
 

 

 

Αριθμός Αποφάσεως   

218/2018 

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, 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 7-12-2018 και ώρα 13.30, κατόπιν 

αναβολής από την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 30-11-2018, για να δικάσει επί των 

αναφερομένων στις υπ’ αριθ. πρωτ. 299/28-11-2018 και 303/4-12-2018 κλήσεις προς 

απολογία κατά 1) της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και 2) του Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΑ, για παράβαση των 

άρθρων 1, 2 περ. ε’, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’ και ε’ σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 1, 2 

και 3, 12 περ. α’, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β  ́του Π.Κ. της ΕΠΟ και 11 παρ. 1 του Κ.Α.Π. 

της Ε.Π.Ο. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΚΦΩΝΗΣΗ των ανωτέρω πειθαρχικών υποθέσεων και κατά την 

εκδίκασή τους ενώπιον του παρόντος Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου 

Super League Ελλάδα οι εγκαλούμενοι παραστάθηκαν η μεν πρώτη δια ο δεύτερος μετά 

του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ι. Χατζησαββάογλου.  

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εγκαλουμένων ανέπτυξε προφορικά τους 

ισχυρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης. 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Ι. 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. ΙΙ. 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 
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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. ΙΙΙ. Εξ άλλου με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 του 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, πλην άλλων, 

παραπέμπει, όπως αναφέρεται και ανωτέρω, η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του ιδίου 

Κώδικα, 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. της 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.). ΙV. Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Κ.Α.Π. της Ε.Π.Ο. «Η διάρκεια 

όλων των αγώνων πρωταθλημάτων είναι ενενήντα (90 )́ λεπτά της ώρας, σε δύο ημίχρονα, 

από σαράντα πέντε (45 )́ λεπτά το καθένα. Η διάρκεια της ανάπαυλας (ημίχρονο) δεν θα 

ξεπερνά τα δεκαπέντε (15 )́ λεπτά. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης ομάδας 

κατά την ακριβή ώρα έναρξης του αγώνα ή της συνέχισης αυτού μετά το ημίχρονο, θα της 

επιβάλλεται από την αρμόδια πειθαρχική επιτροπή χρηματική ποινή από 20.000,00 έως 

100.000,00 Ευρώ εφόσον είναι Π.Α.Ε και από 300,00 έως 2.000,00 Ευρώ εφόσον είναι 

ερασιτεχνικό σωματείο, πέραν των πιθανώς προβλεπομένων από τους Κανόνες του 

Παιχνιδιού και την οικεία προκήρυξη. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαιτητής 

παραπέμπεται για πλημμελή σύνταξη του Φ.Α. και του επιβάλλονται οι αντίστοιχες 

πειθαρχικές ποινές».   

Στην προκείμενη περίπτωση από το από 25-11-2018 Φύλλο Αγώνα, από την από 

25-11-2018 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, από το επισκοπηθέν οπτικοακουστικό υλικό του 

αγώνα, από την ένορκη επ’ ακροατηρίω κατάθεση του μάρτυρα Θεόδωρου Κοκκινάκη, από 

τις υπ’ αρ. 8.729, 8.730, 8.731 και 8.732/6-12-2018 ένορκες βεβαιώσεις των Χρήστου 

Θέου, Χρήστου Μουρίκη, Βασίλειου Τοροσίδη και Κωνσταντίνου Φορτούνη και από όλα τα 

έγγραφα που προσκομίζουν οι εγκαλούμενοι αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά 

περιστατικά : Στις 25-11-2018 και ώρα 19.00, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής ημέρας 
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του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ, διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου 

ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΕ 

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

Σύμφωνα με το φύλλο αγώνος που συνέταξε ο διαιτητής και την έκθεση που συνέταξε ο 

παρατηρητής του αγώνα, συνέβησαν τα εξής πειθαρχικώς αξιόλογα και ελεγχόμενα 

περιστατικά, ήτοι 1) Μετά τη λήξη του α’ ημιχρόνου και ενώ ο διαιτητής του αγώνα 

βρισκόταν στο κέντρο του γηπέδου, τον πλησίασε διαμαρτυρόμενος ο εκπρόσωπος τύπου 

