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ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Χριστόφορο Μάρκου, Πρωτοδίκη, ο οποίος 

ορίσθηκε από την Ε.Π.Ο., ως αναπληρωματικό πειθαρχικό όργανο 

(κωλυομένου του τακτικού πειθαρχικού οργάνου), 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 21-3-2019 και ώρα 

12.00, για να δικάσει επί των αναφερομένων στις υπ’ αριθ. πρωτ. 130/19-3-20-

19 και 135/20-3-2019 κλήσεις προς απολογία κατά 1) της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και 2) 

του Θεόδωρου Σαββίδη, για παράβαση των άρθρων 1, 3 παρ. 3 περ. γ’, 5 επ., 

14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 10 παρ. 1 δ I΄ σε συνδ. με 11 παρ. 1, 2, 3 και 5, 

15 παρ. 1 περ. γ’, 19 του Π.Κ. της ΕΠΟ.  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υπόθεσης και κατά 

την εκδίκασή της, οι εγκαλούμενοι δεν παραστάθηκαν ενώπιον του παρόντος 

Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου Super League Ελλάδα.  

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Επειδή το άρθρο 9 του Δικονομικού Κανονισμού της Ε.Π.Ο. ορίζει τα 

εξής: «Κλήτευση διαδίκων. Επιδόσεις. Όλες οι επιδόσεις των κλήσεων προς 

συζήτηση των προσφυγών ή εφέσεων καθώς και οι επιδόσεις των εκδιδομένων 

υπ’ αυτών αποφάσεων ή πράξεων γίνονται με μέριμνα του Γραμματέα κάθε 

Επιτροπής, στους διαδίκους, για τα νομικά πρόσωπα στον εκπρόσωπό τους 

σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ή στους πληρεξουσίους δικηγόρους των 

διαδίκων και με τηλεομοιοτυπία (FAX) στον υποχρεωτικά με το σχετικό 

έγγραφο δηλωθέντα αριθμό ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν 

παραγγελίας του Προέδρου της Επιτροπής που υπογράφει τις οικείες κλήσεις 

και τα σχετικά έγγραφα. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε με την σήμανση 

του τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX) ότι το έγγραφο διαβιβάστηκε στο 

αντίστοιχο μηχάνημα εκείνου προς τον οποίον απευθύνεται, ή το αποτύπωμα 

της επιτυχούς αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος», ενώ το άρθρο 21 του ιδίου 

Κώδικα ορίζει τα εξής: «Μη εμφάνιση των διαδίκων. 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 τα από 19-3-2019 και 20-3-2019 

αποτυπώματα επιτυχούς αποστολής προκύπτει, ότι οι υπ’ αρ. πρωτ. 130/19-3-
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2019 και 135/20-3-2019 κλήσεις σε απολογία για την αναφερόμενη στην αρχή 

της παρούσας δικάσιμο επιδόθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα στους 

εγκαλούμενους με τηλεομοιοτυπία στον δηλωθέντα από αυτούς αριθμό, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 9 του Δικονομικού Κανονισμού της Ε.Π.Ο. Οι ως άνω 

εγκαλούμενοι, ωστόσο, παρ’ ότι κατά τα ανωτέρω έχουν κλητευτεί νομότυπα και 

εμπρόθεσμα, δεν εμφανίστηκαν κατά τη συνεδρίαση του παρόντος Πειθαρχικού 

Οργάνου, πρέπει συνεπώς η συζήτηση της υπόθεσης να διεξαχθεί χωρίς την 

παρουσία τους. 

 Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ 

του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να 

συμμορφώνονται προς τις επιβαλλόμενες σε αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων 

υποχρεώσεις, 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. Η δε γηπεδούχος ομάδα οφείλει να 

διασφαλίζει 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. Κατά, δε, τις 

διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, οι ομάδες έχουν 

την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος 

του ποδοσφαίρου και ευθύνονται σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του 

Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. ή των λοιπών Κανονισμών και του 

Καταστατικού της Ε.Π.Ο. από αξιωματούχους, ποδοσφαιριστές ή φιλάθλους 

τους, ως αντικειμενικά υπαίτιες. Κάθε, δε, 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 απαξιώσεως και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με συνέπεια την 

άρνηση εκ μέρους του κοινού παρακολουθήσεως των αγώνων ποδοσφαίρου και 

προσελεύσεως στα γήπεδα, θα τιμωρείται από τις προβλεπόμενες οικείες 

διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. Επιπλέον, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 4 του αυτού ως άνω άρθρου, η εντός έδρας ομάδα 

