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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 15-04-2021 με αριθμό 6014 Ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Ε. (Μ.) ΣΚΟΥΦΑ, Χ. ΣΠΙΡΤΖΗ, Θ. (Δ.) ΑΥΓΕΡΗ, Σ. ΒΑΡΔΑΚΗ, Κ. ΒΕΤΤΑ,
Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, Ι. ΓΚΙΟΛΑ, Κ. ΖΟΥΡΑΡΙ, Ν. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ, Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ,
Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ, Κ. ΜΑΡΚΟΥ, Κ. ΜΠΑΡΚΑ, Α. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Π. (Γ.) ΠΟΥΛΟΥ,
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗ, Ν. ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΥ, Γ. ΤΣΙΠΡΑ, Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΥ, Ν. ΦΙΛΗ, Θ. ΦΩΤΙΟΥ,
Ρ. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ και Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΥ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των
διαλαμβανόμενων στο υπ’ αριθ. 7017/4/25085-δ’ από 21-04-2021 Έγγραφό μας, επί της με
αριθμό 5203/ 19-03-2021 Ερώτησης, τινών εκ των ερωτώντων Βουλευτών, σας γνωρίζουμε
ότι, προκειμένου να διερευνηθούν ενδελεχώς τα καταγγελλόμενα και να καταλογισθούν -σε
συντρέχουσα περίπτωση- ανάλογες πειθαρχικές ευθύνες, έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια
Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ, παράλληλα,
ενημερώθηκε -για τις δικές της κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες- η Ανεξάρτητη Διοικητική
Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη». Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, σχετική τυγχάνει η από
13-04 τ.ε. Ανακοίνωση του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Κεντρικής Μακεδονίας
(www.astynomia.gr).
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 2725/ 1999 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ - 121) περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού, ως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει, η ευθύνη τήρησης των νόμων, των κανονισμών και των κανόνων
του φίλαθλου πνεύματος, καθώς και η διασφάλιση των συνθηκών της τάξεως πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, συνιστά έργο που πέραν των
αρμόδιων Αρχών και Υπηρεσιών, βαρύνει όλους τους εμπλεκόμενους αθλητικούς Φορείς, οι
οποίοι υποχρεούνται να συμβάλλουν καθένας από την πλευρά του και εντός των ορίων των
αρμοδιοτήτων του, στη διασφάλιση της ομαλής και ακώλυτης διεξαγωγής των αγώνων.
Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 41Δ του ως άνω νόμου προβλέπεται, πλέον
των άλλων, ότι η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις,
εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία διαθέτει
στην περιοχή της δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό. Ωστόσο,
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σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 1 του π.δ. 141/ 1991 (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 58), όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 309/ 2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 209), σε αθλητικές εκδηλώσεις
μικρότερων (ερασιτεχνικών) κατηγοριών, η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας δεν είναι
υποχρεωτική, με εξαίρεση τους αγώνες εκείνους που παρουσιάζουν επικινδυνότητα ή άλλη
ιδιαιτερότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, προς τον σκοπό αντιμετώπισης οιασδήποτε μορφής βίας επ’
αφορμή αθλητικών εκδηλώσεων και λαμβανομένων υπόψη, τόσο των συμπερασμάτων από
την αποτίμηση της αγωνιστικής περιόδου 2019 - 2020, όσο και των νέων δεδομένων στον
χώρο του αθλητισμού ένεκα της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, εκδόθηκε η από
07-08-2020 Διαταγή του Αρχηγείου.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ/τος 14/ 2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 12), ως ισχύει, η
εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθμών
του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει ανατεθεί στην Αστυνομική Ακαδημία.
Συγκεκριμένα:
•

Σε βασικό επίπεδο εκπαίδευσης (Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Αξιωματικών),
καλύπτονται οι τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κοινωνικής και ηθικής
αγωγής, του πνεύματος πειθαρχίας, της νομικής επιστήμης, της γενικής
εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης, της φυσικής αγωγής, του
αθλητισμού, της αυτοάμυνας/ αυτοπροστασίας, καθώς και του χειρισμού των
όπλων.

•

Σε μετεκπαιδευτικό επίπεδο (Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Σχολή
Εθνικής Ασφάλειας), υλοποιείται η επιμόρφωση/ συμπληρωματική εκπαίδευση του
αστυνομικού προσωπικού.

Ενδεικτικά και ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, τη διάρκεια αυτής αλλά και την
εξειδίκευση που λαμβάνει το αστυνομικό προσωπικό, διδάσκονται: α) Ουσιαστικό Ποινικό
Δίκαιο, β) Συνταγματικό Δίκαιο - Ανθρώπινα Δικαιώματα, γ) Εγκληματολογία - Ανακριτική, δ)
Αστυνομικό Δίκαιο, ε) Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή - Δεοντολογία - Δημόσιες Σχέσεις Ο Ρόλος των Σωμάτων Ασφαλείας, στ) Οπλοτεχνική - Σκοποβολή, ΑυτοάμυναΑυτοπροστασία, ζ) Κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα φύλαξης συνόρων, η) Ψυχολογικά Θέματα και
Προσεγγίσεις κ.α..
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