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Αρ. Πρωτ.6206            3 Ιανουαρίου 2023 

ΠΡΟΣ: 

Το Σωματείο Ολυμπιακός Βόλου 

ΘΕΜΑ:  Απόφαση Δικαστικής Επιτροπής ΕΣΠΕΚΕΛ 

Σχετ.: Φύλλο αγώνα, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ την 17/12/2022 

6201/20-12-2022   Έγγραφη κλήση σε απολογία στον Ολυμπιακό Βόλου 

6202/20-12-2022   Έγγραφη κλήση για παροχή εξηγήσεων στην ΑΕΛ 

6204/21-12-2022   Κλήση σε συνάντηση – απολογία με την ΕΣΠΕΚΕΛ 

134/20-12-2022   Απολογητικό Υπόμνημα του Σωματείου Ολυμπιακού Βόλου 

567/21-12-2022   Έγγραφες εξηγήσεις του Σωματείου Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

28-12-2022   Απολογητικό υπόμνημα του κ. Ξύδη Περικλή 

 

 

Την Παρασκευή 30/12/2022 μετά από πρόσκληση του προέδρου της ΕΣΠΕΚΕΛ συνεδρίασε 

η δικαστική επιτροπή της ΕΣΠΕΚΕΛ που αποτελείται από τους, Παυλίδη Κων/νο πρόεδρο της 

επιτροπής, Ζαφειρίου Μηνά μέλος της επιτροπής και Κυρατζή Νικόλαο μέλος. Το μέλος της 

δικαστικής επιτροπής της ΕΣΠΕΚΕΛ, Κυρατζής Νίκος, απουσίαζε δικαιολογημένα και σύμφωνα με 

το άρθρο 16 και 20 του καταστατικού της ΕΣΠΕΚΕΛ, αντικαθίσταται από τον πρόεδρο της ΕΣΠΕΚΕΛ, 

κ. Πατσιαούρα Αστέριο. Κατόπιν τούτου ο πρόεδρος της Δικαστικής επιτροπής κ. Παυλίδης 

Κων/νος διαπιστώνει την απαρτία της επιτροπής και προχωράει νομίμως στην εξέταση των 

συμβάντων που έλαβαν χώρα μετά τη λήξη του αγώνα Β΄Εθνικής Γυναικών μεταξύ του 

Ολυμπιακού Βόλου ως γηπεδούχο σωματείο και της Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ την 17/12/2022, αυτεπάγγελτα 

όπως διαπιστώθηκε από τα βίντεο που προσκομίστηκαν στην Ένωση ανώνυμα και εμφανίστηκαν 

στις ειδήσεις σε τηλεοπτικά κανάλια Πανελλαδικά καθώς και στο ίντερνετ.   

Σύμφωνα με την σχετ. 6201/20-12-2022   Έγγραφη κλήση σε απολογία στον Ολυμπιακό 

Βόλου, και την σχετ. 6204/21-12-2022   Κλήση σε συνάντηση – απολογία με την ΕΣΠΕΚΕΛ, κλήθηκε 

το Δ.Σ. του Ολυμπιακού Βόλου και ο προπονητής, κ. Ξύδης Περικλής για απολογία και παροχή 

εξηγήσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1,4,8 και 16 παρ.1,2,3αβγ,4 του Πειθαρχικού Δικαίου 

και τις εξηγήσεις αφενός μεν του Δ.Σ. της ΑΕΛ, το Δ.Σ. του Ολυμπιακού Βόλου, του πληρεξούσιο 

δικηγόρου του Ολυμπιακού Βόλου κ. Ξηρό Αντώνιο με αριθμό 414, διαπιστώνει : 



 

 

Α) Για το παράπτωμα άρθρο 15 παρ. 1, : 

‘’1. Σε περίπτωση που ακουστούν ομαδικά υβριστικά συνθήματα ή αναρτηθούν πανό με 

ανάλογο περιεχόμενο σε βάρος διαιτητών, αθλητών, παραγόντων, θεατών ή άλλων προσώπων 

κατά τρόπο που προσβάλλουν την επιβαλλόμενη τάξη και δυσφημούν το άθλημα, τότε 

επιβάλλεται στο Σωματείο ή ΤΑΑ, του οποίου οι θεατές διέπραξαν την πράξη αυτή επιβάλλεται 