υπέχει ευθύνη για την απρεπή συμπεριφορά μεταξύ των θεατών, ανεξαρτήτως 

του θέματος της υπαιτίου συμπεριφοράς ή της υπαιτίου παραδρομής, και 

αναλόγως της περιστάσεως, ενδέχεται να τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο, ενώ 

σε περίπτωση σοβαρών αναταραχών, δύνανται να επιβληθούν περαιτέρω 

κυρώσεις. Η απρεπής, δε, συμπεριφορά συμπεριλαμβάνει τη βία προς 

πρόσωπα ή αντικείμενα, την πυροδότηση εμπρηστικών συσκευών, την 

εκσφενδόνιση αντικειμένων, τη επίδειξη προσβλητικών ή πολιτικών σλόγκαν με 

οποιαδήποτε μορφή, την εκφορά προσβλητικών λέξεων ή ήχων, ή την εισβολή 

στον αγωνιστικό χώρο. Περαιτέρω το άρθρο 5 του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο. υπό τον τίτλο «Ποινές κοινές για φυσικά και νομικά πρόσωπα» ορίζει ότι 

«1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τιμωρούνται με τις ακόλουθες ποινές:  α) 

προειδοποίηση, β) επίπληξη, γ) χρηματική ποινή, δ) επιστροφή τροπαίων. 2. Οι 

ακόλουθες ποινές επιβάλλονται μόνον σε φυσικά πρόσωπα:  α) παρατήρηση, β) 

αποβολή, γ) αγωνιστικός αποκλεισμός, δ) απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό 

χώρο ή στα αποδυτήρια ή και στα δύο,  ε) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο, στ) 

απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το 

ποδόσφαιρο. ζ) κοινωνική εργασία. Εξ άλλου με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
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Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., υπό τον τίτλο «Ποινές σε αξιωματούχους 

ομάδας (αγωνιστικού χώρου)», ορίζονται τα εξής, ήτοι : «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 πέντε (5.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες 

(40.000) ευρώ και απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο ή τα αποδυτήρια 

από ένα (1) μήνα έως έξι (6) μήνες ή το ανάλογο διάστημα σε αγωνιστικές 

ημέρες, εκτός αν η παραβατική του συμπεριφορά εμπίπτει στην διάταξη του 

άρθρου 19, 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, οι ποινές διπλασιάζονται. 5. Οι παρ. 2 α, β, γ και δ του 

άρθρου 10 ισχύουν ανάλογα.». Κατά, δε, τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 

περ. β΄ και δ΄ στοιχ. Ι του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., στις οποίες, μεταξύ 

άλλων, παραπέμπει, όπως αναφέρεται και ανωτέρω, η διάταξη του άρθρου 11 

παρ. 2 του ΠΚ/ΕΠΟ, για τον επικαθορισμό του είδους και του αντικείμενου 

των παραβάσεων των αξιωματούχων ομάδας, εχόντων δικαίωμα να 

παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, προβλέπεται ως πειθαρχικώς αξιόλογη 

συμπεριφορά αφενός μεν η υβριστική συμπεριφορά, έργω ή λόγω, ή η 

απόπειρα βιαιοπραγίας σε βάρος αντίπαλου παίκτη, συμπαίκτη, θεατή ή 

αξιωματούχου ομάδας (άρθρο 10 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Κ./Ε.Π.Ο.), και 

αφετέρου η έργω ή λόγω εξύβριση σε βάρος του διαιτητή των βοηθών διαιτητών, 

του παρατηρητή, του βοηθού παρατηρητή και του ιατρού του αγώνα (άρθρο 10 

παρ. 1 περ. δ΄ στοιχ. Ι του Π.Κ. της Ε.Π.Ο.). Εξ άλλου, το άρθρο 19 του 

ΠΚ/ΕΠΟ υπό τον τίτλο «Απειλές – Εκφοβισμός» ορίζει τα εξής: «Οποιοσδήποτε 

εμπίπτει στον παρόντα κώδικα, ο οποίος εκφοβίζει έναν αξιωματούχο του αγώνα 

ή οποιονδήποτε εντεταλμένο εν γένει ποδοσφαιρικό όργανο με απειλές ή με 

άλλο άμεσο ή έμμεσο τρόπο, θα τιμωρείται με χρηματική ποινή πενήντα 

χιλιάδων ευρώ (50.000) τουλάχιστον και αγωνιστικό αποκλεισμό ή απαγόρευση 

εισόδου στο γήπεδο από τρία (3) έως πέντε (5) έτη.  Εάν υπαίτια είναι ομάδα, 

επιβάλλονται ποινές ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος:  α) 

διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές β) αφαίρεσης βαθμών, και γ) υποβιβασμού 

ομάδας». Από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης προκύπτει ότι 

για την επιβολή των υπ’ αυτής προβλεπόμενων πειθαρχικών κυρώσεων, 

απαιτείται ο εκφοβισμός αξιωματούχου αγώνα ή οιουδήποτε έτερου 

εντεταλμένου εν γένει ποδοσφαιρικού οργάνου από οποιοδήποτε πρόσωπο, του 

οποίου οι πράξεις και οι παραλείψεις υπόκεινται στην πειθαρχική δικαιοδοσία 

του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 

του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. και 2 του Δικονομικού Κανονισμού 

Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων της Ε.Π.Ο. Ωστόσο, από την ίδια ως άνω 

διάταξη δεν προκύπτει η έννοια της απειλής. Έτσι, ως απειλή θα πρέπει να 

νοηθεί, σύμφωνα και με την ταυτόσημη έννοια που της αποδίδεται στο πλαίσιο 

της διάταξης του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα, η πρόκληση σε άλλον 

τρόμου ή ανησυχίας, με την απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή 
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παράλειψης. Ειδικότερα, απειλή είναι η προαναγγελία ενός κακού, δηλαδή 

υλικής ή ηθικής βλάβης, που μέλλει να επέλθει σε βάρος του απειλούμενου. 

Για την ύπαρξη της απειλής αρκεί να εμφανίζεται ο απειλών και να πείθει τον 

απειλούμενο ότι αυτός εξουσιάζει την επέλευση ή μη του κακού, ανεξαρτήτως 

αν έχει πράγματι την πρόθεση ή την πρακτική δυνατότητα να το 

πραγματοποιήσει. Αρκεί ότι ο απειλών είχε την πρόθεση απειλής και ο 

απειληθείς πίστευε ότι αυτός είχε και την πρόθεση και την πρακτική 

δυνατότητα να πραγματοποιήσει την απειλή του. Το αντικείμενο της απειλής, 

δηλαδή το απειλούμενο κακό προσδιορίζεται στο νόμο ως κίνδυνος, ήτοι ως μία 

κατάσταση που, υπό δεδομένες συνθήκες, ενέχει όχι απλώς τη δυνατότητα, 

αλλά την πιθανότητα επέλευσης βλάβης. Ο απειλούμενος κίνδυνος δύναται να 

αφορά σε οποιοδήποτε αγαθό, διότι ουδείς σχετικός περιορισμός τίθεται στο 

νόμο, αρκεί να είναι σπουδαίος και άμεσος. Σπουδαίος είναι ο κίνδυνος, όταν 

το απειλούμενο κακό διακρίνει η σοβαρότητα, ενέχει, δε, ικανή βαρύτητα, ώστε 

να προκαλέσει στον απειλούμενο τρόμο και ανησυχία, ενώ άμεσος είναι όταν το 

απειλούμενο κακό μπορεί να επέλθει σε τόσο σύντομο χρόνο, ώστε να 

επιβάλλεται μέριμνα για την αποτροπή του. Τα μέσα επίτευξης του εν λόγω 

κινδύνου συνίστανται στην απειλή άσκησης βίας ή τέλεσης άλλης παράνομης 

πράξης ή παράλειψης, η δε απειλή μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ήτοι προφορικώς, εγγράφως, ρητώς ή 

σιωπηρώς, με νεύματα ή με άλλες απειλητικές κινήσεις, ή με συμπερασματικά 

συναγόμενη συμπεριφορά. Δεν αποκλείεται, δε, και μία προειδοποίηση ή 

σύσταση να περιέχει υποκρυπτόμενη απειλή. Επιπλέον, μπορεί να μην είναι 

παρών ο απειλούμενος, αρκεί να περιήλθε σε γνώση του η απειλή και να του 

προκάλεσε τρόμο ή ανησυχία. Η απειλούμενη βία μπορεί να είναι είτε 

σωματική βία κατά του απειλούμενου ή τρίτου, είτε κατά πραγμάτων. Ως άλλη 

παράνομη πράξη, νοείται εκείνη, στην οποία ο απειλών δεν έχει δικαίωμα να 

προβεί, ως αντιτιθέμενη σε επιτακτικό ή απαγορευτικό κανόνα, ενώ μπορεί 

αυτή να συνίσταται και σε μη αξιόποινη πράξη. Περαιτέρω, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι δεν στοιχειοθετείται η πειθαρχική παράβαση της απειλής, όταν 

