
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ 
 
 
Θέμα:  Προηάζεις ηης Δ.Π.Ο. για μια ζύγτρονη ανηιμεηώπιζη ηης βίας ζηα 
ποδοζθαιρικά γήπεδα 
 
 
Η Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία θσδηθνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 
πξνέθπςαλ ηόζν από ηελ κειέηε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βίαο ζηα 
πνδνζθαηξηθά γήπεδα ηεο Διιάδαο όζν θαη από ηελ πινύζηα δηεζλή εκπεηξία 
θαηέιεμε ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηηο νπνίεο 
θαη παξνπζηάδεη. 
 
Μια νέα θιλοζοθία 
 
Η ζεκεξηλή «ηάμε πξαγκάησλ», πνπ «ζεσξεηηθά» ηζρύεη, πξνθξίλεη, ζε όιεο ζρεδόλ 
ηηο πεξηπηώζεηο, σο θύξηα βάζε αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ βίαο , είηε «ηνλ 
δηαρσξηζκό ησλ ζηξαηώλ», είηε ηε κε κεηαθίλεζε ησλ νπαδώλ ηεο κηαο νκάδαο ζηελ 
έδξα ηεο άιιεο.  
 
Η ινγηθή απηή επηρεηξεί λα κεηαθέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο αζθάιεηαο ζηελ 
Αζηπλνκία, ε νπνία έρεη εθνδηαζηεί κε ππέξκεηξεο επζύλεο θαη εμνπζίεο ηελ ώξα πνπ 
είλαη ηζηνξηθά απνδεδεηγκέλε  ε αδπλακία ηεο, ζε κεγάιν βαζκό, λα επηιύζεη ην 
πξόβιεκα.  
 
Οη «λεθξέο δώλεο», νη απαγνξεύζεηο κεηαθηλήζεσλ νπαδώλ ζε εθηόο έδξαο αγώλεο, 
νη αηέξκνλεο «ζπζθέςεηο αζθαιείαο» δελ είλαη ηίπνηε άιιν από ηελ πινπνίεζε ζηελ 
πξάμε κηαο νπηηθήο, πνπ ζέιεη, πάζε ζπζία, λα πεξηνξίζεη ηα θαηλόκελα βίαο ζηα 
γήπεδα «λεθξώλνληαο ηηο εμέδξεο». 
 
Η απνδνηηθόηεηα ηεο ινγηθήο απηήο είλαη απνδεδεηγκέλα κεδεληθή, θαζώο ην κόλν 
ηειηθά πνπ έρεη πεηύρεη είλαη λα κεηαθέξεη ην πεδίν ζύγθξνπζεο από ηνπο 
αληίπαινπο ζηξαηνύο ζε αθξαίεο επηζέζεηο ελαληίνλ ηεο Αζηπλνκίαο ή, ην ρεηξόηεξν, 
ελαληίνλ ηεο αληίπαιεο νκάδαο. 
 
Σε αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ ινγηθή ε Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία 
πξνθξίλεη σο αθεηεξηαθή βάζε αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κηα λέα θηινζνθία 
πνπ εδξάδεηαη ζηηο εμήο παξακέηξνπο: 
 
α. Τν πνδόζθαηξν δελ δεκηνπξγεί βία. Τν παηρλίδη θαη νη πξσηαγσληζηέο ηνπ δελ 
ππήξμαλ πνηέ, ζρεδόλ, ππεύζπλνη γηα ηελ δεκηνπξγία επεηζνδίσλ βίαο ζηα γήπεδα. 
Σε όιεο, ζρεδόλ, ηηο πεξηπηώζεηο εθδήισζεο γεγνλόησλ βίαο νη αηηίεο βξίζθνληαη 
εθηόο γεπέδνπ. 
 



 

β. Οπζηαζηηθόο παξάγνληαο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε επάλνδνο ησλ 
θηιάζισλ ζηα γήπεδα. 
 
γ. Βαζηθό κέγεζνο ζε όιεο ηηο πνιηηηθέο αληηκεηώπηζεο ηεο βίαο είλαη ν «θίιαζινο-
πειάηεο», πνπ θαηαλαιώλεη θαη απαηηεί «πςειό επίπεδν ππεξεζηώλ, αζθάιεηα θαη 
άλεζε». 
 
Απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζεη, ζην ζύλνιό ηεο, ε λέα θηινζνθία 
είλαη: 
 

i. Η θαηαζθεπή λέσλ ή αλαθαηαζθεπή παιηώλ γεπέδσλ πνπ ζα απνπλένπλ 
άλεζε, αζθάιεηα θαη πνιηηηζκό θαη ζα νδεγνύλ ηνπο ζεαηέο ζε ζπγθεθξηκέλεο 
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

 
ii. Η πιήξεο κεηαθνξά ηνπ ζπλόινπ ηεο επζύλεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ νκάδσλ, 

ησλ παξαγόλησλ θαη ησλ ζεαηώλ ζηνπο πνδνζθαηξηθνύο αγώλεο ζηα γήπεδα 
από ηελ Αζηπλνκία ζηηο ίδηεο ηηο ΠΑΔ/ ζσκαηεία. 

 
iii. Η κεηαθνξά ηνπ θέληξνπ βάξνπο από ηνλ γεληθεπκέλν (θαη ήδε εμαηξεηηθά 

ζθιεξό) πεηζαξρηθό έιεγρν ησλ ΠΑΔ/ζσκαηείσλ ζηε ζύιιεςε θαη ζηελ 
άκεζε θαηαδίθε ησλ θπζηθώλ απηνπξγώλ. 

 
iv. Ο εθζπγρξνληζκόο πνπ πιαηζίνπ ίδξπζεο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

Σπλδέζκσλ Οπαδώλ κε άκεζε εκπινθή ησλ Π.Α.Δ. ζηηο δηαδηθαζίεο 
λνκηκνπνίεζεο. 

 
v. Η επηθαηξνπνίεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηεο 

Γηθαηνζύλεο ζε δεηήκαηα αζιεηηθήο βίαο ζηα πξόηππα ησλ αλεπηπγκέλσλ 
αζιεηηθά ρσξώλ ηεο Δπξώπεο. 

 
Αζησνομία 

1) Ιδξύεηαη, κε απνθιεηζηηθή αλαθνξά ζηνλ ίδην ηνλ Υπνπξγό ή ζηνλ Γ.Γ. ηνπ 
Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, «Δηδηθό Γξαθείν/Γηεύζπλζε Αληηκεηώπηζεο 
ηεο Αζιεηηθήο Βίαο» κε παλειιαδηθή ζηειέρσζε θαη απνθαζηζηηθέο αξκνδηόηεηεο 
γηα εγρώξηνπο θαη δηεζλείο αγώλεο. 

 
2) Μέζσ ηνπ Γξαθείνπ δηνξίδεηαη Υπεύζπλνο Αμησκαηηθόο γηα θάζε Π.Α.Δ. (θαη ηνπο 

πηζηνπνηεκέλνπο από απηή Σπλδέζκνπο Οπαδώλ ηεο) πνπ έρεη ηελ επζύλε -ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Υπεύζπλν Αζθαιείαο ηεο Π.Α.Δ.- γηα όια ηα κέηξα ηάμεο, 
κεηέρεη ζηηο ζπζθέςεηο, απνθαζίδεη γηα ηηο ηειηθέο ξπζκίζεηο θαη ρεηξίδεηαη ην 
θιεηζηό θύθισκα ηειεόξαζεο. 

 
3) Πεξηνξίδεηαη, κέρξηο εμαθαλίζεσο, θάζε αξκνδηόηεηα Τνπηθώλ ή Πεξηθεξεηαθώλ 

Αζηπλνκηθώλ Γηεπζπληώλ θαη Γηνηθεηώλ ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 
κέηξσλ αζθαιείαο. 