της εγκαλουμένης Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΠΑΣ και του είπε: «ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΕΔΩ ΡΕ, ΗΡΘΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ 

ΓΑΜΗΣΕΤΕ, ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ», με αποτέλεσμα την 

απομάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο. 2) Η έναρξη του Β’ ημιχρόνου καθυστέρησε 

κατά πέντε (5) λεπτά, καθώς η φιλοξενούμενη ομάδα άργησε πέντε (5) λεπτά να βγει στον 

αγωνιστικό χώρο και ενώ είχε ειδοποιηθεί. Οι εγκαλούμενοι αρνούνται τις αποδιδόμενες σε 

αυτούς πράξεις. Ειδικότερα ισχυρίζονται για την πρώτη πράξη, ότι ο δεύτερος εγκαλούμενος 

δεν εξύβρισε το διαιτητή και ότι αυτός εσφαλμένα θεώρησε, ότι τον εξύβρισε, ενώ στην 

πραγματικότητα τις εξυβρίσεις απηύθυνε τρίτο πρόσωπο, που όμως δεν κατονομάζεται, ενώ 

για τη δεύτερη πράξη ισχυρίζονται, ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της 

πρώτης εγκαλουμένης, αλλά σε αιφνίδια ασθένεια του αρχηγού της Βασίλειου Τοροσίδη. 

Σχετικώς αποδεικνύεται, ιδίως από την επισκόπηση του βίντεο του αγώνα, ότι ο δεύτερος 

εγκαλούμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού είχε στραμμένο το κεφάλι του προς το 

διαιτητή και του μιλούσε σε πολύ έντονο ύφος. Και ναι μεν δεν προκύπτει από το βίντεο το 

περιεχόμενο των λόγων του δεύτερου εγκαλούμενου, πλην όμως το παρόν πειθαρχικό 

όργανο δίνει πίστη στο φύλλο αγώνα που συνέταξε ο διαιτητής, ο οποίος είχε διαρκώς άμεση 

οπτική και ηχητική επαφή με το δεύτερο εγκαλούμενο και δεν είχε λόγο να καταχωρίσει 

αναλήθειες στο Φ.Α. (π.χ. λόγω προηγούμενων τεταμένων σχέσεων ή έχθρας μεταξύ τους), 

δεδομένου και ότι ο δεύτερος εγκαλούμενος δεν ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Επιπλέον η 

απεύθυνση των ως άνω φράσεων δεν αναιρείται από κάποιο άλλο αποδεικτικό μέσο, ούτε 

από την κατάθεση του μάρτυρα που εξετάστηκε στο ακροατήριο, αφού αυτός από τη θέση 

και την απόσταση, στην οποία βρισκόταν, είναι αδύνατον να είναι βέβαιος για το 

περιεχόμενο όλων των φράσεων που απηύθυνε ο δεύτερος εγκαλούμενος στο διαιτητή. Εξ 

άλλου αναφορικά με τη δεύτερη πράξη αποδεικνύεται, ότι κατά την έναρξη του δεύτερου 

ημιχρόνου η πρώτη εγκαλουμένη καθυστέρησε να βγει στον αγωνιστικό χώρο. Η ασθένεια 

του αρχηγού της Βασίλειου Τοροσίδη, την οποία επικαλείται η πρώτη εγκαλουμένη, 

προκειμένου να αμφισβητήσει την υπαιτιότητά της, δεν αποτέλεσε την αιτία της ως άνω 

καθυστέρησης, αλλά απλώς συντρέχον και ανεξάρτητο με την καθυστέρηση περιστατικό. 

