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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ180./2011 

 

     H Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 
Οµοσπονδίας, αποτελούµενη από τους Αθανάσιο Θεµέλη , Επιτ. 
Αρεοπαγίτη ως Πρόεδρο, Γεώργιο Βλάσση Επιτ. Αντιεισαγγελέα 
Αρείου Πάγου ως µέλoς  και Σταύρο Ανδριανόπουλο, ∆ικηγόρο 
Αθηνών ως εισηγητή,  που έχουν ορισθεί νόµιµα µε την απόφαση 
του ∆.Σ της Ε.Π.Ο, κατά την συνεδρίαση αυτού της 12.08.2010. 
    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 41 περ. στ΄του 
κωδικοποιηµένου καταστατικού της Ε.Π.Ο, καθώς και αυτές του 
άρθρου 29 παρ. 12 του νόµου 3479/2006 (φεκ 152/α/19.07.2006). 
Συνεδρίασε δηµόσια στα γραφεία της Ε.Π.Ο στις 03.08.2011 µε 
την παρουσία της γραµµατέως Χρύσας ∆ανάκου- Πούλιου  για να 
δικάσει την από 29.07.2011 έφεση της ΠΑΕ Ν.ΚΑΒΑΛΑ που 
εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους 
∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕΠΠΑ,ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΘΗ και ΑΡΓΥΡΗ ΛΙΒΑ και την 
από 29.07.2011 έφεση του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΨΩΜΙΑ∆Η  που 
παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων του ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΟΡΟΖΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ και ΑΛΕΚΟΥ 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  κατά της  υπ΄αριθµ 205/28.07.2011 απόφασης 
της πρωτοβάθµιας επιτροπής SUPER LEAGUE ΕΛΛΑ∆Α. 
 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. 

 
    Με την προσβαλλοµένη απόφαση κρίθηκε ότι οι εκκαλούντες 
τέλεσαν τις πειθαρχικές παραβάσεις της δωροδοκίας κατά 
εξακολούθηση και του στοιχήµατος κατά εξακολούθηση που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 Α και 21 Β του 
Π.Κ της Ε.Π.Ο και επιβλήθηκε στο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΨΩΜΙΑ∆Η: α) 
χρηµατική ποινή 90.000 ΕΥΡΩ β) ποινή απαγόρευσης εκτελέσεως 
οποιοσδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο 
εφ΄ όρου ζωης και γ) ποινή απαγόρευσης εισόδου στους 
αγωνιστικούς χώρους εφ΄ όρου ζωής, στη δε ΠΑΕ Ν.ΚΑΒΑΛΑ:α) 
χρηµατική ποινή 300.000 ΕΥΡΩ και β)ποινή υποβιβασµού στην 
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επόµενη κατηγορία δια της καταλήψεως της τελευταίας θέσεως 
στον οριστικό βαθµολογικό πίνακα της SUPER LEAGUE της 
αγνωστικής περιόδου 2010-2011.  
     Οι υπό κρίσεις εφέσεις που για το παραδεκτό της άσκησης και 
συζήτησης τους έχουν καταβληθεί τα προβλεπόµενα από το 
άρθρο 44 παρ. 6 του Κωδικοποιηµένου καταστατικού της Ε.Π.Ο 
σχετικά παράβολα, έχουν ασκηθεί νοµότυπα και εµπρόθεσµα και 
αρµοδίως φέρονται προς εκδίκαση ενώπιον της παρούσας 
Επιτροπής. 
    Κατά συνέπεια πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές, να 
συνεκδικαστούν σύµφωνα µε το άρθρο 246 του ΚΠΟΛ.∆ που για 
την ενότητα του δικαίου εφαρµόζεται ανάλογα επειδή συντρέχουν 
οι προβλεπόµενες σε αυτό προϋποθέσεις και πρέπει να 
ερευνηθούν περαιτέρω κατ΄ουσίαν. 
    Σύµφωνα µε το άρθρο 21 Α του Π.Κ της Ε.Π.Ο <<1. 
