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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
ΓΗΠΕ∆Α
Κεφάλαιο 1:
Άρθρο 1

Χώροι ποδοσφαιριστών και αξιωµατούχων
Αγωνιστικός χώρος – Προδιαγραφές

1.

Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι οµαλός και επίπεδος.

2.

Πρέπει να διαθέτει σύστηµα αποστράγγισης υδάτων ώστε να µην µπορεί να
καταστεί ακατάλληλος λόγω πληµµύρας.

3.

Πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις ακόλουθες διαστάσεις και προδιαγραφές:
Κατηγορία
Γηπέδου
1
2

Μήκος

Πλάτος

100-110 µ.

64-75 µ.

105 µ.

68 µ.

υπάρχει

διαθέσιµος

3
Ελίτ

4.

Πρέπει

να

χώρος

προθέρµανσης

για

τους

αναπληρωµατικούς, κατά µήκος των πλάγιων γραµµών ή πίσω από τις
διαφηµιστικές πινακίδες του τέρµατος.
5.

Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει είτε φυσικό είτε τεχνητό χλοοτάπητα.

6.

Εφόσον υφίσταται τεχνητός χλοοτάπητας πρέπει να έχει την απαιτούµενη άδεια
της FIFA, που µπορεί να δοθεί µόνο µετά τον έλεγχο του εν λόγω χλοοτάπητα
από εγκεκριµένο από την FIFA εργαστήριο και αφού πιστοποιηθεί ότι πληροί τα
επίπεδα ποιότητας της FIFA για τεχνητό χλοοτάπητα, η δε επιφάνεια του πρέπει
να είναι πράσινη.

7.

Τα κάθετα και οριζόντια δοκάρια πρέπει να είναι κατασκευασµένα από
αλουµίνιο ή παρεµφερές υλικό και θα πρέπει να είναι στρογγυλά ή ελλειπτικά.
Ένα εφεδρικό τέρµα, το οποίο θα µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα εάν το απαιτούν
οι περιστάσεις, θα πρέπει να είναι διαθέσιµο στο γήπεδο. Επιπρόσθετα, πρέπει
να είναι σύµφωνα µε τους Κανόνες του Παιχνιδιού όπως έχουν εκδοθεί από το
∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB), πράγµα που σηµαίνει ιδιαίτερα ότι:
α)

1

η απόσταση µεταξύ των κάθετων δοκαριών πρέπει να είναι 7,32 µ.,

β)

η απόσταση του κατώτερου σηµείου του οριζόντιου δοκαριού από το έδαφος
πρέπει να είναι 2,44 µ.,

8.

γ)

τα κάθετα και οριζόντια δοκάρια πρέπει να είναι άσπρου χρώµατος,

δ)

δεν πρέπει να αποτελούν κίνδυνο για τους ποδοσφαιριστές.

α)

Θα πρέπει να υπάρχουν δύο πάγκοι των αναπληρωµατικών, που πρέπει
να είναι τοποθετηµένοι στη µία ή στην άλλη πλευρά της διχοτόµου γραµµής,
παράλληλα στην πλάγια γραµµή και σε απόσταση 5 µέτρων εκτός του
αγωνιστικού χώρου. Το κοντινότερο σηµείο κάθε πάγκου στη διχοτόµο
γραµµή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε µέτρα από το σηµείο που η
διχοτόµος γραµµή τέµνεται µε την πλάγια γραµµή. Οι πάγκοι θα πρέπει να
απέχουν κατά ίσες αποστάσεις από την πλάγια και την διχοτόµο γραµµή.

β)

Κάθε πάγκος θα πρέπει να µπορεί να εξυπηρετεί τουλάχιστον 13 άτοµα. Τα
καθίσµατα θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη και για την πλάτη.

γ)

Οι πάγκοι θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι στο ύψος της αγωνιστικής
επιφάνειας αλλά δεν θα πρέπει να παρεµποδίζουν τη θέα των θεατών. Οι
πάγκοι θα πρέπει να προστατεύονται από ένα εξωτερικό περίβληµα
φτιαγµένο από διαφανές υλικό (Plexiglas) το οποίο θα παρέχει προστασία
από δυσµενείς καιρικές συνθήκες και από αντικείµενα που εκσφενδονίζονται
από θεατές.

9.

Οι διαφηµιστικές πινακίδες που υπάρχουν γύρο από τον αγωνιστικό χώρο δεν
πρέπει να παρεµποδίζουν την ορατότητα των θεατών και πρέπει να πληρούν τις
ακόλουθες προδιαγραφές:
α)

οι ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ των πλάγιων γραµµών και των πινακίδων
πρέπει να είναι 4 – 5 µέτρα, ενώ πίσω από τις γραµµές του τέρµατος πρέπει
να είναι 5 µέτρα, που µειώνονται σε γωνία 3 µέτρων κοντά στο κοντάρι µε τη
σηµαία του γωνιακού τόξου,

β)

σε κάθε περίπτωση οι διαφηµιστικές πινακίδες δεν πρέπει:
- Να είναι τοποθετηµένες σε σηµεία όπου µπορεί να συνιστούν απειλή για
τους ποδοσφαιριστές, αξιωµατούχους ή οποιονδήποτε άλλον.
- Να είναι αναρτηµένες µε τέτοιον τρόπο ή να διαθέτουν τέτοιο σχήµα ή
υλικό που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους ποδοσφαιριστές. Για
παράδειγµα οι περιστρεφόµενες πινακίδες ή οι πινακίδες µε λυχνίες
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φωτοεκποµπού διόδου (LED), θα πρέπει να λειτουργούν µε ηλεκτρική
τάση το ύψος της οποίας να µην προκαλεί βλάβη σε αυτούς που
συµµετέχουν στον αγώνα.
- Να αποτελείται η επιφάνειά τους από υλικό τέτοιου είδους που να
αντανακλά το φώς σε τέτοιο βαθµό που να διασπά την προσοχή των
ποδοσφαιριστών, διαιτητών, ή θεατών.
- Να είναι αναρτηµένες µε τέτοιο τρόπο που να παρεµποδίζουν τους θεατές
σε περίπτωση που απαιτείται εκκένωση εκτάκτου ανάγκης µε κατεύθυνση
προς τον αγωνιστικό χώρο.
- Να είναι τοποθετηµένες µε τέτοιο τρόπο που να µειώνουν την ορατότητα
αυτών που βρίσκονται στην τεχνική περιοχή.
10. Τα οχήµατα των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων των
ασθενοφόρων και αυτών της πυροσβεστικής, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης στον αγωνιστικό χώρο.

Προστασία του αγωνιστικού χώρου
11. Η γηπεδούχος οµάδα οφείλει να διασφαλίζει ότι οι ποδοσφαιριστές και οι
αξιωµατούχοι του αγώνα προστατεύονται από εισβολή θεατών στον
αγωνιστικό

χώρο.

Αυτό

µπορεί

να

επιτευχθεί

µε

διάφορους

τρόπους,

συµπεριλαµβανοµένης για παράδειγµα της χρήσης ενός ή περισσοτέρων από τα
παρακάτω µέτρα, ανάλογα µε τις ειδικότερες περιστάσεις:
α)

την παρουσία προσωπικού ασφαλείας µέσα ή κοντά στον αγωνιστικό χώρο,

β)

διευθέτηση θέσεων η οποία τοποθετεί τους θεατές των µπροστινών
καθισµάτων σε ύψος πάνω από τον αγωνιστικό χώρο, ώστε να καθίσταται
αν όχι αδύνατη, τουλάχιστον απίθανη η εισβολή µέσα στον αγωνιστικό
χώρο,

γ)

ανυπέρβλητα διάφανα πετάσµατα ή κιγκλιδώµατα τα οποία µπορούν είτε να
είναι µόνιµα είτε να εδράζονται µε τρόπο ώστε να µπορούν να
αποµακρυνθούν όποτε υπάρχει αίσθηση ότι η χρήση τους δεν είναι αναγκαία
για έναν συγκεκριµένο αγώνα.

