
Αριθμός Αποφάσεως 
12/2020 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 
SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Χριστόφορο Μάρκου, Πρωτοδίκη - αναπληρωματικό 
πειθαρχικό όργανο (κωλυομένου του τακτικού πειθαρχικού οργάνου), ο οποίος ορίσθηκε 
από την ΕΠΟ, 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 από το 
Γραμματέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 
14:00, κατόπιν αναβολής από την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 30-12-2019, για να 
δικάσει επί των αναφερομένων : Α) στην υπ’ αριθ. πρωτ. 385/23-12-2019 κλήση προς 
απολογία κατά 1) της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και 2) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΠΑΠΑ για 
παράβαση των άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’ σε συνδυασμό με το 11 παρ. 
1, 2 και 3, 12 παρ. 1 περ. α’ , 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β ,́ 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. 
της ΕΠΟ και Β) στην υπ’ αρ. 384/23-12-2019 κλήση προς απολογία κατά 1) της ΠΑΕ 
ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. και 2) του ΑΧΙΛΛΕΑ ΜΠΕΟΥ για παράβαση των άρθρων 1, 2 περ. ε, 4 
παρ. 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’ σε συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 3, 14 παρ. 1, 2, 3 
και 4 περ. α  ́ του Π.Κ. της ΕΠΟ και άρθρου 20 παρ. 13 της Προκήρυξης του 
Πρωταθλήματος «SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ Αγωνιστικής Περιόδου 2019-2020». 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ των ανωτέρω πειθαρχικών υποθέσεων και κατά την 
εκδίκασή τους η εγκαλουμένη Π.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. παραστάθηκε δια του 
πληρεξουσίου δικηγόρου της Θεοχάρη Γρηγορίου, η δε Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν 
εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, παρά μόνον εμφανίστηκε ως άγγελος ο 
Θεόδωρος Κοκκινάκης, ο οποίος ανήγγειλε κώλυμα τόσο των πληρεξούσιων δικηγόρων 
της, όσο και του Κ. Καραπαπά.  

 
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 
 
Ι. Ενώπιον του παρόντος Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super 
League Ελλάδα νομίμως συνεκφωνήθηκαν και φέρονται προς συζήτηση, κατά την στην 
αρχή της παρούσας αναφερόμενη δικάσιμο Α) η υπ’ αριθ. πρωτ. 385/23-12-2019 
κλήση προς απολογία (όπως διορθώθηκε με την υπ’ αρ. 393/30-12-2019 κλήση) κατά 

1) της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και 2) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΠΑΠΑ για παράβαση των 
άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’ σε συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 3, 12 
παρ. 1 περ. α’ , 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β ,́ 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ και Β) 
η υπ’ αρ. 384/23-12-2019 κλήση προς απολογία κατά 1) της ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. και 
2) του ΑΧΙΛΛΕΑ ΜΠΕΟΥ για παράβαση των άρθρων 1, 2 περ. ε, 4 παρ. 1, 5 επ, 10 παρ. 
1 περ. β’ σε συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 3, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α  ́του Π.Κ. 
της ΕΠΟ και άρθρου 20 παρ. 13 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος «SUPERLEAGUE 
ΕΛΛΑΔΑ Αγωνιστικής Περιόδου 2019-2020». Θα πρέπει, δε, να διαταχθεί η ένωση και 
συνεκδίκαση των ως άνω υποθέσεων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 246 ΚΠολΔ, 
λόγω της πρόδηλης, κατά την κρίση του παρόντος δικαιοδοτικού οργάνου, μεταξύ τους 
συνάφειας, καθόσον αναφέρονται σε γεγονότα που έλαβαν χώρα στον ίδιο ποδοσφαιρικό 
αγώνα και στο ίδιο βιοτικό συμβάν και επίσης διότι έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η 
διεξαγωγή της πειθαρχικής δίκης.  
 
