
Αριθμός Απόφασης 195/2012 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη ως Πρόεδρο 

και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Γεώργιο 

Στεφανάκη, Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη και από τη γραμματέα Μαρία 

Περιστέρη. 

Συνεδρίασε  δημόσια στο ακροατήριό της στις 18 Ιουλίου 2012 και 

ώρα 14:30 ύστερα από αναβολή (12-7-2012), για να δικάσει επί των 

αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 219/9-7-2012 καταγγελία της 

Π.Α.Ε. με την επωνυμία : «Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ» κατά της Π.Α.Ε. 

με την επωνυμία : «Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ  Π.Α.Ε.»  για παράβαση που 

προβλέπεται και τιμωρείται πειθαρχικά σύμφωνα με το άρθρο  26 του 

Π.Κ. της Ε.Π.Ο.  

Η καταγγέλλουσα Π.Α.Ε. με την επωνυμία : «Π.Α.Ε. 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ» εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της 

Δημήτριο Βαγιάκο. 

Η καθ’ ης η καταγγελία Π.Α.Ε. με την επωνυμία : «Α.Ο. 

ΚΕΡΚΥΡΑ  Π.Α.Ε.»  εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο 

της Θεοχάρη Γρηγορίου.      

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Αμέσως μετά την εκφώνηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος 

δικηγόρος της καταγγέλλουσας ΠΑΕ υπέβαλε αίτημα αναβολής της 

συζητήσεως διότι πρώτον, κωλυόταν, λόγω αιφνίδιας ασθένειας, ο 

δικηγόρος Βασίλειος Γκαγκάτσης, ο οποίος επρόκειτο να συμπαρασταθεί 

μαζί του  προς υποστήριξη της υπό κρίση καταγγελίας και δεύτερον, διότι,  
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όπως υποστήριξε, προτού κριθεί από την παρούσα Επιτροπή η προκειμένη 

καταγγελία, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η τελεσίδικη εκδίκαση της 

ομοίου περιεχομένου καταγγελίας της ίδιας ΠΑΕ, υποβληθείσας  ενώπιον 

της Επιτροπής Ιδιότητας και Μεταγραφών (Ε.Ι.Μ.) της Ε.Π.Ο, με την 

οποία η καταγγέλλουσα ζητά να ανακληθούν τα δελτία των 

ποδοσφαιριστών τους οποίους η πιο πάνω καθ’ ης η καταγγελία ΠΑΕ είχε 

εντάξει στο έμψυχο δυναμικό της, κατά τη μετεγγραφική περίοδο του 

Ιανουαρίου 2012. 

Η φερόμενη αιφνίδια ασθένεια του πιο πάνω δικηγόρου (Β. 

Γκαγκάτση) δεν αποδείχθηκε από κάποιο ιατρικό πιστοποιητικό. 

Άλλωστε, ο Β. Γκαγκάτσης δεν παραστάθηκε ενώπιον της παρούσας 

Επιτροπής ως πληρεξούσιος δικηγόρος της καταγγέλλουσας κατά την 

αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 12
ης

-7-2012 οπότε, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος και πάλι της καταγγέλλουσας, η συζήτηση της προκειμένης 

υποθέσεως αναβλήθηκε για τη σημερινή δικάσιμο, ούτε έστω έχει 

συνυπογράψει το δικόγραφο της καταγγελίας, το οποίο υπογράφεται 

μόνον από τον και σήμερα εκπροσωπούντα την καταγγέλλουσα ΠΑΕ 

δικηγόρο Δ. Βαγιάκο. Περαιτέρω η  Επιτροπή κρίνει αβάσιμο και τον 

δεύτερο λόγο της αιτούμενης αναβολής της συζητήσεως, αφού έλαβε 

υπόψη της τα εξής δεδομένα : α) ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του 

Κ.Α.Π., όπως το άρθρο αυτό ισχύει σήμερα, ενόσω εκκρεμεί η προκειμένη 

πειθαρχική υπόθεση ενώπιον της παρούσας Επιτροπής, καθώς και ενώπιον 

της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο, κωλύεται η έκδοση  απόφασης του 

Δ.Σ. της Super League περί επικύρωσης του βαθμολογικού πίνακα της 

προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, ως προς τις ομάδες που 

κατετάγησαν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, β) ότι σε περίπου  
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έναν μήνα από σήμερα και δη κατά το Σαββατοκύριακο 25/26 Αυγούστου 