στο Σωματείο ή ΤΑΑ χρηματική ποινή από 500 έως 1500 ευρώ. Σε περίπτωση που ο Α΄ διαιτητής 

διακόψει προσωρινά τον αγώνα ή ζητήσει την εκκένωση του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 2022 23 γηπέδου, επιβάλλεται χρηματική ποινή από 1200 

έως 3000 ευρώ. Οι ίδιες πειθαρχικές ποινές προβλέπονται και για την περίπτωση χρησιμοποίησης 

δείκτη λέιζερ κατά αθλητή, παράγοντα, διαιτητή ή άλλου συντελεστή του αγώνα.’’ Απαλλαγή του 

Ολυμπιακού Βόλου διότι τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν δεν διαπιστώθηκε να 

προσβάλλουν την επιβαλλόμενη τάξη και να δυσφημούν το άθλημα. 

Β) Για το παράπτωμα άρθρο 15 παρ. 4: 

‘’ 4. Σε περίπτωση ρίψης αντικειμένων (κερμάτων, μπουκαλιών κλπ) ή ρίψης κροτίδων, 

βεγγαλικών ή φωτοβολίδων κλπ. εντός του αγωνιστικού χώρου ή από τη μια κερκίδα του γηπέδου 

στην άλλη, ή βίαιων επεισοδίων ή συμπλοκής φιλάθλων ή αθλητών ή εισόδου φιλάθλων στον 

ευρύτερο αγωνιστικό χώρο εκ μέρους φιλάθλων που κύρια στρέφονται σε βάρος φιλάθλων, 

διαιτητών, παραγόντων, προπονητών και αθλητών των διαγωνιζομένων σωματείων ή ΤΑΑ ή 

αφορούν σε πρόκληση ζημιών σε γηπεδικές εγκαταστάσεις κλπ πράγματα, κατά τρόπο που από 

τα παραπάνω να διακυβεύεται το κύρος και η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, τότε επιβάλλεται στο 

Σωματείο ή ΤΑΑ χρηματική ποινή από 1.000 € έως 3000 €, και τιμωρία της έδρας από μία (1) έως 

τρεις (3) αγωνιστικές.’’ Διαπιστώνει την υπαιτιότητα του Ολυμπιακού Βόλου, χρηματική ποινή 

3000 ευρώ και τιμωρία της έδρας τριών (3) αγωνιστικών. 

Γ) Για το παράπτωμα άρθρο 15 παρ. 8: 

‘’ 8. Σε περίπτωση που τα επεισόδια και οι συνέπειές τους προκληθούν από οπαδούς 

κάποιου Σωματείου ή ΤΑΑ, οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται και εάν ακόμη σχηματισθεί έστω 

και πιθανή γνώμη για την σωματειακή τοποθέτηση των οπαδών αυτών.’’ Διαπιστώνει την 

υπαιτιότητα των οπαδών του Ολυμπιακού Βόλου για τα επεισόδια που προκλήθηκαν αφού πολλοί 

από αυτούς στο βίντεο του αγώνα φορούν την φανέλα της ομάδας του Ολυμπιακού Βόλου, ποινή 

μία (1) αγωνιστική  

Δ) Για το παράπτωμα άρθρο 16 παρ. 1,2,3αβγ,4: 

‘’ 1) Τα σωματεία της ΕΟΠΕ, τα ΤΑΑ, τα μέλη των διοικήσεών τους, οι προπονητές, οι 

βοηθοί τους, οι υπάλληλοι και οι λοιποί συνεργάτες τους, οι πετοσφαιριστές τους, οι διαιτητές και 

κριτές, που μετέχουν στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας της ΕΟΠΕ, της ΕΣΑΠ, των Τοπικών 

Επιτροπών και Ενώσεων έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος 

και να συμμορφώνονται στις διατάξεις των νόμων και των κανονισμών.  