ΙΙ. Επειδή το άρθρο 20 παρ. 4 του Δικονομικού Κανονισμού της Ε.Π.Ο. ορίζει ότι 
«Αναβολή της συζήτησης μιας υπόθεσης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο όταν συντρέχει 
σπουδαίος λόγος και (περιοριστικά) για μία μόνο φορά. Η μετ’ αναβολή εκδίκαση 
ορίζεται οπωσδήποτε για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής και το αργότερο 



εντός επτά (7) ημερών», ενώ το άρθρο 22 του ιδίου Κανονισμού ορίζει ότι «Αν κατά την 
εκφώνηση της υπόθεσης δεν εμφανιστούν οι διάδικοι ή κάποιος εξ αυτών ή εμφανιστούν, 
αλλά δεν συμμετάσχουν κανονικά στην διαδικασία, η συζήτηση της υπόθεσης διεξάγεται 
χωρίς τη παρουσία τους, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί η κατ’ άρθρο 9 νόμιμη 
κλήτευση τους.».  

Στην προκειμένη περίπτωση από την υπ’ αρ. 385/23-12-2019 κλήση προς 
απολογία κατά των ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και Κωνσταντίνου Καραπαπά (όπως διορθώθηκε 
με την υπ’ αρ. 393/30-12-2019 κλήση), που απεστάλη με τηλεομοιοτυπία στις 23-12-
2019 και ώρα 14.49 προκύπτει ότι οι ως άνω εγκαλούμενοι κλήθηκαν νομότυπα και 
εμπρόθεσμα για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 30-12-2019. Κατά την ως άνω 
ημερομηνία η υπόθεση αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της 
παρούσας κατόπιν αποδοχής του αιτήματος αναβολής που υπέβαλε ο πληρεξούσιος 
δικηγόρος των εγκαλουμένων Δημήτριος Καρπετόπουλος, στον οποίο γνωστοποιήθηκε 
προφορικά η ακριβής ημέρα και ώρα της νέας δικασίμου, που ορίστηκε κατόπιν 
συνεννόησης, χωρίς να απαιτείται νέα κλήση κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 349 
παρ. 5 ΚΠΔ. Οι ανωτέρω εγκαλούμενοι ωστόσο, παρ’ ότι έχουν κλητευτεί νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν εμφανίστηκαν κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της 
παρούσας, παρά μόνον εμφανίστηκε ως άγγελος ο Θεόδωρος Κοκκινάκης για να αιτηθεί 
νέα αναβολή επικαλούμενος κώλυμα των πληρεξούσιων δικηγόρων της ΠΑΕ, καθώς και 
ασθένεια του 2ου εγκαλούμενου. Το ανωτέρω αίτημα αναβολής ωστόσο είναι μη νόμιμο 
και απορριπτέο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Δικονομικού 
Κανονισμού της Ε.Π.Ο. που απαγορεύει ρητά τη χορήγηση δεύτερης αναβολής, έστω και 
για σπουδαίο λόγο. Κατά συνέπεια πρέπει η συζήτηση της υπόθεσης να διεξαχθεί χωρίς 
την παρουσία των ως άνω εγκαλουμένων.       
 
ΙΙΙ. Επειδή το άρθρο 14 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. ορίζει τα εξής: 
«Υποχρεώσεις ομάδων - Ευθύνη ομάδων. 1. α) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να 
συμμορφώνονται προς τις επιβαλλόμενες σε αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων 
υποχρεώσεις και να υλοποιούν τους επιτασσόμενους σε αυτές όρους και να λαμβάνουν 
κάθε προληπτικό μέτρο το οποίο από τις συνθήκες απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή 
των αγώνων. β) Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διασφαλίσει στον εν γένει χώρο του 
γηπέδου την ασφάλεια των αξιωματούχων του αγώνα, των ποδοσφαιριστών, των 
αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας, των θεατών του αγώνα και την εν γένει 
τήρηση της τάξης. 2. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την 
αξιοπιστία του αθλήματος του ποδοσφαίρου και ευθύνονται σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του παρόντος ή των λοιπών Κανονισμών και του Καταστατικού της ΕΠΟ 

