
Αριθµός Απόφασης 266/2010 

 

   ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

     SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α   

  

Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο 

Στεφανόπουλο τ. Εφέτη- Εισηγητή και Άγγελο Κατσίµπα, ∆ικηγόρο Αθηνών, ως 

µέλη και από το γραµµατέα Στυλιανό Βασιλειάδη. 

Συνεδρίασε  δηµόσια στο ακροατήριό της στις 21 Οκτωβρίου 2010 και 

ώρα 13:00 για να δικάσει επί των αναφεροµένων στην υπ’ αριθµ. πρωτοκ. 

233/19-10-2010 κλήση προς απολογία κατά της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και του Προπονητή 

Τερµατοφυλάκων αυτής RIBEIRO DIAS WELLERSON, για παράβαση των 

άρθρων 1 επ  5, 11, 14 και 15 του Π.Κ. της ΕΠΟ. 

 Οι εγκαλούµενοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους 

Βασίλειο Κοντοβαζαινίτη. 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

    ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ 2 περ. β i) του Π.Κ. της ΕΠΟ το άναµµα 

πυρσών, φωτοβολίδων και βεγγαλικών στις κερκίδες ή στον εν γένει χώρο του 

γηπέδου, χωρίς να ρίπτονται στον αγωνιστικό χώρο, τιµωρείται µε χρηµατική 

ποινή ύψους από χίλια ευρώ (1.000) έως τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000) εφόσον 

άναψαν έως είκοσι (20) τεµάχια. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Π.Κ. της ΕΠΟ 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 α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, της παρ. 1 του άρθρου 10 

τιµωρείται µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) έως είκοσι 

χιλιάδες ευρώ (20.000) και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους  



2η σελίδα της υπ’αρθµ. 266/2010 απόφασης της Πρωτοβάθµιας Πειθαρχικής Επιτροπής -SUPER 

LEAGUΕ ΕΛΛΑ∆Α  

 

από δύο (2) έως έξι (6) µήνες, 3) Η ΠΑΕ, µε την οποία συνδέεται ο 

αξιωµατούχος, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή  από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) 

έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000). 

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:  κατά τη διάρκεια του αγώνα 

µεταξύ των οµάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ - ΠΑΕ ΑΕΚ στην έδρα της πρώτης στις 17-10-

2010 στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήµατος SUPER LEAGUE 

ΕΛΛΑ∆Α, α) στην έναρξη του αγώνα, στο 34΄, 65΄ και 78΄ λεπτό του αγώνα 

φίλαθλοι της εγκαλουµένης από τις θύρες 1 και 3  άναψαν συνολικά έντεκα (11) 

πυρσούς και β) στο 11΄ λεπτό του αγώνα αποµακρύνθηκε από τον αγωνιστικό 

χώρο ο Προπονητής τερµατοφυλάκων της εγκαλουµένης  RIBEIRO DIAS 

WELLERSON, διότι εξύβρισε αντίπαλο ποδοσφαιριστή λέγοντάς του φράση 

«Τι κάνεις ρε µαλάκα». 

Εποµένως οι εγκαλούµενοι τέλεσαν την αποδιδόµενη σ΄ αυτούς  

πειθαρχική παράβαση και πρέπει να τους επιβληθούν 1) στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ α) η 

πειθαρχική χρηµατική ποινή των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για την 

1η πράξη, (άναµµα έντεκα (11) πυρσών) και β) η πειθαρχική χρηµατική ποινή 

των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για την συµπεριφορά του β΄ εγκαλουµένου 

(2η πράξη)  και 2) στον RIBEIRO DIAS WELLERSON οι πειθαρχικές ποινές 

α) της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δύο (2) µήνες και 

β) η χρηµατική ποινή των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

∆ικάζει µε παρόντες τους εγκαλουµένους.  

∆έχεται ότι οι εγκαλούµενοι τέλεσαν τις αποδιδόµενες σ΄ αυτούς 

πειθαρχικές παραβάσεις.  
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Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ α) την πειθαρχική χρηµατική ποινή των 

χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για την 1η πράξη, και β) την πειθαρχική 

χρηµατική ποινή των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για την συµπεριφορά του 

β΄ εγκαλουµένου (2η πράξη).   

Επιβάλλει στον RIBEIRO DIAS WELLERSON  τις πειθαρχικές ποινές α) 

της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για δύο (2) µήνες και β) 

τη χρηµατική ποινή των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ. 

Καθορίζει συνολική πειθαρχική χρηµατική ποινή στην α΄ εγκαλουµένη 

δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500,00) ευρώ. 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίασή της 

στις 21 Οκτωβρίου 2010. 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

       


