
 

 

Αριθμός Αποφάσεως   

275/2017 

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 τη 

Γραμματέα, Μαρία Περιστέρη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 27η Οκτωβρίου 2017 

και ώρα 13:30, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

375/25-10-2017 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, για 

παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 

1 εδ.  α΄- περ. γ΄, 2 περ. α΄, β΄ και ε΄, 3 περ. α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και 

κατά την εκδίκασή της, η εγκαλούμενη Π.Α.Ε. παραστάθηκε ενώπιον του 

Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League Eλλάδα 

δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Αργυρίου Λίβα, ο οποίος ανέπτυξε 

προφορικώς τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα 

αναφέρονται στα πρακτικά της παρούσας πειθαρχικής δίκης. 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Πειθαρχικού 

Κώδικα της Ε.Π.Ο., υπό τον τίτλο «Γενικές Αρχές», «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). Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψη ιδίως οι 



εκθέσεις της αστυνομικής αρχής και το οπτικό υλικό του αγώνα όπου 

προβλέπεται στον παρόντα. 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. 5, 

στ και σε περιπτώσεις φαινομένων βίας, ρατσισμού στα γήπεδα κατά την 

οποία η δίωξη μπορεί να γίνει κατόπιν χρήσης οπτικών μέσων (π.χ. βίντεο, 

φωτογραφίες). Για τα διαδραματισθέντα στις εξέδρες του σταδίου και λοιπούς 

χώρους του γηπέδου επιτρέπεται η χρήση του βίντεο χωρίς περιορισμούς 

(άρθρο 15 παρ. 8 του ΚΑΠ.) Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η 

κλήση σε απολογία.». Σύμφωνα, δε, με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 8 του 

Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Επαγγελματικών και 

Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων της Ε.Π.Ο., «8. Το φύλλο αγώνος αποτελεί 

μέσο απόδειξης, τόσο για το κύρος του αγώνα, όσο και για τον πειθαρχικό 

έλεγχο. … Για τα διαδραματισθέντα στις εξέδρες του σταδίου και λοιπούς 

χώρους του γηπέδου επιτρέπεται η χρήση του βίντεο χωρίς περιορισμούς, 

κατά τα προβλεπόμενα στον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ. Στις περιπτώσεις 

αυτές είναι υποχρεωτική η κλήση σε απολογία.». Περαιτέρω, με τις διατάξεις 

των άρθρων 3 παρ. 2 και 14 περ. α΄ του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας 

Δικαστικών Οργάνων της Ε.Π.Ο., επαναλαμβάνεται η ανωτέρω πρόβλεψη του 

άρθρου 3 παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., σύμφωνα με την οποία 

η απόδειξη πειθαρχικών παραβάσεων γίνεται αποκλειστικά με βάση τις 

αναφορές και περιγραφές των αξιωματούχων του αγώνα, που προβλέπονται 

στον Κ.Α.Π. (φύλλο αγώνος, εκθέσεις παρατηρητών αγώνα), ενώ ως 

συμπληρωματικά και μόνον στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν, σε 

επίρρωση των αναφορών των αξιωματούχων του αγώνα, μόνο οι εκθέσεις της 

αστυνομικής αρχής και το οπτικό υλικό του αγώνα. Τέλος, σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 εδ. β΄ του Δικονομικού Κανονισμού 

Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων της Ε.Π.Ο., ο Πρόεδρος της αρμόδιας 

Πειθαρχικής Επιτροπής, μπορεί να ζητεί την χορήγηση εγγράφων ή λοιπών 

αποδεικτικών στοιχείων ή να διατάζει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των 

διαδίκων, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για τη διαλεύκανση της εκδικαζόμενης 

υποθέσεως. Από την τελευταία, δε, αυτή διάταξη, σε συνδυασμό και με τις 

προαναφερόμενες τοιαύτες, προκύπτει ότι το παρόν Πειθαρχικό Όργανο 
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δύναται μετά την άσκηση πειθαρχικής διώξεως και τη συζήτηση της 

πειθαρχικής υποθέσεως στο ακροατήριό του, να διατάξει την επανάληψη της 

συζητήσεως στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περαιωμένη, εφόσον κατά 

τη μελέτη της υποθέσεως ανακύπτουν κενά ή αμφίβολα σημεία, που χρήζουν 

συμπληρώσεως ή επεξηγήσεως.  

