
 

Αριθμός Αποφάσεως   

204/2016 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Σπυρίδωνα Ν. Καποδίστρια, Πρωτοδίκη, ο 

οποίος ορίσθηκε από την ΕΠΟ, ως τακτικό 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 τη 

Γραμματέα, Μαρία Περιστέρη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, τη 13η Οκτωβρίου 2016 

και ώρα 15:30, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην από 10-10-2016 

Πειθαρχική Δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών 

Αδικημάτων, η οποία διαβιβάστηκε στο παρόν Πρωτοβάθμιο Μονομελές 

Πειθαρχικό Όργανο Super League Ελλάδα, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31244/10-

10-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Προέδρου και του Εκτελεστικού 

Γραμματέως της Ε.Π.Ο., στρέφεται κατά του ποδοσφαιριστή της Π.Α.Ε. ΑΕΚ, 

Patricio Julian Rodriguez (Πατρίτσιο Τζούλιαν Ροντρίγκεζ), κοινοποιήθηκε, δε, 

στον τελευταίο, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 456/11-10-2016 διαβιβαστικό έγγραφό 

μας,  και αφορά σε πειθαρχική παράβαση που προβλέπεται και τιμωρείται 

πειθαρχικώς από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10 παρ. 1 περ. γ΄, 6 περ. στ΄ 

του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και 

κατά την εκδίκασή της, ο πειθαρχικώς εγκαλούμενος παραστάθηκε ενώπιον 

του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League 

Eλλάδα δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Πέτρου Καϊμακάμη, ο οποίος 

ανέπτυξε προφορικώς τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα 

αναφέρονται στο έγγραφο από 13-10-2016 υπόμνημα, που κατέθεσε, καθώς 

και στα πρακτικά της δίκης.  

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 παρ. 1 περ. α΄ στοιχ. Ι, β΄ και γ΄ 

του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., υπό τον τίτλο «Ποινές Ποδοσφαιριστών», 



ορίζονται τα ακόλουθα, ήτοι : «Για τη διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας 

στους αγωνιστικούς χώρους και την τήρηση των διατάξεων των Κανονισμών, 

κατά τη διεξαγωγή τόσο των επισήμων όσο και των φιλικών αγώνων, 

επιβάλλονται στους ποδοσφαιριστές (τακτικούς και αναπληρωματικούς) οι 

ακόλουθες ποινές αποκλεισμού από αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου. 

α) Ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή 

ογδόντα ευρώ (80), αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για 

έναν από τους παρακάτω λόγους: I. Επικίνδυνο παίξιμο, ανάρμοστη διαγωγή 

σε ποδοσφαιριστές, αξιωματούχους αγώνα, αξιωματούχους ομάδας ή θεατές, 

αφού προηγουμένως παρατηρηθεί από το διαιτητή και έχει γραφτεί στο Φ.Α. 

αυτή η παρατήρηση. Εφ’ όσον δεν έχει αναγραφεί στο Φ.Α. αυτή η 

παρατήρηση ο ποδοσφαιριστής μένει ατιμώρητος. … β) Ποινή αποκλεισμού 

δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή εκατόν είκοσι ευρώ (120), 

αν ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα εξαιτίας υβριστικής 

συμπεριφοράς -έργω ή λόγω- ή απόπειρα βιαιοπραγίας σε αντίπαλο παίκτη, 

συμπαίκτη, θεατή ή αξιωματούχο ομάδας. γ) Ποινή αποκλεισμού τριών (3) 

αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ, αν ο 

ποδοσφαιριστής αποβάλλεται από τον αγώνα για βιαιοπραγία ή βάναυση 

συμπεριφορά του σε αντίπαλο παίκτη, συμπαίκτη, θεατή ή αξιωματούχο 

ομάδας ή για ανταπόδοση της βάναυσης συμπεριφοράς την οποία υπέστη ο 

ποδοσφαιριστής, έστω και αν βρισκόταν σε άμυνα. …». Περαιτέρω, με τη 

διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. ορίζεται ότι 

«2. Οι ποινές που αναφέρονται στον παρόντα, στους λοιπούς κανονισμούς 

και στο καταστατικό της Ε.Π.Ο. επιβάλλονται, σε βάρος των φυσικών ή 

νομικών προσώπων του άρθρου 2, με βάση τις αναφορές και περιγραφές των 

αξιωματούχων του αγώνα που προβλέπονται στον Κ.Α.Π. (Φύλλο Αγώνα, 

εκθέσεις Παρατηρητών Αγώνα). Ως συμπληρωματικά και μόνον στοιχεία 

μπορούν να ληφθούν υπόψη, σε επίρρωση των αναφορών των 

αξιωματούχων του αγώνα, μόνο οι εκθέσεις της αστυνομικής αρχής και το 

οπτικό υλικό του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί και 

ποινές δεν μπορούν να επιβληθούν σε βάρος των φυσικών ή νομικών 

προσώπων του άρθρου 2 μόνο με βάση τις εκθέσεις της αστυνομικής αρχής ή 

το οπτικό υλικό του αγώνα, πλην της ρητής εξαίρεσης του άρθρου 10 παρ. 6 

στ΄, κατά την οποία  η δίωξη μπορεί να γίνει κατόπιν χρήσης οπτικών μέσων 

(π.χ. βίντεο, φωτογραφίες)». Κατά, δε, τη διάταξη της παραγράφου 6 περ. στ΄ 
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του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., «Η χρήση οπτικών 

μέσων (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες), ως αποδεικτικού υλικού, επιτρέπεται, 

αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας από οποιαδήποτε Π.Α.Ε. της ίδιας 

κατηγορίας, αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) διαπίστωση 

λανθασμένης αναγραφής υπαίτιου ποδοσφαιριστή (ταυτότητας προσώπου 

παραβάτη), β) παράβαση η οποία διεπράχθη και δεν τιμωρήθηκε από τον 

διαιτητή διότι διέλαθε της προσοχής του διαιτητή. Στις περιπτώσεις αυτές είναι 

υποχρεωτική η κλήση σε απολογία.». Επιπλέον, σύμφωνα με τη διάταξη του 

άρθρου 34 παρ. 2 περ. α΄ στοιχ. ii του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., «Οι 

Πειθαρχικές Επιτροπές (…) είναι υπεύθυνες για τα ακόλουθα : α) για την 

επιβολή κυρώσεων επί πειθαρχικών παραβάσεων που έχουν διαφύγει της 

προσοχής του διαιτητή του αγώνα και τούτο δύναται να συμβεί αποκλειστικά 

και μόνο σε δύο περιπτώσεις … ii. παράβαση η οποία διεπράχθη και δεν 

τιμωρήθηκε από τον διαιτητή διότι διέλαθε παντελώς της προσοχής του (όχι 

αυτήν που είδε και έκρινε ατιμώρητη).(παρβ. Law of the games, Κανόνας 5 

και άρθρο 10 παρ. 6 του παρόντος.». Τέλος, με τη διάταξη του άρθρου 35 

παρ. 1 του Πειθαρχικού Κώδικα, ορίζεται ότι «… Ο υπεύθυνος άσκησης 

πειθαρχικής δίωξης είναι αρμόδιος : 1. Να ασκεί δίωξη για παράβαση 

διατάξεων του Καταστατικού ή των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. και να 

παραπέμπει στις αρμόδιες  επιτροπές (της κατά περίπτωση διοργανώτριας ή 

της Ε.Π.Ο.) για πειθαρχικά αδικήματα, που δεν αναφέρονται σε φύλλο αγώνα 

και περιήλθαν στην γνώση του, από : i) παραπομπή από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.,  

ii) παραπομπή από επιτροπές ή υπηρεσίες της Ε.Π.Ο.,  iii) γνώση του για 

γεγονότα ή δηλώσεις που καλύπτονται από τα Μ.Μ.Ε.,  iv) στοιχειοθετημένες 

επώνυμες καταγγελίες. Διευκρινίζεται ότι  η εξουσία άσκησης δίωξης με βάση 

το οπτικό υλικό (ήτοι εκτός Φ.Α.) δεν ανήκει στις πειθαρχικές Επιτροπές αλλά 

μόνο στον Υπεύθυνο άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων.». Από το 

συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι σε περίπτωση, κατά την 

οποία διεπράχθη οιαδήποτε παράβαση από τις προβλεπόμενες στη διάταξη 

του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., η οποία, όμως, δεν 

τιμωρήθηκε από το διαιτητή, διότι διέλαθε της προσοχής του, και ως εκ τούτου 

δεν καταχωρίσθηκε στο συντασσόμενο από αυτόν (διαιτητή) φύλλο αγώνος, 

τότε το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο δύναται για την επιβολή και μόνον των 