12. Όποια µορφή προστασίας και να χρησιµοποιείται κατά της εισβολής, θα πρέπει
να ενσωµατώνει επαρκή µέτρα για τους θεατές ώστε να µπορούν να διαφύγουν
προς τον αγωνιστικό χώρο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, εκτός εάν κατά την
3

πιστοποιηµένη γνώµη του Σχεδίου Εκκένωσης του Γηπέδου, υφίστανται επαρκή
µέτρα εκκένωσης εκτάκτου ανάγκης προς τα πίσω ή τα πλάγια των θέσεων που
θα καθιστούσαν την χρήση του αγωνιστικού χώρου µη απαραίτητη για τον σκοπό
αυτό.
13. Ο τύπος της προστασίας που υιοθετείται κατά της εισβολής πρέπει να εγκρίνεται
από τις δηµόσιες αρχές και δεν πρέπει να παρουσιάζει κίνδυνο για τους θεατές σε
περίπτωση πανικού ή εκκένωσης εκτάκτου ανάγκης.
14. Σε περίπτωση µαζικής εισβολής στον αγωνιστικό χώρο, όλοι οι φροντιστές
ασφαλείας που βρίσκονται στην περίµετρο του αγωνιστικού χώρου θα
καταβάλουν κάθε προσπάθεια να περιορίσουν τον αριθµό των θεατών που θα
έχουν εισέλθει παράνοµα στον αγωνιστικό χώρο. Ο επικεφαλής φροντιστής
ασφαλείας θα κατευθύνει όλους τους διαθέσιµους φροντιστές ασφαλείας στην
περίµετρο του αγωνιστικού χώρου για να ελεγχθεί η κατάσταση και θα
διασφαλίσει την ασφαλή και ταχύτατη διέλευση του διαιτητή, των εποπτών και των
ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια. Όταν η περίµετρος του αγωνιστικού
χώρου θα έχει τεθεί υπό έλεγχο, οι φροντιστές ασφαλείας θα βοηθήσουν την
αστυνοµία στον καθαρισµό του αγωνιστικού χώρου και στον διασκορπισµό των
εισβολέων.
15. Σε µια τέτοια περίπτωση, η οµάδα εκτάκτου ανάγκης θα διαβουλευθεί για την
συνέχιση ή µη του αγώνα. Τελική αποφασιστική γνώµη θα έχει ο διαιτητής του
αγώνα.

Άρθρο 2
1.

Αποδυτήρια – Προδιαγραφές

Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει:
α)

µία αίθουσα αποδυτηρίων για κάθε οµάδα µε τουλάχιστον:
- εµβαδόν 50 τ.µ.,
- θέσεις καθήµενων για τουλάχιστον 25 άτοµα,
- 1 κλίνη µαλάξεων,
- 1 πίνακα τακτικής,
- 5 ντους,
- 3 ατοµικά αποχωρητήρια µε λεκάνη,
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- 2 νιπτήρες µε καθρέπτες,
- 2 στεγνωτήρες µαλλιών,
- 1 ψυγείο,
- 1 γραφείο µε τηλέφωνο και 3 καθίσµατα.
β)

µία αίθουσα αποδυτηρίων για τους διαιτητές µε τουλάχιστον:
- εµβαδόν 15 τ.µ.,
- ερµάρια για 4 άτοµα,
- 1 γραφείο µε τηλέφωνο και 5 καθίσµατα,
- 1 κλίνη µαλάξεων,
- 1 πίνακα τακτικής,
- 1 ψυγείο,
- 2 ντους,
- 1 νιπτήρα µε καθρέπτη,
- 1 στεγνωτήρα µαλλιών,
- 1 ατοµικό αποχωρητήριο µε λεκάνη,
- 1 ουρητήριο.
Επειδή είναι πιθανόν οι αγώνες να διευθύνονται από γυναίκες διαιτητές ή
βοηθούς

διαιτητές,

θα

πρέπει

να

υπάρχει

εναλλακτική

αίθουσα

αποδυτηρίων.
Τα αποδυτήρια των οµάδων και των διαιτητών θα πρέπει να κλιµατίζονται
και να εξαερίζονται ικανοποιητικά µε καθαρό αέρα, να θερµαίνονται από
κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, να διαθέτουν εύκολα στον καθαρισµό
πατώµατα και τοίχους κατασκευασµένους µε υγιεινά υλικά, τα πατώµατα να
µην είναι ολισθηρά και ο φωτισµός να είναι καλός.

Ασφάλεια – Προστασία
2.

Στο γήπεδο θα πρέπει να υπάρχει µια ελεγχόµενη και προστατευµένη περιοχή
στην οποία να µπορούν να έχουν πρόσβαση τα λεωφορεία των οµάδων,
αυτοκίνητα και ασθενοφόρα, µέσω της οποίας οι συµµετέχοντες στον αγώνα να
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µπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν από το στάδιο µε ασφάλεια, µακριά από
το κοινό, από τα Μ.Μ.Ε. και από κάθε άτοµο που στερείται εξουσιοδότησης.
3.

Οι διάδροµοι επικοινωνίας µεταξύ της προστατευµένης περιοχής, των
διάφορων αποδυτηρίων, της τοποθεσίας εγκατάστασης των οχηµάτων εκτάκτου
ανάγκης και του αγωνιστικού χώρου θα πρέπει να είναι προσβάσιµοι χωρίς να
µεσολαβούν σκάλες, αλλαγές στο επίπεδο ή ξαφνικές στροφές που θα
καθιστούσαν τη διαδροµή δύσκολη να διασχιστεί από ένα φορείο πάνω στο οποίο
µεταφέρεται τραυµατίας.

4.

Όλοι οι διάδροµοι στον χώρο των αποδυτηρίων θα πρέπει να διαθέτουν
ευδιάκριτα και ευανάγνωστα σήµατα που θα καθοδηγούν φιλοξενούµενους
ποδοσφαιριστές, διαιτητές και αξιωµατούχους στις αντίστοιχες αίθουσες, οι οποίες
θα πρέπει να έχουν επαρκώς σηµανθεί, π.χ. αποδυτήρια γηπεδούχου οµάδας,
αποδυτήρια φιλοξενούµενης οµάδας, διαιτητές, παρατηρητής του αγώνα, έλεγχος
ντόπινγκ.

5.

Τα αποδυτήρια των οµάδων και των διαιτητών θα πρέπει να έχουν το κάθε ένα το
δικό του διάδροµο ή σήραγγα για πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο. Αυτές οι
σήραγγες µπορούν να διασταυρώνονται κοντά στο σηµείο εισόδου στον
αγωνιστικό χώρο. Αν είναι διαθέσιµη µόνο µια σήραγγα, τότε θα πρέπει να έχει το
απαιτούµενο πλάτος για να µπορεί να διχοτοµηθεί από ένα διαχωριστικό
προπέτασµα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η χωριστή είσοδος και έξοδος των
οµάδων και των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο. Οι χώροι των οµάδων θα
πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι και από τις δύο πλευρές της σήραγγας των
ποδοσφαιριστών. Οι διαστάσεις της σήραγγας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4
µέτρα πλάτος και 2,4 µέτρα ύψος.

6.

Το σηµείο όπου ποδοσφαιριστές και διαιτητές εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο
θα πρέπει να προστατεύεται µέσω µιας αλεξίπυρης πτυσσόµενης σήραγγας,
επί της διχοτόµου γραµµής, στην ίδια πλευρά µε την κεντρική κερκίδα. Η
πτυσσόµενη σήραγγα θα πρέπει να εκτείνεται ως τον αγωνιστικό χώρο σε αρκετή
απόσταση ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυµατισµού των συµµετεχόντων
στον αγώνα από αντικείµενα που εκσφενδονίζουν οι θεατές. Αυτού του είδους οι
πτυσσόµενες σήραγγες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συµπτύσσονται και
να αναπτύσσονται ταχύτατα, έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη
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διάρκεια του αγώνα όταν ένας ποδοσφαιριστής εισέρχεται ή αποσύρεται από τον
αγωνιστικό χώρο, χωρίς να προκαλούν µεγάλη παρεµπόδιση της ορατότητας.
Εναλλακτικά, η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω
µιας υπόγειας σήραγγας, το άνοιγµα της οποίας θα είναι τοποθετηµένο σε µια
ασφαλή απόσταση από τους θεατές. Οι επιφάνειες των διαδρόµων και σκαλών θα
πρέπει να είναι φτιαγµένες, ή επιστρωµένες, µε µη ολισθηρό υλικό. ∆εν θα πρέπει
να υπάρχει δυνατότητα δηµόσιας παρουσίας σε αυτούς τους διαδρόµους ή
σήραγγες ασφαλείας.

Άρθρο 3

Αίθουσα Παρατηρητών

Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει δύο αίθουσες παρατηρητών µε πρόσβαση σε
εγκαταστάσεις επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο και φαξ, ευρισκόµενες παραπλήσια, και
µε εύκολη πρόσβαση στα αποδυτήρια των οµάδων και των διαιτητών.