Στην προκείμενη περίπτωση, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 375/25-10-2017 

κλήση του, το ημέτερο Πειθαρχικό Όργανο κάλεσε την Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

και ήδη εγκαλουμένη προς απολογία για τις κάτωθι αναφερόμενες 

πειθαρχικές παραβάσεις, που έλαβαν χώρα κατά την ποδοσφαιρική 

αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, 

η οποία διεξήχθη στον Πειραιά, στο γήπεδο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», 

την 22α-10-2017, στο  πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής ημέρας του 

Πρωταθλήματος Super League Ελλάδα της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εν λόγω πειθαρχικό κατηγορητήριο, στην 

εγκαλούμενη Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αποδίδονται οι ακόλουθες πειθαρχικές 

παραβάσεις και δη : 1) της εισαγωγής στο γήπεδο και της αφής στις κερκίδες 

αυτού πυρσών, κροτίδων και καπνογόνων, χωρίς, όμως, να επακολουθήσει η 

ρίψη τους, πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του ανωτέρω αγώνα, 

μολονότι τούτο απαγορεύεται ρητώς (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 

4, 15 παρ. 2 περ. α΄, β΄ και ε΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.), 2) της 

ρίψεως στην περιμετρική έκταση του αγωνιστικού χώρου εύφλεκτων 

αντικειμένων και δη πυρσών, η οποία (ρίψη) δεν είχε ως συνέπεια την 

προσωρινή διακοπή του αγώνα εκ μέρους του διαιτητή (παράβαση άρθρων 

14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 3 περ. α΄ και στ΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο.), 3) της αναρτήσεως πανό με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο, 

με αποτέλεσμα τη διακοπή του αγώνα, κατόπιν σχετικής διαιτητικής 

αποφάσεως (παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1 εδ. α΄-περ. 

γ΄ του Πειθαρχκού Κώδικα της Ε.Π.Ο.) και 4) της εκφωνήσεως συνθήματος με 

εξυβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο σε βάρος του διαιτητή του αγώνα 

(παράβαση άρθρων 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, 15 παρ. 1 εδ. α΄ του Πειθαρχικού 

Κώδικα της Ε.Π.Ο.). Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω πειθαρχικό 

κατηγορητήριο, η πρώτη και η δεύτερη εκ των ανωτέρω αναφερόμενων 



πειθαρχικών παραβάσεων, φέρονται ότι έχουν τελεσθεί από την εγκαλούμενη 

Π.Α.Ε. καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της 

ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της 

ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 231/01-09-2017 

τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου. Περαιτέρω, 

σύμφωνα με την τρίτη εκ των ανωτέρω αποδιδόμενων στην εγκαλουμένη 

πειθαρχικών παραβάσεων, κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου, 

φίλαθλοί της από τη θύρα 7 ανήρτησαν πανό με ξενόγλωσσο εξυβριστικό 

περιεχόμενο, γραμμένο στη ρωσική γλώσσα. Συνεπεία, δε, της αναρτήσεως 

του εν λόγω πανό, καθυστέρησε η προγραμματισμένη έναρξη του δευτέρου 

ημιχρόνου του αγώνα, για χρονικό διάστημα δύο (2) περίπου λεπτών, μέχρι 

την απόσυρσή του, κατόπιν εντολής του παρατηρητή του αγώνα. Ακολούθως, 

στο 65΄ λεπτό του αγώνα, φίλαθλοι της εγκαλουμένης από τη θύρα 7 

ανήρτησαν εκ νέου το ίδιο εξυβριστικό πανό με το ξενόγλωσσο περιεχόμενο, 

με αποτέλεσμα τη διακοπή του αγώνα για χρονικό διάστημα περίπου δύο (2) 

λεπτών, κατόπιν σχετικής διαιτητικής αποφάσεως, προκειμένου αυτό (πανό) 

να αποσυρθεί. Ωστόσο, από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, που 

ευρίσκεται στον φάκελο της προκείμενης πειθαρχικής υποθέσεως, δεν 

προκύπτει με σαφήνεια τόσο το ξενόγλωσσο περιεχόμενο του εν λόγω 

αναρτηθέντος πανό, όσο και η ακριβής μετάφρασή του στην ελληνική 

γλώσσα. Πλέον συγκεκριμένα, στις παρατηρήσεις του από 22-10-2017 

φύλλου αγώνος, που συνέταξε ο διαιτητής του αγώνα, Γεώργιος Κομίνης, 

αναγράφονται συναφώς τα ακόλουθα, ήτοι : «…2) Κατόπιν εντολής του 

παρατηρητή του αγώνα το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με 2 λεπτά 

καθυστέρηση λόγω ενός πανό γραμμένο στα ρώσικα που υπήρχε στην εξέδρα 

των οπαδών της γηπεδούχου … 4) Στο 66ο λεπτό του αγώνα διέκοψα το 

παιχνίδι για 1 λεπτό γιατί φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδος ξανά ανέβασαν το 

πανό που είχαν σηκώσει πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.». 