2012, έχει προγραμματιστεί η έναρξη του πρωταθλήματος της Super 

League  για την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2012-2013, γ) ότι η συναφής 

καταγγελία ενώπιον της Ε.Ι.Μ. της Ε.Π.Ο. υποβλήθηκε στις 11-6-2012, 

εκδικάσθηκε στις 5-7-2012 και στις 17-7-2012 η εν λόγω Επιτροπή 

εξέδωσε επ’ αυτής την υπ’ αριθ. 1467/2012 οριστική - απορριπτική 

απόφασή της και δ) ότι δεν υφίσταται στους οικείους κανονισμούς διάταξη 

που να εμποδίζει ρητά την εκδίκαση της προκειμένης καταγγελίας, προτού 

κριθεί τελεσιδίκως συναφής καταγγελία διώκουσα την ανάκληση των 

δελτίων ποδοσφαιριστών από τις αρμόδιες (πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια) Επιτροπές της Ε.Π.Ο.  Με τις σκέψεις λοιπόν αυτές η 

Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα την πρόοδο της διαδικασίας 

απορρίπτοντας το αίτημα για εκ νέου αναβολή της συζητήσεως σε νέα 

μελλοντική δικάσιμο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. «1. Όλες οι Ενώσεις 

και τα σωματεία της δύναμής τους, οι Π.Α.Ε. και τα σωματεία που 

μετέχουν στα πρωταθλήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, τα μέλη 

των διοικήσεών τους, ή πρόσωπα συνδεόμενα με οποιαδήποτε σχέση με 

αυτές ή πάσης φύσεως εκπρόσωποί τους ενώπιον των επαγγελματικών 

ενώσεων και των άλλων διαφόρων επιτροπών, οργάνων και αρχών που 

γενικότερα εμπλέκονται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, τα μέλη των 

επιτροπών της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων, το υπαλληλικό τους προσωπικό, 

οι ποδοσφαιριστές τους, οι διαιτητές, προπονητές, γιατροί, φροντιστές, 

φυσικοθεραπευτές, διερμηνείς, οι φίλαθλοι και γενικά οποιοδήποτε 

πρόσωπο με οποιαδήποτε ιδιότητα μετέχει στη δραστηριότητα της Ε.Π.Ο., 

των Ενώσεων, των Π.Α.Ε. και σωματείων, έχουν την υποχρέωση να  
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τηρούν τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος και να συμμορφώνονται με 

το Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και εγκυκλίους της Ε.Π.Ο. 

2.Η τυχόν παράβαση ή μη συμμόρφωση των παραπάνω νομικών και 

φυσικών προσώπων με το Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και 

εγκυκλίους της Ε.Π.Ο., τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων 

ποδοσφαιρικών οργάνων, σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την ιδιότητα που έχουν, καθώς και οποιαδήποτε εκ μέρους τους ενέργεια 

που αποσκοπεί στην καταστρατήγηση των ως άνω, τιμωρείται από το κατά 

περίπτωση αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με την απαραίτητη προϋπόθεση 

της προηγούμενης κλήσης σε έγγραφη ή αυτοπρόσωπη απολογία. 3. 

Παράλληλα κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις 

όλων όσων με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα - όπως 

ειδικότερα αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο - συνδέονται με 

αυτή, εκτός αν οι ενέργειες αυτών στρέφονται κατά της ίδιας της ομάδας 

τους. 4. Οι παραβάτες των ως άνω, τιμωρούνται με : α) Χρηματική ποινή  

ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000) τουλάχιστον για τις ΠΑΕ και τα 

πρόσωπα που σχετίζονται με αυτές και από διακόσια (200) ευρώ έως χίλια 

(1.000) ευρώ για τα ερασιτεχνικά σωματεία και τα πρόσωπα που 

σχετίζονται με αυτά. β) Απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο τουλάχιστον για 

ένα (1) έτος. γ) Απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα 

σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για τουλάχιστον τρία (3) έτη. δ) Διεξαγωγή 

