
Αριθµός Απόφασης 214/2014 

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ   

   

Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και 

τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Γεώργιο Στεφανάκη, 

Δικηγόρο Αθηνών, ως µέλη και από το γραµµατέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 18 Σεπτεµβρίου 2014 

και ώρα 13:00 για να δικάσει επί των αναφεροµένων : στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

30546/15-9-2014 Πειθαρχική Δίωξη του Υπεύθυνου Άσκησης Δίωξης 

Ποδοσφαιρικών Αδικηµάτων της Ε.Π.Ο. κατά της ΠΑΕ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ 

και του Ποδοσφαιριστή αυτής HORACIO CARDOZO για πράξεις  που 

προβλέπονται και τιµωρούνται πειθαρχικώς από τις διατάξεις του άρθρου 27 

του Π.Κ. της Ε.Π.Ο. 

Οι εγκαλούµενοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο 

τους Αργύριο Λίβα. 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

Με το από 15/9/2014 έγγραφο του υπευθύνου Άσκησης Δίωξης 

Ποδοσφαιρικών Αδικηµάτων της ΕΠΟ, ασκήθηκε δίωξη για παράβαση του 

άρθρου 27 του Π.Κ. της ΕΠΟ κατά της ΠΑΕ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ και του 

ποδοσφαιριστή αυτής HORACIO CARDOZO. 

Συγκεκριµένα, ο ως άνω ποδοσφαιριστής φέρεται να χρησιµοποίησε 

ρατσιστικές εκφράσεις εναντίον του ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ Γ.Α.Σ. 

ΒΕΡΟΙΑ µε το όνοµα DUMITRU CARDOSO NIKOLAO MANUEL ενώ 

σε κάποια στιγµή έφθασε στο σηµείο να τον φτύσει.  
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Τα ως άνω περιστατικά φέρονται να έλαβαν χώρα στα πλαίσια 

διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο της Βέροιας 

µεταξύ των οµάδων ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ – Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ στα πλαίσια της 3ης 

αγωνιστικής για το πρωτάθληµα της SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ. Η ως 

άνω δίωξη ασκήθηκε από δηµοσιεύµατα εφηµερίδων (Goal, Πράσινη, 

Espresso, Ελεύθερος Τύπος) εξ  αφορµής ανακοίνωσης – καταγγελίας 

ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ την 14/9/2014. 

Όµως τόσο από το περιεχόµενο της ως άνω δίωξης, όσο και από τα 

δηµοσιεύµατα των ως άνω εφηµερίδων που είναι και αναγνωστέα έγγραφα 

δεν προκύπτει καν το περιεχόµενο των ως άνω εκφράσεων για να κριθούν 

αν έχουν ρατσιστικό περιεχόµενο ή και απλώς υβριστικό. Εξ άλλου οι 

καταγγέλλοντες, καίτοι κλήθηκαν να παραστούν κατά την εκδίκαση της 

υπόθεσης, δεν παρέστησαν για να επιβεβαιώσουν και διευκρινίσουν το 

περιεχόµενο της καταγγελίας τους, αρκούµενοι στην αποστολή της από 

17/9/2014 επιστολής προς την Πειθαρχική Επιτροπή στην οποία αναφέρουν, 

ότι δεν έχουν να προσθέσουν τίποτα άλλον πλέον των όσων αναφέρουν 

στον Π.Σ.Α.Π. Από τα παραπάνω όµως αποδεικτικά στοιχεία η ως άνω 

κατηγορία είναι αφ΄ενός παντελώς αόριστη, αφού η Πειθαρχική Επιτροπή 

δεν µπορεί να κρίνει το ρατσιστικό ή υβριστικό περιεχόµενο των 

καταγγελόµενων εκφράσεων, αφ ετέρου δεν απεδείχθη ότι ελέχθησαν 

κάποιες φράσεις (ρατσιστικές ή υβριστικές ή ότι ο εγκαλούµενος έφτυσε τον 

αντίπαλο ποδοσφαιριστή) αφού ούτε στο Φ.Α ο διαιτητής του αγώνα 

ανέγραψε κάτι ούτε ο παρατηρητής στην έκθεσή του. Ύστερα  από τα  
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παραπάνω πρέπει να απορριφθεί ή ως άνω δίωξη αφ ενός ως αόριστη και αφ 

ετέρου ως αναπόδεικτη.    

       

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 
Δικάζει µε παρόντες τους εγκαλουµένους.    

Απαλλάσσει τους εγκαλουµένους λόγω αοριστίας της καταγγελίας και 

ως αναπόδεικτης.  

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή 

της στις 18 Σεπτεµβρίου 2014. 

  

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

  

 