Σύμφωνα, δε, με τις παρατηρήσεις της από 22-10-2017 εκθέσεως του 

παρατηρητή του αγώνα, Αργύρη Αλεξανδρή, και δη τις παρατηρήσεις του που 

έχουν αναγραφεί στο οικείο πεδίο της εκθέσεώς του, το προοριζόμενο για την 

καταχώριση, ως συμβάντων του αγώνα, της αναρτήσεως πανό με εξυβριστικό 

και προσβλητικό περιεχόμενο, αναφέρεται ότι α) κατά την έναρξη του 

δευτέρου ημιχρόνου, αναρτήθηκε από φιλάθλους της εγκαλουμένης στη θύρα 
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7 πανό, γραμμένο στη ρωσική, χωρίς να καταστεί αντιληπτό το περιεχόμενό 

του, λόγω της ξένης γλώσσας, στην οποία ήταν γραμμένο, με αποτέλεσμα τη 

μη έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, μέχρι να αποσυρθεί το εν λόγω πανό, και 

β) στο 65΄ λεπτό του αγώνα αναρτήθηκε και πάλι το ανωτέρω πανό στη θύρα 

7 από φιλάθλους της εγκαλουμένης, με αποτέλεσμα τη διακοπή του αγώνα 

για δύο (2) περίπου λεπτά μέχρι να αποσυρθεί το πανό. Επιπλέον, στις εν 

λόγω παρατηρήσεις της εκθέσεως του παρατηρητή αναφέρεται ότι και τις δύο 

φορές που αναρτήθηκε το εν λόγω πανό, έσπευσαν υπάλληλοι της 

εγκαλουμένης άμεσα στη θύρα 7, με αποτέλεσμα την άμεση απόσυρσή του. 

Περαιτέρω, στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1003/2/59/1/4-κθ΄ από 24-10-2017 

αναφορά συμβάντων του Γραφείου Επιχειρήσεων του Τμήματος Γενικής 

Αστυνομεύσεως της Διευθύνσεως Αστυνομίας Πειραιώς, που συνετάγη από 

το Διευθυντή αυτής, Αριστείδη Φουτάκη, Ταξίαρχο, και η οποία επιτρεπώς 

λαμβάνεται υπ’ όψιν από το παρόν Πειθαρχικό Όργανο, προς επίρρωση των 

αναγραφομένων στις ανωτέρω εκθέσεις των αξιωματούχων του αγώνα,  

σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην προεκτεθείσα νομική σκέψη της 

παρούσας, αναφέρονται συναφώς με την εν λόγω πειθαρχική παράβαση τα 

ακόλουθα, ήτοι : «…δ. Στο 65ο λεπτό του αγώνα, άγνωστοι φίλαθλοι του 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ που βρίσκονταν στη θύρα 7 ανήρτησαν πανό μεγάλων 

διαστάσεων με ξενόγλωσσο περιεχόμενο. Ο αγώνας διεκόπη προσωρινά, 

προκειμένου να απομακρυνθεί το εν λόγω πανό, και συνεχίστηκε κανονικά 

μετά το πέρας δύο (2) λεπτών. …». Από τις ανωτέρω, επομένως, εκθέσεις 

των αξιωματούχων του αγώνα (διαιτητή και παρατηρητή), καθώς και από την 

αναφορά συμβάντων της αρμόδιας αστυνομικής αρχής προκύπτει 

αναντίρρητα ότι η ανάρτηση του επίμαχου πανό διατάραξε την ομαλή 

διεξαγωγή του αγώνα. Προς τούτο, δε, και δεν ξεκίνησε κατά την 

προγραμματισμένη ώρα ενάρξεώς του το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, 