Τούτο προκύπτει ιδίως από την επισκόπηση του βίντεο του αγώνα, σύμφωνα με το οποίο 

παρ’ ότι ο Β. Τοροσίδης εμφανίστηκε υγιής στην είσοδο της φισούνας, εν τούτοις 

συνεχίστηκαν οι εν εξελίξει τηλεφωνικές  συνομιλίες - διαβουλεύσεις των αξιωματούχων της 

εγκαλουμένης ΠΑΕ. Εξ άλλου η εξήγηση περί ασθένειας που δίδει η πρώτη εγκαλουμένη 

δεν συνάδει με την κλήση στα αποδυτήρια του Κ. Φορτούνη, ο οποίος είχε ήδη βγει για 

προθέρμανση στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να μπει ως αλλαγή έτερου παίκτη στο β’ 

ημίχρονο, αφού και αν ακόμη προέκυπτε ζήτημα ματαίωσης της σχεδιαζόμενης αλλαγής 

του ως άνω παίκτη, τότε δεν θα καλείτο εσπευσμένα στα αποδυτήρια, αλλά αντίθετα θα 

συνέχιζε την προθέρμανση, μέχρις ότου να οριστικοποιείτο η ματαίωση της αλλαγής του.    

Υπό τα ανωτέρω, επομένως, δεδομένα, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι εγκαλούμενοι 

τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 

περ. ε, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’ Ι. σε συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 3, 12 περ. α’, 14 παρ. 

1, 2, 3 και 4 περ. β  ́ του Π.Κ. της ΕΠΟ και 11 παρ. 1 του Κ.Α.Π. της ΕΠΟ, και να 
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επιβληθεί στην πρώτη εγκαλουμένη α) χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για 

την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’ Ι. σε συνδυασμό με το 

11 παρ. 1, 2 και 3, 12 περ. α’, 14 παρ. 1, 2 και  3 του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) χρηματική 

ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 

παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ και 11 παρ. 1 του ΚΑΠ της ΕΠΟ), ενώ στο δεύτερο 

εγκαλούμενο Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΠΑ πρέπει να επιβληθούν για την πράξη, για την οποία κρίθηκε 

πειθαρχικώς ελεγκτέος (παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’ Ι. σε 

συνδυασμό με το 11 παρ. 1, και 2, 12 περ. α’, 14 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ), οι 

ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, ήτοι : α) χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ 

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

ένα (1) μήνα. 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, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του Π.Κ. της ΕΠΟ, να 

καθορισθεί συνολική χρηματική ποινή για την πρώτη εγκαλουμένη ποσού (20.000 + 2.500 

=) είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) ευρώ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

- ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες τους εγκαλουμένους. 

- ΔΕΧΕΤΑΙ ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές 

παραβάσεις. 

- ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) την χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων 

(5.000,00) ευρώ για την 1ή πράξη (παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ, 10 παρ. 1 

περ. δ’ Ι. σε συνδυασμό με το 11 παρ. 1, 2 και 3, 12 περ. α’, 14 παρ. 1, 2 και  3 του 

Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) την χρηματική ποινή των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ 

για την 2ή πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ., 14 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ 

και 11 παρ. 1 του ΚΑΠ της ΕΠΟ). 

- Επιβάλλει στον Κ. ΚΑΡΑΠΑΠΠΑ  για την πράξη, για την οποία κρίθηκε 

πειθαρχικώς ελεγκτέος (παράβαση άρθρων 1, 2 περ. ε, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’ Ι. σε 

συνδυασμό με το 11 παρ. 1, και 2, 12 περ. α’, 14 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Κ. της 

ΕΠΟ) τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, ήτοι : α) την χρηματική ποινή των πέντε 

χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και β) την ποινή της απαγόρευσης της εισόδου του στον 

αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για ένα (1) μήνα. 

- ΚΘΟΡΙΖΕΙ ως προς την α  ́εγκαλουμένη συνολική χρηματική ποινή ποσού  είκοσι 

δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500,00) ευρώ. 

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του στις 7 

Δεκεμβρίου 2018. 

 

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Χριστόφορος Μάρκου                             ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

        Πρωτοδίκης 