Οποιοσδήποτε προσφέρει, υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητο δώρο 
σε ένα όργανο της Ε.Π.Ο, ένα αξιωµατούχο αγώνα, 
ποδοσφαιριστή ή αξιωµατούχο οµάδας, για λογαριασµό του ή για 
λογαριασµό τρίτου, προσπαθώντας ή προτρέποντας την 
παραβίαση  των κανονισµών των Ε.Π.Ο- UEFA-FIFA θα τιµωρείται 
µε τις ποινές που ακολουθούν:α)  µε χρηµατική ποινή είκοσι 
χιλιάδων ευρώ (20.000) έως εξήντα χιλιάδων ευρω (60.000), β) µε 
απαγόρευση εκτελέσεως απ΄αυτόν οποιασδήποτε δραστηριότητας 
που σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο και γ) µε απαγόρευση εισόδου 
στους αγωνιστικούς χώρους. 2. Η παθητική δωροδοκία θα 
τιµωρείται µε τις αυτές ποινές. 3. Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε 
περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηµατικές ποινές διπλασιάζονται, οι 
δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφ΄όρου ζωης. 4. Σε περίπτωση 
που υπαίτια είναι οµάδα και η δωροδοκία σχετίζεται µε 
αποτέλεσµα αγώνων, η υπαίτια οµάδα (ή οι οµάδες) θα τιµωρείται 
µε υποβιβασµό και χρηµατική ποινή τρακοσίων χιλιάδων (300.000) 
ευρω.  
    Εξ΄αλλου σύµφωνα µε το άρθρο 21 Β του Π.Κ της Ε.Π.Ο:1. 
Οποιοσδήποτε αξιωµατούχος ή εν γένει εµπλεκόµενος στο χώρο 
του ποδοσφαίρου, προσπαθεί ή συµµετέχει σε προσπάθεια 
προκαθορισµού του αποτελέσµατος ενός αγώνα για να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε τρίτους περιουσιακά οφέλη, 
µέσω χρηµατικών αποδόσεων από στοιχηµατισµό τιµωρείται µε τις 
ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 α, β,γ  του παρόντος 
άρθρου (δηλ. του άρθρου 21 Α). Οι ως άνω ποινές δύνανται 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 
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επίτευξης είναι οµάδα ή αξιωµατούχος της, οι χρηµατικές ποινές 
δεκαπλασιάζονται, η δε οµάδα (ή οµάδες) τιµωρείται µε 
υποβιβασµό. 
    Από τις  παραπάνω διατάξεις  προκύπτει ότι δεν µπορεί να 
νοηθεί λογικό ο προκαθορισµός του αποτελέσµατος ενός 
ποδοσφαιρικού αγώνα µε σκοπό τον προσπορισµό περιουσιακού 
οφέλους από στοιχηµατισµό , χωρίς να έχει προηγηθεί προσφορά, 
υπόσχεση ή δόση αδικαιολόγητου δώρου σε αξιωµατούχο αγώνα , 
ποδ/στη ή αξιωµατούχο οµάδας. Με άλλα λόγια η δωροδοκία το 
άρθρο 21 Α Π.Κ  της ΕΠΟ αποτελεί αναγκαίο στοιχείο  της ειδικής 
υποστάσεως του πειθαρχικού αδικήµατος  που περιγράφεται  και 
τυποποιείται στο άρθρο 21 Β του ιδίου Π.Κ /ΕΠΟ και η διάπραξη 
του τελευταίου δεν νοείται χωρίς την ταυτόχρονη τέλεση του 
παραπτώµατος της δωροδοκίας. 