κατόπιν σχετικής εντολής του παρατηρητή του αγώνα, ενώ η ίδια 

ποδοσφαιρική αναμέτρηση διεκόπη για δύο (2) περίπου λεπτά στο 65΄λεπτό 

του αγώνα, κατόπιν σχετικής αποφάσεως εκ μέρους του διαιτητή του ιδίου 

αγώνα. Επιπλέον, από την καταγραφή του εν λόγω συμβάντος στις οικείες 

εκθέσεις των αξιωματούχων του αγώνα, αλλά και στην αναφορά συμβάντων 



της αστυνομίας, συνάγεται ότι το περιεχόμενο του επίμαχου πανό ήταν 

προφανώς εξυβριστικό και προσβλητικό και σε κάθε περίπτωση απρεπές και 

ανάρμοστο, ώστε η ανάρτησή του να αντίκειται στο φίλαθλο πνεύμα, που 

πρέπει να χαρακτηρίζει τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ωστόσο, από την 

επισκόπηση των ανωτέρω εκθέσεων δεν προκύπτει το ακριβές ξενόγλωσσο 

περιεχόμενο του εν λόγω αναρτηθέντος πανό, ούτε, δε, και η μετάφρασή του 

στην ελληνική γλώσσα. Περαιτέρω, ούτε και από την επισκόπηση του 

οπτικοακουστικού υλικού [υλικού φορέα εγγραφής εικόνας και ήχου (DVD)], 

στο οποίο αποτυπώνεται ο επίμαχος ποδοσφαιρικός αγώνας, καθίσταται 

εφικτός στο παρόν δικαιοδοτικό όργανο ο προσδιορισμός του περιεχομένου 

του ξενόγλωσσου περιεχομένου του εν λόγω πανό, ώστε ακολούθως να 

διαταχθεί και η ακριβής μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα, 

από την επισκόπηση των κρίσιμων αποσπασμάτων του εν λόγω 

οπτικοακουστικού υλικού [χρονική ένδειξη DVD από 01:01:05 έως 01:01:09] 

προκύπτει ότι η προγραμματισμένη έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του 

αγώνα καθυστέρησε μέχρι την απόσυρση του επίμαχου πανό, ενώ 

εμφαίνονται όλως αποσπασματικώς φίλαθλοι της εγκαλουμένης να 

αποσύρουν το αναρτηθέν αυτό πανό, χωρίς, όμως, να καθίσταται ευδιάκριτο 

και ευανάγνωστο το ακριβές περιεχόμενό του. Ακολούθως, στο ίδιο 

οπτικοακουστικό υλικό [χρονική ένδειξη DVD από 01:23:19 έως 01:24:41] έχει 

αποτυπωθεί η διακοπή του αγώνα στο 65ο λεπτό αυτού, κατόπιν σχετικής 

διαιτητικής αποφάσεως, καθώς και οι έντονες συστάσεις του διαιτητή προς 

τρίτα πρόσωπα, προφανώς παράγοντες της εγκαλουμένης, προκειμένου να 

αποσυρθεί άμεσα το ίδιο πανό, το οποίο είχε αναρτηθεί εκ νέου από 

φιλάθλους της εγκαλούμενης ομάδας. Μάλιστα, το εν λόγω πανό 

απεικονίζεται και πάλι στο ως άνω επισκοπηθέν οπτικοακουστικό υλικό [βλ. 

χρονική ένδειξη DVD από 01:24:11 έως 01:24:16], ωστόσο το περιεχόμενό 

του είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτο και δυσανάγνωστο, λόγω του μακρινού 

πλάνου, στο οποίο εμφαίνεται, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

προσδιορισθεί αυτό (περιεχόμενο) με σαφήνεια. Εξάλλου, η πειθαρχικώς 

εγκαλουμένη, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της, 

καταχωρισθείσα στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας 

συνεδριάσεως του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου, αμφισβήτησε ρητώς ότι 

το περιεχόμενο του εν λόγω πανό ήταν εξυβριστικό, ενώ δεν εισέφερε στην 
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προκείμενη πειθαρχική διαδικασία έτερα αποδεικτικά στοιχεία, περί του 

ακριβούς ξενόγλωσσου περιεχόμενου του επίμαχου πανό, ως και της 

μεταφράσεώς του στην ελληνική γλώσσα. Μάλιστα, ο ενόρκως εξετασθείς στο 

ακροατήριο μάρτυράς της εγκαλουμένης, Κωνσταντίνος Παναγόπουλος του 

Γεωργίου, κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενο του εν λόγω πανό, ούτε 

εάν αυτό τύγχανε εξυβριστικό και προσβλητικό, ενώ, επιπλέον, ισχυρίσθηκε 

ότι οι υπεύθυνοι της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μερίμνησαν άμεσα για την 

απόσυρση του πανό αυτού, αποκλειστικώς και μόνον επειδή το περιεχόμενό 

του ήταν γραμμένο σε σλαβική γλώσσα, χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζουν ή να 

τους έχει κοινοποιηθεί η μετάφρασή του στην ελληνική και χωρίς σχετική 

διαμαρτυρία από τους παράγοντες της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ.  

