
 

 

Αριθμός Αποφάσεως   

107/2017 

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 το 

Γραμματέα, Στυλιανό Βασιλειάδη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 09η Μαρτίου 2017 και 

ώρα 15:30, κατόπιν διαδοχικών αναβολών από την αρχικώς ορισθείσα 

δικάσιμο της 23ης-02-2017, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 90/22-02-2017 κλήση του ημετέρου δικαιοδοτικού οργάνου προς 

απολογία κατά α) της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και β) του Σάββα Θεοδωρίδη, για 

παράβαση των άρθρων 1, 5 επ., 10 παρ. 1 περ. δ΄ στοιχ. Ι, 11 παρ. 1, 2, 3 και 

5,  14 παρ. 1, 2 και 3 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.    

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής παραβάσεως και 

κατά την εκδίκασή της, η μεν πρώτη εκ των ως άνω εγκαλουμένων 

παραστάθηκε ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου 

της Super League Eλλάδα δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Αργυρίου 

Λίβα, ο δε δεύτερος μετά του αυτού ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου του, ο 

οποίος ανέπτυξε προφορικώς τους ισχυρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν 

δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης.  

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται από το άρθρο 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ  

«αξιωματούχος» είναι «με εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές, οποιοσδήποτε 

εκτελεί μια δραστηριότητα που συνδέεται με το ποδόσφαιρο σε μία ΠΑΕ ή 

σωματείο, ανεξαρτήτως της ιδιότητός του, του είδους της δραστηριότητας 

αυτής (διοικητική, αθλητική ή οποιαδήποτε άλλη) και της διάρκειας της 

δραστηριότητος αυτής, ιδιαιτέρως δε, ως αξιωματούχοι νοούνται οι μάνατζερ, 



προπονητές και το ιατρικό προσωπικό.». Περαιτέρω, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 και  3 του Π.Κ. της ΕΠΟ, οι ομάδες έχουν την 

υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος του 

ποδοσφαίρου και ευθύνονται σε περίπτωση παραβάσεως εκ μέρους των 

αξιωματούχων, των ποδοσφαιριστών ή των φιλάθλων τους, των διατάξεων 

του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. ή των λοιπών Κανονισμών και του Καταστατικού της 

Ε.Π.Ο., ως αντικειμενικά υπαίτιες. Κάθε πράξη ή ενέργεια ατομική ή 

συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων που συνδέονται με 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 προβλεπόμενες οικείες 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού, σε περίπτωση δε μη ειδικής πρόβλεψης 

από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 25 και 26. Εξάλλου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ, ορίζονται τα εξής : 

«1) Κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και παραλείψεις όλων όσων 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 χίλα ευρώ (1.000) έως 

δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό 

χώρο από δεκαπέντε (15) ημέρες έως πέντε (5) μήνες. 3) Η ΠΑΕ, με την 

οποία συνδέεται ο αξιωματούχος, τιμωρείται με χρηματική ποινή έως τριάντα 

χιλιάδες (30.000) ευρώ. Από τη ρητή, δε, γραμματική διατύπωση της 

διατάξεως της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, προκύπτει εξ αντιδιαστολής ότι ο 

αξιωματούχος ομάδας, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, 

δεν τιμωρείται με τις προρρηθείσες πειθαρχικές κυρώσεις, στην περίπτωση 

που υποπίπτει στην παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α΄ στοιχ. Ι του 

Π.Κ. της ΕΠΟ, ήτοι δεν τιμωρείται σε περίπτωση επιδείξεως απλώς 

ανάρμοστης διαγωγής έναντι ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων αγώνα, 

αξιωματούχων ομάδας ή θεατών, εφόσον η εν λόγω ανάρμοστη συμπεριφορά 

του δεν συνίσταται σε λόγω ή έργω εξύβρισή τους, απόπειρα βιαιοπραγίας, 

βιαιοπραγία ή βάναυση συμπεριφορά, βλασφημία των θείων (πρβλ. άρθρο 10 

παρ. 1 περ. β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ του Π.Κ. της Ε.Π.Ο). Τέλος, για τη 
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στοιχειοθέτηση της λόγω εξυβρίσεως, απαιτείται να διατυπωθούν από τον 

υπαίτιο γραπτώς ή προφορικώς για κάποιον άλλον λέξεις ή φράσεις που, 

κατά την κοινή αντίληψη, περιέχουν είτε αμφισβήτηση της ηθικής και 

κοινωνικής αξίας του προσώπου του, είτε περιφρόνηση γι’ αυτόν από τον 

υπαίτιο, ο οποίος γνωρίζει ότι με την τοιαύτη ενέργειά του προσβάλλει την 

τιμή του άλλου. Η εξωτερίκευση, επομένως, της εξυβριστικής εκδηλώσεως, 

γραπτώς ή προφορικώς, με λέξεις ή φράσεις, θα πρέπει να στρέφεται, κατά το 

αντικειμενικό της νόημα, εναντίον συγκεκριμένου προσώπου, να εκφέρεται, 

δηλαδή, κρίση για την ατομικότητα του θιγομένου, δοθέντος ότι η εξύβριση 

θεσπίζεται από τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. (πρβλ. άρθρο 10 παρ. 1 

