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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 τον 

Γραμματέα, Στυλιανό Βασιλειάδη. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, τη 16η Μαρτίου 2018 και 

ώρα 10:30, εξ αναβολής από την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 09ης-03-

2018, για να δικάσει επί των αναφερομένων στην υπ’ αριθ. πρωτ. 89/07-03-

2018 κλήση προς απολογία κατά 1) της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. και 2) του Ιορδάνη 

Μελετλίδη (αξιωματούχου-φροντιστή), για παράβαση των διατάξεων των 

άρθρων των άρθρων 1, 5 επ., 10 παρ. 1 περ. δ΄ στοιχ. Ι, σε συνδυασμό με τα 

άρθρα 11 παρ. 1, 2, 3 και 5, 12 περ. α΄ και 14 παρ. 1, 2 και 3 του Πειθαρχικού 

Κώδικα της Ε.Π.Ο. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ της ανωτέρω πειθαρχικής υποθέσεως και 

κατά την εκδίκασή της, αμφότεροι οι εγκαλούμενοι παραστάθηκαν ενώπιον 

του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League 

Eλλάδα δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Λάμπρου Μπίρδα, ο οποίος 

ανέπτυξε προφορικώς τους ισχυρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα 

αναφέρονται στα πρακτικά της παρούσας πειθαρχικής δίκης. 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

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 από ένα (1) μήνα έως έξι (6) μήνες, 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. … 5. Οι παρ. 2 α, β, γ και δ του άρθρου 10 ισχύουν 

ανάλογα.». Κατά, δε, τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 περ. δ΄ στοιχ. Ι του 

Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., στην οποία, 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 η 

έργω ή λόγω εξύβριση προς το διαιτητή, τους βοηθούς διαιτητές, τον 

παρατηρητή, τον βοηθό παρατηρητή και τον ιατρό του αγώνα.   

Στην προκείμενη περίπτωση, από το από 04-03-2018 Φύλλο Αγώνος, 

που συνέταξε ο διαιτητής, την ομοιόχρονη έκθεση του παρατηρητή του 

αγώνος, καθώς και το επισκοπηθέν οπτικοακουστικό υλικό [υλικό φορέα 

εγγραφής εικόνας και ήχου (DVD)], στο οποίο αποτυπώνεται ο επίμαχος 

ποδοσφαιρικός αγώνας, σε συνδυασμό και με τα διαμειφθέντα κατά την επ’ 

ακροατηρίω διαδικασία, αλλά και άπαντες τους προφορικώς προταθέντες 

ισχυρισμούς των εγκαλουμένων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά 

περιστατικά : Την 04η-03-2018 και ώρα 15:00, στο πλαίσιο της 24ης 

αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League Ελλάδα της 

αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, διεξήχθη στην Τρίπολη Αρκαδίας, στο 

γήπεδο «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ», ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ 

των ομάδων ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με γηπεδούχο την 

ομάδα της πρώτης από τις δύο διαγωνιζόμενες ΠΑΕ. Σύμφωνα, δε, με το 

φύλλο αγώνος που συνέταξε ο διαιτητής, κατά τη διάρκεια του εν λόγω 

ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και μετά την λήξη του, συνέβη το εξής 

πειθαρχικώς αξιόλογο και ελεγχόμενο περιστατικό, ήτοι : Ο δεύτερος 

εγκαλούμενος, Ιορδάνης Μελετλίδης, αναγεγραμμένος στο συνταγέν από το 

διαιτητή φύλλο αγώνος ως φροντιστής της πρώτης εγκαλούμενης ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

και, επομένως, αξιωματούχος της φιλοξενούμενης ομάδος με δικαίωμα να 
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εισέρχεται και να παραμένει στον αγωνιστικό χώρο [πρβλ. άρθρο 12 παρ. 7 

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

Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων της Ε.Π.Ο.], απομακρύνθηκε από τον πάγκο 

της φιλοξενούμενης ομάδας, το 81΄ λεπτό του αγώνα, κατόπιν σχετικής 

διαιτητικής αποφάσεως, καθόσον διαμαρτυρήθηκε έντονα σε απόφαση του 

διαιτητή του αγώνα. Μετά, δε, την λήξη της εν λόγω ποδοσφαιρικής 

αναμετρήσεως και ενώ οι διαιτητές κατευθύνονταν στα αποδυτήρια του 

γηπέδου, ο ανωτέρω δεύτερος εγκαλούμενος και ήδη αποβληθείς 

αξιωματούχος της πρώτης εγκαλούμενης Π.Α.Ε. εξύβρισε τους διαιτητές του 

αγώνα, απευθύνοντάς τους την λέξη «πούστηδες». Μάλιστα, ο δεύτερος 

εγκαλούμενος ουδόλως αμφισβητεί το γεγονός ότι ανέφερε την ανωτέρω 

υβριστική λέξη, ωστόσο ισχυρίζεται ότι δεν την απηύθυνε σε βάρος των 

διαιτητών του αγώνα ή οιουδήποτε έτερου συγκεκριμένου προσώπου. 

Ισχυρίζεται, δηλαδή, ότι η προπεριγραφόμενη υβριστική συμπεριφορά του δεν 

κατευθυνόταν ειδικά σε ορισμένο αποδέκτη και ότι ως εκ τούτου δεν 

πληρούται εν προκειμένω το αποδιδόμενο σε αυτόν πειθαρχικό παράπτωμα, 

τόσο κατά τα αντικειμενικά, όσο και κατά τα υποκειμενικά του στοιχεία. 