2) Δυσφήμιση του αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη εντός και 

εκτός αγωνιστικού χώρου σε σχέση με κάποιον αγώνα ή όχι που δυσφημεί το άθλημα της 

πετοσφαίρισης στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου ή προβλέπεται ειδικά στους σχετικούς 

κανονισμούς της ΕΟΠΕ. Ως δυσφήμιση του αθλήματος της πετοσφαίρισης θεωρούνται ειδικά και 

οι με οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε δημόσιες προσβλητικές ή/και υβριστικές κρίσεις σε 

βάρος των αθλητικών Αρχών, της ΕΟΠΕ, της ΕΣΑΠ, των μελών των Δ.Σ. τους, των προπονητών κλπ 

συνεργατών της ΕΟΠΕ, των θεσμοθετημένων αθλητικών Δικαιοδοτικών Οργάνων και Επιτροπών, 



 

 

των μελών του ΑΣΕΑΔ, των οργάνων της διαιτησίας, των διαιτητών καθώς και του υπαλληλικού 

προσωπικού των ανωτέρω οργάνων, αλλά και σε βάρος άλλου Σωματείου, των αθλητών, 

προπονητών ή παραγόντων αυτού. 

3) α. Επιπρόσθετα, κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε 

ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών 

σωματείων, των τμημάτων αμειβομένων αθλητών (ΤΑΑ) πριν, στη διάρκεια και μετά τη λήξη των 

αθλητικών συναντήσεων, οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του 

φίλαθλου πνεύματος. 

β. Τα πρόσωπα του εδαφίου α του παρόντος άρθρου οφείλουν να συμβάλλουν στη 

διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό 

των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, 

προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητών σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών, Τ.Α.Α. ή διαιτητών 

που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την 

ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ φιλάθλων.  

γ. Η με οποιονδήποτε υπαίτιο τρόπο συμμετοχή σε πράξεις που δυσφημούν τον 

αθλητισμό, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση που συνεκτιμάται από τα αρμόδια 

πειθαρχικά όργανα, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

4) Στα προαναφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές, 

κατά κατηγορία, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος:  

Α. Στα σωματεία επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές: Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με 

δημοσίευση στον Τύπο και χρηματικό πρόστιμο από 1000 € έως 2000 €.  

Β. Στους προπονητές επιβάλλονται οι ποινές: α) Έγγραφη επίπληξη με δημοσίευση στον 

Τύπο. β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο από 250 € έως 400 €. γ) Στέρηση του 

δικαιώματος να καθοδηγούν αγωνιστικά την ομάδα στο γήπεδο (να βρίσκονται στον πάγκο) από 

δέκα (10) έως σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο από 600 € έως 1000 €.  

Γ. Στα μέλη του Δ.Σ. Σωματείων, μέλη της Επιτροπής του ΤΑΠ, διαιτητές, μέλη των 

Σωματείων, υπαλλήλους και κάθε είδους συνεργάτες αυτών επιβάλλονται οι ποινές: α) Έγγραφη 

επίπληξη με δημοσίευση στον τύπο β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με πρόσκληση στον υπαίτιο για 

την δημόσια ανάκληση τυχόν δημοσιεύματος γ) Απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς 

χώρους προσωρινά και μέχρι έξι (6) μήνες  

Δ. Στους αθλητές επιβάλλονται οι ποινές: α) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη με πρόσκληση 

για την δημόσια ανάκληση τυχόν δηλώσεων που δημοσιεύθηκαν. β) Αποκλεισμός συμμετοχής σε 

αγώνες από μία (1) έως πέντε (5) αγωνιστικές ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος 

και χρηματικό πρόστιμο (για τους αμειβόμενους αθλητές και τους ερασιτέχνες αθλητές που 

αγωνίζονται στην Α1 Εθνική κατ. Ανδρών) από 400 € έως 600 €.’’ 

Διαπιστώνει την υπαιτιότητα του Ολυμπιακού Βόλου για το άρθρο 16 παρ. 1,2,3αβγ,4, 

ποινή 2000 ευρώ, απαγόρευση εισόδου για τα μέλη του Δ.Σ. προσωρινά για έξι (6) μήνες. 

 

 

 

 



 

 

Ε) Για το παράπτωμα άρθρο 16 παρ. β: 

‘’ Β. Στους προπονητές επιβάλλονται οι ποινές: α) Έγγραφη επίπληξη με δημοσίευση στον 

Τύπο. β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο από 250 € έως 400 €. γ) Στέρηση του 

δικαιώματος να καθοδηγούν αγωνιστικά την ομάδα στο γήπεδο (να βρίσκονται στον πάγκο) από 

δέκα (10) έως σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο από 600 € έως 1000 

€.’’Από το απολογητικό υπόμνημα του κ. Ξύδη Περικλή και τα βίντεο των συμβάντων δεν 

διαπιστώθηκε οποιαδήποτε υπαιτιότητα του προπονητή αλλά τουναντίον η προσπάθειά του να 

σταματήσει την είσοδο των οπαδών του Ολυμπιακού Βόλου στον αγωνιστικό χώρο και 

απαλλάσσεται.    

