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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Πειθαρχικός Εισαγγελέας ΚΟΠ 
 

-και – 
 

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 
 

 
Τα σωματεία ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ παραπέμπονται για 
ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα στα πλαίσια του αγώνα πρωταθλήματος Β’ 
Κατηγορίας, Α’ Φάση, Β’ Όμιλος COCA – COLA περιόδου 2019-2020 ο οποίος 
διεξήχθη στις 7/12/2019. Η εν λόγω παραπομπή εδράζεται κατόπιν ενημέρωσης από 
την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου ( UEFA), ότι τα 
σωματεία ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ενήργησαν κατά 
παράβαση του άρθρου 10 ιλ(1)(2)(3)(4)(5)(6) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ, 
όπως αυτό έχει προστεθεί στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της ΚΟΠ με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16/4/2019 και κοινοποιήθηκε η ισχύς του 
με την εγκύκλιο 0155/2018-2019 στις 17/4/2019. 
 
Τα σωματεία ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ παραπέμφθηκαν 
με τη πιο πάνω κατηγορία από τον Πειθαρχικό Εισαγγελέα με σχετική επιστολή 
ημερομηνίας 15/1/2020 και τα εν λόγω σωματεία την ίδια ημέρα έλαβαν σχετική 
πληροφόρηση. 
 
Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή παραπομπής ημερομηνίας 15/1/2020 και τα δυο 
αναφερόμενα σωματεία εκλήθηκαν αν το επιθυμούσαν να υποβάλουν γραπτώς τις 
απόψεις τους προς τον Αθλητικό Δικαστή μέσω της ΚΟΠ το αργότερο μέχρι τη 
Δευτέρα 20/1/2020. 
 
Το σωματείο ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ απέστειλε εμπεριστατωμένη επιστολή μέσω 
δικηγορικού γραφείου στις 20/1/2020 με την οποία προβαίνει σε ανάλυση των 
πειθαρχικών κανονισμών που αφορούν το υπο εξέταση αδίκημα. 
 
Ειδικότερα στην αναφερόμενη επιστολή επιχειρείται να γίνει σύγκριση των 
προνοιών του κανονισμού που αφορά αγώνες πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας και 
κυπέλλου, σε αντιδιαστολή με τους αγώνες Β’ κατηγορίας με την επισήμανση ότι στις 
περιπτώσεις των αγώνων Β’ κατηγορίας, η καταδίκη του σωματείου επιτυγχάνεται 
ανεξαρτήτως του κατά πόσο η έκθεση της UEFA καταλογίζει ή μη υπαιτιότητα. 



  

 

Η εν λόγω θέση των δικηγόρων του σωματείου δεν με βρίσκει σύμφωνο. Υπενθυμίζω 
ότι οι εν λόγω κανονισμοί θεσπίστηκαν πρόσφατα από την ΚΟΠ σε μια ύστατη και 
έκδηλη προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη μάστιγα των κόκκινων φακέλων στα 
πρωταθλήματα Β’ κατηγορίας. 
 
Οι κανονισμοί αυτοί εγκρίθηκαν από όλα τα σωματεία και κατέστησαν δεσμευτικοί 
για όλους. 
 
Το σωματείο ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ απέστειλε επιστολή στις 20/1/2020 με την 
οποία δηλώνει ότι δεν παραδέχεται τη κατηγορία και θεωρεί ότι είναι αδιανόητο να 
τιμωρηθεί το σωματείο γιατί κάποιοι άλλοι στοιχημάτισαν σε αγώνες που 
αγωνιζόταν η ομάδα του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ ΜΟΡΦΟΥ!  
 
Ο Πειθαρχικός Εισαγγελέας παρουσίασε ενώπιον μου όλα τα στοιχεία τα οποία 
αφορούν τη παρούσα υπόθεση και ειδικότερα όλο το ενημερωτικό υλικό το οποίο 
απέστειλε η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA) 
προς τη ΚΟΠ. 
 
