
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου για*την «κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμ
βασης για τη βία των θεατών και της ανάρμοστης συμ-
περιφοοάς στις αθλητικές συναντήσεις και ιδιαίτερα στους
ποδοσφαιρικούς αγώνες».

Προς τη Βουλή των Ελλήτωγ

Με την υπό κύρωση σύμβαση «για τη βία των θεατών 
και την ανάρμοστη συμπεριφορά στις αθλητικές συναντή
σεις και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες» η οποία 
καταρτίστηκε στους κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και υπογράφηκε μεταξύ άλλων και από τη χώρα μας, λαμ- 
βάνεται πρόνοια και αντιμετωπίζεται ένα σοβαρό κοινωνικό 
φαινόμενο, η βία στους αθλητικούς χώρους.

Είναι αναγκαία λόγω του διεθνούς χαρακτήρα πολλών 
αθλητικών συναντήσεων και της συχνότητας τέλεσης εκδη
λώσεων η προσέγγιση των κρατών και ο συντονισμός των 
διαφόρων υπηρεσιών τους με βάση την κοινή σωρευμένη 
εμπειρία για την πληρέστερη αντιμετώπιση του αντικοι
νωνικού αυτού φαινομένου της βίας.

Σκοπός της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 1 είναι τα 
συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν τ’ απαραίτητα μέτρα για 
να εμποδίσουν και ελέγξουν τη βία και την ανάρμοστη συ
μπεριφορά των θεατών κύρια σε ποδοσφαιρικούς αγώνες αλ
λά και άλλα αθλήματα και αθλητικές συναντήσεις, όπου 
υπάρχει φόβος βίας. Τα μέρη θα συντονίσουν τη πολιτική 
τους-και τις ενέργειές τους κατά της βίας (άρθρο 2).

Το άρθρο 3 προβλέπει την υποχρέωση των μερών να εξα
σφαλίσουν τη λήψη και την εφαρμογή μέτρων σχεδιασμένων 
να εμποδίσουν και να ελέγξουν τη βία και την ανάρμοστη 
συμπεριφορά των θεατών με κύριότερο μέτρο την υιοθέ
τηση και εφαρμογή νομοθεσίας που να προβλέπει κατάλ
ληλες ποινές για τους ένοχους αδικημάτων σχετικών με 
τη βία.- Επίσης, τα μέρη αναλαμβάνουν να ενθαρρύνουν τη 
σωστή διοργάνωση και καλή συμπεριφορά οργανωμένων 
συλλόγων οπαδών των ομάδων καθώς και τη συνεργασία 
με οργανισμούς ταξιδίων, ώστε ακόμη και να εμποδίσουν 
ενδεχόμενους ταραχοποιούς να ταξιδέψουν για να παρα
κολουθήσουν αγώνες.

. Στη συνέχεια το άρθρο ο προβλέπει μια σειρά από μέτρα 
στα στάδια που πρέπει να λάβουν οι αθλητικές οργανώσεις 
και ομάδες, μαζί με τους ιδιοκτήτες των σταδίων και τις 
δημόσιες αρχές σε περίπτωση που απελούνται ξεσπάσματα 
βίας ή ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους των θεατών 
με σκοπό τη πρόληψή τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα μέτρα αυτά που 
προτείνονται στη σύμβαση όπως : διαχωρισμός των οπαδών, 
αντιπάλων ομάδων με ειδικά διαχωριστικά, ασφαλής σχε- 
διασμός σταδίων, έλεγχος στη πώληση εισ.τηρίων απαγό
ρευση εισόδου στα γήπεδα σεσημασμένων ή πιθανών ταρα
χοποιό»/, απαγόρευση . εισαγωγής αλκοολούχων ποτών από 
θεατές μέσα στα στάδια, έλεγχος των θεατών, ώστε να 
εξασφαλίζονται ότι δε φέρουν στα στάδια αντικείμενα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πράξεις βίας κ.λπ.