αγώνων χωρίς θεατές έξι (6) αγωνιστικών ημερών. ε) Υποβιβασμός στην 

επόμενη κατώτερη κατηγορία. στ) Ποινή αποκλεισμού μέχρι ένα (1) έτος 

για τα σωματεία των τοπικών – ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων. ζ) Οι 

προαναφερόμενες ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά.» 
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Περαιτέρω σύμφωνα  με το άρθρο 34 εδ. α΄του Κ.Α.Π. «μέχρις ότου 

ανακληθεί από την Ε.Π.Ο. το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών 

ποδοσφαιριστή που έχει εκδοθεί από αυτήν, ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται 

κανονικά, εκτός αν η έκδοση του δελτίου οφείλεται σε δόλια ενέργεια της 

ομάδας ή του ποδοσφαιριστή».   

Εξάλλου, η  διάταξη  του άρθρου 20 παρ. 17 του Κ.Α.Π. ορίζει ότι 

σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες υποχρεούνται σε αγώνες 

κατάταξης και αρνούνται αδικαιολόγητα να λάβουν μέρος σε αυτούς τους 

αγώνες, υποβιβάζονται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία και 

καταλαμβάνουν την τελευταία θέση στον οριστικό οικείο βαθμολογικό 

πίνακα της διανυόμενης αγωνιστικής περιόδου. Η  διάταξη αυτή αν και 

φαίνεται να ρυθμίζει μόνον την παραπάνω ειδική περίπτωση, εντούτοις, 

αποτελεί σαφή έκφραση της βούλησης του κανονιστικού συντάκτη για 

ρύθμιση  της βαθμολογικής κατάταξης κάθε ομάδας που υποβιβάζεται 

μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου και θα πρέπει να τύχει γενικότερης 

(αναλογικής) εφαρμογής σε κάθε περίπτωση υποβιβασμού ομάδας που 

λαμβάνει χώρα έως και την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα μίας 

αγωνιστική περιόδου (πρβλ. και τις διατάξεις άρθρου 33 παρ. 1 και 3 του 

Κ.Α.Π. οι οποίες επίσης κάνουν λόγο για κατάληψη της τελευταίας θέσης 

του οικείου βαθμολογικού πίνακα από την υποβιβαζόμενη ομάδα - βλ. 

ΠειθΕπSuperLeague 195/2011 η οποία επικυρώθηκε από την ΕπΕφΕΠΟ 

133/2011).  

Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 περ. δ του Παραρτήματος 

Α – Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Επαγγελματίες 

Ποδοσφαιριστές του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών 

Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ «Για την εγγραφή ποδοσφαιριστή ως  



 6 

 

6η
 σελίδα της υπ’αρθμ. 195/2012 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής -

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

 

επαγγελματία απαιτείται ή εμπρόθεσμη υποβολή στην ΕΠΟ με κατάθεση 

στο πρωτόκολλο των παρακάτω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις 

προθεσμίες που ορίζονται κατά περίπτωση από τα άρθρα του παρόντος 

παραρτήματος ….δ) Βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει ότι η ΠΑΕ 

που επιθυμεί να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή, είναι ενήμερη φορολογικά 

και ασφαλιστικά και δεν οφείλει προς την ΕΠΟ - οικεία Ένωση - ΠΣΑΠ - 

ποδοσφαιριστές ή προπονητές. Εάν ελλείπουν βεβαιώσεις ή βεβαίωση η 

αρμόδια Επιτροπή αναβάλλει επί δεκαπενθήμερο την εγγραφή μέχρι να 

προσκομισθούν οι βεβαιώσεις ». 

Κατά την ορθότερη ερμηνευτική προσέγγιση, η εν λόγω 

απαιτούμενη από την πιο πάνω διάταξη υπεύθυνη δήλωση - βεβαίωση περί 

μη οφειλής προς ποδοσφαιριστές ή προπονητές, αφορά μόνο το έμψυχο 

δυναμικό της ομάδας κατά την εκάστοτε τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, 

εντός της οποίας γίνεται η δήλωση. Αυτή η συσταλτική (στενή) ερμηνεία 

της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται διότι μία τέτοια δήλωση  δεν μπορεί 

παρά να αναφέρεται μόνον στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ως 