ο απειλών δικαιούτο να πραγματοποιήσει το απειλούμενο κακό, ή όταν ο 

απειλούμενος δεν περιήλθε σε τρόμο και ανησυχία, διότι δεν έλαβε σοβαρά υπ’ 

όψιν του την απειλή. Εξάλλου, η έννοια της υπαιτιότητας της ομάδας, που 

αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 19 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., 

προκειμένου για την κατάφαση της πειθαρχικής της ευθύνης και την τιμώρησή 

της με τις προβλεπόμενες από την εν λόγω διάταξη πειθαρχικές ποινές, θα 

πρέπει να ιδωθεί υπό το φως των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 2 και 3 του 

ιδίου Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες οι ομάδες ευθύνονται σε περίπτωση 

παραβάσεως του Πειθαρχικού Κώδικα, και των εν γένει κανονισμών της ΕΠΟ, 

ως αντικειμενικά υπαίτιες ή ορθότερα ως αντικειμενικά ευθυνόμενες. Μάλιστα, 

ευθύνονται για κάθε πράξη ή ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή 

νομικών προσώπων, που συνδέονται με αυτές (ομάδες), με την οποία (πράξη ή 

ενέργεια) δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και την εν γένει κοινή γνώμη 

αίσθημα απαξιώσεως και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με συνέπεια την 

άρνηση εκ μέρους του κοινού, παρακολουθήσεως των αγώνων ποδοσφαίρου και 

της προσελεύσεως στα γήπεδα. Ως εκ τούτων, και με δεδομένο ότι εκ των 

πραγμάτων δεν μπορεί να συντρέχει το στοιχείο της υπαιτιότητας στο νομικό 
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πρόσωπο μίας Π.Α.Ε., η τελευταία θεωρείται ως «υπαίτια» ή ορθότερα ως 

αντικειμενικώς ευθυνόμενη για τις υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις τόσο των 

προσώπων που την εκπροσωπούν κατά Νόμο, όσο και εκείνων που συνδέονται 

με αυτήν. Τέλος το άρθρο 3 παρ. 3 ΠΚ/ΕΠΟ ορίζει ότι «Οι χρηματικές ποινές 

που αναφέρονται στις επιμέρους διατάξεις επιβάλλονται, αν δεν ορίζεται άλλως, 

ως εξής: α) ολόκληρες για τις ομάδες Α΄ Εθνικής κατηγορίας, β) κατά τα 2/5 

για τις ομάδες Β΄ Εθνικής κατηγορίας, γ) κατά το 1/6 για τις ομάδες των 

πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, των πρωταθλημάτων προεπιλογής 

Εθνικών Ομάδων, των υπόλοιπων πρωταθλημάτων υποδομής της Ε.Π.Ο. και 

των πρωταθλημάτων υποδομής των Π.Α.Ε.».  

Στην προκείμενη περίπτωση από το από 16-3-2019 Φύλλο Αγώνα και 

από την από 16-3-2019 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα αποδεικνύονται τα 

ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Στις 16-3-2019 και ώρα 15.00, στο 

πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Υποδομής Κ-15 

SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο γήπεδο Πηγαδιών Ξάνθης ο 

ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Κ-15 – ΠΑΕ ΑΡΗΣ Κ-

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

Μετά τη λήξη του εν λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα συνέβησαν, σύμφωνα με το 

φύλλο αγώνα που συνέταξε ο διαιτητής και την έκθεση που συνέταξε ο 

παρατηρητής, τα εξής πειθαρχικώς αξιόλογα και ελεγχόμενα περιστατικά, ήτοι: 