 
4) Αιιάδεη ν ζεκεξηλόο αλεδαθηθόο, θνζηνβόξνο θαη αλαρξνληζηηθόο ζρεδηαζκόο 

«κέηξσλ ηάμεο» γηα ηνπο αγώλεο κε ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:  
i) Τεξκαηίδεηαη ε παξνπζία ηεο Αζηπλνκίαο ζηα γήπεδα κε έμνδα ηνπ 

θξάηνπο.  
ii) β. Μεηώλεηαη ζην 2% (ή, θαιύηεξα,  θαηαξγείηαη) ε παξαθξάηεζε 10% από 

ηα ηειενπηηθά ζπκβόιαηα ησλ ΠΑΔ θαη ησλ Οκνζπνλδηώλ.  
iii) Οη Π.Α.Δ. αλαιακβάλνπλ νη ίδηεο ηε κηζζνδνζία (αλά αγώλα) ησλ 

αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη θαη ηηο νπνίεο 
δεηνύλ, αξηζκεηηθά θαη εγγξάθσο, από ην Υπνπξγείν ή ηελ νηθεία 



 

Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε, γηα θάζε αγώλα μερσξηζηά κε ηηκνιόγην πνπ 
απνθαζίδεη ην Υπνπξγείν.  

iv) Οη αζηπλνκηθνί πνπ κε ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο βξίζθνληαη ζηα 
γήπεδα είλαη θαιά πιεξσκέλνη, ρσξίο θαλέλα θόζηνο γηα ην θξάηνο ζε 
ζπλζήθεο κάιηζηα πεξηνξηζηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη έρνπλ 
ζεκαληηθό θίλεηξν.  

v) Δμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο, εηδηθά γηα ηα γήπεδα, εθπαηδεπκέλσλ 
ζθύισλ θαη έθηππεο αζηπλνκίαο. 

 
5) Τν Υπνπξγείν πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Π.Ο., πξνρσξά, 

κε ηε ζπκκεηνρή ζηα έμνδα θαη ηεο Οκνζπνλδίαο, ζηελ εθπαίδεπζε – 
πηζηνπνίεζε ηόζν ησλ Αμησκαηηθώλ ηνπ Γξαθείνπ Αληηκεηώπηζεο Αζιεηηθήο Βίαο 
όζν θαη ησλ Αμησκαηηθώλ θαη αζηπλνκηθώλ πνπ επηζπκνύλ λα αλαιακβάλνπλ 
ππεξεζία ζηα γήπεδα κε ζηόρν ηελ εμεηδίθεπζε κε ηε κεηαθνξά εκπεηξίαο από 
άιιεο ρώξεο (θπξίσο από ηελ Αγγιία ή Γεξκαλία). 

 
6) Η Αζηπλνκία αλαιακβάλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Π.Α.Δ. ηνλ έιεγρν όισλ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ησλ νπαδώλ κε βάζε ηνλ ζρεηηθό Κώδηθα Σπκπεξηθνξάο Οπαδώλ. 
 

Πειθαρτικός Κώδικας 
1) Αλαζεσξνύληαη νη δηαηάμεηο επηβνιήο πνηλώλ γηα ζέκαηα εθδειώζεσλ βίαο ώζηε 

λα θαηαζηνύλ αθόκε ζθιεξόηεξεο. 
 
2) «Λύλεηαη» άκεζα ην ζέκα κε ηηο θσηνβνιίδεο, θαπλνγόλα θ.ι.π. κε ζρεηηθή 

δηάηαμε πνπ ζα απαγνξεύεη πιήξσο ηελ εηζαγσγή θαη εκθάληζή ηνπο ζην 
γήπεδν. Σθιεξέο, πξννδεπηηθέο πνηλέο (θαη δηαθνπή αγώλα) αλ μεπεξαζηεί έλαο 
ειάρηζηνο αξηζκόο ζηελ εμέδξα. Άκεζε δηαθνπή αλ πέζεη έζησ θαη κία ζηνλ 
αγσληζηηθό ρώξν. 

 
3) Άκεζε δηαθνπή αγώλα ή κε έλαξμε αλ, έζησ θαη έλαο ζεαηήο εηζέιζεη ζηνλ 

αγσληζηηθό ρώξν (ή ζην ηαξηάλ) από ηελ ώξα άθημεο ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο 
ζην γήπεδν, ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαη απζηεξέο πνηλέο ζε πεξίπησζε 
αλάινγεο, εηζόδνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα θαη πξηλ ηελ 
αλαρώξεζε ηεο θηινμελνύκελεο νκάδαο. 