Τέλος στη τελευταία του παράγραφο το άρθρο 3 επιβάλλει 
κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα για - την πντιμετότππτη 
της βίας, κύρια προωθώντας το αθλητικό ιδεώδες με εκπαι
δευτικές . εκστρατείες και ενισχύοντας την έννοια της ευ- 
γενούς άμιλλας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων ανθροιπων.

Το.άρθρο 4 ρυθμίζει τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των 
αθλητικών .αρχών των συμβαλλόμενων μερών. Συγκεκρι
μένα, εν όψει διεθνών αγώνων ή τουρνουά τα ενδιαφερόμενα 
μέρη πρέπει να προσδιορίσουν τους αγώνες εκείνους που 
είναι επίφοβοι για κρούσματα βίας, να κανονίσουν συσκέ
ψεις μεταξύ των ενδιαφερομένων, καθώς και να λάβουν τα

απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις. Το άρθρο Γ> προβλέπει 
για τον εντοπισμό και τη μεταχείριση των Οεατάιν που 
διαπράττουν πράξεις βίας πάντοτε όμως σύμφωνα. με Τ1(. 
υφιστάμενες νόμιμες διαδικασίες, την αρχή της ανεξα0ΤΤ, 
σίας της δικαιοσύνης, καθώς και τις εφαρμοστέες διεθνε! 
συμφωνίες. Τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με ^ ^ 
θρο 6 αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργασθούν και 
να λάβουν επιπρόσθετα μέτρα όσον αφορά τον ασΦαλ' 
σχεδίασμά των σταδίων, με σκοπό την ασφάλεια των 0- 
ατών και τη πρόληψη της βίας μεταξύ τουε.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της σύμβαο Γ(, 
αυτής, κάθε συμβαλλόμενη χώρα πρέπει να στέλνει στο 
Γεν. Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης όλες τιr 
σχετικές πληροφορίες που αφορούν νομοθετικά μέτρα jtoi; 
πήρε με σκοπό να συμπλεύσει με τους όρους της Σύμ
βασης (άρθρο 7).

Οι διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 προβλέπουν τ·„ 
σύσταση μιας Διαρκούς Επιτροπής (STANDING COM- 
ΜΙΤΕΕ), η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο τη- 
εφαρμογής της υπό κύρωση Σύμβασης. Η Επιτροπή αυτά 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των συμβαλλόμενων nt. 
ρών, συγκαλείται από το Γενικό Γραμματέα του Συμβυυ 
λίου της Ευρώπης σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά δε 
από κάθε συνέλευση στέλνει στην Επιτροπή Υπουργούν του 
Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορά για τις εργασίες Τη- 
και για τη λειτουργικότητα της Σύμβασης.

Το άρθρο 11 ρυθμίζει τη διαδικασία τροποποίησης δια
τάξεων της Σύμβασης.

Τροποποιήσεις είναι δυνατόν να προταθούν από κάθ- 
συμβαλλόμενο μέρος, την Επιτροπή Τπουργών κα0ά>ς χαι 
από τη Διαρκή Επιτροπή, εξετάζονται και εγκρίνονται a-/ 
την Επιτροπή των Υπουργών και στη συνέχεια αποστέλ- 
λονται προς τα μέρη για αποδοχή.

Τέλος, τα άρθρα 12-17 αναφέρονται στις τελικές δια
τάξεις της Σύμβασης και ρυθμίζουν θέματα υπογραφή- 
κύρωσης, προσ/ούρησης και ισχύος της Σύμβασης αυτή-'
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΌΜΟΤ

Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη βία των ()t. 
. ατών και την ανάρμοστη συμπεριφορά στις αθλητικές 
. συναντήσεις και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρικούς αγιόνςς.

Άρθρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισ/υ που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος η «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη 
βία των θεατών και την ανάρμοστη συμττεριφοςά στις αθλη
τικές συναντήσεις και ιδιαίτερα στους τοοοσ^αιρικυός α- 
γώνες», που υπογράφτηκε στο Στρασβούργο στις Η).8.ΚΓι, 
της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική και αγ
γλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει <.,ς
εξή: :