από αξιωματούχους, ποδοσφαιριστές ή φιλάθλους τους ως αντικειμενικά υπαίτιες. 3. 
Κάθε πράξη ή ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων που 
συνδέονται με μία ομάδα, με την οποία δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην (εν 
γένει) κοινή γνώμη αίσθημα απαξίωσης και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με 
συνέπεια την άρνηση, εκ μέρους του κοινού, παρακολούθησης των αγώνων ποδοσφαίρου 
και προσέλευσης στα γήπεδα, θα τιμωρείται από τις οικείες διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. 4. α) Η εντός έδρας ομάδα υπέχει ευθύνη για την απρεπή συμπεριφορά 
μεταξύ των φιλάθλων του αγώνα, ανεξαρτήτως του είδους της υπαιτίου συμπεριφοράς και, 
αναλόγως της περιστάσεως, ενδέχεται να τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο και με 
περαιτέρω κυρώσεις, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο. β) Η ομάδα 
που αγωνίζεται εκτός έδρας υπέχει ευθύνη για την απρεπή συμπεριφορά μεταξύ των 
δικών της φιλάθλων που βρίσκονται στο γήπεδο και ομοίως ενδέχεται να τιμωρηθεί με 
χρηματικό πρόστιμο και με περαιτέρω κυρώσεις, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο 
επόμενο άρθρο. Οι οπαδοί που καταλαμβάνουν το τμήμα του σταδίου για τους 
φιλοξενούμενους, θεωρούνται ως οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδος, εκτός εάν 
αποδειχθεί το αντίθετο. Η απρεπής συμπεριφορά συμπεριλαμβάνει, ενδεικτικά, τη βία 
προς πρόσωπα ή αντικείμενα, την πυροδότηση εμπρηστικών συσκευών, την 
εκσφενδόνιση αντικειμένων, την ανάρτηση πανό ή την εκφώνηση συνθημάτων με 



προσβλητικό για πρόσωπα ή πολιτικό περιεχόμενο ή την εισβολή προσώπων στον 
αγωνιστικό χώρο. Περαιτέρω το άρθρο 11 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ ορίζει τα 
εξής: «Ποινές αξιωματούχων ομάδας (αγωνιστικού χώρου). Κάθε ομάδα είναι  
αντικειμενικά υπόλογη  και υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων των 
αξιωματούχων της, που με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα εισέρχονται 
στον αγωνιστικό χώρο, κατά την διάρκεια των αγώνων. 2.  Ο  αξιωματούχος  ομάδας,  με  
δικαίωμα  να  παρευρίσκεται  στον  αγωνιστικό  χώρο,  που διαπράττει τα αδικήματα που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, της παρ. 1 του  άρθρου  10  τιμωρείται  
με  χρηματική  ποινή  από  πέντε  χιλιάδες  (5.000)  ευρώ  έως σαράντα χιλιάδες (40.000) 
ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο ή και τα αποδυτήρια  από  
δεκαπέντε  (15)  ημέρες  έως  έξι  (6)  μήνες  ή  το  ανάλογο  διάστημα  σε αγωνιστικές 
ημέρες, εκτός αν η παραβατική του συμπεριφορά εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 18, 
19 και 20, οπότε του επιβάλλονται οι εκεί προβλεπόμενες ποινές.  3.  Η  ΠΑΕ,  με  την  
οποία  συνδέεται  ο  αξιωματούχος,  τιμωρείται  με  χρηματική  ποινή  έως ενενήντα 
χιλιάδες (90.000) ευρώ. 4.  Σε  περίπτωση  υποτροπής,  στην  ίδια  αγωνιστική  περίοδο  
τέλεσης  οιουδήποτε  εκ  των αδικημάτων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου για τα 
πρόσωπα της ίδιας παραγράφου), οι ποινές διπλασιάζονται.  5.  Οι παρ. 2 α, β, γ και δ 
του άρθρου 10 ισχύουν ανάλογα. 6.  Σε  περίπτωση  που  αξιωματούχος  αγώνα  
παραβιάσει  την  ποινή  απαγόρευσης εισόδου  στον  αγωνιστικό  χώρο  και  τα  
αποδυτήρια,  που  του  έχει  επιβληθεί,  του επιβάλλεται  εκ  νέου  η  αυτή  ποινή  
απαγόρευσης  εισόδου  δύο (2)  αγωνιστικών ημερών.  7.  Οι  ομάδες  είναι  αντικειμενικά  
υπεύθυνες  για  την  έκτιση  των  ποινών,  ήτοι  για  την τήρηση  των  απαγορεύσεων  που  
έχουν  επιβληθεί  σε  αξιωματούχους  τους.  Σε περίπτωση  μη  τήρησης,  επιβάλλεται  σ’  
αυτές  χρηματική  ποινή  από  δέκα  χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
ευρώ». Περαιτέρω το άρθρο 12 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε, 
ορίζει ότι «Ποινές αξιωματούχων ομάδας (μη αγωνιστικού χώρου), φιλάθλων και 
λοιπών προσώπων 1. Οι ποινές που επιβάλλονται σε αξιωματούχους των ομάδων, που δεν 
έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια, φιλάθλους 
και λοιπά πρόσωπα για τις παραβάσεις του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος είναι οι 
ακόλουθες: α) Ποινή απαγόρευσης εισόδου στο χώρο των αποδυτηρίων ή/και στον 
αγωνιστικό χώρο. β) Ποινή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο: Η εν λόγω ποινή στερεί το 
δικαίωμα να εισέρχεται εντός των ορίων ενός η περισσοτέρων γηπέδων. γ) Ποινή 
απαγόρευσης ποδοσφαιρικής δραστηριότητας: Η εν λόγω ποινή στερεί το δικαίωμα 
άσκησης δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο (διοικητική, αθλητική ή 
οποιαδήποτε άλλη). 2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 11 ισχύει αναλόγως». Εξ άλλου το 
άρθρο 20 παρ. 13 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος SUPERLEAGUE 1 της Αγωνιστικής 