Άρθρο 4

Εγκαταστάσεις

πρώτων

βοηθειών

και

περίθαλψης

για

ποδοσφαιριστές και αξιωµατούχους
Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει µία αίθουσα στο χώρο των αποδυτηρίων και όσο
πλησιέστερα γίνεται στα αποδυτήρια των οµάδων και στον αγωνιστικό χώρο, µε εύκολη
πρόσβαση στην εξωτερική είσοδο που οδηγεί απευθείας στα οχήµατα έκτακτης
ανάγκης, αποκλειστικά για τις πρώτες βοήθειες και την ιατρική περίθαλψη των
ποδοσφαιριστών και αξιωµατούχων. Οι πόρτες και οι διάδροµοι που θα οδηγούν σε
αυτό το δωµάτιο θα πρέπει να έχουν αρκετό πλάτος έτσι ώστε να µπορεί να
χρησιµοποιηθούν από φορεία τραυµατιών και αναπηρικές πολυθρόνες.
Η αίθουσα αυτή πρέπει να έχει τουλάχιστον:
- εµβαδόν 50 τ.µ.,
- 1 κλίνη ιατρικών διαγνώσεων,
- 2 κινητά φορεία τραυµατιών,
- 1 νιπτήρα (ζεστού νερού),
- 1 ένα γυάλινο ερµάριο για τα φάρµακα,
- 1 ερµάριο µε κλειδαριά,
- 1 κλίνη περίθαλψης,
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- 1 τηλέφωνο (εσωτερικό/εξωτερικό).
Επιπλέον, η αίθουσα χρειάζεται να είναι εξοπλισµένη µε ιατρικά όργανα και ιατρικό
φαρµακευτικό εξοπλισµό σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ιατρού της αρµόδιας
επιτροπής για την έκδοση άδειας λειτουργίας του γηπέδου.

Άρθρο 5
1.

Χώρος ελέγχου ντόπινγκ (Doping Control)

Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει χώρο ελέγχου ντόπινγκ που να πληροί τις
προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού.

2.

Ο χώρος ελέγχου ντόπινγκ πρέπει να βρίσκεται κοντά στα αποδυτήρια των
οµάδων και να µην είναι προσβάσιµος από τους θεατές και τα µέσα ενηµέρωσης.

3.

Πρέπει να έχει εµβαδόν τουλάχιστον 20 τ.µ. και να αποτελείται από αίθουσα
αναµονής, αίθουσα δειγµατοληψίας και αποχωρητήριο, που επικοινωνούν µεταξύ
τους.

4.

Η αίθουσα αναµονής να αποτελεί µέρος ή να είναι παράπλευρα της αίθουσας
δειγµατοληψίας (ένα διαχωριστικό µεταξύ των δύο αιθουσών είναι επίσης
αποδεκτό). Πρέπει να διαθέτει επαρκείς θέσεις καθηµένων για οκτώ άτοµα, θέσεις
για το κρέµασµα ενδυµάτων ή ερµάρια καθώς και ένα ψυγείο.

5.

Η αίθουσα δειγµατοληψίας πρέπει να περιέχει: ένα τραπέζι, 4 καρέκλες, ένα
νιπτήρα µε τρεχούµενο νερό, ένα ερµάριο µε δυνατότητα κλειδώµατος και ένα
αποχωρητήριο (παράπλευρα στο δωµάτιο ή µέσα σ’ αυτό).

6.

Το αποχωρητήριο πρέπει να βρίσκεται µέσα στην αίθουσα δειγµατοληψίας ή
αµέσως παράπλευρα σ’ αυτήν και µε απευθείας αποκλειστική πρόσβαση στην
αίθουσα δειγµατοληψίας. Πρέπει να έχει µια λεκάνη καθώς και ένα νιπτήρα µε
τρεχούµενο νερό.

Άρθρο 6

Σηµαίες

Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε ιστούς σηµαίας ή άλλου είδους
στηρίγµατα που να επιτρέπουν την ανύψωση πέντε σηµαιών στο γήπεδο.

8

Άρθρο 7

Χώροι στάθµευσης

Το γήπεδο πρέπει να παρέχει προστατευόµενο χώρο στάθµευσης για τουλάχιστον
δύο λεωφορεία και δέκα αυτοκίνητα για τις οµάδες και τους αξιωµατούχους.

Άρθρο 8
1.

Φωτισµός

Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει ένα σύστηµα φωτισµού που να πληροί τις
ακόλουθες ελάχιστες και / ή µέγιστες µέσες τιµές φωτεινότητας (υπολογιζόµενες
σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ):
Κατηγορία
Γηπέδου
1

Ε (lx) προς τις
σταθερές κάµερες

Ε (lx) προς τις
φορητές κάµερες

800 – 1400

500 – 1000

3

1200 – 1400

800 – 1000

Ελίτ

ελάχ. 1400

ελάχ. 1000

2

2.

Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο αγώνας µπορεί να συνεχιστεί σε περίπτωση
διακοπής ρεύµατος, ένα ανεξάρτητο εφεδρικό σύστηµα παροχής ηλεκτρικού
ρεύµατος πρέπει να είναι διαθέσιµο καλύπτοντας τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Κατηγορία
Γηπέδου
1
2
3
Ελίτ

Προδιαγραφή
–
Ικανό να παρέχει τουλάχιστον τα δύο-τρίτα των ισοδύναµων
τιµών έντασης φωτισµού.
Ικανό να παρέχει τις πλήρεις ισοδύναµες τιµές έντασης
φωτισµού άµεσα και αδιάλειπτα.

Ασφάλεια – Προστασία
3.

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η καθοδήγηση των θεατών, ένα
γήπεδο πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης,
εγκεκριµένο από τις αρµόδιες τοπικές αρχές για χρήση σε περίπτωση γενικής
διακοπής του ρεύµατος σε όλα τα µέρη του γηπέδου, στα οποία έχει πρόσβαση
το κοινό, περιλαµβανοµένων των εξόδων και διαδρόµων εκκένωσης.
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4.

Ένα σύστηµα ελέγχου που βρίσκεται κάτω από την επίβλεψη του διευθυντή του
γηπέδου είναι πάντα σε λειτουργία έτσι ώστε να διαπιστώνονται και να
αντιµετωπίζονται άµεσα οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

5.

Αν το εφεδρικό συστήµατα ηλεκτροδότησης αποτύχει να εφοδιάσει µε ηλεκτρικό
ρεύµα οποιαδήποτε περιοχή του γηπέδου ή αν σταµατήσει η λειτουργία των
προβολέων, ο ηλεκτρολόγος του γηπέδου θα εξετάσει άµεσα την κατάσταση και
θα ενηµερώσει τον υπεύθυνο ασφαλείας, τον παρατηρητή του αγώνα και τον
αξιωµατικό της αστυνοµίας.

6.

α)

Εφόσον η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος συµβεί κατά τη διάρκεια της
ηµέρας και αν οι περιστρεφόµενες θύρες είναι ανοικτές και ο αγώνας δεν
έχει αρχίσει, όλες οι περιστρεφόµενες θύρες θα πρέπει να κλείσουν έως
ότου αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση ή ληφθεί απόφαση για αναβολή του
αγώνα.
Αν ο αγώνας έχει αρχίσει και δεν υφίσταται πιθανότητα διακύβευσης της
ασφάλειας, ο αγώνας θα συνεχιστεί. Οι περιστρεφόµενες θύρες θα
παραµείνουν κλειστές µέχρι την αποκατάσταση της παροχής του ηλεκτρικού
ρεύµατος. Αν η ηλεκτροδότηση δεν αποκατασταθεί, και ο διαιτητής σε
συνεργασία µε τον υπεύθυνο ασφαλείας, τον αρχηγό της αστυνοµίας και
τους αξιωµατούχους της οµάδας αποφασίσει να αναβάλει τον αγώνα, θα
ανοίξουν οι θύρες εξόδου θα ενηµερωθεί ο διαιτητής και θα γίνει δηµόσια
ανακοίνωση προς το κοινό των θεατών. Οι φροντιστές ασφαλείας θα πρέπει
αµέσως να λάβουν τις θέσεις που έχει προκαθοριστεί να λαµβάνουν µετά τη
λήξη του αγώνα και να καθοδηγήσουν τα πλήθη στις κοντινότερες θύρες
εξόδου.

β)

Εφόσον η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος συµβεί κατά τη διάρκεια της
νύχτας και αν οι περιστρεφόµενες θύρες είναι ανοιχτές και ο αγώνας δεν
έχει αρχίσει θα πρέπει όλες οι περιστρεφόµενες θύρες να κλείσουν. Μια
δηµόσια ανακοίνωση θα γίνει προς το κοινό ζητώντας από τους θεατές να
παραµείνουν στο χώρο που βρίσκονται µέχρι την αποκατάσταση της
ηλεκτροδότησης. Αν η ηλεκτροδότηση δεν αποκατασταθεί, και ο διαιτητής σε
συνεργασία µε τον υπεύθυνο ασφαλείας, τον αρχηγό της αστυνοµίας και
τους αξιωµατούχους της οµάδας αποφασίσει να αναβάλει τον αγώνα, θα
ανοίξουν οι θύρες εξόδου πριν ενηµερωθούν οι θεατές. Οι φροντιστές
ασφαλείας θα πρέπει να λάβουν τις θέσεις που έχει προκαθοριστεί να
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λαµβάνουν µετά τη λήξη του αγώνα και να καθοδηγήσουν τα πλήθη έξω από
το γήπεδο.
Αν ο αγώνας έχει αρχίσει και η ηλεκτροδότηση δεν έχει αποκατασταθεί, οι
φροντιστές ασφαλείας θα υποβοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές και τους
αξιωµατούχους να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο. Μια δηµόσια
ανακοίνωση θα γίνει προς το κοινό ζητώντας από τους θεατές να
παραµείνουν στο χώρο που βρίσκονται µέχρι την αποκατάσταση της
ηλεκτροδότησης. Εφόσον ο διαιτητής αποφασίσει να διακόψει τον αγώνα, θα
πρέπει να ανοίξουν οι θύρες εξόδου πριν ενηµερωθούν οι θεατές. Οι
φροντιστές ασφαλείας θα πρέπει να λάβουν τις θέσεις που έχει
προκαθοριστεί να λαµβάνουν µετά τη λήξη του αγώνα και να καθοδηγήσουν
τα πλήθη έξω από το γήπεδο.