Κατόπιν τούτων, και δεδομένου ότι, κατά τη μελέτη της εν λόγω 

πειθαρχικής υποθέσεως, μετά και την εκτίμηση των ανωτέρω αποδεικτικών 

στοιχείων (φύλλο αγώνος, έκθεση παρατηρητή, αναφορά συμβάντων της 

αστυνομίας και επισκοπηθέν οπτικοακουστικό υλικό), τα οποία επιτρεπτώς 

μπορεί να λάβει υπ’ όψιν του το παρόν Πειθαρχικό Όργανο, ανέκυψε κενό, ως 

προς το ακριβές ξενόγλωσσο περιεχόμενο του αναρτηθέντος από φιλάθλους 

της εγκαλουμένης πανό, καθώς και ως προς την πιστή μετάφρασή του στην 

ελληνική γλώσσα -τον εξυβριστικό, μάλιστα, χαρακτήρα του οποίου 

αμφισβήτησε ρητώς και η πειθαρχικώς εγκαλουμένη-, θα πρέπει, για την 

πλήρη διαλεύκανση της εκδικαζόμενης υποθέσεως, αναβαλλομένης της 

εκδόσεως οριστικής αποφάσεως για την προκείμενη πειθαρχική κατηγορία, να 

διαταχθεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 εδ. β΄ του 

Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων της Ε.Π.Ο., η 

επανάληψη της συζητήσεως στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί 

περαιωμένη, προκειμένου κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση να 

προσκομισθούν ενώπιον του ημετέρου δικαιοδοτικού οργάνου και εντός 

προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από τη δημοσιεύσεως της 

παρούσας και της κοινοποιήσεως των αντιστοίχων αιτημάτων για τη 

διεξαγωγή συμπληρωματικών αποδείξεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τα 

ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία, και δη : α) με την επιμέλεια της 

διοργανώτριας αρχής του Πρωταθλήματος Super League Ελλάδα της 



αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, να προσκομισθεί i. οπτικό ή 

οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) της επίμαχης ποδοσφαιρικής 

αναμετρήσεως, ή αποσπάσματα αυτού, από τα οποία να προκύπτει 

ευδιάκριτα το ακριβές ξενόγλωσσο περιεχόμενο του κατά ανωτέρω 

αναρτηθέντος πανό, και ii. ακριβής και πιστή μετάφραση του περιεχομένου 

του εν λόγω αναρτηθέντος πανό από την αλλοδαπή γλώσσα, στην οποία 

αυτό είχε συνταχθεί, στην ελληνική γλώσσα, φέρουσα (η εν λόγω μετάφραση) 

την απαιτούμενη βεβαίωση της ακρίβειάς της από αρμόδιο εκ του Νόμου 

προς τούτο Όργανο, καθώς και β) να προσκομισθεί, με την επιμέλεια της 

Γραμματείας του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου, έγγραφο του Γραφείου 

Επιχειρήσεων του Τμήματος Γενικής Αστυνομεύσεως της Διευθύνσεως 

Αστυνομίας Πειραιώς, με το οποίο να παρέχονται οι απαιτούμενες 

διευκρινίσεις, ως προς τα ανωτέρω αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 

1003/2/59/1/4-κθ΄ από 24-10-2017 αναφορά συμβάντων, που συνετάγη από 

την ανωτέρω Αστυνομική Αρχή, σχετικώς με το ακριβές ξενόγλωσσο 

περιεχόμενο του εν λόγω αναρτηθέντος πανό, καθώς και την τυχόν 

μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, εφόσον τούτο καθίσταται εφικτό. 