 
4) Δλνπνίεζε ησλ πεηζαξρηθώλ επηηξνπώλ ππό ηελ ΔΠΟ ζε κηα γηα νιόθιεξν ην 

επαγγεικαηηθό πνδόζθαηξν, ώζηε λα επηβάιινληαη πνηλέο κε εληαία ινγηθή. 
 
5) Σύλδεζε ησλ γεγνλόησλ βίαο κε ηελ αδεηνδόηεζε ησλ νκάδσλ. Πνηλή κε 

αδεηνδόηεζεο γηα θαηλόκελα βίαο. 
 

6) Γηπιαζηαζκόο πνηλώλ ζε πεξίπησζε πξώηεο ππνηξνπήο εθδειώζεσλ βίαο θαη 
ππνβηβαζκόο νκάδαο ζηελ δεύηεξε ππνηξνπή. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
ππνηξνπήο νξίδεηαη ζηα ηξία ρξόληα. 

 
Ιδιωηικές Δηαιρείες Παροτής Τπηρεζιών Αζθαλείας 

1) Η αζηπλόκεπζε ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ησλ γεπέδσλ αλαηίζεηαη απνθιεηζηηθά 
ζηηο ίδηεο ηηο Π.Α.Δ., κέζσ πηζηνπνηεκέλσλ  θαη από ηελ Δ.Π.Ο. Ιδησηηθώλ 
Δηαηξεηώλ Παξνρήο Υπεξεζηώλ Αζθαιείαο. Οη «θξνληηζηέο αζθαιείαο» 
δηαζέηνπλ άδεηα ηνπ θξάηνπο θαη εθνδηάδνληαη ζεζκηθά κε απμεκέλεο 
αξκνδηόηεηεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε επρέξεηα λα πξαγκαηνπνηνύλ ζσκαηηθνύο 
ειέγρνπο ρσξίο πεξηνξηζκό, λα απαγνξεύνπλ ηελ είζνδν ζε άηνκα πνπ θξίλνληαη 
επηθίλδπλα γηα ηελ πξόθιεζε επεηζνδίσλ ή βξίζθνληαη ππό ηελ επήξεηα νπζηώλ ή 
νηλνπλεύκαηνο θαη λα ζπιιακβάλνπλ θάζε παξαβάηε, ώζηε ζηε ζπλέρεηα απηόο 
λα παξαδίδεηαη ζηελ Αζηπλνκία γηα ηα πεξαηηέξσ. 



 

 
2) Κακία Ιδησηηθή Δηαηξεία Παξνρήο Υπεξεζηώλ Αζθαιείαο θαη ην πξνζσπηθό ηεο 

πνπ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλε, γηα ην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ, από ηελ Δ.Π.Ο. 
θαη δελ έρεη εθνδηαζηεί ην πξνζσπηθό ηεο κε ηελ Δηδηθή Ταπηόηεηα Πηζηνπνίεζεο 
δελ κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε Π.Α.Δ. – Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην πξνζσπηθό 
ηεο Π.Α.Δ. πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηνλ ίδην ξόιν. 

 
3) Η εθπαίδεπζε-πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Δηαηξεηώλ θαη ησλ Π.Α.Δ. έρεη 

εηήζηα ηζρύ θαη αλαλεώλεηαη θάζε ρξόλν (όπσο θαη ε Δηδηθή Ταπηόηεηα) κε 
επζύλε ηεο Δ.Π.Ο.. 

 
4) Σηηο Δηαηξείεο θαη ην πξνζσπηθό ηνπο επηβάιινληαη, από ηελ Πνιηηεία, ζε 

πεξηπηώζεηο πιεκκεινύο άζθεζεο θαζεθόλησλ ζπγθεθξηκέλεο πνηλέο πνπ 
θηάλνπλ έσο ηελ αθαίξεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ή ηεο Δηδηθήο Ταπηόηεηαο. 

