-1-2010,  είρε ηειηθό απνηέιεζκα 2-0 θαη ζύκθσλα κε 

ηελ έθζεζε ηεο ΟΤΔΦΑ  ήηαλ άθξσο ύπνπηνο θαη πηζαλόηαηα 

ρεηξαγσγεκέλνο γηα ηνπο ζθνπνύο  ηνπ ζηνηρήκαηνο (βι. επίζεκε 

κεηάθξαζε εθζέζεσο ΟΤΔΦΑ Νν Φ.092.22/1713) ζη) Ηιηνύπνιε 

Οιπκπηαθόο Βόινπ. Ο  αγώλαο απηόο δηεμήρζε ζηηο 6-2-2010,  είρε 

ηειηθό απνηέιεζκα 1-3 θαη ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο ΟΤΔΦΑ  ήηαλ 

ζηεκέλνο (βι. επίζεκε κεηάθξαζε εθζέζεσο ΟΤΔΦΑ Νν 

Φ.092.22/1713). 

  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 από 21-2-2011 έλνξθεο θαηαζέζεηο ησλ PEAKER 

Graham Leslie θαη Karl Astere Dhont, ζπληνληζηή πεηζαξρηθνύ ηκήκαηνο 

θαη εηδηθό ζηνηρεκάησλ ηεο ΟΤΔΦΑ αληηζηνίρσο. Δμάιινπ ην όλνκα ηνπ  

πξώηνπ εγθαινπκέλνπ (Αρ. Μπένπ) εκθαλίδεηαη πην ζπρλά ζηηο 

αλαθνξέο πνπ απνζηέιινληαη από ηελ Διιάδα γηα ηα ρεηξαγσγεκέλα  
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παηρλίδηα (βι. θαηαζέζεηο παξαπάλσ καξηύξσλ). Πεξαηηέξσ ε αλάκεημε 

ηνπ πξώηνπ εγθαινπκέλνπ ζε πξάμεηο πξνθαζνξηζκνύ απνηειεζκάησλ  

πνδνζθαηξηθώλ αγώλσλ πξνθύπηεη θαη από ηνλ από 2-2-2011 δηάινγν  

κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, ζηνλ  νπνίν απηόο (πξώηνο 

εγθαινύκελνο)  θάλεη ιόγν γηα «θηηάμηκν» πνδνζθαηξηθνύ αγώλα θαη 

δίλεη ζαθείο νδεγίεο ζην ζπλνκηιεηή ηνπ γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ «κεζαίν» 

θαη ηνπο «πιατλνύο» θαη λα ηνπο «κηιήζεη γηα ζάλαην»,  ελλνώληαο  

πξνθαλώο ηελ άζθεζε πίεζεο πξνο ηνλ δηαηηεηή θαη ηνπο βνεζνύο 

δηαηηεηή αληηζηνίρσο ζπγθεθξηκέλνπ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα. ην ίδην 

ζπκπέξαζκα νδεγεί θαη ν από 9-2-2011 δηάινγνο ηνπ πξώηνπ 

εγθαινπκέλνπ  επίζεο κε ηνλ Γηάλλε Παπαδόπνπιν, ζηνλ νπνίν 

(δηάινγν), αλαθεξόκελνο ζε θάπνηνλ «πύξν» δηεξσηάηαη αλ απηόο (ν 

πύξνο) κπνξεί λα ηνπο ην «θαλνλίζεη»  θαη αθνινύζσο, ζηελ ίδηα 

ζπλνκηιία, αλαθέξεηαη ζηνλ δηαηηεηή  Νίθν Πνπιεκά, ηνλ νπνίν 

απνθαιεί «κεζαίν» θαη δηεξσηάηαη εθ λένπ πνηόο άιινο κπνξεί λα ηνπ 

«θάλεη ηε δνπιεηά» εηζπξάηηνληαο από ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ ηελ πξνηξνπή 

λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πνδνζθαηξηθό παξάγνληα Νίθν Λπξάθε. Σέινο 

απνδεηθηηθά αμηνπνηήζηκνο γηα ηελ πξνθεηκέλε πεηζαξρηθή ππόζεζε είλαη 

θαη ν αλαθεξόκελνο  ζην θαηεγνξεηήξην δηάινγνο κεηαμύ ηνπ Βαζίιε 

Καξαθνύιηα θαη θάπνηνπ αγλώζηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ. ην δηάινγν απηόλ  

νη νκηινύληεο ζρνιηάδνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα 

Οιπκπηαθνύ Βόινπ – Κέξθπξα πνπ δηεμήρζε ζηηο 3-2-2011 κε 

απνηέιζκα 1-2 θαη αθνύγεηαη όηη ν Μπένο θάλεη «ζηεζίκαηα», ηα νπνία 

ν άγλσζηνο ζπλνκηιεηήο ηνπ Β. Καξαθνύιηα αδπλαηεί «λα πηάζεη» γηα λα 

θεξδίζεη θαη απηόο ζην ζηνίρεκα. Αληηζέησο άιιεο ζπλνκηιίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζην από 12-7-2011 πεηζαξρηθό θαηεγνξεηήξην ηνπ  
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πνδνζθαηξηθνύ Δηζαγγειέα ζηεξνύληαη νηπνηνπδήπνηε πεηζαξρηθνύ 