προϋπόθεση για τη διενέργεια μετεγγραφών, δεδομένου ότι ο πλήρης 

έλεγχος στα οικονομικά των ΠΑΕ και ο ακριβής έλεγχος των ενδεχόμενων 

οφειλών τους λαμβάνει χώρα κατά την διαδικασία της αδειοδότησής τους 

που ακολουθεί περίπου τέσσερις (4) μήνες μετά και γίνεται σε ετήσια 

βάση. Κατά τη διαδικασία αυτή, κατά την οποία οι προϋποθέσεις είναι 

αυστηρότατες, ελέγχονται με πληρότητα όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις 

κάθε  ΠΑΕ, όλες οι πιθανές οφειλές της που έχουν προκύψει και από 

προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους σε ποδοσφαιριστές, προπονητές και 

το λοιπό έμψυχο δυναμικό της. Μάλιστα στην αρμόδια για την  
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αδειοδότηση Επιτροπή  μπορεί να προσφύγει ο οποιοσδήποτε 

ποδοσφαιριστής ή προπονητής, προς τον οποίο η ΠΑΕ όφειλε από 

προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και έχει πετύχει την έκδοση αποφάσεως 

δικαιοδοτικού οργάνου που καταδικάζει την ελεγχόμενη ΠΑΕ σε 

καταβολή και έτσι να εμποδίσει την αδειοδότησή της αν δεν επιτευχθεί ο 

διακανονισμός της οφειλής που είχε η ΠΑΕ προς αυτόν, έως  την 

καταληκτική ημερομηνία της 31
ης

 Μαρτίου. Επομένως, η δήλωση - 

βεβαίωση του άρθρου 5 του παραπάνω Κανονισμού, αφορά μόνον τους 

προπονητές και τους ποδοσφαιριστές που μία ομάδα έχει στη δύναμή της 

κατά το χρόνο υποβολής της δηλώσεως, δεδομένου ότι όσοι έχουν  

αποχωρήσει και καταγγείλει τις συμβάσεις τους, έχουν,  ούτως ή άλλως, 

κατοχυρώσει τις απαιτήσεις τους με αποφάσεις των αρμόδιων 

δικαιοδοτικών οργάνων επιλύσεως οικονομικών διαφορών και δεν υπάρχει 

περίπτωση να τις απολέσουν, αφού έχουν τρόπους να τις διεκδικήσουν 

προσφεύγοντας στην Επιτροπή αδειοδότησης. Αντίθετη ερμηνεία θα 

σήμαινε ότι για να γίνει δεκτή μία τέτοια δήλωση θα έπρεπε να προηγηθεί 

έλεγχος οφειλών για τις προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους για όλες τις 

ΠΑΕ, έλεγχος που όπως προειπώθηκε γίνεται από την Επιτροπή 

αδειοδότησης. Κατά συνέπεια η διάταξη που αφορά τη συγκεκριμένη 

δήλωση - βεβαίωση θα πρέπει να ερμηνευτεί στενά και να γίνει δεκτό ότι 

η δήλωση αυτή συνιστά μερικότερη υποχρέωση που αφορά την τρέχουσα 

αγωνιστική περίοδο σε σχέση με την ευρύτερη υποχρέωση της ΠΑΕ 

απέναντι στην επιτροπή αδειοδότησης (έτσι ακριβώς ΕΙΜ/ΕΠΟ 

1465/2012, η οποία έχει εκδοθεί ad hoc επί της συναφούς με την υπό 

κρίση  καταγγελία αιτήσεως - καταγγελίας μεταξύ των αυτών διαδίκων  
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πλευρών). Εξάλλου η εδώ υποστηριζόμενη ερμηνευτική εκδοχή απηχεί τη 

βούληση του κανονιστικού συντάκτη, ο οποίος σαφέστατα επιθυμεί να 

διασφαλίσει ότι για να επιτραπεί η μετεγγραφική ενίσχυση μιας ΠΑΕ  θα 

πρέπει η τελευταία να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους εν 

ενεργεία ποδοσφαιριστές και τους προπονητές της, οι οποίοι ανήκουν στο 

έμψυχο δυναμικό της κατά το χρόνο που συντάσσεται και υποβάλλεται η 

σχετική βεβαίωση προς την ΕΠΟ.  Η αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, η 