Κεφάλαιο 2:
Άρθρο 9
1.

Χώροι θεατών
Κερκίδες και εγκαταστάσεις θεατών

Τα καθίσµατα των θεατών πρέπει να είναι ατοµικά, εδραιωµένα (δηλ. στο
πάτωµα) χωριστά το ένα από το άλλο, διαµορφωµένα, αριθµηµένα, από
ανθεκτικό και µη εύφλεκτο υλικό, να έχουν πλάτη µε ύψος τουλάχιστον 30 εκ. από
την βάση τους.

2.

Η χρήση προσωρινών καθισµάτων απαγορεύεται.

3.

Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και αναψυκτικών για
όλους τους θεατές σε κάθε τµήµα του γηπέδου.

4.

Επιπλέον, οι κερκίδες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Κατηγορία
Γηπέδου
1
2
3
Ελίτ
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Προδιαγραφές
Οι αγώνες µπορεί να διεξάγονται µε όρθιους θεατές.
Οι αγώνες θα διεξάγονται µόνον µε καθήµενους θεατές, κάθε δε
τµήµα όρθιων θεατών θα παραµένει κλειστό (η χρήση πάγκων
κάθε µορφής, απαγορεύεται και θα θεωρείται ως θέσεις ορθίων).

5.

Το 1/4 τουλάχιστον των καθηµένων θέσεων του γηπέδου πρέπει να είναι
στεγασµένο.

Άρθρο 10
1.

Πρόσβαση κοινού και έξοδοι εκκένωσης

Θύρες εισόδου απλές / ή περιστρεφόµενες (τουρνικέ) πρέπει να είναι
σχεδιασµένες µε τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται συνωστισµός και να
εξασφαλίζεται η οµαλή ροή του πλήθους.

2.

Όλοι οι δηµόσιοι διάδροµοι και οι κλίµακες στις περιοχές των θεατών πρέπει να
είναι βαµµένες µε φωτεινό χρώµα, καθώς επίσης όλες οι θύρες που οδηγούν
από τις περιοχές των θεατών στον αγωνιστικό χώρο, και όλες οι πύλες εξόδου και
οι θύρες που οδηγούν έξω από το γήπεδο.

3.

Όλοι οι χώροι του γηπέδου, συµπεριλαµβανοµένων των εισόδων, εξόδων,
κλιµακοστασίων, θυρών, διόδων διαφυγής, στεγών καθώς επίσης και όλοι οι
κοινόχρηστοι και περιορισµένης πρόσβασης χώροι και δωµάτια θα πρέπει να
πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.

4.

Οι διάδροµοι και σκάλες που προορίζονται για το κοινό στους χώρους ελεύθερης
πρόσβασης των θεατών, θα πρέπει να έχουν ευκρινώς σηµανθεί και το ίδιο
ισχύει για όλες τις πύλες που οδηγούν από τους χώρους των θεατών στον
αγωνιστικό χώρο και για όλες τις πύλες και θύρες που οδηγούν εκτός του
γηπέδου. Όλες οι δίοδοι, διάδροµοι, σκάλες, πόρτες και πύλες που προορίζονται
για το κοινό, θα πρέπει να κρατούνται ελεύθερες από εµπόδια που θα µπορούσαν
να παρεµποδίσουν την ελεύθερη διέλευση των θεατών.

5.

Οι θύρες εξόδου, οι πύλες του γηπέδου και όλες οι πύλες που οδηγούν από τους
χώρους των θεατών στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να ανοίγουν προς τα
έξω, µακριά από τους θεατές. Θα πρέπει να παραµένουν ξεκλείδωτες για όλο
το χρονικό διάστηµα που οι θεατές βρίσκονται στο στάδιο. Εν τούτοις, για να
αποφευχθεί η παράνοµη είσοδος ή εισβολή τις ηµέρες που δεν διεξάγονται
αγώνες, θα πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε έναν µηχανισµό ασφαλείας ο
χειρισµός του οποίου θα είναι εύκολος και γρήγορος για οποιονδήποτε βρίσκεται
εντός του γηπέδου.

6.

Όλες αυτές οι θύρες και πύλες πρέπει να παρακολουθούνται ακατάπαυστα από
έναν αφιερωµένο στο συγκεκριµένο καθήκον φροντιστή ασφαλείας, ο οποίος θα
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βρίσκεται σε επιφυλακή προκειµένου να αντιµετωπίσει οποιαδήποτε προσβολή
και θα διασφαλίζει την ετοιµότητα των διόδων άµεσης διαφυγής στην περίπτωση
επείγουσας εκκένωσης. Σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι κλειδωµένες
µε κλειδί κατά τη διάρκεια της παραµονής των θεατών εντός του γηπέδου.
7.

Σχέδια του γηπέδου θα αναρτώνται και θα εµφανίζονται στο γήπεδο,
αναγράφοντας λεπτοµερώς όλες τις εγκαταστάσεις του γηπέδου, τις θύρες,
σηµεία εισόδου και εξόδου, περιµέτρους, οδούς εξόδου εκτάκτου ανάγκης και
πινακίδες.

8.

Εάν απαιτηθεί, η αστυνοµία, η πυροσβεστική υπηρεσία, η υπηρεσία πρώτων
βοηθειών και οι φροντιστές θα λάβουν αντίγραφα των παραπάνω σχεδίων
µικρότερης κλίµακας.

Άρθρο 11
1.

Χωρητικότητα θεατών

Αναφορικά µε την χωρητικότητα των θεατών, το γήπεδο πρέπει να πληροί την
ακόλουθη προδιαγραφή:
Κατηγορία
Γηπέδου
1
2
3
Ελίτ

2.

Προδιαγραφές
Κεντρική κερκίδα µε τουλάχιστον 200 θέσεις.
Να έχει τουλάχιστον 3.000 θέσεις.
Να έχει τουλάχιστον 30.000 θέσεις, περιλαµβανοµένων
τουλάχιστον 22.500 καλυµµένων.

Τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής χωρητικότητας του γηπέδου
πρέπει να είναι διαθέσιµο αποκλειστικά για τους φιλοξενούµενους θεατές σε
διαχωρισµένη περιοχή του γηπέδου.

Άρθρο 12

Υγειονοµικές εγκαταστάσεις για τους θεατές

Αποχωρητήρια µε λεκάνη για όλους τους θεατές και των δύο φύλων, καθώς και
ουρητήρια, θα πρέπει να είναι διαθέσιµα σε κάθε τµήµα του γηπέδου, µε αναλογία
µια λεκάνη ανά 200 θεατές και ένα ουρητήριο ανά 125 θεατές.
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Άρθρο 13
1.

Εγκαταστάσεις για θεατές µε ειδικές ανάγκες

Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει αποκλειστική πρόσβαση στάθµευσης και θέσεις
για τους θεατές µε ειδικές ανάγκες και τους συνοδούς τους.

2.

Επιπλέον, στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα πρέπει να παρέχονται αποκλειστικές
υγειονοµικές εγκαταστάσεις καθώς και εγκαταστάσεις παροχής τροφοδοσίας
και αναψυκτικών στον περιβάλλοντα χώρο του τµήµατος που κάθονται.

3.

Οι θέσεις των ατόµων µε ειδικές ανάγκες πρέπει να βρίσκονται στην κερκίδα µαζί
µε τους υπόλοιπους θεατές. Είναι απαράδεκτη η πρακτική δηµιουργίας χωριστού
µεµονωµένου χώρου.

Άρθρο 14
1.

Εγκαταστάσεις πρώτων βοηθειών για τους θεατές

Πλήρως εξοπλισµένες εγκαταστάσεις πρώτων βοηθειών, εγκεκριµένες από τις
αρµόδιες τοπικές αρχές, πρέπει να είναι διαθέσιµες σε κάθε τµήµα του γηπέδου.

2.

Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να προσδιορίζονται ξεκάθαρα και η πρόσβαση σε
αυτές θα πρέπει να είναι επαρκώς σηµατοδοτηµένη.

3.