    Στην προκειµένη   υπόθεση από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα  
που υπάρχουν στην δικογραφία και ειδικότερα την από 21-6-2011 
πορισµατική αναφορά  της αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Πόπης 
Παπανδρέου , την από 23-4-2010 έγγραφη αναφορά  της ΟΠΑΠ 
Α.Ε προς τον αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου, της από 21-2-2011  
ένορκες καταθέσεις των υπαλλήλων της ΟΥΕΦΑ α) Gierhard 
Kupl(αρχιεπιθεωρητής τηςUEFA), β)Peaker Graham Leslie,  γ) 
Karl Astere Dhont  και  δ) BELL ALASDAIR ROBERT Mc KEE,  τις 
εκθέσεις της OYEFA νοµίµως µεταφρασµένες , τις ένορκες 
καταθέσεις  από 25-6-2010, 1-7-2010, 15-7-2010, 6-9-2010, 6-10-
2010 και 27-10-2010 του Γεωργίου Ηλιόπουλου υπαλλήλου της 
ΟΠΑΠ ΑΕ   , τις καταθέσεις στο ακροατήριο  των µαρτύρων και τα 
όσα διηµείφθησαν σ΄αυτό αποδείχθηκαν τα εξής: Ο εκκαλών 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ κινούµενος στο χώρο του ποδ/ρου    
και  εκµεταλλευόµενος  το γεγονός ότι  ο γιός του ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ είναι επίσηµα πρόεδρος της  ΠΑΕ Ν. ΚΑΒΑΛΑ  , 
ανέπτυξε έντονη και έκνοµη δραστηριότητα που στόχο είχε  την 
αποκόµιση για τον εαυτό του περιουσιακού οφέλους.   Μέρος δε 
της παρασκηνιακής του δράσης αποτελεί , η ανάµειξή του στη 
χειραγώγηση ΄  των παρακάτω ποδ/κών αγώνων  προκειµένου να 
αποκοµίσει για τον εαυτό του περιουσιακό όφελος  µέσω 
χρηµατικών αποδόσεων από στοιχηµατισµό.’ Όµως από  όλα  τα 
αποδεικτικά µέσα  , η επανάληψη των οποίων δεν κρίνεται 
σκόπιµη , δεν προκύπτει  ανάµειξη  σε προσπάθεια 
προκαθορισµού αποτελέσµατος ποδοσφαιρικού αγώνα  των 
ποδ/στών ( ή κάποιων από  αυτούς) της οµάδας της ΠΑΕ 
Ν.ΚΑΒΑΛΑ.  
    Σύµφωνα µε την συντονιστή του πειθαρχικού τµήµατος της 
OYEFA PEAKER GRAHAM LESLIE υπάρχουν δύο τρόποι να 
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«στηθεί» ένας αγώνας: Μέσω των παιχτών των οµάδων που 
συµµετέχουν σε αυτόν και οι οποίοι πληρώνονται για να παίξουν 
µε 90% µειωµένη απόδοση  ή µέσω των διαιτητών του αγώνα  ή 
µε συµµετοχή αµφοτέρων(παιχτών και διαιτητών)uΟ υπεύθυνος 
δε  για το «στήσιµο» ενός αγώνα  µπορεί να είναι οποιοσδήποτε  
όπως µέλη της οµάδας, κάποιος ατζέντης των παιχτών , ο οποίος 
υπόσχεται στους παίχτες ή στους διαιτητές  χρηµατικές αποδοχές, 
γυναίκες, δύναµη, κάποια καλή µεταγραφή ή άλλα δώρα (βλέπε 
την από 21-2-11 κατάθεση του ανωτέρω  µε διερµηνέα). 
    ΄Ετσι, είναι σαφές  ότι  υπαίτια οµάδα σύµφωνα µε το άρθρο 
21Β΄παρ.3 του Π.Κ της ΕΠΟ  είναι αυτή,  που οι ποδ/στές της  ( ή 
κάποιοι από αυτούς) συµµετέχουν (µε άνωθεν εντολή)  στην 
προσπάθεια ή την επίτευξη προκαθορισµού του αποτελέσµατος 
ενός αγώνα , έχοντας  στον αγώνα αυτόν  εµφανώς και σε 
µεγάλο βαθµό µειωµένη απόδοση. 