οποία θα απαιτούσε να καλύπτονται από τη σχετική βεβαίωση και οι τυχόν 

υφιστάμενες οφειλές προς ποδοσφαιριστές και προπονητές που κατά το 

παρελθόν είχαν εργαστεί σε μία ΠΑΕ και πλέον οι συμβάσεις τους έχουν 

λυθεί, θα οδηγούσε στην παράδοξη, ανεπιεική και επαχθέστατη λύση να 

επιβάλλεται στις 31 Δεκεμβρίου  απαγόρευση μεταγραφών για οφειλές, τις 

οποίες η συγκεκριμένη ΠΑΕ μπορεί να διακανονίσει χωρίς δυσμενείς γι’ 

αυτήν συνέπειες έως και τις 31 Μαρτίου του αμέσως επόμενου έτους και 

έτσι να αδειοδοτηθεί κανονικά με βάση το σαφέστατα αυστηρότερο από 

απόψεως προϋποθέσεων νομικό πλαίσιο του Κανονισμού Αδειοδότησης 

Ομάδων και Οικονομικό «ευ αγωνίζεσθαι» UEFA – ΕΠΟ  (βλ. 

Παράρτημα VIII του Κανονισμού αυτού). Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι ο 

συντάκτης της εδώ ερμηνευόμενης διατάξεως ήθελε να αποκλείσει την 

πραγματοποίηση μεταγραφών από μία ΠΑΕ που τα οικονομικά της 

βρίσκονται σε κάποια εκτεταμένη αταξία, ήτοι όταν οφείλει στο Δημόσιο 

ή σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή στην ΕΠΟ ή σε ποδοσφαιρικές 

Ενώσεις ή στον ΠΣΑΠ και επιπλέον έχει περισσότερες από μία 

ληξιπρόθεσμες ή έστω μη διακανονισμένες οφειλές προς ποδοσφαιριστές 

και προπονητές. Αυτό προκύπτει σαφέστατα από τη γραμματική 

διατύπωση της παραπάνω διατάξεως στην οποία χρησιμοποιείται  
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πληθυντικός αριθμός «ποδοσφαιριστές ή προπονητές». Επομένως η 

ύπαρξη μίας (μεμονωμένης) ληξιπρόθεσμης ή έστω μη διακανονισμένης 

οφειλής προς κάποιον ποδοσφαιριστή ή προπονητή εκφεύγει του 

γράμματος, αλλά και του πνεύματος της συγκεκριμένης διατάξεως και 

κατ’ επέκταση εκφεύγει του ρυθμιστικού πεδίου της.        

Με την υπό κρίση καταγγελία της η   καταγγέλλουσα «Π.Α.Ε. 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ» ισχυρίζεται ότι κατά τη μετεγγραφική περίοδο του 

Ιανουαρίου 2012 η καθ’ ης η καταγγελία  «Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ  Π.Α.Ε.»  

πραγματοποίησε μετεγγραφές τεσσάρων (4) επαγγελματιών 

ποδοσφαιριστών τους οποίους η καταγγέλλουσα κατονομάζει, ότι  για 

την έκδοση των δελτίων των ως άνω ποδοσφαιριστών  η καθ’ ης ΠΑΕ 

κατέθεσε στην ΕΠΟ σύμφωνα με το άρθρο  5 του παραρτήματος Α 

(διατάξεις εφαρμογής κανονισμών για τους επαγγελματίες 

ποδοσφαιριστές) του ισχύοντος κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών 

Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, και 

βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση) ότι δεν οφείλει σε ποδοσφαιριστές και 

προπονητές,  ότι η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση  ήταν ψευδής, διότι κατά 

το χρόνο υποβολής της, η καθ’ ης ΠΑΕ όφειλε 20.000 ευρώ στον 

ποδοσφαιριστή FLAVIO JOSE DE CARAVAHLIO SILVEIRA  που 

κατά το χρόνο σύνταξης και υποβολής της παραπάνω βεβαίωσης, ανήκε 

στο έμψυχο δυναμικό της και ότι η ενέργεια αυτή της καθ’ ης ήταν 

δόλια, διότι με την ως άνω ψευδή βεβαίωση - υπεύθυνη δήλωσή της 

παραπλάνησε και εξαπάτησε τις υπηρεσίες της ΕΠΟ σχετικώς με τις 

οφειλές της σε ποδοσφαιριστές και προπονητές και έτσι πέτυχε την 

έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας για τους ποδοσφαιριστές που 

απέκτησε κατά την παραπάνω μετεγγραφική περίοδο. Με βάση τα  
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περιστατικά αυτά, επικαλούμενη βαθμολογικό έννομο συμφέρον, η 

καταγγέλλουσα ζητεί, με βάση το άρθρο 26 του Π.Κ της Ε.Π.Ο. 