 
5) Οη δύν επαγγεικαηηθέο Λίγθεο πξνσζνύλ ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ηεο ηδησηηθήο 

αζθάιεηαο ζηα γήπεδα κε δηαγσληζκό γηα ηελ αλάδεημε κηαο ή δύν εηαηξεηώλ πνπ 
ζα αλαιάβνπλ ην ζύλνιν ησλ γεπέδσλ. 

 
Γικαζηική Ανηιμεηώπιζη 

1) Οη ζπιιακβαλόκελνη από ηελ Αζηπλνκία (κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν θαη κε ηε 
ρξήζε νπνηνπδήπνηε πξόζθνξνπ κέζνπ) νδεγνύληαη ζην δηθαζηήξην κε ηε 
δηαδηθαζία ηνπ απηνθώξνπ θαη νη πνηλέο (ζσθξνληζκνύ θαη όρη εμόλησζεο) πνπ 
ηνπο επηβάιινληαη είλαη ρσξίο δηθαίσκα αλαζηνιήο ή κεηαηξνπήο. 

 
2) Οη ζπιιακβαλόκελνη δηθαηνύληαη κηαο κόλν ηξηήκεξεο αλαβνιήο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ε ππόζεζή ηνπο εθδηθάδεηαη άκεζα. 
 
3) Δμεηάδεηαη ε άκεζε επαλαθνξά ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηνπ αδηθήκαηνο σο 

«ηδηώλπκνπ». 
 
4) Τξνπνπνηείηαη ην θαζεζηώο ηνπ «αζηπλνκηθνύ – κάξηπξα» γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπο θαη ελεξγνπνηείηαη ε «καξηπξία» ηνπ βίληεν θαη ησλ αλδξώλ ηεο Δηαηξείαο 
Ιδησηηθήο Αζθάιεηαο. 

 
5) Δμεηάδεηαη, εηδηθά γηα αδηθήκαηα ζην γήπεδν, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαζεζηώηνο 

«αλειίθσλ» (κείσζε ηνπ ειηθηαθνύ νξίνπ). 
 
6) Οη επηβιεζείζεο πνηλέο ζπλδπάδνληαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή δεκνζηόηεηα κέζσ 

πιεξσκέλσλ θαηαρσξήζεσλ ζηα γήπεδα κε έμνδα ηεο δηνξγαλώηξηαο αξρήο. 
 

Ηλεκηρονικό Διζιηήριο 
1) Γεληθεύεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζε όια ηα γήπεδα κε επζύλε ηεο θάζε Π.Α.Δ. θαη ηελ 

άκεζε πινπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ (ρξήζε γεπέδνπ, ηνπξληθέ, 
ειεθηξνληθή αθύξσζε, ελεξγνπνίεζε άιισλ αθπξώζεσλ θιπ.). Η δηαδηθαζία ηνπ 
ζρεηηθνύ δηαγσληζκνύ πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο νινθιεξσκέλσλ 
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνύ εηζηηεξίνπ απνηειεί ππόζεζε ησλ ΠΑΔ κε 
ηελ απαξαίηεηε επηζήκαλζε ηεο πξόηεξεο επίιπζεο όισλ ησλ εθθξεκώλ 
ζεκάησλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ησλ γεπέδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, κέζσ 
ππνγξαθήο ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο ηδηνθηήηεο.  

 
2) Απαγνξεύεηαη ξεηώο ε κεηαπώιεζε ή δηάζεζε ηνπ ζε άιιν άηνκν από ην λόκηκν 

θάηνρό ηνπ. Σε αλάινγε πεξίπησζε ε επζύλε βαξαίλεη απνθιεηζηηθά ην λόκηκν 
θάηνρν. 

 



 

3) Γηαηίζεληαη «έλα γηα θάζε ζεαηή» κε πιήξε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη 
αθνξά απνθιεηζηηθά ζε θαζήκελνπο ζεαηέο. 

 
4) Η βάζε δεδνκέλσλ θάζε πεξηόδνπ, κε όιεο ηηο πηζαλέο αιιαγέο, δηαβηβάδεηαη 

άκεζα ζηελ Αζηπλνκία. 
 

