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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Χριστόφορο Μάρκου, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από την 

ΕΠΟ ως αναπληρωματικό πειθαρχικό όργανο κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 
119 και 127Β του Ν. 2725/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 
4326/2015, και το Γραμματέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 28-11-2019 και ώρα 14:00, για να 
δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 327/27-11-2019 κλήση προς απολογία 
κατά του Δήμαρχου Βόλου κ. Αχιλλέα Μπέου για παράβαση των άρθρων 2 παρ. 1 περ. γ’ και 12 
παρ. 5 του Κ.Α.Π. της ΕΠΟ. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και κατά την εκδίκασή 
της ο εγκαλούμενος δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 
υπέβαλε ωστόσο τα υπ’ αρ. πρωτ. 330 και 333/28-11-2019 έγγραφα υπομνήματα καθώς και τα 
συνημμένα σε αυτά έγγραφα. 

 
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 

Επειδή το άρθρο 2 παρ. 1 περ. γ’ του Κ.Α.Π. της Ε.Π.Ο. ορίζει ότι «Οι διατάξεις του 
παρόντος Κώδικα έχουν εφαρμογή: …γ) Επί όλων των προσώπων τα οποία εισέρχονται στα 
γήπεδα διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων ανάλογα με την ιδιότητα που έχουν», ενώ το άρθρο 
12 παρ. ε’ του Κ.Α.Π. της Ε.Π.Ο. ορίζει ότι «5. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο αποδυτηρίων 
διαιτητών οποιουδήποτε αξιωματούχου και ποδοσφαιριστή, οποιουδήποτε μέλους της διοίκησης 
των ομάδων, κάθε άλλου προσώπου ή εξωποδοσφαιρικού παράγοντα, όπως και η είσοδος του 
παρατηρητή της ΔΕΑΒ και κάθε άλλου μη εντεταλμένου από τις ποδοσφαιρικές αρχές με ειδικά 
καθήκοντα προσώπου. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται, αναλόγως του παραβάτη, 
αγωνιστικός αποκλεισμός από μία (1) έως έξι (6) αγωνιστικές ημέρες, απαγόρευση εισόδου στο 
γήπεδο από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες και χρηματική ποινή από 10.000,00 έως 50.000,00 
Ευρώ, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες ποινές στους άλλους Κανονισμούς της ΕΠΟ. Στα 
ερασιτεχνικά πρωταθλήματα επιτρέπεται η είσοδος του αρχηγού της ομάδος, μόνο για την 
υποβολή ενστάσεων κατά τις κείμενες διατάξεις».   