(παραβάσεις καταστατικού – κανονισμών ΕΠΟ - δυσφήμησης  

αθλήματος) να επιβληθεί στην  καθ’ ης ΠΑΕ η πειθαρχική ποινή του 

υποβιβασμού της στην επόμενη κατώτερη κατηγορία δια της 

καταλήψεως της τελευταίας  θέσεως στον οριστικό  βαθμολογικό πίνακα 

της SUPERLEAGUE της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου.  

Η καταγγελία με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα είναι, 

σύμφωνα με τις προεκτεθείσες νομικές σκέψεις, νόμιμη.  Πρέπει λοιπόν 

να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, αφού 

προηγουμένως απορριφθούν ως νομικά αβάσιμες οι υποβληθείσες από 

την καθ’ ης ΠΑΕ εντάσεις αναρμοδιότητας της παρούσας Επιτροπής και 

παραγραφής, η μεν πρώτη διότι δεν υφίσταται στους οικείους 

κανονισμούς διάταξη ρυθμίζουσα την αρμοδιότητα άλλου δικαιοδοτικού 

οργάνου, πλην της παρούσας Πειθαρχικής Επιτροπής,  για την εκδίκαση 

τέτοιας καταγγελίας όπως η υπό κρίση, η δε δεύτερη διότι η φερόμενη 

παραβίαση της παραπάνω διατάξεως του άρθρου 26 του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.  

εκ μέρους της καταγγελλόμενης  ΠΑΕ (αν υποτεθεί ότι έχει λάβει χώρα 

τέτοια παραβίαση) έχει τελεστεί  διαρκώς και κατ’ εξακολούθηση, έως 

και το πέρας των αγωνιστικών της υποχρεώσεων της αμέσως 

προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου. Εφόσον λοιπόν ο τελευταίος 

αγώνας, στον οποίο η καθ’ ης έλαβε μέρος, διεξήχθη στις 22-4-2012 και  

η υπό κρίση καταγγελία υποβλήθηκε ενώπιον της παρούσας Επιτροπής 

στις 9-7-2012, η φερόμενη ως τελεσθείσα πειθαρχική παράβαση δεν έχει 

υποπέσει σε παραγραφή, διότι καταγγέλθηκε προ της συμπληρώσεως του 

προβλεπόμενου από το  άρθρο 28 παρ. 1 του Π.Κ της Ε.Π.Ο. χρόνου  
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παραγραφής, διαρκείας τριών μηνών (βλ. ΠειθΕπSuperLeague 195/2011 

η οποία επικυρώθηκε από την ΕπΕφΕΠΟ 133/2011).   

Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα του σχετικού 

φακέλου, τα έγγραφα που προσκόμισαν μετ’ επικλήσεως οι δύο διάδικες 

πλευρές, τα διαλαμβανόμενα στο υπόμνημα που  κατέθεσε η 

καταγγέλλουσα ΠΑΕ και ιδίως από την υπ’ αριθ. 1467/2012 απορριπτική 

για τις θέσεις της καταγγέλλουσας πλευράς απόφαση της Επιτροπής 

Ιδιότητας και Μετεγγραφών της ΕΠΟ, η οποία εκδόθηκε  επί της 

συναφούς με την υπό κρίση καταγγελία αιτήσεως - καταγγελίας της 

αυτής καταγγέλλουσας ΠΑΕ κατά της αυτής καθ’ ης ΠΑΕ, αλλά  και από 

τα διαμειφθέντα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο αποδείχθηκαν τα 

εξής πραγματικά περιστατικά :  Κατά την μετεγγραφική περίοδο του 

Ιανουαρίου 2012 η ΠΑΕ Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ απέκτησε τους παρακάτω 

τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές : Στυλιανό Ηλιάδη, MARTIN JUAN 

EDUARDO, Ιωάννη Καραλή, και JON ERICE DOMINGUES. 