1) Μετά τη λήξη του αγώνα και ενώ οι διαιτητές κατευθύνονταν στα αποδυτήρια, 

ο δεύτερος εγκαλούμενος Θεόδωρος Σαββίδης, δηλωθείς στο φύλλο αγώνα ως 

εκπρόσωπος της πρώτης εγκαλουμένης, με δικαίωμα να παρευρίσκεται στον 

αγωνιστικό χώρο, επιτέθηκε φραστικά προς αυτούς και απευθυνόμενος στον 

διαιτητή του αγώνα του είπε: «ΕΣΥ ΤΟ ΓΑΜΗΣΕΣ ΤΟ ΜΑΤΣ, ΓΑΜΩ ΤΗ ΔΡΑΜΑ 

ΣΟΥ ΠΑΛΙΟΞΕΦΤΙΛΑ, ΣΟΥ ΕΔΩΣΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ, 

ΜΑΛΑΚΑ Ε ΜΑΛΑΚΑ, ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ ΜΙΑ ΖΩΗ Η ΔΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΑΜΑΕΙ». Η 

εν λόγω συμπεριφορά συνιστά την παράβαση των άρθρων 1, 3 παρ. 3 περ. γ’, 5 

επ., 10 παρ. 1 δ I΄ σε συνδ. με 11 παρ. 1, 2, 3 και 5, 14 παρ. 1, 2, 3 ΠΚ/ΕΠΟ. 

Περαιτέρω μετά τη λήξη του αγώνα φίλαθλος της εγκαλουμένης πλησίασε τον 

διαιτητή του αγώνα και τον έφτυσε στο πρόσωπο λέγοντάς του : «ΘΑ ΣΕ 

ΓΑΜΗΣΩ ΠΑΛΙΟΜΑΛΑΚΑ, ΓΑΜΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ, ΓΑΜΩ ΤΟΝ ΘΕΟ ΣΟΥ». Η εν 

λόγω συμπεριφορά συνιστά την παράβαση των άρθρων 1, 3 παρ. 3 περ. γ’, 5 

επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ ΠΚ/ΕΠΟ. Τέλος περίπου 1 

ώρα μετά το τέλος του αγώνα ο ως άνω β’ εγκαλούμενος εκφόβισε τον 

παρατηρητή του αγώνα Νικόλαο Ανθόπουλο, με απειλές και ειδικότερα 

απευθυνόμενος σε αυτόν του είπε: «κάτσε να δω τι θα γράψει αυτός και μετά θα 

τα ξαναπούμε, δεν τελειώσαμε εμείς οι δύο, εγώ θα σε τελειώσω σήμερα, είσαι 

και Ξανθιώτης. Κάτσε να δω τι έγραψαν και θα σε γαμήσω, όπου και (αν) είσαι 

θα σε βρω και θα σε γαμήσω». Η εν λόγω συμπεριφορά του β’ εγκαλούμενου, 

για την οποία αντικειμενικά υπεύθυνη είναι η α’ εγκαλουμένη σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, συνιστά παράβαση του 

άρθρου 19 ΠΚ/ΕΠΟ, δεδομένου, ότι με τις ως άνω φράσεις προκλήθηκε στον 

παρατηρητή του αγώνα τρόμος και ανησυχία, λόγω της απειλής του άμεσου και 

σπουδαίου κινδύνου τέλεσης εις βάρος του της προαναφερθείσας βίαιης 

ενέργειας από τον β’ εγκαλούμενο. Ο ως άνω απειλών είχε την πρόθεση 
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απειλής, ενώ και ο απειληθείς πίστεψε ότι αυτός είχε και την πρόθεση και την 

πρακτική δυνατότητα να πραγματοποιήσει την απειλή του, η υλοποίηση της 

οποίας εξαρτάτο αποκλειστικά από αυτόν. Υπό τα ανωτέρω, επομένως, 

δεδομένα, πρέπει να επιβληθούν στους εγκαλούμενους οι εξής ποινές: 1) στην 

πρώτη εγκαλούμενη ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ Κ-15 α) χρηματική ποινή δύο χιλιάδων 

(2.000,00) ευρώ για την πρώτη πράξη (παράβαση άρθρων 1, 3 παρ. 3 περ. γ’, 4 

παρ. 4, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 10 παρ. 1 δ I΄ σε συνδ. με 11 παρ. 

