Υφυπουργείο
Αθλητισμού

Ι. ΟΠΑΔΙΚΗ ΒΙΑ

Αθλητισμός και βία είναι έννοιες απολύτως αποκλίνουσες.
Η βία δεν έχει χρώμα και οπαδικές αποχρώσεις.
Ωστόσο η βία, ως κοινωνικό φαινόμενο, βρίσκει πρόσφορο έδαφος εκδήλωσης μέσω της οπαδικής
συλλογικότητας.

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει εν γένει την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας είναι ήδη
αρκετά αυστηρό.
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ΙΙ. ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

Ν. 4639/2019:
ü Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στους κατόχους εισιτηρίων εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων.
ü Επέκταση των τοπικών και χρονικών ορίων εφαρμογής των ποινικών διατάξεων για πράξεις αθλητικής βίας που
έχουν αμιγώς οπαδικά κίνητρα.
ü Θέσπιση της δυνατότητας συλλογής, επεξεργασίας και ποινικής αξιοποίησης υλικού και δεδομένων που
καταγράφονται με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, ακόμα και από φορητές συσκευές των οργάνων της Ελληνικής
Αστυνομίας.
N. 4809/2021:
ü Επανήλθε το «ιδιώνυμο».
ü Ρυθμίστηκε το πλαίσιο για οργανωμένες μετακινήσεις οπαδών.
ü Προβλέφθηκε η δυνατότητα δημιουργίας μίας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λεσχών Φιλάθλων.
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ΙΙΙ. ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «SAINT – DENIS»

Κυρώνεται άμεσα στην Βουλή η «Σύμβαση Σεντ Ντενί», του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την ολοκληρωμένη
προσέγγιση θεμάτων ασφαλείας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά
γεγονότα.

Η Σύμβαση αποσκοπεί στην παροχή ασφαλούς, προστατευμένου, και φιλικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο
ποδοσφαιρικών αγώνων και άλλων αθλητικών διοργανώσεων.

Συστήνεται Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου εντός της Αστυνομίας, για την ανταλλαγή
πληροφοριών διεθνούς συνεργασίας και την υιοθέτηση καλών διεθνών πρακτικών στον τομέα της ασφάλειας στους
αγωνιστικούς χώρους.
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ΙV. ΑΜΕΣΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΑΔΙΚΗ ΒΙΑ

Α) Αναστολή λειτουργίας Λεσχών Φιλάθλων πανελλαδικά έως 31 Ιουλίου 2022 και κατόπιν:
ü ΜΙΑ (1) Λέσχη Φιλάθλων ανά ερασιτεχνικό σωματείο, ΠΑΕ και ΚΑΕ.
ü ΕΔΡΑ της Λέσχης υποχρεωτικά στην έδρα του σωματείου / ΠΑΕ / ΚΑΕ, εποπτεία και έλεγχος στο Μητρώο της.
ü Για Παράρτημα Λέσχης θα απαιτούνται τουλάχιστον 50 ενήλικα άτομα με καθαρό ποινικό μητρώο, μόνιμοι
κάτοικοι της περιοχής λειτουργίας του Παραρτήματος.
ü Ανάκληση άδειας λειτουργίας και σφράγισμα Λέσχης ή Παραρτήματος, μετά από ποινική δίωξη σε
τουλάχιστον δύο άτομα – μέλη Λέσχης ή Παραρτήματος, για αδικήματα αθλητικής βίας, παράβαση περί
ναρκωτικών ή περί όπλων και για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
Β) Ψηφιακό Μητρώο Λεσχών Φιλάθλων
ü Συστήνεται «Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων», υπό το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
που θα επικαιροποιείται κάθε καλοκαίρι.
Γ) Απαγόρευση διάθεσης μεμονωμένων εισιτηρίων στις θύρες των οργανωμένων οπαδών
ü Υποχρέωση των ΠΑΕ για αποκλειστική διάθεση εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες οργανωμένων οπαδών.
ü Αν, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, διαπιστωθεί παράνομη παρουσία φιλάθλου, ποινή κλιμακωτής
αναστολής λειτουργίας της θύρας.
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V. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΑΔΙΚΗ ΒΙΑ

Άμεσα και πριν από την ψήφιση των διατάξεων στην Βουλή, προγραμματίζουμε περαιτέρω διαβούλευση για
την οπαδική βία, με τους θεσμικούς φορείς και την αθλητική οικογένεια.
Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι:
Ø Κομμάτων
Ø Υπουργείου Δικαιοσύνης
Ø Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Ø Αθλητικών Ομοσπονδιών
Ø Λιγκών
Ø Ενώσεων Αθλητών
Ø Λεσχών Φιλάθλων
Ø Αθλητικών Συντακτών (ΠΣΑΤ)
και ακόμη
Ø Πολιτικές προσωπικότητες, που έχουν διατελέσει στους τομείς Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη & Δικαιοσύνης
Ø Ακαδημαϊκοί
Ø Εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου
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