Αριθµός Απόφασης 282/2010
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α
Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο
Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Παναγιώτη Παπανότη - Εισηγητή, ∆ικηγόρο
Αθηνών, ως µέλη και από το γραµµατέα Στυλιανό Βασιλειάδη.
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό της στις 4 Νοεµβρίου 2010 και ώρα
13:00 για να δικάσει επί των αναφεροµένων στην υπ’ αριθµ. πρωτοκ. 248/2-112010 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ για παράβαση των
άρθρων 1 επ., 5, 14 και 17 του Π.Κ. της ΕΠΟ.
Η εγκαλουµένη εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της
Θεοχάρη Γρηγορίου.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Π.Κ. της ΕΠΟ σε περίπτωση που από τους
θεατές του αγώνα εκφωνούνται συνθήµατα και φράσεις που προσβάλλουν την
εθνική συνείδηση ποδοσφαιριστών, αξιωµατούχων οµάδας ή αγώνα ή
φιλάθλων, τη µνήµη τεθνεώτων ή έχουν απρεπή και υβριστικό περιεχόµενο για
οποιοδήποτε πρόσωπο, τότε επιβάλλεται χρηµατική ποινή από χίλια (1.000)
ευρώ έως τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000) σε κάθε περίπτωση.
Στην υπό κρίση υπόθεση, από το Φ.Α., την έκθεση του παρατηρητή του
αγώνα, τα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας και τα διαµειφθέντα κατά τη
διαδικασία στο ακροατήριο αποδείχθηκαν τα εξής : Την 31η-10-2010, στο
πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήµατος SUPER LEAGUE
ΕΛΛΑ∆ΑΣ, διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας

µεταξύ των οµάδων ΠΑΕ

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στο
«Παµπελοποννησιακό Στάδιο» των Πατρών, το οποίο η εγκαλουµένη ΠΑΕ
χρησιµοποιεί ως έδρα της, από την έναρξη της τρέχουσας αγωνιστικής
περιόδου, όταν αγωνίζεται ως «γηπεδούχος οµάδα». Κατά την διάρκεια της
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προθέρµανσης, δηλαδή προ της ενάρξεως του αγώνα, φίλαθλοι που βρίσκονταν
στις κερκίδες του παραπάνω σταδίου εκφώνησαν το υβριστικό σύνθηµα
«ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΕ ΜΠΙΝΕ ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΓΙΕ». Το επώνυµο του υβρισθέντος
µε το πιο πάνω σύνθηµα προσώπου είναι ίδιο µε αυτό του ορισθέντος τέταρτου
διαιτητή

του

ανωτέρω

αγώνα,

ο

οποίος

ονοµάζεται

:

Μάριος

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι στο έµψυχο δυναµικό της
εγκαλουµένης

ΠΑΕ

ανήκει

και

ο

ποδοσφαιριστής

Ανδρέας

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Πάτρα και στο παρελθόν έχει
αγωνισθεί στις τοπικές οµάδες «Θύελλα Πατρών» και «Παναχαϊκή». Μάλιστα ο
εν λόγω ποδοσφαιριστής στις 11-7-2007 έφυγε από την οµάδα της «Θύελλας
Πατρών» και µεταγράφηκε στην οµάδα της ΠΑΕ Λάρισα, κάτι που
δυσαρέστησε του φιλάθλους της τελευταίας, ενώ κατά το χρονικό διάστηµα που
ανήκε στο δυναµικό της ΠΑΕ Λάρισα αγωνίστηκε για 6 περίπου µήνες, ως
«δανεικός», και στην οµάδα της ΠΑΕ Παναχαϊκή. Ο ποδοσφαιριστής αυτός
βρισκόταν στην αποστολή της εγκαλουµένης ΠΑΕ για τον ανωτέρω αγώνα και
µολονότι δεν συµπεριλήφθηκε τελικά στους 18 ποδοσφαιριστές που
καταγράφηκαν στο Φύλλο Αγώνα, εξήλθε στον αγωνιστικό χώρο του παραπάνω
σταδίου κατά την προθέρµανση, οπότε ακούστηκε και το παραπάνω υβριστικό
σύνθηµα.

Από

τα

παραπάνω

αποδειχθέντα

πραγµατικά

περιστατικά

καταλείπονται στην Επιτροπή αµφιβολίες αφ’ ενός για την σύνδεση των
φιλάθλων που εκφώνησαν το εν λόγω σύνθηµα µε την εγκαλουµένη ΠΑΕ, και
αφ’ ετέρου για την ακριβή ταυτότητα του υβρισθέντος προσώπου, δηλαδή για
το εάν επρόκειτο για τον τέταρτο διαιτητή της αναµέτρησης ή για τον παραπάνω
ποδοσφαιριστή. Μάλιστα οι αµφιβολίες αυτές ενισχύονται περαιτέρω και από
τις ακόλουθες περιστάσεις : πρώτον, το επίµαχο σύνθηµα εκφωνήθηκε κατά τη
διάρκεια της προθέρµανσης, δηλαδή σε χρονικό σηµείο κατά το οποίο οι
φίλαθλοι της εγκαλουµένης δεν θα µπορούσαν να έχουν κάποιο παράπονο από
τη διαιτησία, δεύτερον, φέρεται στρεφόµενο κατά του τέταρτου διαιτητή, ο
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οποίος δεν µετέχει ενεργά στη λήψη των διαιτητικών αποφάσεων και κατά
συνέπεια δεν θα µπορούσε, ούτως ή άλλως, να προκαλέσει την υβριστική
συµπεριφορά των φιλάθλων, και τρίτον, εκφωνήθηκε άπαξ, µόνον κατά τον
παραπάνω χρόνο και δεν επαναλήφθηκε κατά την διάρκεια του αγώνα.
Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, ενόψει και των οριζοµένων στο άρθρο 14 παρ.
6 εδ. α΄ του Πειθαρχικού Κανονισµού της Ε.Π.Ο, σύµφωνα µε το οποίο, «δεν
υπάρχει ευθύνη οµάδας για απρεπή συµπεριφορά θεατών σε αγώνα», εφόσον η
απρεπής συµπεριφορά των φιλάθλων στρέφεται αποκλειστικά και µόνο κατά
της οµάδας του, πρέπει να απαλλαγεί η εγκαλουµένη ΠΑΕ από την αποδοθείσα
σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
∆ικάζει µε παρούσα την εγκαλουµένη.
Απαλλάσσει την εγκαλουµένη από την αποδιδόµενη σ’ αυτήν πειθαρχική
παράβαση.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή της 4
Νοεµβρίου 2010

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