Προκειμένου να εκδοθούν δελτία από το τμήμα μητρώου της ΕΠΟ για 

τους ανωτέρω ποδοσφαιριστές κατέθεσε, μεταξύ των άλλων εγγράφων, 

και την από 29-12-2011 υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από τον 

Σπυρίδωνα Λυμπερόπουλο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από 

το Αστυνομικό Τμήμα της Θήβας, με την οποία δηλώνει ότι «η Α.Ο. 

ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΕ δεν οφείλει σε ποδοσφαιριστές ή προπονητές». 

Σχετικώς με την ύπαρξη ή μη ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τον 

κατονομαζόμενο στην υπό κρίση καταγγελία ποδοσφαιριστή της καθ’ ης 

ΠΑΕ και κατ’ επέκταση σχετικώς με το αν η παραπάνω υπεύθυνη 

δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της καθ’ ης ήταν κατά το περιεχόμενό 

της αληθής ή ψευδής, προέκυψαν τα εξής :  Ο ποδοσφαιριστής FLAVIO  
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JOSE DE CARAVAHLIO SILVEIRA κατέθεσε την από 21-12-2011 

καταγγελία-προσφυγή του ενώπιον της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. της ΕΠΟ, η οποία 

κοινοποιήθηκε στην ΠΑΕ στις 2-1-2012, ήτοι μετά την υποβολή της 

ένδικης δήλωσης περί μη οφειλής από το νόμιμο εκπρόσωπό της, η 

οποία, όπως προελέχθη, έγινε στις 29-12-2011. Με την προσφυγή του 

αυτή ο ποδοσφαιριστής διεκδικούσε και μια δόση του συμβολαίου του 

ύψους 20.000 ευρώ, που έπρεπε να του καταβληθεί στις 30-9-2011. Η 

καθ’ ης ΠΑΕ κατά την εκδίκαση της υποθέσεως ενώπιον της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ. 

όπως και ενώπιον της Ε.Ι.Μ. της Ε.Π.Ο., υποστήριξε ότι είχε προβεί σε 

προφορική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή να του καταβάλει σε 

μεταγενέστερο χρόνο το ποσό αυτό και εκείνος είχε αρχικά συμφωνήσει. 

Προς απόδειξη του ισχυρισμού της αυτού προσκόμισε με το υπόμνημά 

της εισιτήρια μετ’ επιστροφής για την Βραζιλία για τον εν λόγω 

ποδοσφαιριστή και τη σύζυγό του, με ημερομηνία αναχώρησης την 20-

12-2011 και ημερομηνία επιστροφής τους την 26-12-2011. Για τα 

εισιτήρια αυτά η καθ’ ης ΠΑΕ κατέβαλλε το ποσό των 3.360,00 ευρώ 

(επιπλέον  του ποσού αυτού κατέβαλλε και ποσό 230 ευρώ για μια 

διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο). Αν λοιπόν η καθ’ ης ΠΑΕ γνώριζε ότι ο 

ποδοσφαιριστής προτίθεται να κάνει προσφυγή και ότι δεν πρόκειται να 

επιστρέψει στην Ελλάδα, δεν θα ενεργούσε με τον παραπάνω τρόπο, 

αλλά λογικά θα προτιμούσε να του καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό 

έναντι της οφειλής της προς αυτόν (της δόσης του συμβολαίου του). 

Κατά την κρίση της παρούσας Επιτροπής, αποδείχτηκε ότι η καθ’ ης 

ΠΑΕ βρισκόταν σε καλόπιστες διαβουλεύσεις με τον πιο πάνω 

ποδοσφαιριστή της προτού αυτός αναχωρήσει για το εξωτερικό  και για 

το λόγο αυτόν, δαπανώντας το πιο πάνω διόλου ευκαταφρόνητο  
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χρηματικό ποσό,  εξέδωσε εισιτήρια για τη Βραζιλία μετ’ επιστροφής για 

τον ίδιο και τη σύζυγό του, αλλά προφανώς δεν είχε επέλθει και οριστική 

συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής 

μετέβαλε τη στάση του και προτίμησε, χωρίς να ενημερώσει την ΠΑΕ, 

να ασκήσει προσφυγή. Εξάλλου, όπως προκύπτει  από το κείμενο της υπ’ 