αντιστοίχων πειθαρχικών κυρώσεων, να προβαίνει σε αποδεικτική αξιοποίηση 

και χρήση οπτικών μέσων (λ.χ. βίντεο, φωτογραφιών κ.λπ.), κατ’ απόκλιση 

του θεσπισθέντος με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. β΄ και γ΄ του 

Πειθαρχικού Κώδικα κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο το οπτικοακουστικό 

υλικό του αγώνα (και οι εκθέσεις της αστυνομικής αρχής), μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνον ως συμπληρωματικό αποδεικτικό στοιχείο και προς 

επίρρωση των αναφορών των αξιωματούχων του αγώνα, προκειμένου για την 

επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, και όχι αυτοτελώς, ήτοι χωρίς οι εν λόγω 

πειθαρχικές παραβάσεις να έχουν καταχωρισθεί στις οικείες εκθέσεις, που 

συντάσσουν οι αξιωματούχοι του αγώνα. Ωστόσο, για την άσκηση της 

πειθαρχικής διώξεως στην περίπτωση, κατά την οποία πειθαρχική παράβαση 

του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. διέλαθε της προσοχής του 

διαιτητή και δεν τιμωρήθηκε από αυτόν, ούτε καταχωρίσθηκε στο οικείο φύλλο 

αγώνος, που συνέταξε, αποκλειστικά αρμόδιος είναι, σύμφωνα με τη ρητή 

διάταξη του άρθρου 35 παρ. 1 εδ. τελευταίο του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο. (όπως η εν λόγω διάταξη τροποποιήθηκε και ισχύει από την 30η-06-

2016), μόνον ο Υπεύθυνος Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων 

και όχι τα Πειθαρχικά-Δικαιοδοτικά Όργανα ή οι Πειθαρχικές Επιτροπές. Και 

ναι μεν από τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 6 περ. στ΄ του Πειθαρχικού 

Κώδικα της Ε.Π.Ο., προκύπτει ότι η ανωτέρω επιτρεπόμενη αποδεικτική 

αξιοποίηση οπτικών μέσων χωρεί είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν 

καταγγελίας από οποιαδήποτε Π.Α.Ε. της ίδιας κατηγορίας, με αποτέλεσμα η 

εν λόγω ρύθμιση να φαίνεται ότι αντίκειται prima facie προς την προεκτεθείσα 

πρόβλεψη του άρθρου 35 παρ. 1 εδ. τελ. του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., 

ωστόσο η τοιαύτη προβλεπόμενη «αυτεπάγγελτη» ή «κατόπιν καταγγελίας» 

αποδεικτική αξιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού του αγώνα ουδόλως 

καθιδρύει αρμοδιότητα των Πειθαρχικών-Δικαιοδοτικών Οργάνων και των 

Πειθαρχικών Επιτροπών, προς άσκηση πειθαρχικής διώξεως, με βάση 

αποκλειστικώς το οπτικοακουστικό υλικό του αγώνα, ούτε, δε, αναιρεί την 

αντίστοιχη αρμοδιότητα του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών 

Αδικημάτων. Και τούτο, καθώς η νεώτερη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 1 εδ. 

τελευταίο του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. (όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει από την 30η-06-2016) κατισχύει σαφώς της παλαιότερης τοιαύτης του 

άρθρου 10 παρ. 6 περ. στ΄ του ίδιου Κώδικα, σύμφωνα με την αντίστοιχη 

γενική δικαιϊκή αρχή «lex posterior derogat legi priori», που τυγχάνει 
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εφαρμοστέα και εν προκειμένω, ενώ επισημαίνεται, εξάλλου, ότι αντίθετη 

προς την ανωτέρω ερμηνευτική εκδοχή, δε δύναται να υποστηριχθεί, 

δεδομένου ότι από την αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 34 παρ. 2 περ. α΄ 

στοιχ. ii του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. (όπως ωσαύτως τροποποιήθηκε 

και ισχύει από την 30η-06-2016), υπό τον τίτλο «Δικαιοδοσία», προκύπτει ότι 

οι Πειθαρχικές Επιτροπές είναι υπεύθυνες μόνον για την επιβολή κυρώσεων -

επομένως, όχι και για την άσκηση σχετικώς πειθαρχικής διώξεως- επί 

διαπραχθεισών πειθαρχικών παραβάσεων, που δεν τιμωρήθηκαν από το 

διαιτητή, διότι διέλαθαν παντελώς της προσοχής του.          