Επισημαίνεται, δε, ότι οι εν λόγω διαταχθείσες συμπληρωματικές αποδείξεις 

θα συγκοινοποιηθούν στην εγκαλούμενη Π.Α.Ε., με την εκδοθησόμενη κλήση 

του παρόντος δικαιοδοτικού οργάνου, για την επίσπευση της 

επαναλαμβανόμενης συζητήσεως της προκείμενης υποθέσεως, ώστε αυτή 

(εγκαλουμένη) να δυνηθεί να προπαρασκευάσει προσηκόντως την άμυνά της 

και να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της. Τέλος, θα πρέπει να αναβληθεί η 

έκδοση οριστικής αποφάσεως και επί των λοιπών ως άνω αποδιδόμενων 

στην εγκαλουμένη πειθαρχικών παραβάσεων, καθόσον για το ενιαίο της 

κρίσεως θα πρέπει να εκδοθεί μία ενιαία επί της ουσίας οριστική απόφαση του 

παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου, η οποία να αφορά σε άπαντα τα 

πειθαρχικώς αξιόλογα συμβάντα, τα οποία φέρονται ότι έλαβαν χώρα κατά 

την αυτή ως άνω ποδοσφαιρική αναμέτρηση, προκειμένου η εγκαλουμένη να 

μην απολέσει παραλλήλως τη δυνατότητα της συγχωνεύσεως των τυχόν 

επιβληθησόμενων σε αυτήν πειθαρχικών κυρώσεων (άρθρο 4 παρ. 4 του 

Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.).      

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
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ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρούσα την πειθαρχικώς εγκαλουμένη, Π.Α.Ε. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής επί της ουσίας αποφάσεως επί των 

αποδιδόμενων στην εγκαλουμένη, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 375/25-10-2017 

κλήση προς απολογία του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου, πειθαρχικών 

παραβάσεων.  

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζητήσεως της υποθέσεως στο 

ακροατήριο, προκειμένου κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση να 

προσκομισθούν ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού 

Οργάνου Super League Ελλάδα και εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων 

ημερών από τη δημοσιεύσεως της παρούσας και της κοινοποιήσεως των 

αντιστοίχων αιτημάτων για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών αποδείξεων προς 

τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία, και δη 

προκειμένου : α) να προσκομισθεί, με την επιμέλεια της διοργανώτριας αρχής 

του Πρωταθλήματος Super League Ελλάδα της αγωνιστικής περιόδου 2017-

2018, i. οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) της 

επίμαχης ποδοσφαιρικής αναμετρήσεως, ή αποσπάσματα αυτού, από τα 

οποία να προκύπτει ευδιάκριτα το ακριβές ξενόγλωσσο περιεχόμενο του 

πανό, το οποίο ανήρτησαν φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ από τη θύρα 

7, τόσο κατά την προγραμματισμένη έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, όσο και 

στο 65΄ λεπτό του αγώνα μεταξύ της εγκαλούμενης Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και 

της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, που διεξήχθη στον Πειραιά, στο γήπεδο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», την 22α-10-2017, στο  πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής ημέρας 

του Πρωταθλήματος Super League Ελλάδα της αγωνιστικής περιόδου 2017-

2018, και ii. ακριβής και πιστή μετάφραση του περιεχομένου του κατά τα ως 

άνω αναρτηθέντος πανό από την αλλοδαπή γλώσσα, στην οποία αυτό είχε 

συνταχθεί, στην ελληνική γλώσσα, φέρουσα (η εν λόγω μετάφραση) την 

απαιτούμενη βεβαίωση της ακρίβειάς της από αρμόδιο εκ του Νόμου προς 

τούτο Όργανο, καθώς και β) να προσκομισθεί αυτεπαγγέλτως, με την 

επιμέλεια της Γραμματείας του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου, έγγραφο του 

Γραφείου Επιχειρήσεων του Τμήματος Γενικής Αστυνομεύσεως της 

Διευθύνσεως Αστυνομίας Πειραιώς, με το οποίο να παρέχονται οι 



απαιτούμενες διευκρινίσεις, ως προς τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 

1003/2/59/1/4-κθ΄ από 24-10-2017 αναφορά συμβάντων, που συνετάγη από 

την ανωτέρω Αστυνομική Αρχή, σχετικώς με το ακριβές ξενόγλωσσο 

περιεχόμενο του εν λόγω αναρτηθέντος πανό, καθώς και την τυχόν 

μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια 

συνεδρίασή του, την 31η Οκτωβρίου 2017. 

O ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

Σπυρίδων Καποδίστριας                                  Μαρία Περιστέρη  

         Πρωτοδίκης  

 

 

 

 

 

 