1, 2, 3 και 5, του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2.000,00) 

ευρώ για την δεύτερη πράξη (παράβαση άρθρων 1, 3 παρ. 3 περ. γ’, 4 παρ. 4, 5 

επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ. και γ) 

ποινή διεξαγωγής τριών (3) αγώνων χωρίς θεατές για την τρίτη πράξη (παράβαση 

άρθρων 1, 3 παρ. 3 περ. γ’, 4 παρ. 4, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄ και 

19 του Π.Κ. της ΕΠΟ), ενώ 2) στο δεύτερο εγκαλούμενο Θεόδωρο Σαββίδη για 

την 1η πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος οι ακόλουθες 

πειθαρχικές ποινές, ήτοι : α) χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ 

και β) ποινή της απαγόρευσης της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο και στα 

αποδυτήρια για δύο (2) μήνες (παράβαση άρθρων 1, 3 παρ. 3 περ. γ’, 4 παρ. 4, 

5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 10 παρ. 1 δ I΄ σε συνδ. με 11 παρ. 1, 2, 3 

και 5, του Π.Κ. της ΕΠΟ) και για την 3η πράξη, για την οποία κρίθηκε 

πειθαρχικώς ελεγκτέος, οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, ήτοι : α) χρηματική 

ποινή οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (8.400,00) ευρώ και β) ποινή απαγόρευσης 

εισόδου στο γήπεδο για τρία (3) χρόνια (παράβαση άρθρων 1, 3 παρ. 3 περ. γ’, 

4 παρ. 4, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄ και 19 του Π.Κ. της ΕΠΟ). Οι ως 

άνω επιβαλλόμενες πειθαρχικές κυρώσεις παρίστανται ως αναγκαίες, 

πρόσφορες, κατάλληλες και ευρισκόμενες σε αναλογία τόσο με τη βαρύτητα των 

πειθαρχικών αδικημάτων 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. Τέλος πρέπει να καθοριστεί ως προς 

την α΄ εγκαλουμένη συνολική χρηματική ποινή, ποσού τριών χιλιάδων 

(3.000,00) ευρώ, ενώ ως προς το β΄ εγκαλούμενο πρέπει να καθοριστεί 

συνολική χρηματική ποινή ποσού εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (9.400,00) ευρώ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

- ΔΙΚΑΖΕΙ με απόντες τους εγκαλουμένους. 

- ΔΕΧΕΤΑΙ ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς 

πειθαρχικές παραβάσεις.  

- ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ομάδα ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ Κ-15 α) τη χρηματική ποινή των 

δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την πρώτη πράξη, (παράβαση άρθρων 1, 3 

παρ. 3 περ. γ’, 4 παρ. 4, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 10 παρ. 1 δ I΄ 

σε συνδ. με 11 παρ. 1, 2, 3 και 5, του Π.Κ. της ΕΠΟ) β) τη χρηματική ποινή 

των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την δεύτερη πράξη (παράβαση άρθρων 

1, 3 παρ. 3 περ. γ’, 4 παρ. 4, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 

περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ. και γ) ποινή διεξαγωγής τριών (3) αγώνων χωρίς 

θεατές για την τρίτη πράξη (παράβαση άρθρων 1, 3 παρ. 3 περ. γ’, 4 παρ. 4, 

5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄ και 19 του Π.Κ. της ΕΠΟ).  
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- ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στο ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΑΒΒΙΔΗ  για την 1η πράξη, για την οποία 

κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, ήτοι : α) 

τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ και β) την ποινή της 

απαγόρευσης της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για 

δύο (2) μήνες (παράβαση άρθρων 1, 3 παρ. 3 περ. γ’, 4 παρ. 4, 5 επ., 14 

παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 10 παρ. 1 δ I΄ σε συνδ. με 11 παρ. 1, 2, 3 και 5, 

του Π.Κ. της ΕΠΟ) και για την 3η πράξη για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς 

ελεγκτέος, τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, ήτοι : α) τη χρηματική ποινή 

των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων (8.400,00) ευρώ και β) την ποινή της 

απαγόρευσης εισόδου του στο γήπεδο για τρία (3) χρόνια (παράβαση άρθρων 

1, 3 παρ. 3 περ. γ’, 4 παρ. 4, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄ και 19 του 

Π.Κ. της ΕΠΟ).  

- ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ως προς την α΄ εγκαλουμένη συνολική χρηματική ποινή, ποσού 

τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ. 

- ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ως προς τον β΄ εγκαλούμενο συνολική χρηματική ποινή, ποσού 

εννέα χιλιάδων τετρακοσίων  (9.400,00) ευρώ. 

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του 

στις 21 Μαρτίου 2019. 

 

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

           Χριστόφορος Μάρκου                               Στυλιανός Βασιλειάδης   

                  Πρωτοδίκης 

 

 