Άδειες Καηαλληλόηηηας Γηπέδων/ Άδειες ηέλεζης αγώνων 
1) Αιιάδεη άκεζα, κε βάζε ηνλ Καλνληζκό ηεο Δ.Π.Ο., ην ζεκεξηλό αλεδαθηθό ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαζεζηώο. 
 
2) Καηεγνξηνπνηνύληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο (Super League, Football League, Γ΄ 

Δζληθή, Τνπηθά πξσηαζιήκαηα) όια ηα γήπεδα ηεο ρώξαο. Η Δ.Π.Ο. ζα αλαιάβεη 
ηε δηακόξθσζε ησλ ειάρηζησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία. 

 
3) Με βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γεπέδσλ πξνβιέπεηαη θαη αλάινγε ζύλζεζε 

ησλ Δπηηξνπώλ Αδεηνδόηεζεο, πνπ πιένλ πξέπεη λα πεξάζνπλ από ηελ 
Πεξηθέξεηα ζηνπο λένπο Γήκνπο πνπ δεκηνύξγεζε ν «Καιιηθξάηεο». 

 
4) Η επζύλε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδόηεζεο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνπο ηδηνθηήηεο. 

Όπνπ ηδηνθηήηεο είλαη Ο.Τ.Α. ην γήπεδν αδεηνδνηείηαη από ηνλ Γήκν ζε ζέκαηα 
νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη βεβαίσζεο ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη από ηελ Ππξνζβεζηηθή 
Υπεξεζία ζε ζέκαηα ππξαζθάιεηαο. Γηα όιεο ηηο ππόινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 
αδεηνδνηείηαη από ηελ Γηνξγαλώηξηα κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνύ 
Γεπέδσλ θαη Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Αγώλσλ θαη ηελ ζρεηηθή 
θαηεγνξηνπνίεζε. 

 
5) Δθδίδεηαη λέα Κ.Υ.Α. γηα ηελ αδεηνδόηεζε ησλ γεπέδσλ κε βάζε ηηο παξαπάλσ 

πξνϋπνζέζεηο. 
 
6) Οη άδεηα δηεμαγσγήο (ηέιεζεο) αγώλσλ κεηαθέξεηαη ζηηο Οκνζπνλδίεο ή ζηηο 

εμνπζηνδνηεκέλεο από απηέο δηνξγαλώηξηεο αξρέο. 
 
 

ΚΩΓΙΚΑ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΟΠΑΓΩΝ 
 
Ο Κώδηθαο Σπκπεξηθνξάο ζα απνηειεί έλα πιαίζην θαλόλσλ, ε ηήξεζε ησλ νπνίσλ 
ζα είλαη ππνρξεσηηθή γηα όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θαη ζα ξπζκίδεη ξεηά ηα πιαίζηα 
ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπο κέζα θαη έμσ από ηα γήπεδα.  
 
Δηδηθόηεξα γηα ηνπο Σπλδέζκνπο Οπαδώλ ε κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ ηνπ Κώδηθα ζα 
επηθέξεη αλάινγεο επηπηώζεηο, ζαθώο πξνβιεπόκελεο, πνπ κπνξνύλ λα θηάλνπλ 
σο ηε δηάιπζε ηνπ Σπλδέζκνπ. 
 

Περιετόμενα Κώδικα 
Ίδρσζη-Οργάνωζη-Λειηοσργία-Αναγνώριζη 

 Η δηαδηθαζία, νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο  ίδξπζεο, νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο Σπλδέζκνπ Οξγαλσκέλσλ Οπαδώλ πεξηιακβάλνληαη ζε εηδηθή 
λνκνζεηηθή δηάηαμε. 

 Δθζπγρξνλίδεηαη ην ζεζκηθό πιαίζην θαη νη δηαδηθαζίεο επίζεκεο 
ππνρξεσηηθήο αλαγλώξηζεο/πηζηνπνίεζεο ησλ Σπλδέζκσλ από ηηο Π.Α.Δ. 
(αζιεηηθή αλαγλώξηζε) θαη ζηε ζπλέρεηα από ην Πξσηνδηθείν (αζηηθή 
αλαγλώξηζε). Φσξίο ηελ αζιεηηθή αλαγλώξηζε δελ ππάξρεη αζηηθή 
αλαγλώξηζε.  