Από το υλικό αυτό διαπιστώνεται ότι η UEFA απέστειλε προς την ΚΟΠ σχετική 
αναφορά στα πλαίσια του συστήματος ανίχνευσης απάτης στοιχημάτων  θεωρώντας 
ως χειραγωγημένο τον εν λόγω ποδοσφαιρικό αγώνα. 
 
Παράλληλα με σχετική επιστολή της η UEFA προς τον αρμόδιο λειτουργό της ΚΟΠ 
γνωστοποίησε τα ευρήματά της σε σχέση με τον πιο πάνω αγώνα, αλλά ελλείψει 
οπτικοακουστικού υλικού για τον αγώνα, δεν αποδίδει ευθύνη σε οποιοδήποτε 
σωματείο.  
 
Παρόλα αυτά, από τα ευρήματα της UEFA διαπιστώνεται ότι υπήρξε έντονη 
στοιχηματική δραστηριότητα ότι στο συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό αγώνα, θα 
υπάρξουν τουλάχιστον 6 γκολ συνολικά. 
 
Είναι χαρακτηριστικό (σύμφωνα πάντοτε με τα ευρήματα της UEFA) ότι παρόλο που 
κατά τη διάρκεια της διακοπής του ημιχρόνου δεν υπήρχαν ενδείξεις της απόδοσης 
των δυο ομάδων, η στοιχηματική δραστηριότητα ότι θα υπήρχαν τουλάχιστον 6 γκολ 
συνεχιζόταν και κατά τα τελευταία στάδια του αγώνα, αυξήθηκε ακόμα πιο πολύ 
ενάντια σε κάθε λογική. 
 
Αυτό δείχνει ότι οι στοιχηματίζοντες γνώριζαν εκ των προτέρων ότι ο αγώνας θα είχε 
τουλάχιστον 6 τέρματα. Επίσης η UEFA καταγράφει στην έκθεσή της ότι στο 
συγκεκριμένο αγώνα καταλογίστηκαν 2 πέναλτυ στα τελευταία στάδια του αγώνα, 
ένα στο 81ο λεπτό κι ένα στο 90+6 τα οποία και τα δυο έγιναν γκολ. 
 



  

 

Πριν προχωρήσω στα τελικά ευρήματα μου θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ στις 
πρόνοιες του άρθρου 10 (ιλ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ όπως αυτό 
τροποποιήθηκε πρόσφατα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ. 
 
Η εν λόγω πρόνοια των Πειθαρχικών Κανονισμών αναφέρει επι λέξη τα ακόλουθα: 
 
«Α. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ενημέρωση από την UEFA για ύποπτη 
στοιχηματική δραστηριότητα για οιονδήποτε ποδοσφαιρικό αγώνα που αφορά 
μέχρι το πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας (δηλαδή εκτός της Α’ κατηγορίας) που 
διοργανώνεται από την ΚΟΠ, θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:  
 

1. Στον πρώτο φάκελο θα τιμωρούνται οι ομάδες με αποκοπή όλων των 

χορηγιών από την ΚΟΠ που δεν έχουν ακόμα πληρωθεί μέχρι την ημέρα που 

έχει διεξαχθεί ο αγώνας που ήρθε ο φάκελος.  

 

Σε περίπτωση που ο φάκελος έρχεται μετά τη πρώτη φάση του 

πρωταθλήματος ή τον πρώτο γύρο, θα ισχύει η αποκοπή και για την επόμενη 

ποδοσφαιρική περίοδο σε οποιανδήποτε κατηγορία και αν αγωνίζεται η 

ομάδα, του ποσού όμως που θα αποκόπτετο στη κατηγορία που αγωνίζεται 

η ομάδα. Η τιμωρία της αποκοπής δηλαδή θα είναι για το υπόλοιπο της 

τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου και για την επόμενη ποδοσφαιρική 

περίοδο. Π.χ. αν η ομάδα που τιμωρήθηκε ήταν Β’ κατηγορία και ανέβηκε 

στην Α’ κατηγορία θα αποκόπτεται το ποσό ωσάν να είναι ακόμα η ομάδα 

στη Β’ κατηγορία. 