αριθ. 1467/2012 απόφασης της Ε.Ι.Μ της Ε.Π.Ο τα παραπάνω 

επιβεβαιώνονται και από την από 4-7-2012 υπεύθυνη δήλωση του 

δικηγόρου Κίμωνα Ευαγγελάτου, ο οποίος ήταν ο πληρεξούσιος 

δικηγόρος του ποδοσφαιριστή κατά την άσκηση της προσφυγής, όπως το 

περιεχόμενο αυτής διευκρινίστηκε με την από 7-7-2012 νέα υπεύθυνη 

δήλωση του ιδίου δικηγόρου, στην οποία αναφέρεται ότι πράγματι 

υπήρχε τον Δεκέμβριο του 2011 προφορική συμφωνία διακανονισμού 

των οφειλόμενων ποσών από την ΠΑΕ προς τον πιο πάνω 

ποδοσφαιριστή. Κατά συνέπεια ως προς την οφειλή προς τον 

συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή η υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 

εκπροσώπου της καθ’ ης ΠΑΕ ήταν, κατά το χρόνο που αυτή έγινε,  

αληθής, άλλως στο πρόσωπο του δηλώσαντος δεν συνέτρεχε το στοιχείο 

του δόλου με την έννοια της γνώσεως ότι ο ποδοσφαιριστής είχε 

μεταβάλει τη στάση του ως προς τον προφορικά συμφωνηθέντα 

διακανονισμό. Σε κάθε πάντως περίπτωση, σύμφωνα με την 

προεκτεθείσα  νομική σκέψη, η μη διακανονισμένη οφειλή προς έναν 

μόνον ποδοσφαιριστή, όταν οι λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις μίας 

ΠΑΕ είναι τακτοποιημένες, εκφεύγει του ρυθμιστικού πεδίου το άρθρο 5 

παρ.2 περ. δ του Παραρτήματος Α – Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού 

για τους Επαγγελματίες Ποδοσφαιριστές του Κανονισμού Ιδιότητας και 

Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ.   
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Εξάλλου,  πρέπει να σημειωθεί ότι η Ε.Ι.Μ. της ΕΠΟ, στην 

προαναφερθείσα απόφασή της, ασχολήθηκε και ερεύνησε και τις οφειλές 

προς τον ποδοσφαιριστή IVICA MAJSTOROVIC, ο οποίος, κατά την εν 

λόγω απόφαση, ανήκε στο έμψυχο δυναμικό της καθ’ ης ΠΑΕ κατά την 

κρίσιμη αγωνιστική περίοδο, πλην όμως στην υπό κρίση καταγγελία 

ουδέν αναφέρεται περί του εν λόγω ποδοσφαιριστή, επομένως η 

περίπτωσή του δεν μπορούσε να ερευνηθεί από την παρούσα Επιτροπή 

αυτεπαγγέλτως.     

Εξάλλου, εκτός από τους προεκτεθέντες λόγους, η υπό κρίση 

καταγγελία είναι απορριπτέα και λόγω ελλείψεως άμεσου εννόμου 

συμφέροντος της καταγγέλλουσας ΠΑΕ, δοθέντος ότι για τη 

βαθμολογική ωφέλειά της, δηλαδή για την επιδιωκόμενη κατάταξή της 

σε μη υποβιβάσιμη βαθμολογική θέση, δεν θα αρκούσε μόνον η 

ευδοκίμηση της υπό κρίση καταγγελίας της, αλλά θα απαιτείτο να γίνει 

δεκτή και η καταγγελία της Π.Α.Ε. με την επωνυμία : «Γ.Σ. 

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Π.Α.Ε.» κατά   

της Π.Α.Ε. με την επωνυμία : «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. Π.Α.Ε.», δηλαδή τα 

έννομα συμφέροντα της εδώ καταγγέλλουσας δεν εξαρτώνται μόνον από 

την τύχη της καταγγελίας της, αλλά και από την έκβαση άλλης 

πειθαρχικής δίκης (πρβλ. ΕπΕΦΕΠΟ 133/2011).        

Πρέπει λοιπόν να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη η υπό κρίση 

καταγγελία.   

 

   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει το αίτημα αναβολής.  
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Απορρίπτει την κρινόμενη καταγγελία .   

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή 

της στις 18 Ιουλίου 2012. 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    

    

 

 