Οι αίθουσες πρώτων βοηθειών θα πρέπει:
- Να είναι τοποθετηµένες σε θέση που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση τόσο
από µέσα όσο και από έξω από το στάδιο για θεατές και οχήµατα εκτάκτου
ανάγκης.
- Οι πόρτες και οι διάδροµοι που οδηγούν σε αυτές να έχουν το ανάλογο µέγεθος
έτσι ώστε να είναι δυνατή η δίοδος ενός τραυµατιοφορείου ή µιας αναπηρικής
πολυθρόνας.
- Να έχουν δυνατό φωτισµό, καλό εξαερισµό, θέρµανση, κλιµατισµό, πρίζες,
ζεστό και κρύο νερό, πόσιµο νερό και τουαλέτες και για τα δύο φύλα.
- Να έχουν τοίχους και πατώµατα (αντιολισθητικά) κατασκευασµένα από µαλακά
και εύκολα στον καθαρισµό υλικά.
- Να έχουν ένα γυάλινο ντουλάπι για τα φάρµακα
- Να έχουν αποθηκευτικό χώρο για τραυµατιοφορεία, κουβέρτες, µαξιλάρια και
υλικά πρώτων βοηθειών
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- Να έχουν ένα τηλέφωνο που επιτρέπει την εσωτερική και εξωτερική
επικοινωνία
- Να υπάρχουν για αυτά εµφανείς καθοδηγητικές πινακίδες εντός και εκτός του
γηπέδου.
4.

Ο αριθµός και τα προσόντα των προσώπων που έχουν οριστεί να παρέχουν
πρώτες βοήθειες προς τους θεατές, πρέπει να εγκρίνονται από τις οικείες
δηµόσιες αρχές, οι οποίες θα καθορίζουν επίσης και τον αριθµό των
ασθενοφόρων που θα σταθµεύουν στην τοποθεσία διεξαγωγής του αγώνα κατά
την διάρκειά του.

5.

Τα πρόσωπα που είναι επιφορτισµένα µε την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει
να είναι ευπροσδιόριστα.

Άρθρο 15

Αίθουσα ελέγχου του γηπέδου

Κάθε γήπεδο πρέπει να έχει µια αίθουσα ελέγχου από την οποία να επιτυγχάνεται µια
πανοραµική θέα του εσωτερικού του γηπέδου και η οποία θα πρέπει να είναι
εξοπλισµένη µε σύστηµα ανακοινώσεων για το κοινό και οθόνες τηλεοπτικής
παρακολούθησης. Το µέγεθος, η διαµόρφωση και η επίπλωση της αίθουσας ελέγχου
θα καθορίζεται µετά από εισήγηση της τοπικής αστυνοµικής αρχής.

Άρθρο 16
1.

Σύστηµα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης

Ένα σύγχρονο γήπεδο θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο στο εσωτερικό και το
εξωτερικό του µε έγχρωµες τηλεοπτικές κάµερες παρακολούθησης για το κοινό, οι
οποίες θα είναι τοποθετηµένες σε συγκεκριµένες θέσεις και θα διαθέτουν
δυνατότητες πανοραµικής λήψης και κίνησης. Αυτές οι κάµερες θα πρέπει να
ελέγχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στο γήπεδο και όλους τους δηµόσιους χώρους
εντός και εκτός του γηπέδου.

2.

Το σύστηµα τηλεοπτικής παρακολούθησης θα πρέπει να έχει δική του ανεξάρτητη
παροχή ρεύµατος και εσωτερικό κύκλωµα. Θα πρέπει να ελέγχεται και να
λειτουργείται από την αίθουσα ελέγχου του γηπέδου στην οποία θα πρέπει να
είναι εγκατεστηµένες και οι τηλεοπτικές οθόνες. Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα
να λαµβάνει καθαρές φωτογραφίες τόσο εντός όσο και εκτός του γηπέδου.
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3.

Το σύστηµα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης του γηπέδου πρέπει να
χρησιµοποιείται από τον επικεφαλής αξιωµατικό της αστυνοµίας.

Άρθρο 17
1.

Σύστηµα ανακοινώσεων για το κοινό

Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει σύστηµα ανακοινώσεων για το κοινό, σε κατάλληλη
εξοπλισµένη αίθουσα.

2.

Το σύστηµα ανακοινώσεων για το κοινό δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από
διακοπή της ηλεκτροδότησης.

3.

Το σύστηµα ανακοινώσεων του γηπέδου πρέπει να είναι σε θέση να ακούγεται µε
σαφήνεια και καθαρότητα µέσα και έξω από το γήπεδο, να υπερισχύει του
θορύβου του πλήθους ακόµη και σε περίπτωση απότοµης ανόδου του επιπέδου
θορύβου των θεατών.

4.

Ο εκφωνητής του γηπέδου θα είναι εκπαιδευµένος κατάλληλα και θα του
παρέχονται εκ των προτέρων κείµενα προς αναµετάδοση από το σύστηµα
ανακοινώσεων.
Τα κείµενα θα καλύπτουν τις ακόλουθες περιπτώσεις και θα συντάσσονται και
διατίθενται άµεσα τόσο στην αστυνοµία, όσο και στον εκφωνητή.
- Συνωστισµός σε χώρους θεατών εµπρός από τις θύρες εισόδου,
- Ύπαρξη θεατών που βρίσκονται ακόµη έξω από τις θύρες εισόδου κατά το
εναρκτήριο λάκτισµα,
- Απόφαση του διαιτητή να αναβάλλει τον αγώνα,
- ∆ιείσδυση από έναν ή περισσότερους θεατές στον αγωνιστικό χώρο,
- Ενδεχόµενος κίνδυνος που προκλήθηκε από κακές καιρικές συνθήκες ή
σφάλµατα στον σχεδιασµό του γηπέδου,
- Κίνδυνος λόγω δηµιουργίας πανικού µεταξύ των θεατών.
Ειδικά, όλες οι δηµόσιες ανακοινώσεις για έναν επικείµενο κίνδυνο θα γίνονται
από έναν υπεύθυνο αστυνοµικό µέσα από την αίθουσα ελέγχου του γηπέδου µε
την χρησιµοποίηση προκαθορισµένων εκφράσεων. Το λεκτικό περιεχόµενο των
ανακοινώσεων θα έχει εκ των προτέρων προετοιµαστεί, έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται σε πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και θα
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πληροφορεί τους θεατές για ζητήµατα ασφαλείας, θα καταπραΰνει τον φόβο, θα
αποφεύγει την σύγχυση και θα βοηθάει στην διατήρηση της τάξης.
5.

Όταν απαιτείται θα πρέπει να υπάρχουν εκπαιδευµένοι εκφωνητές οι οποίοι είναι
σε θέση να απευθυνθούν στους φιλοξενούµενους ξενόγλωσσους θεατές στην
γλώσσα τους. Εάν είναι δυνατό, θα χρησιµοποιείται ένας εκφωνητής του οποίου η
φωνή είναι γνωστή στους φιλοξενούµενους φιλάθλους από το δικό τους γήπεδο.

6.

Οι αναγγελίες µέσω του συστήµατος ανακοινώσεων πρέπει να έχουν αυστηρά
ουδέτερο

χαρακτήρα.

Το

σύστηµα

ανακοινώσεων

δεν

πρέπει

να

χρησιµοποιείται για:

7.

α)

την διάδοση πολιτικών µηνυµάτων,

β)

την υποστήριξη της εντός έδρας οµάδας,

γ)

κάθε µορφή µεροληψίας κατά της φιλοξενούµενης οµάδας.

Η γηπεδούχος οµάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι θεατές γνωρίζουν πριν από
τον αγώνα – µε αναγγελίες µέσω του συστήµατος ανακοινώσεων ή όποιο άλλο
πρόσφορο µέσο – όλα τα απαγορευτικά µέτρα και τους ελέγχους σχετικά µε τον
αγώνα.

8.

Η γηπεδούχος οµάδα πρέπει να υπενθυµίζει στους θεατές την σηµασία του να
µην προσπαθήσουν να εισάγουν απαγορευµένα αντικείµενα ή ουσίες µέσα στο
γήπεδο, την ανάγκη να συµπεριφέρονται µε αθλητικό και εύλογα ήρεµο τρόπο και
τις πιθανές σοβαρές συνέπειες που κάθε παραβίαση αυτών των υποχρεώσεων
θα µπορούσε να επιφέρει στους ποδοσφαιριστές και στις οµάδες που
υποστηρίζουν, συµπεριλαµβανοµένου του αποκλεισµού από τις διοργανώσεις.

Άρθρο 18
1.

Γιγαντοοθόνη

Εάν ένα γήπεδο διαθέτει γιγαντοοθόνη δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
µετάδοση φάσεων του αγώνα, είτε πριν είτε κατά την διάρκεια είτε µετά τον
αγώνα.
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Κεφάλαιο 3:
Άρθρο 19
1.

Χώροι µέσων ενηµέρωσης
Χώρος εργασίας των µέσων ενηµέρωσης

Τουλάχιστον µία αίθουσα πρέπει να προορίζεται για τους εκπροσώπους των
µέσων ενηµέρωσης, εξοπλισµένη µε γραφεία και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις
επικοινωνίας.

2.