 

2. Στο δεύτερο φάκελο αφαίρεση τριών(3) βαθμών και €5.000 πρόστιμο.  

 

3. Στο τρίτο φάκελο αφαίρεση έξι(6) βαθμών και €10.000 πρόστιμο.  

 

4. Στο τέταρτο φάκελο απαγορεύεται συμμετοχή του σωματείου στο 

πρωτάθλημα το οποίο συμμετέχει (διαβάθμιση) και €20.000.  

 

Σε περίπτωση που το σωματείο είναι ήδη διαβαθμισμένο, τότε διαγράφεται 

από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας. 

 
5. Στο πέμπτο φάκελο διαγραφή του σωματείου από το μητρώο μελών της 

ομοσπονδίας και €50.000. στη περίπτωση αυτή το σωματείο που έχει 

διαγραφεί από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας, δεν έχει δικαίωμα 

επανεγγραφής του και συμμετοχής του στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ για τα 

επόμενα πέντε(5) χρόνια. 



  

 

 

6. Νοείται ότι για το θέμα της διαγραφής από το μητρώο μελών της 

ομοσπονδίας ενός σωματείου θα επιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΚΟΠ, το οποίο με βάση το καταστατικό έχει την αρμοδιότητα για την 

υλοποίηση της ποινής διαγραφής του σωματείου. 

 
Από τα πιο πάνω είναι ξεκάθαρο ότι ο αναφερόμενος κανονισμός δεν κάνει 
οποιαδήποτε μνεία σε θέματα υπαιτιότητας για να μπορεί κάποιο σωματείο να 
καταδικαστεί, αλλά αντίθετα η ενοχή του σωματείου θεωρείται δεδομένη εάν και 
εφόσον η αρμόδια υπηρεσία της UEFA αποστείλει σχετικό φάκελο όπως την 
παρούσα υπόθεση.  
 
Ως εκ τούτου με βάση την ενημέρωση την οποία η ΚΟΠ έλαβε από την αρμόδια 
επιτροπή της UEFA είναι ξεκάθαρο ότι στον αναφερόμενο ποδοσφαιρικό αγώνα 
ενέχονται και τα δυο σωματεία. 
 
Ενόψει των πιο πάνω και σύμφωνα πάντοτε με τη σχετική πρόνοια του Πειθαρχικού 
Κανονισμού επιβάλλω στα σωματεία ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 
ΜΟΡΦΟΥ την ποινή της αποκοπής όλων των χορηγιών από την ΚΟΠ που δεν έχουν 
ακόμα πληρωθεί μέχρι την ημέρα που έχει διεξαχθεί ο αγώνας που ήρθε ο 
φάκελος.  .  
 
Η εκτέλεση της πιο πάνω απόφασης, αναστέλλεται για 8 μέρες από την επόμενη της 
κοινοποίησης αυτής της απόφασης στο σωματείο σας, σύμφωνα με το Άρθρο 74 (Γ) 
του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΚΟΠ. 
 
Θα πρέπει επιτέλους όλα τα σωματεία να αντιληφθούν ότι η χειραγώγηση 
ποδοσφαιρικών αγώνων θα συνεπάγεται για τα ίδια τα σωματεία σημαντικότατο 
κόστος και θα πρέπει και οι παράγοντες των σωματείων αυτών να προβαίνουν σε 
όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να προστατεύουν τα συμφέροντα των σωματείων 
που εκπροσωπούν από τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες. 
 
Από την πλευρά μου ως αθλητικός δικαστής είμαι αποφασισμένος να εφαρμόζω 
πιστά όλες τις πρόνοιες του νέου κανονισμού, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες 
ποινές σε μια έκδηλη προσπάθεια εξυγίανσης του Κυπριακού ποδοσφαίρου. 
 
 

         ......................................... 
Αριστοτέλης Βρυωνίδης  

Αθλητικός Δικαστής 
22/1/2020 