Στην προκείμενη περίπτωση, σε βάρος του ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ 

ΑΕΚ, Patricio Julian Rodriguez (Πατρίτσιο Τζούλιαν Ροντρίγκεζ) ασκήθηκε η 

από 10-10-2016 πειθαρχική δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως 

Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, για παράβαση των άρθρων 1, 2, 10 παρ. 1 περ. 

γ΄, 6 περ. στ΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., η οποία διαβιβάσθηκε στο 

παρόν δικαιοδοτικό όργανο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31244/10-10-2016 

έγγραφο του Αναπληρωτή Προέδρου και του Εκτελεστικού Γραμματέως της 

Ε.Π.Ο., ο δε ανωτέρω πειθαρχικώς εγκαλούμενος κλήθηκε προς απολογία, 

κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, νομίμως και 

εμπροθέσμως, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 456/11-10-2016 έγγραφο του 

πειθαρχικού τούτου οργάνου. Σύμφωνα, δε, με τα διαλαμβανόμενα στο 

έγγραφο της ασκηθείσης σε βάρος του από 10-10-2016 πειθαρχικής διώξεως, 

η πειθαρχική κατηγορία, που βαρύνει τον εγκαλούμενο συνίσταται στο ότι 

κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ΠΑΕ ΑΕΚ, που διεξήχθη τη 02α-10-2016 στο γήπεδο 

Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής ημέρας του 

πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, και δη στο 57ο λεπτό της εν 

λόγω ποδοσφαιρικής αναμετρήσεως, ο εγκαλούμενος ποδοσφαιριστής της 

ΠΑΕ ΑΕΚ, Patricio Julian Rodriguez, γρονθοκόπησε εκτός φάσης τον 

ποδοσφαιριστή της ομάδας ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Diogo Jose Do Rosario 

Gomes Figueiras, ενώ για την πράξη του αυτή δεν τιμωρήθηκε από το 

διαιτητή του αγώνα, καθώς η συγκεκριμένη ενέργειά του διέλαθε της 

προσοχής του τελευταίου. Η προκείμενη, δε, πειθαρχική δίωξη τυγχάνει καθ’ 

όλα παραδεκτή και νόμιμη, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στην ως άνω 



νομική σκέψη της παρούσας, διότι αφενός μεν ασκήθηκε από τον 

αποκλειστικώς αρμόδιο προς τούτο Υπεύθυνο Ασκήσεως Διώξεως 

Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, καθόσον η πειθαρχικώς ελεγκτέα συμπεριφορά, 

που αποδίδεται στον εγκαλούμενο δεν καταχωρίσθηκε στο φύλλο αγώνος του 

διαιτητή (πρβλ. άρθρο 35 παρ. 1 εδ. τελ., σε συνδυασμό με άρθρα 10 παρ. 1 

περ. γ΄, παρ. 6 περ. στ΄ στοιχ. β΄, 3 παρ. 2 εδ. γ΄ και 34 παρ. 2 περ. α΄στοιχ. ii 

του Π.Κ. της ΕΠΟ), αφετέρου, δε, περιγράφονται σε αυτήν πλήρως τα 

πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν την αποδιδόμενη στον 

εγκαλούμενο πειθαρχική παράβαση και αναγράφεται το άρθρο του 

Πειθαρχικού Κώδικα που προβλέπει το παράπτωμα και την απειλούμενη γι’ 

αυτό ποινή. Περαιτέρω, ο ως άνω ποδοσφαιριστής κλήθηκε σε απολογία με 

την προαναφερόμενη κλήση-έγγραφο του παρόντος δικαιοδοτικού οργάνου 

και τη συνημμένη σ’ αυτή πειθαρχική δίωξη. Συνακόλουθα, ο ισχυρισμός του 

πειθαρχικώς εγκαλουμένου, που αναπτύχθηκε προφορικώς, κατά τη 

συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο του πειθαρχικού τούτου οργάνου, 

και καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας 

συνεδριάσεώς του, περί του ότι απαραδέκτως ο Υπεύθυνος Ασκήσεως 

Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων άσκησε την προκείμενη πειθαρχική 

δίωξη, διότι δεν τύγχανε προς τούτο αρμόδιος και στερείτο της σχετικής 

δικαιοδοσίας, κρίνεται απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος. Πρέπει, επομένως, η 

προκείμενη πειθαρχική δίωξη να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την 

ουσιαστική της βασιμότητα.     