 Καλείο δελ κπνξεί λα γίλεη κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ αλ δελ θαηαζέζεη ιεπθό 
πνηληθό κεηξών. 



 

 Καζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε έθδνζε νλνκαζηηθήο «Κάξηαο Μέινπο ηνπ 
Σπλδέζκνπ» θαη ν νξηζκόο «Υπεύζπλνπ Αζθαιείαο» ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ 
Σπλδέζκνπ. 

 Η βάζε δεδνκέλσλ ησλ επίζεκσλ κειώλ, ηεο ζύλζεζεο ηνπ Γ.Σ. θαη θάζε 
άιινπ αμησκαηνύρνπ θάζε Σπλδέζκνπ δηαβηβάδεηαη άκεζα ζηε δηνξγαλώηξηα 
θαη ζηελ Αζηπλνκία, όπσο θαη νη ζρεηηθέο αιιαγέο. 

 Οη Π.Α.Δ. νξίδνπλ ππνρξεσηηθά Υπεύζπλν (θαη Βνεζνύο) Αζθαιείαο θαη 
Υπεύζπλν Αλαγλσξηζκέλσλ Σπλδέζκσλ. Τα πξνζόληα ηνπο πεξηγξάθνληαη 
ζηνλ Καλνληζκό Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Αγώλσλ. 

 Η πνιηηηθή δηάζεζεο ησλ εηζηηεξίσλ από ηηο ΠΑΔ ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο 
Σπλδέζκνπο Οπαδώλ είλαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκό ηνπο θαη 
θαηαηίζεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δηνξγαλώζεσλ ζηελ δηνξγαλώηξηα θαη ζηελ 
Οκνζπνλδία. 

 
Διζιηήρια: Ποζοζηό-Γιάθεζη-Γιανομή 

 Πνζνζηό έσο 5% επί ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ γεπέδνπ γηα ηνπο εθηόο έδξαο 
αγώλεο.  

 Ολνκαζηηθό εηζηηήξην γηα όινπο ηνπο κεηαθηλνύκελνπο.  
 Γηάζεζε ζέζεσλ ζε εηδηθό, δηαθξηηηθά πεξηθξαγκέλν, ρώξν ηνπ γεπέδνπ κε 

επζύλε ηεο γεπεδνύρνπ ΠΑΔ.  
 Δλεκέξσζε ηνπ κεηαθηλνύκελνπ Σπλδέζκνπ γηα ηηο ζέζεηο θαη ηηο ζεηξέο όισλ 

ησλ εηζηηεξίσλ. 
 

Μεηακινήζεις 
Οξγαλσκέλεο κε ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: 
 Μόλν γηα ηνπο θαηόρνπο εηζηηεξίσλ ηνπ αγώλα θαη κόλν ηελ εκέξα ηνπ 

αγώλα- Γξνκνιόγην θαη ζηάζεηο θαζνξηζκέλα από πξηλ ζε ζπλεξγαζία 
Π.Α.Δ., Σπλδέζκνπ θαη Αζηπλνκίαο.   

 Λίζηα επηβαηώλ, κε βάζε ηελ αζηπλνκηθή απηόηεηα θαη ηελ Κάξηα Μέινπο 
Σπλδέζκνπ, γηα θάζε έλα κέζν κεηαθίλεζεο (ιεσθνξεία θιπ.) θαη ηα 
δηαθξηηηθά ησλ κέζσλ κεηαθίλεζεο (αξηζκνί θπθινθνξίαο ιεσθνξείσλ θιπ.) 
ζηε δηάζεζε ηεο  Αζηπλνκίαο ηεο έδξαο ηεο ΠΑΔ, ηεο θηινμελνύζαο ΠΑΔ θαη 
ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Δλώζεσλ (ηεο ΔΠΟ γηα ηνπο αγώλεο Κππέιινπ) από 
πξηλ.  