Στις 28-10-200 διεξήχθη για το Κύπελλο Ελλάδος ο  
ποδοσφαιρικός αγώνας µεταξύ των οµάδων «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ-ΚΑΒΑΛΑ»  που έληξε µε νίκη της ΚΑΒΑΛΑΣ και σκορ 0-
3 και κατά    την ΟΥΕΦΑ  ήταν   ΣΤΗΜΕΝΟΣ. Σύµφωνα  µε την 
έκθεση αυτήν (Νο Φ.092.22/57 σελ.211): α) από το 45ο λεπτό  
υπάρχουν έντονες διακυµάνσεις στα OVER  και β) στο  κεφάλαιο 
ΑΝΑΛΥΣΗ αναφέρεται ότι : «Η µαζική κίνηση πριν τον αγώνα 
προδίδει από µόνη της τον αγώνα αυτό. Συµπληρώνεται µε  
διακυµάνσεις στην αγορά  ζωντανής µετάδοσης, µε αποτέλεσµα ο 
τζίρος του αγώνα να ανέλθει στα 436.026€ .Επίσης για τον αγώνα 
αυτό παίχτηκαν µεγάλα ποσά σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ( στο 
παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ) κυρίως σε πρακτορεία της Βόρειας 
Ελλάδας (και συγκεκριµένα σε 16 πρακτορεία στο Νοµό 
Θεσσαλονίκης,  και τη Βέροια) ,στο Παλαιό Φάληρο και στο 
Μοσχάτο. Με τα δεδοµένα αυτά  η Επιτροπή οδηγείται στο 
ασφαλές συµπέρασµα  ότι ο αγώνας αυτός χειραγωγήθηκε  από 
τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟ 
ΡΑΒΙΟΓΛΟΥ µε την βοήθεια ασφαλώς και ποδοσφαιριστών του, 
αναµειχθέντος όµως παρασκηνιακώς  στην χειραγώγηση 
αυτή  και του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΨΩΜΙΑ∆Η εν αγνοία όµως της 
οµάδος της ΠΑΕ Ν.ΚΑΒΑΛΑ, οι ποδοσφαιριστές   της οποίας δεν 
προέκυψε ότι είχαν οποιαδήποτε συµµετοχή. 
Β) Στις 14-3-2009 διεξήχθη για το πρωτάθληµα της Β΄Εθνικής 
κατηγορίας ο αγώνας µεταξύ των οµάδων ΚΑΒΑΛΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ που έληξε µε νίκη της ΚΑΒΑΛΑΣ  και  τέρµατα 4-1 . 
Σύµφωνα µε την έκθεση της ΟΥΕΦΑ  το αποτέλεσµα ήταν 
εξαιρετικά ΣΤΗΜΕΝΟ (βλ.επίσηµη µετάφραση της έκθεσης της 
ΟΥΕΦΑ Νο Φ.092.22/57 σελ.41). Στο κεφάλαιο αυτής 
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«ΑΝΑΛΥΣΗ» αναφέρεται ότι: «΄Ολες οι ενδείξεις δείχνουν µία 
συµφωνία για νίκη µε τουλάχιστον 3 τέρµατα διαφορά υπέρ της 
ΚΑΒΑΛΑΣ. Ακραίες διακυµάνσεις των τιµών, τόσο πριν από τον 
αγώνα όσον και κατά τη διάρκεια της ζωντανής µετάδοσης. Είναι 
επίσης ενδιαφέρον να γνωρίζουµε  ότι µόλις επιτυγχάνεται η 
διαφορά των 3 τερµάτων η ροή χρηµάτων  για τον χάντικαπ και τα 
over  σταµατά. Να σηµειωθεί ότι ο τζίρος του αγώνα  ανήλθε στο 
ποσόν των 332.538 €(ποσό υπερβολικό). 
    Και για τον αγώνα  αυτό   η Επιτροπή άγεται στο ίδιο ακριβώς 
συµπέρασµα όπως και για τον προαναφερόµενο  αγώνα της 28-
10-2009 µεταξύ των δύο οµάδων ότι δηλαδή χειραγωγήθηκε  από 
τον πρόεδρο  της ΠΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟ 
ΡΑΒΙΟΓΛΟΥ µε την βοήθεια ασφαλώς και ποδοσφαιριστών της 
οµάδος του , αναµειχθέντος όµως παρασκηνιακώς  στην 
χειραγώγηση αυτή  και του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΨΩΜΙΑ∆Η εν 
αγνοία όµως της οµάδος της ΠΑΕ Ν.ΚΑΒΑΛΑ, οι ποδοσφαιριστές   
της οποίας δεν προέκυψε ότι είχαν οποιαδήποτε συµµετοχή. 