Αυτή η αίθουσα πρέπει να έχει τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις:
Κατηγορία
Γηπέδου
1

∆ιαστάσεις
αίθουσας
50 m2

2

100 m2

3
Ελίτ

Άρθρο 20
1.

150 m2

Θεωρείο δηµοσιογράφων

Το γήπεδο πρέπει να έχει θεωρείο δηµοσιογράφων για τους εκπροσώπους των
µέσων ενηµέρωσης που να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Κατηγορία
Γηπέδου
1
2

50

25

3

100

50

Ελίτ

2.

Ελάχιστος
Ελάχιστος
αριθµός
αριθµός
καλυµµένων καλυµµένων
καθισµάτων
θρανίων
20
5

200

100

Τοποθεσία θεωρείου
δηµοσιογράφων

–

Σε κεντρική θέση στην κεντρική
εξέδρα (κοντά στα αποδυτήρια των
οµάδων και στις διάφορες
εγκαταστάσεις των µέσων
ενηµέρωσης).

Όλα τα θρανία πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε παροχή ρεύµατος και συνδέσεις
τηλεφώνου / µόντεµ.

3.

Τα θρανία πρέπει να είναι αρκετά µεγάλα ώστε να δέχονται ένα φορητό
υπολογιστή και ένα σηµειωµατάριο.
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Άρθρο 21
1.

Θέσεις ραδιοτηλεοπτικών σχολιασµών

Το γήπεδο πρέπει να έχει τον ακόλουθο ελάχιστο αριθµό καλυµµένων θέσεων για
ραδιοτηλεοπτικό σχολιασµό:

2.

Κατηγορία
Γηπέδου
1

Ελάχιστος
αριθµός
2

2

5

3

25

Ελίτ

40

Κάθε θέση σχολιασµού πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 καθίσµατα.

Άρθρο 22

Αίθουσα Συνεντεύξεων Τύπου

Το γήπεδο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Κατηγορία
Γηπέδου
1
2
3
Ελίτ
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Προδιαγραφή
Τµήµα του χώρου εργασίας των µέσων
ενηµέρωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αίθουσα
συνεντεύξεων τύπου.
Τουλάχιστον µία αίθουσα συνεντεύξεων τύπου
πρέπει να είναι διαθέσιµη, εξοπλισµένη µε ένα
γραφείο, µε πλατφόρµα για κάµερα, µε βάθρο
οµιλητών, µε split box, µε µεγαφωνικό σύστηµα και
καρέκλες.

Ελάχιστος αριθµός
καθισµάτων
–
50
75
100

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ:
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Κεφάλαιο 1:
Άρθρο 23

Απαραίτητα – προαπαιτούµενα για την τέλεση αγώνα
Προαπαιτούµενα για τέλεση αγώνα

Για την λειτουργία οποιουδήποτε γηπέδου και την τέλεση ποδοσφαιρικού αγώνα
απαιτείται:
1.

Άδεια Λειτουργίας.

2.

Πιστοποιητικό Ασφάλειας και Προστασίας.

3.

Άδεια ∆ιεξαγωγής Αγώνα.

Άρθρο 24

Άδεια Λειτουργίας

Για την λειτουργία οποιουδήποτε γηπέδου απαιτείται Άδεια Λειτουργίας, η οποία
εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας περιφέρειας σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 56 Α του Ν.2725/99. Η άδεια ισχύει
για ένα (1) έτος από την χορήγησή της.

Άρθρο 25

Πιστοποιητικό Ασφάλειας και Προστασίας

Για την τέλεση οποιουδήποτε αγώνα απαιτείται Πιστοποιητικό Ασφάλειας και

1.

Προστασίας, το οποίο χορηγείται στον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του γηπέδου από
την Ε.Π.Ο. (Τµήµα Αδειοδότησης Οµάδων) και ισχύει για ένα (1) έτος.
Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλειας πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες

2.

έγκυρες βεβαιώσεις:

Νο.
1.
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TO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

ΧΡΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΙΣΧΥΟΣ

Λεπτοµερής
επιθεώρηση
του
γηπέδου,
περιλαµβανοµένων όλων των κτιρίων ή άλλων
κατασκευών, ώστε να βεβαιωθεί η κατάσταση στην
οποία βρίσκονται και ότι τα κτίρια ή οι κατασκευές είναι
ικανά να αντέξουν το βάρος εκείνο το οποίο αναφέρουν
οι προδιαγραφές τους.

To Πιστοποιητικό
ισχύει για
12 µήνες

TO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

ΧΡΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΙΣΧΥΟΣ

2.

Τα προστατευτικά κιγκλιδώµατα, οι χειρολαβές ή άλλες
εγκαταστάσεις προστασίας, πρέπει να επιθεωρούνται
προς
διαπίστωση
ενδεχόµενης
φθοράς,
παραµόρφωσης, διάβρωσης ή άλλων ενδείξεων.

To Πιστοποιητικό
ισχύει για
12 µήνες

3.

Το σύνολο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (και των
γεννητριών) πρέπει να επιθεωρηθεί και να επιβεβαιωθεί
η αρτιότητα του

To Πιστοποιητικό
ισχύει για
12 µήνες

4.

Γεννήτριες – έλεγχος 3 ωρών σε πλήρη ισχύ.

5.

Αλεξικέραυνος εξοπλισµός.

6.

Συναγερµός
συναγερµού.

7.

Περιστρεφόµενες µπάρες στις εισόδους των θυρών.

To Πιστοποιητικό
ισχύει για
12 µήνες

8.

Σύστηµα επικοινωνίας µε το κοινό – µεγάφωνα,
ηλεκτρονικοί πίνακες.

To Πιστοποιητικό
ισχύει για
12 µήνες

9.

Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης

To Πιστοποιητικό
ισχύει για
12 µήνες

10.

Τηλεφωνικό σύστηµα έκτακτης ανάγκης – εσωτερικό
τηλεφωνικό δίκτυο για την επικοινωνία ανάµεσα στους
διαφορετικούς τοµείς του γηπέδου.

To Πιστοποιητικό
ισχύει για
12 µήνες

11.

Σύστηµα θέρµανσης – Στις αίθουσες του γηπέδου όπου
υπάρχουν εγκαταστάσεις θέρµανσης (δηµοσιογραφικά,
καφετέρια, δωµάτιο ελέγχου, αίθουσα τύπου κτλ) και
µπορούν να αποτελέσουν πηγή κινδύνου.

To Πιστοποιητικό
ισχύει για
12 µήνες

12.

Σύστηµα εξαερισµού

To Πιστοποιητικό
ισχύει για
12 µήνες

13.

Μέσα πυρόσβεσης – πυροσβεστήρες ή σύστηµα
πυρόσβεσης µε αισθητήρες καπνού.

To Πιστοποιητικό
ισχύει για
12 µήνες

Νο.
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πυρκαγιάς

Η Βεβαίωση
ισχύει για
3 χρόνια
To Πιστοποιητικό
ισχύει για
12 µήνες

–

έλεγχος

λειτουργίας

To Πιστοποιητικό
ισχύει για
12 µήνες

TO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

ΧΡΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΙΣΧΥΟΣ

14.

Σύστηµα εξόδου – έλεγχος στις πόρτες και το σύστηµα
κλειδώµατος καθώς και στη πρόσβαση των θεατών
προς αυτές.

To Πιστοποιητικό
ισχύει για
12 µήνες

15.

Κανονισµός Γηπέδου
(βλ. υπόδειγµα στο Παράρτηµα ΙΙΙ)

Νο.

Σχέδιο Εκκένωσης Γηπέδου
(βλ. υπόδειγµα στο Παράρτηµα ΙV)
α)

Για τις βεβαιώσεις 1, 2, 7, 8, 14 ο έλεγχος πρέπει να γίνει από Πολιτικό Μηχανικό.

β)

Για τις βεβαιώσεις 3, 4, 5, 6, 9, 10 ο έλεγχος πρέπει να γίνει από Ηλεκτρολόγο
Μηχανολόγο.

γ)

Για τις βεβαιώσεις 11, 12 ο έλεγχος πρέπει να γίνει από εταιρεία ή φυσικό
πρόσωπο εξειδικευµένο στην τοποθέτηση και συντήρηση των συστηµάτων
αυτών.

δ)

Για τα µέσα πυρόσβεσης (13) ο έλεγχος και η βεβαίωση πρέπει να γίνει από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ε)

Το σχέδιο εκκένωσης σταδίου πρέπει να λάβει την έγκριση της Αστυνοµικής
Αρχής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 26

Άδεια ∆ιεξαγωγής Αγώνα

Για την τέλεση και διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται
από την οικεία διοργανώτρια.
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Κεφάλαιο 2:
Άρθρο 27
1.