Περιόδου 2019-2020 ορίζει ότι «13. Η εκάστοτε γηπεδούχος Π.Α.Ε. δύναται να 
εφαρμόζει δικό της σύστημα διαπίστευσης ανάλογα με τις ανάγκες της. Ωστόσο, ενενήντα 
λεπτά (90’) πριν την έναρξη του εκάστοτε αγώνα ή από τη στιγμή άφιξης των ομάδων και 
των διαιτητών, η πρόσβαση στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται 
μόνο στα πρόσωπα που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα, καθώς και στα διαπιστευμένα 
άτομα από τη “Super League Ελλάδα” (Υπεύθυνος Διοργάνωσης Αγώνα γηπεδούχου 
Π.Α.Ε. και ο εκπρόσωπος φιλοξενούμενης Π.Α.Ε., ο Υπεύθυνος Ασφαλείας της κάθε 
Π.Α.Ε. και ο Υπεύθυνος Τύπου της κάθε Π.Α.Ε.). Σε αντίθετη περίπτωση, η παρουσία μη 
– διαπιστευμένων ή μη – αναγραφομένων στο Φύλλο Αγώνα προσώπων θα καταγράφεται 
στην Έκθεση του Παρατηρητή Αγώνα και πέρα των προβλεπομένων από τους 
Κανονισμούς κυρώσεων, θα επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο έως χίλια ευρώ (1.000€) για 
κάθε μη διαπιστευμένο μη – αναγραφόμενο στο Φύλλο Αγώνα πρόσωπο. Το ανωτέρω 
πρόστιμο θα επιβάλλεται από τα Πειθαρχικά Δικαιοδοτικά Όργανα της Super League και 
της Ε.Π.Ο., κατόπιν προηγούμενης ακρόασης της πειθαρχικώς ελεγκτέας Π.Α.Ε.». Τέλος 
το άρθρο 15 του Πειθαρχικού Κώδικα, όπως ισχύει, ορίζει τα εξής: «1. Απρεπή 
Συνθήματα – Δείκτες Λέιζερ – Προειδοποιήσεις Σε περίπτωση που από τους θεατές του 
αγώνα: α) χρησιμοποιούνται δείκτες λέιζερ με στόχευση ποδοσφαιριστές ή διαιτητές ή 
αξιωματούχους του αγώνα, ή β) αναρτώνται πανό με υβριστικό, προσβλητικό ή πολιτικό 