περ. β΄ και δ΄ στοιχ. Ι), ως πειθαρχική παράβαση, προκειμένου να 

προστατεύσει προεχόντως την τιμή, ως έννομο αγαθό του προσώπου. Για την 

ορθή, εξάλλου, εκτίμηση της καταφρονητικής συμπεριφοράς, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν οι εν γένει περιστάσεις εκδηλώσεώς της, όπως η ηλικία, 

ο βαθμός της μορφώσεως και η κοινωνική θέση τόσο του δράστη, όσο και του 

θιγόμενου, καθώς και οι κρατούσες στον αντίστοιχο περίγυρο αντιλήψεις, η 

τοπική συνήθεια χρησιμοποιήσεως ορισμένων λέξεων ή φράσεων κ.λπ. 

Καθίσταται, συνεπώς, αντιληπτό ότι η εξύβριση ως έννοια είναι αξιολογική και 

σχετική. Έτσι, η ίδια έκφραση που δεν θεωρείται υβριστική, όταν τελείται υπό 

ορισμένες συνθήκες τόπου, χρόνου, αιτίας και περιβάλλοντος, μπορεί να είναι 

υβριστική όταν τελείται κάτω από άλλες συνθήκες.  

Στην προκείμενη περίπτωση, από το από 19-02-2017 Φύλλο Αγώνος, 

την ομοιόχρονη έκθεση του παρατηρητή του αγώνα, την κατάθεση του 

δευτέρου των εγκαλουμένων, που εξετάσθηκε ανωμοτί στο ακροατήριο του 

παρόντος πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου και περιέχεται στα 

ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεώς του, σε 

συνδυασμό και με τα διαμειφθέντα κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, 

αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Τη 19η-02-2017 και 

ώρα 19:30, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος 

SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στην Αθήνα, στο Ο.Α.Κ.Α., ο 

ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, 

με γηπεδούχο την ομάδα της πρώτης από τις δύο διαγωνισθείσες ΠΑΕ. Κατά 

τη διάρκεια, δε, της διεξαγωγής του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα, συνέβη, 



σύμφωνα με το από 19-02-2017 φύλλο αγώνος, που συνέταξε ο διαιτητής, 

καθώς και την ομοιόχρονη έκθεση του παρατηρητή, το εξής πειθαρχικώς 

ελεγχόμενο περιστατικό : Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου και 

καθώς η διαιτητική ομάδα εισερχόταν στα αποδυτήρια, προσήλθε σε αυτήν ο 

δεύτερος εγκαλούμενος, Σάββας Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος της πρώτης 

εγκαλούμενης Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, και απηύθυνε προς τους διαιτητές την 

ακόλουθη φράση, ήτοι : «Αυτό που γίνεται σήμερα εδώ είναι ξεφτίλα», ενώ στη 

συνέχεια αποχώρησε. Ακολούθως, ο διαιτητής του αγώνα αποφάσισε την 

αποβολή του δευτέρου εγκαλουμένου από τον αγωνιστικό χώρο, απόφαση η 

οποία του γνωστοποιήθηκε πριν την επανέναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του 

αγώνα. Ο δεύτερος εγκαλούμενος, κατά την ενώπιον του παρόντος 

δικαιοδοτικού οργάνου απολογία του, ουδόλως αρνήθηκε το ως άνω 

περιστατικό, αλλά αντιθέτως το ομολόγησε. Ωστόσο, ισχυρίσθηκε ότι 

απηύθυνε την ανωτέρω φράση στους διαιτητές του αγώνα, από 

δικαιολογημένη αγανάκτηση, δεδομένου ότι, κατά παράβαση των 

συμφωνηθέντων στη σύσκεψη των εκπροσώπων των δύο διαγωνιζομένων 

ομάδων και των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, που είχε προηγηθεί το πρωΐ 