Υπεύθυνοι – Φροντιστές Ασφάλειας
∆ιορισµός Υπεύθυνου Ασφαλείας

Κάθε οµάδα πρέπει να διορίσει έναν υπεύθυνο ασφαλείας. Το πρόσωπο αυτό
πρέπει να έχει εµπειρία στην συνεργασία µε δηµόσιες αρχές και αστυνοµικές
υπηρεσίες, ως επίσης και εµπειρία σε θέµατα που αφορούν στην διοργάνωση
αγώνων, εποπτεία θεατών, έλεγχο του πλήθους, την διάθεση εισιτηρίων και κάθε
άλλο θέµα που αφορά στην διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας σε έναν
ποδοσφαιρικό αγώνα.

2.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας θα διατηρεί επίσης επαφή µε τις αστυνοµικές αρχές, τις
υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και τους εκπροσώπους των φιλάθλων. Θα είναι
υπεύθυνος για την αξιολόγηση οποιωνδήποτε έκτακτων συµβάντων προ, κατά
την διάρκεια ή µετά το τέλος του αγώνα, τα οποία επηρεάζουν µε οποιονδήποτε
τρόπο την ασφάλεια και την προστασία και θα τα αναφέρει στην οµάδα και την
αστυνοµική αρχή.

3.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας έχει ως έργο: για την αξιολόγηση και αντιµετώπιση
κινδύνων και για την λήψη µέτρων τα οποία είναι συντονισµένα µε αυτά που
λαµβάνονται από την αστυνοµία, τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, τις δηµόσιες
αρχές και κάθε άλλο πρόσωπο που εµπλέκεται στην διαχείριση του αγώνα.
Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί ενδεικτικά να είναι:
- Ιστορικό αντιπαλότητας µεταξύ οµάδων ή των οπαδών τους,
- Οπαδοί χωρίς εισιτήρια ή µε πλαστά εισιτήρια ή εισιτήρια που προορίζονται για
τα τµήµατα που έχουν διατεθεί για τους οπαδούς της αντίπαλης οµάδας,
- Οπαδοί µε ιστορικό στην χρήση φωτοβολίδων ή όποιου άλλου επικίνδυνου
αντικειµένου, συµπεριλαµβανοµένων των λέιζερ,
- Το ενδεχόµενο ρατσιστικής ή υβριστικής γλώσσας, πανό ή συµπεριφοράς.
Το έργο επιτυγχάνεται καλύτερα µέσω προετοιµασίας ή γραπτών σχεδίων
εκτάκτου ανάγκης που καλύπτουν ένα φάσµα ενδεχόµενων συµβάντων που θα
µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια των θεατών ή να διακόψουν
την οµαλή λειτουργία. Τα σχέδια µπορεί να είναι λεπτοµερή ή γενικά. Μεταξύ των
θεµάτων τα οποία θα µπορεί να αφορούν είναι η κατασκευή της τοποθεσίας
διεξαγωγής, ο εξοπλισµός ασφαλείας, ο έλεγχος του πλήθους και τα εισιτήρια. Σε
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ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να απαιτείται η εκκένωση του γηπέδου
διεξαγωγής. Τα σχέδια θα πρέπει να έχουν δοκιµαστεί και να ενηµερώνονται
ανάλογα µε το αποτέλεσµα.
4.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας θα αναλαµβάνει την ευθύνη για την συνεχή κατάρτιση και
εκπαίδευση όλου του προσωπικού ασφαλείας που προσλαµβάνεται από την
οµάδα. Θα εκτελεί επίσης όλες τις ενηµερώσεις και θα σχεδιάσει ένα πρόγραµµα
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

5.

Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εφαρµογή των µεθόδων ασφαλείας της
οµάδας που αφορούν προσωπικό και θεατές και για την έκδοση εγχειριδίων για
την ασφάλεια καθώς και άλλου έντυπου υλικού που θα απευθύνεται σε όλο το
προσωπικό.

6.

Ως κάτοχος ενός γενικού διπλώµατος ασφαλείας ή ενός ειδικού διπλώµατος
ασφαλείας, διασφαλίζει ότι η όλη κατάσταση και συνθήκες συνάδουν µε τα
καθιερωµένα πρότυπα. Ιδιαιτέρως διασφαλίζει ότι τελούνται και καταχωρούνται σε
πρακτικά όλες οι πριν την έναρξη του αγώνα συσκέψεις και ενηµερώσεις και ότι
γίνεται καταγραφή όλων των εξετάσεων, ελέγχων και θεατών που γίνονται δεκτοί
εντός του γηπέδου καθώς επίσης και κάθε άλλου απρόβλεπτου περιστατικού.

7.

Είναι πάντοτε παρών εντός του γηπέδου κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης
διαδικασίας και ασκεί γενικό έλεγχο του προσωπικού, των θεατών και των
λειτουργικών χώρων.

8.

Σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές, να υποδεικνύει έναν αναπληρωτή
αξιωµατούχο τοµέα ασφαλείας για να τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας
του.

9.

∆ιαµορφώνει και επανεξετάζει σε συνεργασία µε την αστυνοµία και τις υπηρεσίες
εκτάκτου ανάγκης, σχέδια αντιµετώπισης για απρόοπτα ενδεχόµενα και
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που αφορούν επείγοντα περιστατικά µέσα και
γύρω του γηπέδου.

10. ∆ιασφαλίζει ότι ο χώρος ελέγχου την ηµέρα διεξαγωγής του αγώνα είναι επαρκώς
επανδρωµένος και ότι διατηρείται επαφή µε τον ανώτερο αξιωµατικό της
αστυνοµίας κατά την διάρκεια της προβλεπόµενης διαδικασίας.
11. Είναι εξοικειωµένος µε όλη τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς για θέµατα
ασφαλείας γηπέδων.
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12. Συµβουλεύει, επιβλέπει και συνεργάζεται µε το υφιστάµενο προσωπικό µε σκοπό
τη διασφάλιση της αποδοτικής, ασφαλούς και αποδοτικής χρήσης του γηπέδου.
13. Είναι υπεύθυνος για τον διορισµό, την εκπαίδευση και τον έλεγχο των φροντιστών
ασφαλείας και των χειριστών των περιστροφικών θυρών του γηπέδου και
διασφαλίζει ότι τα µέλη του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα έχουν λάβει επαρκή
εκπαίδευση και έχουν την ικανότητα να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και τις
ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί.
14. Να

αναλαµβάνει

και

προετοιµάζει

τη

διενέργεια

ασκήσεων

ετοιµότητας

προκειµένου να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα των ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ για περιστατικά που λαµβάνουν
χώρα µέσα και γύρω από το γήπεδο.
15. Να ετοιµάζει έναν κώδικα συµπεριφοράς για τους φροντιστές ασφαλείας και τους
χειριστές των περιστροφικών θυρών του γηπέδου και να επιβλέπει τη
συµπεριφορά τους κατά την διάρκεια της προβλεπόµενης διαδικασίας.
16. Μεσολαβεί και συµβουλεύεται αρµόδιες υπηρεσίες για ζητήµατα που σχετίζονται
µε την υγεία και την ασφάλεια.
17. Είναι ενήµερος και δρά σε συµφωνία µε τις πολιτικές της οµάδας λαµβάνοντας
ιδιαιτέρως υπόψη την ισότητα των ευκαιριών, την υγεία και την ασφάλεια.
18. Συνεισφέρει σε οποιοδήποτε άλλο εύλογο καθήκον ενδέχεται οποτεδήποτε του
ανατεθεί, µε την προϋπόθεση ότι δεν παρεµποδίζεται η αποστολή του ως
υπευθύνου ασφαλείας και δεν µειώνεται η αποτελεσµατικότητά του στην
εκπλήρωση των πρωταρχικών καθηκόντων του.
19. Ο

υπεύθυνος

ασφαλείας

των

οµάδων

πιστοποιείται

από

την

Ε.Π.Ο.

(Τµήµα Αδειοδότησης Οµάδων).

Άρθρο 28
1.

Φροντιστές ασφαλείας

Η ασφάλεια και η τάξη θα πρέπει να διασφαλίζονται από την στιγµή που ανοίγει
το γήπεδο. Αυτό ισχύει επίσης και για την εφαρµογή όλων των ευθυνών που
παρουσιάζονται στον παρόντα κανονισµό.

2.

Προκειµένου να εκπληρωθούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο
1, µια οµάδα φροντιστών, αποτελούµενη από άνδρες και γυναίκες υπαλλήλους,
διατίθεται από την γηπεδούχο οµάδα. Οι φροντιστές αυτοί θα πρέπει να
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βρίσκονται σε πλήρως νόµιµη ηλικία και να είναι υπεύθυνοι ενήλικες. Θα πρέπει
επίσης να έχουν προγενέστερη πείρα στις εργασίες που τους ανατίθενται,
ιδιαιτέρα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και να είναι πιστοποιηµένοι από την
Ε.Π.Ο.
3.

Οι φροντιστές θα φέρουν όλοι την ίδια ένδυση, η οποία θα ανακλά το φως και θα
είναι ευδιάκριτη. Κατ' ελάχιστο, θα πρέπει να φέρουν το ίδιο µπουφάν, το οποίο
θα αναγράφει την λέξη "φροντιστής" ή "steward". Οι επικεφαλής φροντιστές
θα είναι επίσης εύκολο να εντοπιστούν, φέροντας ένδυση διαφορετικού χρώµατος
από αυτό που θα φέρουν οι υπόλοιποι φροντιστές.