Στην προκείμενη περίπτωση από το από 24-11-2019 Φύλλο Αγώνα, από την από 24-11-
2019 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζονται από τον 
εγκαλούμενο, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Στις 24-11-2019 και ώρα 
17:15, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1 
διεξήχθη στο Γήπεδο «Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» της Τρίπολης ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των 
ομάδων ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ., με γηπεδούχο την πρώτη από τις 
δύο ΠΑΕ. Μετά το τέλος του ως άνω αγώνα εισήλθε παρανόμως στα αποδυτήρια των διαιτητών ο 
εγκαλούμενος Δήμαρχος Βόλου, αν και τούτο απαγορεύεται. Ο εγκαλούμενος ισχυρίζεται ότι α) 
μετά τη λήξη του αγώνα ήρθη η προβλεπόμενη από το άρθρο 12 παρ. 5 ΚΑΠ απαγόρευση και 
β) είχε λάβει άδεια από τον παρατηρητή και γ) η επίσκεψή του ήταν εθιμοτυπική και 
συγκεκριμένα εισήλθε στα αποδυτήρια, προκειμένου να χαιρετίσει το διαιτητή, με τον πατέρα 
του οποίου ήταν παλαιοί γνώριμοι. Οι ως άνω ισχυρισμοί, ωστόσο, πρέπει να απορριφθούν ως 
αβάσιμοι και ειδικότερα: ο πρώτος ισχυρισμός ως νόμω αβάσιμος, διότι η απαγόρευση του 
άρθρου 12 παρ. 5 ΚΑΠ δεν αίρεται με τη λήξη του αγώνα, όπως εσφαλμένα υπολαμβάνει ο 
εγκαλούμενος, αλλά δεδομένου ότι ο ΚΑΠ δεν ορίζει σχετικώς, διαρκεί όσο βρίσκονται εντός των 
αποδυτηρίων οι διαιτητές, β) ο δεύτερος ισχυρισμός ως ουσία αβάσιμος, διότι προς απόδειξή του 
δεν προσκομίστηκε κανένα αποδεικτικό μέσο (στο ακροατήριο δεν εμφανίστηκε ο εγκαλούμενος, 
ώστε να εξεταστεί, ούτε προσκομίστηκε κάποια διευκρινιστική δήλωση του διαιτητή ή του 
παρατηρητή, όπως συνέβη σε άλλη υπόθεση στο παρελθόν) και γ) ο τρίτος ισχυρισμός ως 
αλυσιτελώς προβαλλόμενος, διότι η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 5 ΚΑΠ δεν διακρίνει το λόγο 
της επίσκεψης, σε κάθε δε περίπτωση ως αναπόδεικτος, αφού προς απόδειξή του δεν 
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προσκομίστηκε κανένα αποδεικτικό μέσο, στην προκειμένη δηλαδή περίπτωση είναι άγνωστο το 
τι ακριβώς διημείφθη εντός των αποδυτηρίων μεταξύ του εγκαλούμενου και του διαιτητή. Πρέπει 
να επισημανθεί ότι ο λόγος που η ως άνω απαγόρευση ισχύει με αυτόν το γενικό τρόπο είναι η 
απαλλαγή του διαιτητή από το βάρος να αναφέρει ενδεχόμενη προσπάθεια άσκησης επιρροής 
εις βάρος του, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να αποδεικνύεται τίποτα άλλο παρά μόνον η 
παράνομη είσοδος, η οποία θεωρείται από τον πειθαρχικό νομοθέτη της ΕΠΟ ως ενέργεια που 
βάλλει a priori κατά της ανεξαρτησίας του διαιτητή και για αυτό απαγορευμένη. Άλλωστε ο 
ισχυρισμός ότι μετά το τέλος του αγώνα δεν υπάρχει περιθώριο επηρεασμού του διαιτητή 
κρίνεται αβάσιμος, διότι και σε αυτό το χρόνο μπορεί να ασκηθεί επιρροή ή πίεση στο διαιτητή 
εν όψει μελλοντικών αγώνων. Εξ άλλου ο εγκαλούμενος επικαλείται την υπ’ αρ. 187/2019 
απόφαση του παρόντος πειθαρχικού οργάνου, με την οποία απαλλάχθηκε ο Ι. Παπαδόπουλος 
από παρόμοιο πειθαρχικό αδίκημα που έλαβε χώρα στις 29-9-2019 στο γήπεδο της ΑΕΚ, πλην 
όμως πρέπει να επισημανθεί ότι το ανωτέρω πρόσωπο συνόδευε τον εν τοις πράγμασι 
αξιωματούχο της ΠΑΕ ΑΕΚ Ι. Μελισσανίδη, ο οποίος καταδικάστηκε με την ίδια απόφαση, ο δε 
Ι. Παπαδόπουλος απαλλάχθηκε λόγω αμφιβολιών ως προς το δόλο αυτού και όχι επειδή δεν 
τέλεσε αντικειμενικά την πράξη και αφού εκτιμήθηκαν τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα 
και εξετάστηκε μάλιστα στο ακροατήριο και μάρτυρας. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, ο ΚΑΠ τυγχάνει εφαρμογής «επί όλων 
των προσώπων τα οποία εισέρχονται στα γήπεδα διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων ανάλογα με 
την ιδιότητα που έχουν», ενώ ειδικότερα η απαγόρευση του άρθρου 12 παρ. 5 ΚΑΠ ισχύει όχι 
μόνον επί αξιωματούχων, αλλά και επί «κάθε άλλου προσώπου ή εξωποδοσφαιρικού 
παράγοντα», ώστε δεν είναι αναγκαίο να συνδέεται το πρόσωπο αυτό τυπικώς με ορισμένη ΠΑΕ. 
Υπό τα ανωτέρω δεδομένα πρέπει να επιβληθεί στον  εγκαλούμενο α) ποινή απαγόρευσης 
εισόδου στο γήπεδο για ένα (1) μήνα και β) χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ 
(παράβαση άρθρων 2 παρ. 1 περ. γ’ και 12 παρ. 5 του Κ.Α.Π. της ΕΠΟ). Επισημαίνεται, ότι οι 
ως άνω επιβαλλόμενες πειθαρχικές κυρώσεις παρίσταται ως αναγκαίες, πρόσφορες, κατάλληλες 
και ευρισκόμενες σε αναλογία με τη βαρύτητα του πειθαρχικού αδικήματος, δεδομένου ότι με 
αυτές επιτυγχάνεται παραλλήλως και ο σκοπός τόσο της ειδικής, όσο και της γενικής πρόληψης, 
τον οποίο επιδιώκει η προρρηθείσα διάταξη του ΚΑΠ της ΕΠΟ.   

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 
ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον εγκαλούμενο. 
ΔΕΧΕΤΑΙ ότι ο εγκαλούμενος τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.  
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον ΑΧΙΛΛΕΑ ΜΠΕΟ τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, ήτοι: α) ποινή 

απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο για ένα (1) μήνα και β) χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων 
(10.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 2 παρ. 1 περ. γ’ και 12 παρ. 5 του Κ.Α.Π. της ΕΠΟ). 

 
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του στις 28-11-

2019. 
 

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
Χριστόφορος Μάρκου                                      Στυλιανός Βασιλειάδης  
         Πρωτοδίκης  

 


