
  
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄ Αθήνας  
 

                            Αθήνα, 3 Μαΐου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

ΠΡΟΣ: 1) Την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού                            
(Υπ’όψιν Υφυπουργού Αθλητισµού) 

2) Τον Υπουργό Εσωτερικών                                                                        
(Υπ΄όψιν Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη) 

3) Τον Υπουργό της Δικαιοσύνης 

Θέµα: «Συνεχή Κρούσµατα Βίας σε Γήπεδα του Ερασιτεχνικού 
Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου»    

Η σύγχρονη πρακτική του αθλητισµού, επηρεασµένη από την 
καθηµερινότητα και τις ανθρώπινες αδυναµίες, αποτέλεσε την αιτία ούτως 
ώστε πολλές φορές να αµφισβητηθεί η αξία και η ηθική του. Η ελληνική 
πολιτεία προσπάθησε όλα τα προηγούµενα χρόνια, µε νοµοθετήµατα-
παρεµβάσεις να περάσει το µήνυµα προς την ελληνική κοινωνία, ότι επιθυµεί 
την οριστική πάταξη της βίας στα γήπεδα αλλά όπως αποδεικνύεται εις 
µάτην. Υπάρχουν ήδη ψηφισµένα από την ελληνική Βουλή αθλητικά 
νοµοθετήµατα, που αφορούν τη βία, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, την εισαγωγή 
ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης εντός των αγωνιστικών χώρων, 
την πάταξη του φαινοµένου του παράνοµου στοιχηµατισµού και των 
στηµένων αγώνων. Εν τούτοις, τα πενιχρά αποτελέσµατα καταδεικνύουν την 
έλλειψη διάθεσης ή την αδυναµία για την εφαρµογή των ψηφισµένων 
αθλητικών νοµοθετηµάτων.  

Αρκετά είναι τα φαινόµενα περιστατικών βίας, που λαµβάνουν χώρα σχεδόν 
κάθε εβδοµάδα σε γήπεδα, που φιλοξενούνται αγώνες του ερασιτεχνικού 
ποδοσφαίρου. Μάρτυρες τέτοιων επεισοδίων γίναµε προσφάτως σε γήπεδα 
τόσο της Αθήνας, όσο και της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο συµβαίνει και σε 
γήπεδα της Περιφέρειας, όπου έχουµε θρηνήσει και νεκρούς κατά το 
πρόσφατο παρελθόν. Το µέσο µε το οποίο θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί 
αρχικά το φαινόµενο βίας δεν είναι άλλο από τον αθλητικό νόµο και τις 
τροποποιήσεις του (2725/1999) και συγκριµένα τα άρθρα 41 και επόµενα, 
όπως αντικαταστάθηκαν µε τους νόµους, 3057/2002, 3262/2004, 3472/2006, 
3773/2009, 4049/2012.  



Τα ανωτέρω άρθρα αναφέρονται στην πρόκληση βίας και τη συµµετοχή σε 
επεισόδια εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, σε συνδυασµό βέβαια 
µε τις αντίστοιχες διατάξεις του Ποινικού Νόµου. Επιπλέον πολλές είναι οι 
εξαγγελίες εκ µέρους του Υφυπουργείου Αθλητισµού για την εισαγωγή 
ενώπιον της Βουλής του νέου Αθλητικού νόµου αλλά και τη µετατροπή του 
αδικήµατος της πρόκλησης βίας εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων σε 
έγκληµα ‘’ιδιώνυµο’’, πράγµα που σηµαίνει ότι οι δράστες θα βρίσκονται 
αντιµέτωποι µε µεγαλύτερες ποινές, ενώ τις περισσότερες φορές δεν θα 
απολαµβάνουν και το ευεργέτηµα της αναστολής ποινής, που προβλέπει η 
Ποινική µας Δικονοµία. Παράλληλα σε γήπεδα του ερασιτεχνικού αθλητισµού 
πληµµελής έως ανύπαρκτη είναι η παρουσία αστυνοµικών δυνάµεων καθώς 
και η παρουσία  γιατρού αλλά και ασθενοφόρου, για την άµεση 
αντιµετώπιση περιστατικών βίας αλλά και υγείας, που µπορεί να 
προκύψουν.  

Επειδή τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το σύνολο των αθληµάτων του 
ερασιτεχνικού αθλητισµού αναφορικά µε κρούσµατα βίας είναι πολλά και 
συνεχή,  

Επειδή παρόλες τις εξαγγελίες για το νέο αθλητικό νόµο αλλά και τη 
µετατροπή του αδικήµατος σε ιδιώνυµο, ακόµη δεν έχει γίνει κάτι,  

Ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί: 

- Ποιος ο ακριβής σχεδιασµός της Κυβέρνησης σχετικά µε την εισαγωγή 
του νέου αθλητικού νόµου στη Βουλή και τη µετατροπή του αδικήµατος 
της πρόκλησης βίας και συµµετοχής σε επεισόδια εντός και εκτός 
αγωνιστικών χώρων σε ιδιώνυµο;  

- Ποιες οι ενέργειες της Κυβέρνησης για την επίλυση ζητηµάτων, που 
αφορούν την προστασία του ερασιτεχνικού αθλητισµού και την 
αντιµετώπιση του συνόλου των προβληµάτων, που αθλητές και υγιείς 
φίλαθλοι αντιµετωπίζουν σχεδόν σε κάθε αγωνιστική;  

- Ποιος ο σχεδιασµός των συναρµοδίων Υπουργείων για την 
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των φαινοµένων βίας εντός των 
ελληνικών γηπέδων, πέραν της σύστασης επιπλέον επιτροπών, πέραν 
των ήδη υφισταµένων, που κανείς δεν γνωρίζει αν τους έχουν ανατεθεί 
επαρκώς αρµοδιότητες για την πάταξη του φαινοµένου;     
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