Από το από 02-10-2016 Φύλλο Αγώνος, την ομοιόχρονη έκθεση του 

παρατηρητή του αγώνος, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3829/06-10-2016 έγγραφη 

καταγγελία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων του 

πειθαρχικώς εγκαλουμένου, Ευάγγελου Γιαννίση του Αντωνίου και Ιωάννη 

Μπόμπου Γεωργίου, που εξετάσθηκαν νομίμως στο ακροατήριο του 

παρόντος πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου και περιέχονται στα 

ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεώς του, τον 

επισκοπηθέντα οπτικοακουστικό υλικό φορέα εγγραφής εικόνας και ήχου 

(DVD), στον οποίο αποτυπώνεται απόσπασμα του επίμαχου ποδοσφαιρικού 

αγώνα (σημειώνεται ότι ο πειθαρχικώς εγκαλούμενος δεν προσκόμισε 

αποδεικτικά έγγραφα), σε συνδυασμό και με τα διαμειφθέντα κατά την επ’ 

ακροατηρίω διαδικασία, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά 

: Τη 02α-10-2016 και ώρα 20:30, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής ημέρας του 
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Πρωταθλήματος Super League Ελλάδα, διεξήχθη στον Πειραιά, στο γήπεδο 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων 

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ, με γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από 

τις δύο διαγωνιζόμενες ΠΑΕ. Όπως, δε, προκύπτει, πέραν πάσης αμφιβολίας, 

από το απόσπασμα του επίμαχου ποδοσφαιρικού αγώνα, που έχει 

αποτυπωθεί στον επισκοπούμενο οπτικοακουστικό υλικό φορέα καταγραφής 

εικόνας και ήχου (DVD), κατά τη διάρκεια της εν λόγω ποδοσφαιρικής 

αναμετρήσεως έλαβε χώρα το ακολούθως περιγραφόμενο, πειθαρχικώς 

αξιόλογο και ελεγχόμενο περιστατικό, ήτοι : Στο 57ο λεπτό του ως άνω 

ποδοσφαιρικού αγώνας, κι ενώ το παιχνίδι διεξήγετο, μετά την εκτέλεση 

πλάγιου άουτ από παίκτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, οι δε ποδοσφαιριστές αμφοτέρων 

των διαγωνιζόμενων ομάδων προσπαθούσαν να καταλάβουν τις θέσεις, που 

επιθυμούσαν, προκειμένου να αποκτήσουν την κατοχή της μπάλας, ώστε να 

δημιουργήσουν ευκαιρία για την ομάδα τους, ή να εμποδίσουν αντιστοίχως 

παίκτες της αντίπαλης ομάδας, ο εγκαλούμενος ποδοσφαιριστής της ΠΑΕ 

ΑΕΚ, Patricio Julian Rodriguez, με αριθμό φανέλας 29, γρονθοκόπησε εκτός 

φάσης, ήτοι σε χρόνο/φάση που δεν κατείχε την μπάλα, τον ποδοσφαιριστή 

της ομάδας ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Diogo Do Rosario Gomes Figueiras, με 

αριθμό φανέλας 77. Ειδικότερα, δε, ενώ οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές 

ευρίσκοντο στο ύψος της μεγάλης περιοχής της γηπεδούχου ομάδος ΠΑΕ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, και δεν κατείχαν την μπάλα, καθόσον κατ’ εκείνη τη χρονική 

στιγμή η μπάλα κατείχετο από συμπαίκτες του πειθαρχικώς εγκαλουμένου, 

που κινούνταν αριστερά αυτού, ο τελευταίος, χρησιμοποιώντας το αριστερό 

του χέρι γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας, 

Diogo Do Rosario Gomes Figueiras, ο οποίος, ακολούθως, επέπεσε στον 

χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου, ο δε εγκαλούμενος απομακρύνθηκε από 

το σημείο και εν συνεχεία, αφού απέκτησε την κατοχή της μπάλας, κινήθηκε 

προς το τέρμα της γηπεδούχου ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, μέχρι που ανεκόπη από 