ελδηαθέξνληνο θαη θαη’ επέθηαζε νπνηαζδήπνηε απνδεηθηηθήο αμίαο γηα  

ηελ  ππό θξίζε ππόζεζε. Δλδεηθηηθά  αλαθέξεηαη ν από 13-2-2011 

δηάινγνο ηνπ πξώηνπ εγθαινύκελνπ κε ηνλ Γ. Παπαδόπνπιν, ζηνλ νπνίν 

ηνπ εμεγεί ηνπο αγώλεο ζηνπο νπνίνπο είρε ζηνηρεκαηίζεη ηελ εκέξα 

εθείλε (κεηαμύ απηώλ πεξηιακβάλνληαλ θαη απηνί ηνπ Οιπκπηαθνύ 

Πεηξαηώο θαη ηνπ Παλαζελατθνύ), θαζώο θαη ε από 6/7-2-2011 

ηειεθσληθή ζπλνκηιία ηνπ πξώηνπ εγθαινπκέλνπ κε ηνλ Θαλάζε 

Καλειιόπνπιν, ζηελ νπνία ζπδεηνύλ γηα ηνπο παληειώο ακέηνρνπο ζηελ 

δηακόξθσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ελόο πνδνζθαηξηθνύ αγώλα θαη ελ ηέιεη 

απξόζθνξνπο ζην λα πξνθαζνξίζνπλ ην απνηέιεζκά ηνπ «παξαηεξεηέο 

αγώλα» ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΑΠ, νη νπνίνη επξόθεηην λα νξηζζνύλ από 

ηελ δηνξγαλώηξηα αξρή (ΟΤΠΔΡ ΛΙΓΚ) ζηνλ αγώλα κεηαμύ Λάξηζαο – 

Οιπκπηαθνύ Βόινπ  πνπ ζα δηεμαγόηαλ ιίγεο εκέξεο αξγόηεξα.  ην 

δηάινγν απηόλ είλαη έθδειε ε αγσλία ηνπ πξώηνπ εγθαινύκελνπ γηα ηνλ 

νξηζκό παξαηεξεηώλ πνπ ζα είραλ ην ζζέλνο λα θαηαγξάςνπλ ζηηο 

εθζέζεηο ηνπο νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθώο θνιάζηκν παξάπησκα ζα 

ππέπηπηε ζηελ αληίιεςή ηνπο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ επηθείκελνπ 

αγώλα, ν νπνίνο πξννησληδόηαλ «επεηζνδηαθόο», ελόςεη ηεο 

αληηπαιόηεηαο ησλ δύν νκάδσλ πνπ πεγάδεη από ηνπηθηζηηθνύο ιόγνπο. 

Απηόο άιισζηε είλαη θαη ν ιόγνο πνπ πξνηξέπεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ λα 

επηθνηλσλήζεη θαη κε ηηο αζηπλνκηθέο αιιά θαη ηηο εηζαγγειηθέο αξρέο.          

Δπνκέλσο νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο απνδηδόκελεο ζ’ απηνύο  

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη θαη ηηκσξνύληαη από ηηο 

δηαηάμεηο 21Α θαη 21Β Π.Κ. ηεο ΔΠΟ θαη πξέπεη λα ηνπο επηβιεζνύλ θαη’ 

αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 94 παξ. 2 (θαη’ ηδέαλ ζπξξνή) θαη 98  
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(θαη’ εμαθνινύζεζε έγθιεκα) ηνπ Π.Κ. νη αθόινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο : 

α) ζηνλ Αρηιιέα Μπέν 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 αγσληζηηθνύο ρώξνπο εθ’ όξνπ δσήο θαη β) 

ζηελ ΠΑΔ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ  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 ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Γηθάδεη παξόλησλ ησλ εγθαινπκέλσλ.   

Απνξξίπηεη όζα έθξηλε απνξξηπηέα ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο.  

Γέρεηαη όηη νη εγθαινύκελνη ηέιεζαλ ηηο απνδηδόκελεο ζ’ απηνύο  

πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο 

Δπηβάιιεη ηηο αθόινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο : α) ζηνλ Αρηιιέα 

Μπέν 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 αγσληζηηθνύο ρώξνπο εθ’ όξνπ δσήο θαη β) ζηελ ΠΑΔ 

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ  i) ρξεκαηηθή πνηλή ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ 

(300.000) επξώ θαη ii) πνηλή ππνβηβαζκνύ ζηελ επόκελε θαηώηεξε 

θαηεγνξία δηα ηεο θαηαιήςεσο ηεο ηειεπηαίαο  ζέζεσο ζηνλ νξηζηηθό   
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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 

  

 

 