περιεχόμενο ή γ) εκφωνούνται συνθήματα και φράσεις που προσβάλλουν αξιωματούχους 
ομάδας ή αγώνα ή φιλάθλους, τη μνήμη τεθνεώτων ή έχουν απρεπή και υβριστικό 
περιεχόμενο για οποιοδήποτε πρόσωπο, τότε επιβάλλεται χρηματική ποινή από δύο 
χιλιάδες ευρώ (2.000) έως τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) και περαιτέρω ακολουθείται η 
εξής διαδικασία: α) Πριν την έναρξη, ο παρατηρητής του αγώνα απευθύνει 
προειδοποίηση, μέσω των μεγαφώνων να σταματήσουν τα συνθήματα, ή να κατέβουν τα 
πανό με το προσβλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο. Το ίδιο θα πράξει ο παρατηρητής αν 
τα περιστατικά αυτά, όπως και η στόχευση ποδοσφαιριστών ακτίνες λέιζερ, λάβουν χώρα 
κατά την διάρκεια του αγώνα. β) Εφόσον, παρά τις προειδοποιήσεις, συνεχίζονται κατά τη 
διάρκεια του αγώνα, κατά οποιοδήποτε τρόπο οι ανωτέρω παραβάσεις, τότε ο διαιτητής 
είναι υποχρεωμένος να σημειώσει στο Φύλλο Αγώνα τις παραβάσεις αυτές και τον χρόνο 
που διαπράχθηκαν. γ) Το επιλαμβανόμενο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης κατά 
των υπαιτίων δικαιοδοτικό όργανο, αφού λάβει υπόψη την συχνότητα και των βαρύτητα 
των παραβάσεων, επιβάλλει χρηματική ποινή από είκοσι (20.000) έως πενήντα 
(50.000,00) Ευρώ. δ) Ο παρατηρητής που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού Παρατηρητών. 
 Στην προκειμένη περίπτωση από το από 22-12-2019 φύλλο αγώνα, από την από 
22-12-2013 έκθεση του Παρατηρητή και από τα έγγραφα που προσκόμισαν οι 
εγκαλούμενοι της υπ’ αρ. 384/23-12-2019 κλήσης προς απολογία αποδεικνύονται τα 
εξής πραγματικά περιστατικά: Στις 22-12-2019 και ώρα 17.15 στο πλαίσιο της 16ης 
αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο 
Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ 
ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, με γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από τις δύο 
διαγωνισθείσες ΠΑΕ. Σύμφωνα με το φύλλο αγώνα που συνέταξε ο διαιτητής και την 
έκθεση που συνέταξε ο παρατηρητής του αγώνα, συνέβησαν τα εξής πειθαρχικώς 
αξιόλογα και ελεγχόμενα περιστατικά: 1) Στο 26’ λεπτό του αγώνα, φίλαθλοι της 
φιλοξενούμενης ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ από την θύρα 29 εκφώνησαν κατά του διαιτητή 
VAR του αγώνα το υβριστικό σύνθημα «ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΤΑΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Η ΜΑΝΑ». 2) 
Στο 35’ λεπτό του αγώνα διεκόπη το παιχνίδι για τρία (3’) λεπτά διότι ο Αντιπρόεδρος και 
έχων διαπίστευση ως εκπρόσωπος ομάδας της εγκαλουμένης ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
Κωνσταντίνος Καραπαπάς εισήλθε στον περιβάλλοντα του αγωνιστικού χώρου (ταρτάν) 
και κατευθυνόμενος προς τον τέταρτο διαιτητή εξέφρασε έντονα παράπονα για τις 
διαιτητικές αποφάσεις. Τη στιγμή εκείνη ήρθε σε έντονη φραστική αντιπαράθεση 
ανταλλάσσοντας ύβρεις όπως «ΑΝΤΕ ΓΑΜΗΣΟΥ», «ΜΟΥΝΟΠΑΝΟ», «ΘΑ ΣΕ ΓΑΜΗΣΩ» 
με τον δηλωμένο ως διερμηνέα ομάδας της γηπεδούχου ομάδας ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. 

Αχιλλέα Μπέο ο οποίος βρισκόταν στην εξέδρα και 3) Μετά τη λήξη του αγώνα η ΠΑΕ 
ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ., αν και ως γηπεδούχος ομάδα ήταν υποχρεωμένη να μην επιτρέπει την 
είσοδο στα αποδυτήρια προσώπων μη διαπιστευμένων και μη αναγραφόμενων στο φύλλο 
αγώνα, επέτρεψε στον επίτιμο Πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σάββα Θεοδωρίδη να  
εισέλθει εντός των αποδυτηρίων, αν και ο παραπάνω αναφερόμενος ούτε αναγραφόταν 
στο Φύλλο Αγώνα ούτε τύγχανε διαπιστευμένο άτομο από τη Super League 1 Ελλάδας. Η 
ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. και ο Αχιλλέας Μπέος συνομολογούν την τέλεση της δεύτερης 
πράξης (αν και όλως αντιφατικά ισχυρίζονται ότι είναι αόριστη η καταγραφή των φράσεων 
στην έκθεση του παρατηρητή) και ισχυρίζονται ότι ο δεύτερος εξ αυτών προέβη στην ως 
άνω πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση και ευρισκόμενος υπό έντονη ψυχολογική 
φόρτιση, ενώ μετά τη λήξη του αγώνα ζήτησε δημόσια συγγνώμη, ζητούν δε την επιβολή 
της χαμηλότερης ποινής. Ο ως άνω ισχυρισμός περί δικαιολογημένης αγανάκτησης 
πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος, διότι η προηγηθείσα συμπεριφορά του Κ. 
Καραπαπά δεν εμπίπτει στην έννοια της «ιδιαίτερα σκληρής και βάναυσης 
συμπεριφοράς», όπως απαιτείται για την λόγω δικαιολογημένης αγανάκτησης άρση του 
άδικου χαρακτήρα της απώθησης (πρβλ. άρθρα 361 παρ. 3 και 308 παρ. 3 ΠΚ), χωρίς 
να αρκεί η απλώς ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος (ΑΠ 620/2003, ΠοινΧρον ΝΔ. 
130). Σε κάθε περίπτωση ο ως άνω εγκαλούμενος, που είχε την ιδιότητα του διερμηνέα 