     Περαιτέρω για τους αγώνες: α)ΚΑΒΑΛΑ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ που 
διεξήχθη  την 29-3-2009 µε τελικό αποτέλεσµα 2-0(συµπέρασµα 
ΟΥΕΦΑ: ελαφρώς ύποπτον πριν τον αγώνα-φυσιολογική ζωντανή 
µετάδοση), Β) ΚΑΒΑΛΑ-ΠΑΕ ΓΙΑΝΝΙΝΑ που διεξήχθη στην 13-4-
2009 µε τελικό αποτέλεσµα 2-1 (συµπέρασµα  ΟΥΕΦΑ:Ελαφρώς 
ύποπτο µόνο πριν τον αγώνα χαντικαπ ) και Γ) ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ-ΚΑΒΑΛΑ  που διεξήχθη στις 4-5-2009 µε τελικό 
αποτέλεσµα 3-0 (συµπέρασµα ΟΥΕΦΑ : υπάρχει µία πιθανότητα ο 
αγώνας να είναι ύποπτος) δεν αποδείχθηκε ότι οι παραπάνω 
αγώνες ήταν «χειραγωγηµένοι» κατά τον τρόπο που  τους θεωρεί 
η ΟΥΕΦΑ. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και  από τις καταθέσεις  
του  υπαλλήλου του ΟΠΑΠ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ( τόσο 
ενώπιον της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής όσον και της παρούσας) 
όπου  καταθέτει τα εξής:α)για τον πρώτο αγώνα (ΚΑΒΑΛΑ-
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 2-0) καταθέτει ότι µετά  από αξιολόγηση δεδοµένων  
δεν το πρόσφερε(ο ΟΠΑΠ) διότι δεν ήταν ανταγωνιστικό. Β) Για το 
δεύτερο παιχνίδι (ΚΑΒΑΛΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  2-1) δεν  το πρόσφερε 
ο ΟΠΑΠ γιατί ο  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ λόγω του ότι ο φάκελλος του δεν 
ήταν πλήρης,  από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού δεν 
είχε δικαίωµα συµµετοχής. Και Γ) για το τρίτο παιχνίδι 
(ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ-ΚΑΒΑΛΑ  3-0)  δεν το έβαλε ο ΟΠΑΠ 
στο κουπόνι αφού η ΚΑΒΑΛΑ  είχε εξασφαλίσει την άνοδό της. 
΄Αλλωστε και η  ίδια η ΟΥΕΦΑ  στην έκθεσή της δεν είναι βέβαιη 
ότι  τα παραπάνω παιχνίδια είχαν χειραγωγηθεί. 
    ΄Υστερα από τα παραπάνω αποδείχτηκε ότι  ο εκκαλών 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ τέλεσε τις πειθαρχικές παραβάσεις 
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των άρθρων 21Α και  21Β του Π.Κ/ΕΠΟ αναφορικά µε την 
χειραγώγηση των αγώνων ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ- ΚΑΒΑΛΑ  της 
28-10-2009 και ΚΑΒΑΛΑ –ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ  της 14-3-2009 
και κατ΄επέκταση και η εκκαλούσα ΠΑΕ Ν. ΚΑΒΑΛΑ , λόγω της 
αντικειµενικής της υπαιτιότητος που απορρέει από την ως άνω   
παραβατική συµπεριφορά του πρώτου εκκαλούντος ως 
εµπλεκοµένου (κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε) µ ΄αυτήν. 
    Η ποινή όµως του υποβιβασµού  που προβλέπει η διάταξη του 
άρθρου 21Β του ΠΚ/ΕΠΟ για την οµάδα παραβιάζει στην 
συγκεκριµένη περίπτωση την αρχή της αναλογικότητας για του 
παρακάτω  λόγους. 