 Ολνκαηεπώλπκν ππεπζύλσλ θαη νδεγώλ κέζσλ κεηαθίλεζεο ζηελ 
Αζηπλνκία. Σε θάζε κέζν κεηαθίλεζεο ππνρξεσηηθή παξνπζία «Υπεύζπλνπ 
Αζθαιείαο» ηνπ Σπλδέζκνπ.  

 Από ην νξηζκέλν ζεκείν αλαρώξεζεο γηα ην  γήπεδν θαη ακέζσο κεηά ηε 
ιήμε ηνπ αγώλα ε επηζηξνθή.  

 Πιήξεο έιεγρνο ηεο θίλεζεο ζηε δηαδξνκή κε αζηπλνκηθή ζπλνδεία θαη κέζσ 
θακεξώλ αζθαιείαο.  

 Πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν ζπλάληεζεο όισλ ησλ νρεκάησλ πξηλ ηελ είζνδν 
ζην γήπεδν. 

 
Δίζοδος ζηο γήπεδο 

 Πξώηνο, πιήξεο (θαη γηα ηελ θαηνρή εηζηηεξίνπ ηνπ αγώλα) έιεγρνο από 
Αζηπλνκία καθξηά από ην γήπεδν.  

 Γεύηεξνο από ηδησηηθή αζθάιεηα ζηελ εμσηεξηθή πεξίθξαμε ηνπ γεπέδνπ κε 
ηελ επίδεημε εηζηηεξίνπ θαη Κάξηαο Μέινπο Σπλδέζκνπ.  

 Τξίηνο (αλ είλαη ηερληθά εθηθηόο) από ηδησηηθή αζθάιεηα ζηηο ζύξεο εηζόδνπ 
ζην γήπεδν.  

 Υπνρξεσηηθή επίδεημε θάξηαο κέινπο ζπλδέζκνπ.  
 Τνπξληθέ ζηα γήπεδα γηα ηελ αλά έλαο είζνδν ζηνλ πεξηβάιινληα ην γήπεδν 

ρώξν θαη ηελ αθύξσζε ηνπ εηζηηεξίνπ.  
 Όρη κεζπζκέλνη, ππό ηελ επήξεηα λαξθσηηθώλ, κε απαγόξεπζε εηζόδνπ θιπ. 



 

 
Μέζα ζηο γήπεδο 

 Δμέδξα θηινμελνύκελσλ (αλ πξέπεη) ζε εηδηθό, δηαθξηηηθά πεξηθξαγκέλν, 
ρώξν. Όινη θαζηζκέλνη-όρη όξζηνη.  

 Όρη θελή ζύξα. Καζηζκέλνη κε βάζε ην εηζηηήξην.  
 Οκάδεο πεξηθξνύξεζεο από ζύλδεζκν ζε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθή αζηπλνκία. 

Γηεπθόιπλζε ειέγρνπ ζηελ εμέδξα.  
 Γηεπθόιπλζε ζπιιήςεσλ από ηδησηηθή αζηπλνκία.  
 Παξάδνζε ζηελ αζηπλνκία ησλ ζπιιεθζέλησλ. 

 
Μέζα ελέγτοσ και αζθαλείας 

 Τειεόξαζε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο θαη θνξεηέο θάκεξεο κε ρξήζε από ηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλνπο θξνληηζηέο αζθαιείαο. 

 Βίληεν αλαγλώξηζεο. 
 Φσηνγξάθεζε κε θάζε πξόζθνξν κέζν (θαη ρξήζε θσηνγξαθηώλ ησλ ΜΜΔ). 
 Σπιιήςεηο ηελ ώξα ηνπ αγώλα ή κεηά από απηόλ κε βάζε ην βίληεν ή ηηο 

θσηνγξαθίεο.  
 

Σελική ημείωζη: Όπνπ ζην θείκελν αλαθέξεηαη «ΠΑΔ» ελλνείηαη θαη «εξαζηηερληθό 
ζσκαηείν», γηα ην νπνίν ζα ηζρύνπλ ηα κέηξα αλαινγηθά θαη κε βάζε ηελ 
ηδηαηηεξόηεηα ηεο εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία απηό αλήθεη. 

 
       
 