της πρώτης εγκαλουμένης και συγχρόνως του Δημάρχου Βόλου - ώστε το μέτρο ευθύνης 
του ήταν αυξημένο, ένεκα ακριβώς των εν λόγω ιδιοτήτων του, που επέτασσαν την 
επίδειξη εκ μέρους του υποδειγματικής συμπεριφοράς, προκειμένου να αποτελεί 
πρότυπο για τους φιλάθλους της ομάδας του και να μην υποδαυλίζει τη δυσαρέσκειά 
τους, - ακόμη και αν αισθάνθηκε έντονη δυσαρέσκεια λόγω της προηγηθείσας 
συμπεριφοράς του Αντιπροέδρου της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, όφειλε να μην τον εξυβρίσει. 
Εν κατακλείδι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, ούτε είναι ανεκτή, με 
βάση τις ιδέες του μέσου συνετού και εμφρόνως σκεπτόμενου ανθρώπου, η ανωτέρω 
περιγραφόμενη συμπεριφορά του δεύτερου εγκαλούμενου από το τυχόν αίσθημα 
αγανάκτησης και δυσθυμίας του. Εξ άλλου η ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. αρνείται την τέλεση 
της τρίτης πράξης ισχυριζόμενη ότι μετά τη λήξη του αγώνα ήρθη η απαγόρευση εισόδου 
στα αποδυτήρια. Ο εν λόγω ισχυρισμός ωστόσο τυγχάνει απορριπτέος ως μη νόμιμος, 
διότι εφ’ όσον σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος η 
απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια ισχύει από ενενήντα λεπτά (90’) πριν την έναρξη 
του εκάστοτε αγώνα ή από τη στιγμή άφιξης των ομάδων και των διαιτητών, τότε 
τελεολογικά ερμηνευομένης της προκείμενης διάταξης η απαγόρευση αυτή ισχύει και για 
όλη τη διάρκεια του αγώνα αλλά και μετά τη λήξη του και για όσο χρονικό διάστημα 
παραμένουν στο χώρο των αποδυτηρίων οι ομάδες και οι διαιτητές, η διασφάλιση της 
ηρεμίας των οποίων αποτελεί και το προστατευόμενο έννομο αγαθό της ως άνω διάταξης, 
και μέχρι την οριστική τους αποχώρηση. Υπό τα ανωτέρω, επομένως, δεδομένα, πρέπει 
να επιβληθούν στους εγκαλούμενους οι εξής ποινές: Α) στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ η 
χρηματική ποινή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για την πρώτη πράξη (παράβαση άρθρων 
1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β ,́ 15 παρ. 1 περ. 1 γ  ́του Π.Κ. της ΕΠΟ), Β) στον Κ. 
ΚΑΡΑΠΑΠΑ, για τον οποίο σύμφωνα με το άρθρο 12 ΠΚ της ΕΠΟ δεν προβλέπεται 
επιβολή χρηματικής ποινής, αφού δεν είχε δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό 
χώρο, η ποινή της απαγόρευσης της εισόδου στα γήπεδα για δύο μήνες (παράβαση 
άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’ σε συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 3, 12 
παρ. 1 περ. α’), Γ) στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. α) η χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ για τη δεύτερη πράξη και β) η χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ για την 
τρίτη πράξη και Δ) στον Α. ΜΠΕΟ για τη δεύτερη πράξη α) η χρηματική ποινή των πέντε 
χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και β) η ποινή της απαγόρευσης της εισόδου στον αγωνιστικό 
χώρο και στα αποδυτήρια για δύο μήνες (παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 4 παρ. 1, 5 επ, 
10 παρ. 1 περ. β’ σε συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 3). Τέλος πρέπει να επιβληθεί εις 
βάρος της ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. συνολική χρηματική ποινή ύψους πέντε χιλιάδων 
πεντακοσίων (5.500) ευρώ. Οι ως άνω επιβαλλόμενες πειθαρχικές κυρώσεις παρίστανται 
ως αναγκαίες, πρόσφορες, κατάλληλες και ευρισκόμενες σε αναλογία τόσο με τη 