της ίδιας ημέρας, στο χώρο των αποδυτηρίων είχαν τεθεί από τους 

υπευθύνους της γηπεδούχου ομάδας διαχωριστικά ταμπλό (χωρίσματα), με 

αποτέλεσμα τη δυσχέρανση της προσβάσεως τόσο του ιδίου, όσο και των 

λοιπών αξιωματούχων της ομάδας του, αλλά και των ποδοσφαιριστών αυτής, 

στον εν γένει χώρο των αποδυτηρίων. Η αιτίαση, μάλιστα, αυτή του δευτέρου 

εγκαλουμένου επιβεβαιώνεται ως αληθής, με βάση τα διαλαμβανόμενα στην 

από 19-02-2017 έκθεση του παρατηρητή του αγώνα. Περαιτέρω, όμως, 

προκύπτει ότι, με την ως άνω φράση, την οποία απηύθυνε ο δεύτερος 

εγκαλούμενος στη διαιτητική ομάδα του αγώνα, εξέφρασε προς αυτούς σε οξύ 

τόνο τη δυσαρέσκειά του, συνεπεία της μη εκπληρώσεως των 

συμπεφωνημένων μεταξύ των διαγωνιζομένων ΠΑΕ, κατά την προηγηθείσα 

πρωϊνή σύσκεψη των εκπροσώπων τους. Αντιθέτως, δεν προκύπτει ότι ο εν 

λόγω αξιωματούχος της εγκαλούμενης ομάδας, με την ως άνω διαμαρτυρία 

του ενώπιον των διαιτητών, επέδειξε προς τους τελευταίους οιαδήποτε 

καταφρονητική συμπεριφορά, αμφισβητώντας την ηθική και κοινωνική αξία 

των προσώπων τους. Χρησιμοποίησε, δε, τη λέξη «ξεφτίλα», θέλοντας με 

ιδιαιτέρως έντονο και οξύ ύφος, να στηλιτεύσει την κατάσταση που, κατά την 

κρίση του, συνέβαινε στα αποδυτήρια του αγώνα, η δε ανωτέρω φράση του, 
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κατά το αντικειμενικό της νόημα, δεν αποτελούσε χαρακτηρισμό ή 

απαξιολογική κρίση, στρεφόμενη σε βάρος των συγκεκριμένων διαιτητών του 

αγώνα και πλήττουσα την ατομικότητά τους. Και ναι μεν η ανωτέρω 

συμπεριφορά του δευτέρου εγκαλουμένου κρίνεται σε κάθε περίπτωση 

ανάρμοστη, ένεκα του εντόνου ύφους και της φράσεως, την οποία ανέφερε 

ενώπιον των διαιτητών του αγώνα, ωστόσο, σύμφωνα και με τα 

διαλαμβανόμενα στην νομική σκέψη της παρούσας, η εκδήλωσή του αυτή, 

λαμβανομένων υπ’ όψιν απασών των περιστάσεων, υπό τις οποίες έλαβε 

χώρα, δε δύναται να απαξιολογηθεί πειθαρχικώς ως λόγω εξύβριση, 

στρεφόμενη σε βάρος των διαιτητών του αγώνα, εμπίπτουσα στις 

συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1, 2 και 3, 10 παρ. 1 περ. δ΄ 

στοιχ. Ι του Π.Κ. της ΕΠΟ, δοθέντος ότι με αυτήν (φράση) δεν έβαλε κατά της 

τιμής των συγκεκριμένων διαιτητών, αλλά άσκησε οξεία κριτική στην 

κατάσταση που είχε προκληθεί στο χώρο των αποδυτηρίων. Για την 

ανάρμοστη, μάλιστα, αυτή συμπεριφορά του, ο δεύτερος εγκαλούμενος 

απεβλήθη από τον αγωνιστικό χώρο, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του 

διαιτητή, κύρωση που προσήκει στην απαξία της προεκτεθείσης 

συμπεριφοράς του. Συνεπώς, ως προς την αποδιδόμενη σε αμφότερους τους 

εγκαλουμένους πειθαρχική πράξη, δεν αποδεικνύεται ότι στοιχειοθετείται εν 

προκειμένω αντικειμενικά οιαδήποτε από τις παραβάσεις, που προβλέπονται 

από τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 περ. β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ του 

Π.Κ. της ΕΠΟ, ενώ, επιπλέον, επισημαίνεται ότι από την πειθαρχικώς 

ελεγχόμενη συμπεριφορά του δευτέρου εγκαλουμένου δεν προκλήθηκε, ούτε 

ήταν δυνατό να προκληθεί στο φίλαθλο κοινό και στην εν γένει κοινή γνώμη 

αίσθημα απαξιώσεως και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο. Ως εκ τούτων, 

πρέπει αμφότεροι οι πειθαρχικώς εγκαλούμενοι να απαλλαγούν της 

αποδιδόμενης σε αυτούς, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 90/22-02-2017 κλήση προς 

απολογία, πειθαρχικής παραβάσεως των άρθρων 1, 5 επ., 10 παρ. 1 περ. δ΄ 

στοιχ. Ι, 11 παρ. 1, 2, 3 και 14 παρ. 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντες τους πειθαρχικώς εγκαλουμένους. 



ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ αμφοτέρους τους εγκαλουμένους της αποδιδόμενης σε 

αυτούς, με την υπ’ αριθμ. 90/22-02-2017 κλήση του Πρωτοβάθμιου 

Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑΣ, 

παραβάσεως των άρθρων 1, 5 επ., 10 παρ. 1 περ. δ΄ στοιχ. Ι, 11 παρ. 1, 2, 3 

και 14 παρ. 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ.  

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή 

του, την 09η Μαρτίου 2017. 

O ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Σπυρίδων Καποδίστριας                              Στυλιανός Βασιλειάδης      

         Πρωτοδίκης  

 

 

 

 

 

 