 ΄Όµως η ποινη του υποβιβασµού , που προβλέπει η διάταξη  του 
άρθρου 21Β παρ.3 του ΠΚ   της ΕΠΟ για  την οµάδα,  παραβιάζει 
στην συγκεκριµένη περίπτωση   την αρχή της αναλογικότητας  για 
τους εξής λόγους : σε µία δηµοκρατική κοινωνία , τα δικαιώµατα 
κάθε προσώπου , φυσικού ή νοµικού, θα πρέπει να ασκούνται 
ισόρροπα  µε τα δικαιώµατα των λοιπών , αλλά και να µη θέτουν 
σε κίνδυνο το δηµόσιο συµφέρον. Οποιαδήποτε  δε υπερβολική 
περιστολή των δικαιωµάτων του προσώπου(φυσικού ή νοµικού) 
µέσω θεµιτών κατ΄αρχήν περιορισµών πρέπει να αποτρέπεται. Η 
αναλογικότητα ως γενική αρχή του δικαίου, αναγνωριζοµένη 
παγίως από την νοµολογία των δικαστηρίων, ως απορρέουσα εκ 
των διατάξεων των άρθρων 5παρ.1 και 25παρ.1 του Συντάγµατος 
1975, αλλά και των άρθρων 6 παρ. 1 , 8παρ.2, 9 παρ.2 και 10 
παρ.2 της ΕΣ∆Α και πριν από την αναγωγή της  σε ρητή 
συνταγµατική έννοια  µε την αναθεώρηση του συντάγµατος του 
2001 , διέπει όλη τη δηµόσια δράση και δεσµεύει το  νοµοθέτη , το 
δικαστή και τη διοίκηση. 
 Όλα τα µέσα άσκησης  της κρατικής εξουσίας , ο νόµος, η 
δικαστική απόφαση, και η διοικητική πράξη πρέπει να πληρούν τα 
τρία κριτήριά της, να είναι δηλ. α) κατάλληλα , ήτοι πρόσφορα για 
την πραγµάτωση του επιδιωκοµένου σκοπού β) αναγκαία, ώστε να 
προκαλούν τον ελάχιστο δυνατό περιορισµό στον ιδιώτη ή στο 
κοινό και τέλος γ) εν στενή εννοία αναλογικά, να τελούν δηλ. σε 
εσωτερική αλληλουχία µε τον επιδιωκόµενο σκοπό , ώστε η 
αναµενόµενη  ωφέλεια να µην υπολείπεται  της επερχόµενης εξ  
αυτών βλάβης (Ολ.ΑΠ 6/2009 Ολ.ΑΠ 43-45/2005). Από τα 
ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι το ποδ/κό όργανο  για την επιβολή 
ποινής , όπως είναι η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ , έχει εξουσία 
σύµφωνα  µε την αρχή της αναλογικότητας να επιλέξει, αντί της 
ποινής του υποβιβασµού που είναι βαρύτατη και εξοντωτική για 
την οµάδα , µία άλλη  εξίσου αποτελεσµατική ποινή , πάντοτε 
ανάλογη µε την απαξία της πράξης  και την υπαιτιότητα της 
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οµάδας. ΄Ετσι , στην προκειµένη περίπτωση , λαµβανοµένου 
υπόψη ότι δεν προέκυψε ανάµειξη στη χειραγώγηση των  
επιδίκων  αγώνων  ποδ/στών (ή κάποιων από αυτούς της 
οµάδας της Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ) , η βλάβη που προκαλείται στην  
τελευταία  µε την ποινή του υποβιβασµού είναι  δυσανάλογα 
επαχθέστερη  από την αναµενόµενη ωφέλεια του σεβασµού του 
αθλήµατος του ποδ/ρου. ΄Αλλωστε  δεν ανταποκρίνεται στην 
έννοια του δικαίου η επιβολή της ίδιας και µόνο ποινής ( του 
υποβιβασµού) και στην περίπτωση της ουσιαστικής υπαιτιότητας 
της  οµάδας (µε την έννοια της συµµετοχής των ποδ/στών της 
στην  προσπάθεια ή επίτευξη προκαθορισµού αποτελέσµατος) και 
στην περίπτωση της αντικειµενικής υπαιτιότητας  αυτής, συνεπεία 
της παραβατικής συµπεριφοράς του αξιωµατούχου της  ή 
εµπλεκοµένου κατά τον προαναφερόµενο τρόπο µ΄αυτήν, όταν 
µάλιστα ο τελευταίος ενεργεί παρασκηνιακά και όχι προς όφελος 
της οµάδας  που εκπροσωπεί ή διοικεί ή εµπλέκεται µ΄αυτήν  , 
αλλά προς ίδιον και µόνο περιουσιακό του όφελος. 