αντίπαλο παίκτη. Από την προπεριγραφόμενη, δε, ενέργεια του πειθαρχικώς 

εγκαλουμένου δεν προέκυψε ότι επήλθε τραυματισμός του ποδοσφαιριστή 

που δέχθηκε το χτύπημα, ενώ περαιτέρω ο εγκαλούμενος δεν τιμωρήθηκε για 

την πράξη του αυτή από το διαιτητή του αγώνα, καθώς η συγκεκριμένη 

συμπεριφορά του διέλαθε της προσοχής του τελευταίου. Εξάλλου, το εν λόγω 



πειθαρχικό παράπτωμα του εγκαλουμένου δεν περιελήφθη στο από 02-10-

2016 φύλλο αγώνος, το οποίο συνέταξε ο διαιτητής. Στο σημείο, δε, αυτό, θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην 

ανωτέρω μείζονα σκέψη της παρούσας, το δικαιοδοτικό τούτο όργανο 

επιτρεπτώς λαμβάνει υπ’ όψιν του εν προκειμένω, ως αποδεικτικό μέσο, το 

απόσπασμα του οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο έχει αποτυπωθεί το 

κρίσιμο στιγμιότυπο του αγώνα, δεδομένου ότι η εν λόγω ενέργεια του 

εγκαλουμένου διέλαθε προφανώς της προσοχής του διαιτητή, δεν 

καταχωρίσθηκε στο συνταγέν υπ’ αυτού φύλλο αγώνος, ούτε, δε, τιμωρήθηκε 

από αυτόν (πρβλ. άρθρο 10 παρ. 6 περ. στ΄ στοιχ. β΄ Π.Κ. της ΕΠΟ). 

Εξάλλου, συναφώς έχει υποβληθεί και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3829/06-10-2016 

έγγραφη καταγγελία της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, που εγχειρίσθηκε στον 

Υπεύθυνο Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων. Τα ανωτέρω, δε, 

καταφασθέντα ουδόλως αντικρούονται από τα όσα κατέθεσαν οι ενόρκως 

εξετασθέντες μάρτυρες του πειθαρχικώς εγκαλουμένου, κατά τη συζήτηση της 

υποθέσεως στο ακροατήριο του παρόντος πειθαρχικού οργάνου. Πλέον 

συγκεκριμένα, αμφότεροι οι εν λόγω μάρτυρες, ενώ κατέθεσαν ότι είδαν τον 

ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Diogo Do Rosario Gomes Figueiras, 

να πέφτει στον χλοοτάπητα, δήλωσαν πως δεν αντελήφθησαν οιονδήποτε 

προηγηθέντα διαπληκτισμό μεταξύ αυτού και του πειθαρχικώς εγκαλουμένου, 

ενώ απέδωσαν την πτώση του ως άνω παίκτη της γηπεδούχου ΠΑΕ σε 

ενδεχόμενη υποκριτική του κίνηση, προκειμένου να καθυστερήσει ο αγώνας ή 

και για να αποβληθεί ο εγκαλούμενος από το διαιτητή. Επιπλέον, κατέθεσαν 

ότι εάν πράγματι είχε επισυμβεί ένα τόσο σοβαρό γεγονός, τότε θα είχε κατ’ 

αρχάς καταστεί ευχερώς αντιληπτό τουλάχιστον από τον τέταρτο διαιτητή, 

ενώ θα είχαν προστρέξει στον ποδοσφαιριστή Diogo Do Rosario Gomes 

Figueiras ο ιατρός του αγώνα, οι δε λοιποί συμπαίκτες του θα εξανίσταντο, 

όπως και οι αξιωματούχοι της γηπεδούχου ΠΑΕ, και θα δημιουργείτο 

οπωσδήποτε ένταση, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα. 

Ωστόσο, οι εν λόγω αρνητικοί της προκείμενης κατηγορίας ισχυρισμοί, που 

διατυπώθηκαν και από τον πειθαρχικώς εγκαλούμενο, κρίνονται απορριπτέοι 

ως ουσιαστικά αβάσιμοι, δεδομένου ότι αναιρούνται προεχόντως στο κρίσιμο 

απόσπασμα του επίμαχου αγώνα, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο 

επισκοπηθέν οπτικοακουστικό υλικό της δικογραφίας. Το γεγονός, δε, ότι δεν 

προεκλήθη ένταση μεταξύ των παραγόντων των διαγωνιζόμενων ομάδων, 
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ούτε προσήλθε στο σημείο, όπου είχε επιπέσει στον χλοοτάπητα ο παίκτης 

της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Diogo Do Rosario Gomes Figueiras, ο ιατρός του 

αγώνα, ενδεικνύει ενδεχομένως ότι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής δεν 