Ωστόσο, ο προκείμενος ισχυρισμός του δευτέρου πειθαρχικώς εγκαλουμένου 

αναιρείται προεχόντως από τη σαφή περί του τούτου αναφορά του διαιτητή 

του αγώνα στις παρατηρήσεις του φύλλου αγώνος, που ο τελευταίος 

συνέταξε. Ειδικότερα, στο εν λόγω φύλλο αγώνος μνημονεύεται με σαφή και 

κατηγορηματικό τρόπο ότι, και μετά την λήξη της επίμαχης ποδοσφαιρικής 

αναμετρήσεως, ο δεύτερος εγκαλούμενος εξακολούθησε να διαμαρτύρεται 

προς τους διαιτητές και ότι τους εξύβρισε, αποκαλώντας τους «πούστηδες». 

Ουδεμία, επομένως, αμφιβολία καταλείπεται στο παρόν Δικαιοδοτικό Όργανο, 

περί του ότι η υβριστική αυτή συμπεριφορά του δευτέρου εγκαλουμένου 

κατευθυνόταν ειδικώς προς τη διαιτητική ομάδα του αγώνα. Κατ’ ακολουθίαν, 

επομένως, των ανωτέρω και απορριπτομένου του σχετικώς προβληθέντος 

αρνητικού ισχυρισμού των εγκαλουμένων, θα πρέπει να καταφαθεί η 

πειθαρχική ευθύνη του δευτέρου εγκαλουμένου, Ιορδάνη Μελετλίδη, 

αξιωματούχου-φροντιστή της πρώτης εγκαλούμενης Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, για το 

πειθαρχικό αδίκημα της λόγω εξυβρίσεως της διαιτητικής ομάδας τους αγώνα, 



το οποίο προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1 επ., 5, 

10 παρ. 1 περ. δ΄ στοιχ. Ι, 11 παρ. 1, 2, 3 και 5, 12 περ. α΄ και 14 παρ. 1, 2 

και 3 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., ενώ και η πρώτη εγκαλούμενη 

Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ φέρει αντικειμενική ευθύνη για την ίδια ως άνω πράξη, η οποία 

τελέσθηκε υπαιτίως από τον προρρηθέντα αξιωματούχο της. Περαιτέρω, 

λαμβανομένων υπ’ όψιν της απαξίας της εν λόγω πειθαρχικής παραβάσεως, 

των περιστάσεων, υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν και της βαρύτητάς 

του, καθώς και της προκλήσεως στο φίλαθλο κοινό και στην εν γένει κοινή 

γνώμη αισθήματος έντονης απαξιώσεως και αποστροφής προς το 

ποδόσφαιρο, με συνέπεια την άρνηση εκ μέρους του κοινού 

παρακολουθήσεως των αγώνων ποδοσφαίρου και προσελεύσεως στα 

γήπεδα, κρίνεται ότι πρέπει, για την εν λόγω πειθαρχική πράξη, για την οποία 

έγινε δεκτή η υποκειμενική ευθύνη του δευτέρου εγκαλουμένου, καθώς και η 

αντικειμενική ευθύνη της πρώτης εγκαλούμενης Π.Α.Ε., να επιβληθούν στην 

μεν πρώτη εγκαλουμένη η χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) 

ευρώ, στον δε δεύτερο εγκαλούμενο σωρευτικώς η χρηματική ποινή των 

πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, καθώς και η απαγόρευση της εισόδου του 

στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) 

ημερών. Οι εν λόγω, δε, επιβαλλόμενες σε αμφότερους του εγκαλουμένους 

πειθαρχικές κυρώσεις παρίστανται ως αναγκαίες, πρόσφορες, κατάλληλες και 

ευρισκόμενες σε αναλογία με τη βαρύτητα του πειθαρχικού αδικήματος, για το 

οποίο αυτοί (εγκαλούμενοι) φέρουν αντικειμενική και υποκειμενική ευθύνη 

αντιστοίχως, δεδομένου, μάλιστα, ότι τοιουτοτρόπως επιτυγχάνεται 

παραλλήλως και ο σκοπός τόσο της ειδικής, όσο και της γενικής προλήψεως, 

τον οποίο επιδιώκουν οι προρρηθείσες διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα της 

Ε.Π.Ο.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντες τους πειθαρχικώς εγκαλουμένους.  

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι ο δεύτερος των πειθαρχικώς εκγαλουμένων τέλεσε την 

πειθαρχική παράβαση της λόγω εξυβρίσεως του διαιτητή και των βοηθών 

διαιτητών του αγώνα (άρθρο 11 παρ. 1, 2, 3 και 5, σε συνδυασμό με άρθρα 

10 παρ. 1 περ. δ΄ στοιχ. Ι, 12 περ. α΄ και 14 παρ. 1, 2 και 3 του Πειθαρχικού 
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Κώδικα της Ε.Π.Ο.), για την οποία ευθύνεται αντικειμενικώς και η πρώτη των 

πειθαρχικώς εγκαλουμένων.  

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των πέντε 

χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον Ιορδάνη Μελετλίδη σωρευτικώς τις ακόλουθες ποινές 

και δη α) την ποινή της απαγορεύσεως της εισόδου του στους αγωνιστικούς 

χώρους, για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών και β) τη 

χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.   

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια 

συνεδρίασή του, την 29η Μαρτίου 2018. 

O ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Σπυρίδων Καποδίστριας                              Στυλιανός Βασιλειάδης  

         Πρωτοδίκης  

 

 

 

 

 

 