ΣΤ) Σύμφωνα με τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας της ΕΣΠΕΚΕΛ: 

Οι πράξεις που είναι άδικες και ενάντια στον κώδικα ηθικής δεοντολογίας είναι οι εξής: 

1. Προσβολή προσωπικότητας  

2. Δημόσιες κρίσεις των αθλητικών γεγονότων 

6. Ανάρμοστη κα αντιαθλητική συμπεριφορά 

7. Σωματική και ηθική βλάβη 

Η αθλητική ομάδα ευθύνεται για άδικες πράξεις των οπαδών της (ρίψη κροτίδων – βεγγαλικών, 

αταξία σε κερκίδες, σπάσιμο καθισμάτων, κ.λ.π. Καταλογίζεται επομένως αντικειμενική ευθύνη 

στην αθλητική ομάδα για πράξεις των οπαδών της παρόλο που οι αυτουργοί και οι υπαίτιοι της 

αδικοπραξίας μπορεί να είναι άλλα πρόσωπα και μάλιστα πολλές φορές άγνωστα’’  

Διαπιστώνει την υπαιτιότητα του Ολυμπιακού Βόλου για τα ανωτέρα αναφερόμενα, ποινή 1000 

ευρώ και δύο (2) αγωνιστικές. 

Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της δικαστικής επιτροπής της ΕΣΠΕΚΕΛ και λαμβάνοντας 

υπόψιν: 

Α) Τις έγγραφες και δια ζώσης εξηγήσεις των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Β) Το έγγραφο υπόμνημα του κ. Περικλή Ξύδη 

Γ) Τις έγγραφες και δια ζώσης εξηγήσεις των μελών του Δ.Σ. του Ολυμπιακού Βόλου και του 

πληρεξούσιου δικηγόρου του. 

Δ) Τα βίντεο του αγώνα που τέθηκαν στη διάθεση των μελών της δικαστικής επιτροπής 

Ε) Τον πρότερο ‘’έντιμο βίο’’ του εγκαλούμενου Σωματείου Ολυμπιακού Βόλου αφού δεν έχει 

τιμωρηθεί για οποιαδήποτε προηγούμενο παράπτωμα και δεν είναι υπότροπο. 

ΣΤ) Το γεγονός ότι το Σωματείο, Ολυμπιακός Βόλου είναι ερασιτεχνικό και παίζει στην Β΄Εθνική 

Γυναικών έχοντας περιορισμένες οικονομικές απολαβές  

Ζ) Την προσπάθεια όπως φάνηκε από τα βίντεο των μελών της διοίκησης του Ολυμπιακού Βόλου 

αφενός να προστατέψουν τα μέλη της Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ από τους οπαδούς της ομάδας τους που 

παρανόμως εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο.   

Η) Τη μη αναγραφή των συμβάντων στο φύλλο αγώνος μετά το πέρας του αγώνα και την μη 

αποστολή υπομνήματος εκ μέρους των διαιτητών του αγώνα. 

 



 

 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Την ποινή κατά συγχώνευση τεσσάρων (4) αγωνιστικών κεκλισμένων των θυρών για την έδρα του 

Ολυμπιακού Βόλου οι οποίοι υποχρεούνται κάθε φορά να αιτούνται διαπιστεύσεις εισόδου στην 

ΕΣΠΕΚΕΛ μόνο για τα μέλη του Δ.Σ. του Ολυμπιακού Βόλου και κατά συγχώνευση το χρηματικό 

ποσό των 2500 ευρώ για τα παραπάνω αναφερόμενα παραπτώματα. 

Το Δ.Σ της ΕΣΠΕΚΕΛ στην συνεδρίασή της την Παρασκευή 30/12/2022 επικυρώνει ομόφωνα την 

απόφαση της Δικαστικής επιτροπής της ΕΣΠΕΚΕΛ. 

 

 

Για το Δ.Σ. 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                         Αστέριος Πατσιαούρας                                            Βασίλειος Ακριβούλης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