τραυματίστηκε, καθώς και ότι η σφοδρότητα του χτυπήματος, που αυτός 

δέχθηκε ευθέως από τον πειθαρχικώς εγκαλούμενο, δεν ήταν ιδιαίτερα 

μεγάλη. Πλην, όμως, η βιαιοπραγία σε βάρος του από τον εγκαλούμενο δε 

δύναται να αναιρεθεί ως βιοτικό συμβάν, όπως ούτε και το γεγονός ότι 

προφανώς ο διαιτητής του αγώνα, καθώς και τα λοιπά μέλη της διαιτητικής 

ομάδας, δεν αντελήφθησαν το συμβάν αυτό. Η κρισιολογούμενη, εξάλλου, 

πειθαρχικώς ελεγκτέα συμπεριφορά του εγκαλουμένου προβλέπεται και 

τιμωρείται από τη διάταξη της παραγράφου 1 περ. γ΄ του άρθρου 10 του 

Πειθαρχικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία στον υπαίτιο ποδοσφαιριστή  

επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών και χρηματική 

ποινή διακοσίων (200) ευρώ, αν ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έχει προβεί σε 

βιαιοπραγία ή βάναυση συμπεριφορά σε βάρος αντιπάλου παίκτη. 

Επισημαίνεται, δε, ότι οι επικουρικώς προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του 

εγκαλουμένου, περί του ότι η ενέργειά του συνιστά είτε επικίνδυνο παίξιμο, 

άλλως ανάρμοστη διαγωγή σε βάρος αντιπάλου παίκτη (άρθρο 10 παρ. 1 

περ. α΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ), είτε έργω υβριστική συμπεριφορά του ή απόπειρα 

βιαιοπραγίας σε αντίπαλο παίκτη (άρθρο 10 παρ. 2 περ. β΄ του Π.Κ. της 

ΕΠΟ), ώστε αυτός να τιμωρηθεί με ήσσονος βαρύτητας πειθαρχικές 

κυρώσεις, τυγχάνουν απορριπτέοι ομοίως ως ουσιαστικά αβάσιμοι. Και τούτο, 

καθόσον ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκε η ενέργεια του εγκαλουμένου, 

ήτοι ευθύ χτύπημα με τη γροθιά του απευθείας κατευθυνόμενη στο πρόσωπο 

του παίκτη της αντίπαλης ομάδας, Diogo Do Rosario Gomes Figueiras, χωρίς 

οι εν λόγω ποδοσφαιριστές να κατέχουν την μπάλα, ενδεικνύει εκ προθέσεως 

τέλεση βιαιοπραγίας εκ μέρους του εγκαλουμένου σε βάρος του ανωτέρω 

παθόντος και όχι απλώς μία συμπτωματική συμπεριφορά, που είναι συνήθης 

στους αγωνιστικούς χώρους. Κατ’ ακολουθίαν, επομένως, των ανωτέρω, 

αποδεικνύεται ότι ο εγκαλούμενος Patricio Julian Rodriguez (Πατρίτσιο 

Τζούλιαν Ροντρίγκεζ), ποδοσφαιριστής της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, τέλεσε την 

αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3 παρ. 2 εδ. γ΄, 10 

παρ. 1 περ. γ΄παρ. 6 περ. στ΄ στοιχ. β΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ), προς τούτο, δε, 



και πρέπει να του επιβληθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη της 

παραγράφου 1 περ. γ΄ του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. 

πειθαρχική ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών, καθώς και 

χρηματική ποινή, ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντα τον πειθαρχικώς εγκαλούμενο, Patricio 

Julian Rodriguez.  

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τον ισχυρισμό του πειθαρχικώς εγκαλουμένου, περί 

απαραδέκτου ασκήσεως της κατ’ αυτού στρεφόμενης πειθαρχικής διώξεως.  

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι ο ως άνω εγκαλούμενος τέλεσε την αποδιδόμενη σε 

αυτόν, με την από 10-10-2016 πειθαρχική δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως 

Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3 

παρ. 2 εδ. γ΄, 10 παρ. 1 περ. γ΄, παρ. 6 περ. στ΄ στοιχ. β΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ).  

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο την πειθαρχική ποινή του 

αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών, καθώς και χρηματική ποινή, 

ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια 

συνεδρίασή του, τη 14η Οκτωβρίου 2016. 

O ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Σπυρίδων Καποδίστριας                                  Μαρία Περιστέρη     
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