βαρύτητα των πειθαρχικών αδικημάτων (το δεύτερο εκ των οποίων έχει ιδιαίτερη απαξία, 
αφού το θέαμα των εγκαλουμένων αξιωματούχων των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων να 
εξυβρίζονται πλησίον του αγωνιστικού χώρου με συνέπεια τη διακοπή του αγώνα, 
δημιουργεί στο φίλαθλο κοινό και στην κοινή γνώμη αίσθημα απαξίωσης και 
αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με συνέπεια την άρνηση, εκ μέρους του κοινού, 
παρακολούθησης των αγώνων ποδοσφαίρου και προσέλευσης στα γήπεδα πρβλ. άρθρο 
14 παρ. 3 ΠΚ/ΕΠΟ), όσο και με την οικονομική κατάσταση των εγκαλουμένων, 
δεδομένου ότι με αυτές επιτυγχάνεται παραλλήλως και ο σκοπός τόσο της ειδικής, όσο 
και της γενικής πρόληψης, τον οποίο επιδιώκει η προρρηθείσα διάταξη του Π.Κ. της 
ΕΠΟ. 
 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 

- ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ α) την υπ’ αριθ. πρωτ. 385/23-12-2019 κλήση προς απολογία 
(όπως διορθώθηκε με την υπ’ αρ. 393/30-12-2019 κλήση) κατά 1) της ΠΑΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και 2) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΠΑΠΑ για παράβαση των 
άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’ σε συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 
3, 12 παρ. 1 περ. α’ , 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β ,́ 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. 



της ΕΠΟ και Β) την υπ’ αρ. 384/23-12-2019 κλήση προς απολογία κατά 1) της 
ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. και 2) του ΑΧΙΛΛΕΑ ΜΠΕΟΥ για παράβαση των άρθρων 1, 
2 περ. ε, 4 παρ. 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’ σε συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 
3, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α  ́του Π.Κ. της ΕΠΟ και άρθρου 20 παρ. 13 της 
Προκήρυξης του Πρωταθλήματος «SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ Αγωνιστικής 
Περιόδου 2019-2020», χωρίς την παρουσία της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και του Κ. 
Καραπαπά. 

- ΔΕΧΕΤΑΙ ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές 
παραβάσεις. 

- ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ: Α) στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη χρηματική ποινή των έξι χιλιάδων 
(6.000) ευρώ για την πρώτη πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 
και 4 περ. β ,́ 15 παρ. 1 περ. 1 γ  ́του Π.Κ. της ΕΠΟ) και Β) στον Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΑ  
την ποινή της απαγόρευσης της εισόδου στα γήπεδα για δύο μήνες για τη δεύτερη 
πράξη (παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’ σε συνδυασμό με 
το 11 παρ. 1, 2 και 3, 12 παρ. 1 περ. α’),  

- ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Α) στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. α) τη χρηματική ποινή των πέντε 
χιλιάδων (5.000) ευρώ για τη δεύτερη πράξη και β) τη χρηματική ποινή των 
χιλίων (1.000) ευρώ για την τρίτη πράξη και Β) στον Α. ΜΠΕΟ για τη δεύτερη 
πράξη α) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και β) την 
ποινή της απαγόρευσης της εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια 
για δύο μήνες (παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 4 παρ. 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’ 
σε συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 3).  

- ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ εις βάρος της ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. συνολική χρηματική ποινή 
ύψους πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) ευρώ. 

 
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή 

του στις 14 Ιανουαρίου 2020. 
 
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Χριστόφορος Μάρκου                               Στυλιανός Βασιλειάδης 
               Πρωτοδίκης 

 
 