    Συνεπώς επιτρέπεται και επιβάλλεται, εφόσον δεν προβλέπεται 
στο άρθρο 21Β του ΠΚ ΕΠΟ , άλλη εναλλακτική ποινή για την 
οµάδα , η εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 5 παρ.3 του ιδίου 
Πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ  που προβλέπει ποινές για τα νοµικά 
πρόσωπα, µεταξύ των οποίων και αφαίρεση βαθµών(εδ.γ΄). Η 
επιβολή δε της ποινής αυτής στην οµάδα της ΠΑΕ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ  
και µάλιστα η αφαίρεση 8 βαθµών  από τη νέα αγωνιστική 
περίοδο, είναι στη συγκεκριµένη περίπτωση αποτελεσµατική  και 
ανάλογη µε την πράξη, αλλά και µε το βαθµό υπαιτιότητας της 
οµάδας , που είναι συνέπεια της παραβατικότητας και µόνο του 
εµπλεκόµενου µ΄αυτήν ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΨΩΜΙΑ∆Η , ο οποίος 
όπως ελέχθη  ενήργησε παρασκηνιακά  και όχι προς όφελος της 
οµάδας ΠΑΕ Ν. ΚΑΒΑΛΑ , αλλά προς ίδιον περιουσιακό όφελος. 
Τέλος δεν τίθεται θέµα  επιβολής και χρηµατικής ποινής , αφού δεν 
προέκυψαν από την πλευρά της οµάδας της ΠΑΕ Ν.ΚΑΒΑΛΑ  και  
αναφορικά µε τους επίδικους αγώνες  στα στοιχεία του άρθρου 21 

Α παρ.4 του ΠΚ ΕΠΟ .  
    Συνακόλουθα η έφεση του εκκαλούντος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΨΩΜΙΑ∆Η   πρέπει να απορριφθεί κατ΄ουσίαν, απορριπτοµένων 
συνάµα κατ΄ουσίαν  και των ειδικότερων λόγων εφέσεως για 
ακυρότητα της πειθαρχικής του  διαδικασίας, για τους ίδιους 
λόγους που εκτίθενται στην πρωτοβάθµια απόφαση  η  
επανάληψη των οποίων δεν κρίνεται σκόπιµη. Η έφεση δε της 
εκκαλούσας ΠΑΕ Ν.ΚΑΒΑΛΑ πρέπει να γίνει κατ΄ουσίαν δεκτή, να 
εξαφανιστεί   η  προσβαλλοµένη απόφαση  κατά το µέρος που την 
αφορά  και να της επιβληθεί η ποινή της αφαίρεσης οκτώ(8)  
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βαθµών από το πρωτάθληµα της SUPER LEAGUE της 
αγωνιστικής περιόδου 2011-12 
 
 
 
 
                                   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
         ∆έχεται τυπικά και απορρίπτει κατ΄ουσίαν την έφεση του 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΨΩΜΙΑ∆Η 
        ∆ιατάσσει κατάπτωση του παραβόλου υπέρ της ΕΠΟ 
        ∆έχεται τυπικά και κατ΄ουσίαν  την έφεση της ΠΑΕ 
Ν.ΚΑΒΑΛΑ 
        Εξαφανίζει την εκκαλουµένη υπ΄αρ. 205/2011 απόφαση της 
πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής της SUPER LEAGUE  
κατά το µέρος που αφορά αυτήν(ΠΑΕ Ν.ΚΑΒΑΛΑ) 
         ∆ιακρατεί και δικάζει επί της ουσίας την υπόθεση 
         Επιβάλλει στην ΠΑΕ Ν.ΚΑΒΑΛΑ ποινή αφαίρεσης  οκτώ(8) 
βαθµών από το πρωτάθληµα της SUPER LEAGUE της 
αγωνιστικής περιόδου  2011-12 
         ∆ιατάσσει απόδοση  παραβόλου στην εκκαλούσα 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 10-8-
2011 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

                                              
ΑΘ. ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤ. ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ∆ΑΝΑΚΟΥ-ΠΟΥΛΙΟΥ 


