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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Μαρτίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/
106336/5102/900
Διακοπή επ' αόριστο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου του επαγγελματικού πρωταθλήματος SUPER LEAGUE καθώς και των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων
Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας (Super LeagueFootball League), περιόδου 2017-2018 με άμεση ισχύ από 12/03/2018.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
β) Του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/
17-06-1999) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
γ) Του ν. 4326/2015 άρθρο 1 (ΦΕΚ 49/Α/13-05-2015)
«Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον
αθλητισμό και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 27 του ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/
01-04-2016) «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ ...
και άλλες διατάξεις».
ε) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7 Α΄/22-01- 2018).
στ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών ... Ανάπτυξης και Τουρισμού».
ζ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/
434/325/09-03-2018 (ΦΕΚ 852/Β/09-03-2018) απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γεώργιο Βασιλειάδη».
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3. Το αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΡ. ΥΦΥΠ./106312/683/12-03-2018
έγγραφο του Γραφείου Υφυπουργού προς τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας.
4. Το αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΡ. ΥΦΥΠ./106313/684/12-03-2018
έγγραφο του Γραφείου Υφυπουργού προς την Ελληνική
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και το γεγονός ότι η οικεία
Ομοσπονδία δεν απέστειλε γνώμη.
5. Την αριθμ.1755/12/03/2018 Γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας περί εφαρμογής των αναφερομένων στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4326/2015.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Κατά την παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, ο
αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός με αιτιολογημένη
απόφασή του που λαμβάνεται έπειτα από γνώμη της
ΔΕΑΒ και της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, μπορεί
για λόγους δημόσιας τάξης ή δημοσίου συμφέροντος
να αποφασίζει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εκτός των
άλλων, τη διακοπή πρωταθλήματος ή οποιασδήποτε
αθλητικής εκδήλωσης.
Στην προκειμένη περίπτωση κρίνεται ότι συγκεντρώνονται οι ανωτέρω προϋποθέσεις του νόμου, που δικαιολογούν τη λήψη διοικητικών μέτρων, καθόσον
θεωρείται ότι ανακύπτουν σοβαροί λόγοι προστασίας
του δημοσίου συμφέροντος και εγείρονται ζητήματα
πιθανολογούμενης διασάλευσης της δημόσιας τάξης
και ασφάλειας και διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης,
έννομα αγαθά, η προστασία των οποίων άπτεται του
δημοσίου συμφέροντος.
Υπό τις παρούσες συνθήκες και έως την αποκατάσταση της ομαλότητας, παρίσταται λίαν επικίνδυνη η
συνέχιση της διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων πρωταθλήματος και Κυπέλλου 2017-2018, αποφασίζουμε:
Τη διακοπή επ' αόριστο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου του επαγγελματικού πρωταθλήματος SUPER
LEAGUE περιόδου 2017-2018, καθώς και των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου επαγγελματικών ομάδων
Α'και Β' εθνικής κατηγορίας ( SUPER LEAGUE - FOOTBALL
LEAGUE) περιόδου 2017 - 2018, με άμεση ισχύ από
12/03/2018.
Η ως άνω διακοπή κρίθηκε απαραίτητη λόγω της αυξημένης αντιπαλότητας και του εξόχως τεταμένου κλίματος
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όπως διαμορφώθηκε με την εμφάνιση αξιωματούχου
ομάδας και συγκεκριμένα του προέδρου της γηπεδούχου
Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, να οπλοφορεί κατά τη διάρκεια
του αγώνα ο οποίος διεξήχθη την Κυριακή 11/03/2018
στο γήπεδο Τούμπας μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ Π.Α.Ε. ΑΕΚ και που απεικονίζεται στο video της τηλεοπτικής κάλυψης του αγώνα που έχει δημοσιοποιηθεί
στο διαδίκτυο καθώς και τις εμπρηστικές δηλώσεις των
αξιωματούχων κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο
και ιδίως κατά τις τελευταίες αγωνιστικές.

Τεύχος Β’ 868/12.03.2018

Το γεγονός αυτό, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για
τη δημόσια τάξη και ασφάλεια καθόσον πιθανολογείται
ότι η παραμικρή αφορμή μπορεί να πυροδοτήσει εκτεταμένες βίαιες συμπεριφορές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
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