4.

Η οµάδα διοικήσεως φροντιστών (διοικητές και βοηθοί, επικεφαλής φροντιστές,
και, εάν ισχύει, βοηθοί επικεφαλής φροντιστές) ενηµερωτικά σεµινάρια, εάν είναι
δυνατόν πριν την έναρξη της διοργάνωσης. Οι πληροφορίες αυτού του
ενηµερωτικού σεµιναρίου θα προωθούνται επίσης και στα άλλα µέλη της οµάδος
των φροντιστών.

5.

Εάν η οµάδα αποφασίσει να αναθέσει σε µία εξωτερική εταιρεία παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας ως οµάδα φροντιστών, θα πρέπει να συνάψει την
αντίστοιχη σύµβαση. Η σύµβαση αυτή θα καλύπτει ειδικότερα τα ακόλουθα:
- Εργασίες,
- Σκοπός των εργασιών,
- Θέσεις που θα πληρωθούν,
- Χρονοδιάγραµµα προσωπικού,
- Απαιτούµενος χρόνος εργασιών,
- ∆ικαιώµατα και καθήκοντα εν σχέσει µε τους επισκέπτες του γηπέδου,
- Αριθµός και προφίλ των υπαλλήλων που θα αναπτυχθούν, ως επίσης και
στοιχεία σχετικά µε την πείρα τους και τα προσωπικά τους δικαιολογητικά,
- Οργάνωση της οµάδας των φροντιστών, οργανωτική δοµή,
- Οµοιόµορφη (ένδυση) των φροντιστών.
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6.

Οι φροντιστές έχουν κυρίως τα εξής καθήκοντα:
- Την διενέργεια ελέγχων ασφαλείας στα σηµεία εισόδου της εξωτερικής και
εσωτερικής περιµέτρου, όπως επίσης και σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους
στους οποίους δεν έχει γενικότερη πρόσβαση το κοινό,
- Την προστασία νευραλγικών χώρων (π.χ. περιστρεφόµενες θύρες, σηµεία
πωλήσεων, αποδυτήρια οµάδων και διαιτητών, χώροι επισήµων και τα
οχήµατα των προσώπων αυτών, και εκπρόσωποι των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης µαζί µε τον τεχνικό τους εξοπλισµό),
- Την άρνηση της πρόσβασης ή την αποµάκρυνση οποιωνδήποτε προσώπων
που δεν είναι σε θέση να αποδείξουν το δικαίωµά τους να βρίσκονται στο
γήπεδο, παρουσιάζουν κίνδυνο ασφαλείας εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ και/ή
ναρκωτικών, ή τους έχει απαγορευτεί η είσοδος στο συγκεκριµένο γήπεδο,
- Την εποπτεία (και την έρευνα) των επισκεπτών του γηπέδου και των
αντικειµένων που έχουν στην κατοχή τους στα σηµεία εισόδου και µέσα στο
ίδιο το γήπεδο,
- Την άρνηση της πρόσβασης σε οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν συναινούν
στην σωµατική τους έρευνα,
- Την αποµάκρυνση, αποθήκευση και ενδεχόµενη επιστροφή οποιωνδήποτε
αντικειµένων που απαγορεύονται µέσα στο γήπεδο εξαιτίας νοµικών
περιορισµών ή του κανονισµού λειτουργίας του γηπέδου,
- Την διασφάλιση ότι οι θεατές διαχωρίζονται σύµφωνα µε το εισιτήριά τους,
- Την παρεµπόδιση των ατόµων από το να εισέλθουν σε άλλο τµήµα του
γηπέδου για το οποίο δεν έχουν στην κατοχή τους έγκυρο εισιτήριο,
- Την διασφάλιση ότι όλα τα σηµεία εισόδου και εξόδου, όπως επίσης και οι
οδοί εξόδου εκτάκτου ανάγκης παραµένουν ελεύθερες,
- Την στελέχωση των σηµείων εισόδου και εξόδου, όπως επίσης και των
σηµείων εξόδου εκτάκτου ανάγκης από και προς τα τµήµατα των θεατών
(ιδιαιτέρως αυτών µε τους χώρους των ορθίων), από το άνοιγµα του γηπέδου
µέχρι το κλείσιµό του,
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- Την παρεµπόδιση των επισκεπτών από την πρόσβαση σε χώρους για τους
οποίους δεν έχουν εξουσιοδότηση και ιδιαιτέρως, την πρόσβαση στον
αγωνιστικό χώρο και την άµεσα γειτνιάζουσα περιοχή,
- Την προστασία των ποδοσφαιριστών και αξιωµατούχων του αγώνα κατά την
είσοδο και την έξοδό τους από τον αγωνιστικό χώρο,
- Τον έλεγχο της ροής των οχηµάτων και των θεατών γύρω από την περιοχή
του γηπέδου,
- Την διασφάλιση της εφαρµογής του κανονισµού λειτουργίας του γηπέδου,
δεδοµένου ότι ο διοργανωτής της εκδηλώσεως είναι υπεύθυνος γι' αυτή,
- Την πληροφόρηση της αστυνοµίας επί οποιωνδήποτε συµβάντων που
τιµωρούνται από τον νόµο,
- Την πληροφόρηση της αστυνοµίας, των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, της
πυροσβεστικής υπηρεσίας, και οποιωνδήποτε άλλων οργάνων επί κάθε
περιστατικού που επαπειλεί την ασφάλεια, µε δεδοµένο ότι ο κίνδυνος δεν θα
µπορούσε να απαλειφθεί από τις δυνάµεις ασφαλείας.
7.

Όλο το προσωπικό ασφαλείας πρέπει να έχει εξοικειωθεί µε την διαµόρφωση του
γηπέδου και τις διαδικασίες ασφαλείας, εκτάκτου ανάγκης και εκκένωσης που
υπάρχουν.

8.

Οι εργασίες και τα καθήκοντα των φροντιστών θα διαιρούνται σε δύο ξέχωρα
τµήµατα και ενδεχοµένως υπό-τµήµατα. Σε αυτά τα τµήµατα θα οριστούν
διοικητές / επικεφαλής που θα έχουν κατάλληλη εκπαίδευση.

9.

Ο αριθµός των φροντιστών που θα αναπτυχθούν θα βασίζεται κυρίως σε
τοπικούς παράγοντες (όπως το πλήθος των σηµείων εισόδου και εξόδου, θύρες
εκτάκτου ανάγκης, κλπ.), την αναµενόµενη προσέλευση και την εκτίµηση της
επικινδυνότητας

της

εκδήλωσης.

Ως

γενικότερη

οδηγία,

η

αναλογία

φροντιστών : θεατών θα είναι 1:100. Οι δυνάµεις ασφαλείας θα ρωτούνται
πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά µε τον αριθµό των
φροντιστών που θα αναπτυχθούν.
10. Όλοι οι διοικητές / επικεφαλής θα φέρουν ραδιοτηλέφωνα, όπως επίσης και όλοι
οι φροντιστές που τους έχουν ανατεθεί χώροι υψηλού κινδύνου.
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11. Οι επακριβείς λεπτοµέρειες των θέσεων που θα βρίσκονται τα ραδιοτηλέφωνα
θα καθορίζονται σε ένα έγγραφο που θα αφορά γενικότερα τις επικοινωνίες και το
οποίο θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις δυνάµεις ασφαλείας. Το έγγραφο αυτό
θα διανέµεται στους σχετικούς ενδιαφερόµενους.

Άρθρο 29

Παρουσία προσωπικού ασφαλείας και προστασίας

Το προσωπικό ασφαλείας, τα πρόσωπα που είναι επιφορτισµένα µε την παροχή
πρώτων βοηθειών, το προσωπικό των ιατρικών και πυροσβεστικών υπηρεσιών και οι
εκφωνητές

του

συστήµατος

αναγγελιών,

οφείλουν

να

παραµένουν

στις

προκαθορισµένες τους θέσεις µέσα και γύρω από το γήπεδο καθ' όλο το χρονικό
διάστηµα που το κοινό βρίσκεται µέσα στο γήπεδο και µέχρι να διαλυθεί το πλήθος,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του επικεφαλής αξιωµατικού της αστυνοµίας ή του υπεύθυνου
ασφαλείας του γηπέδου.
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Κεφάλαιο 3:
Άρθρο 30
1.

Μέτρα προετοιµασίας του αγώνα
Καθήκον συνεργασίας µε τις δηµόσιες αρχές

Πριν από τον αγώνα η οµάδα οφείλει να εξασφαλίζει ότι τα µέτρα που ορίζονται
από τον παρόντα κανονισµό θα υλοποιηθούν.

2.

Σε συνεργασία µε τις δηµόσιες αρχές, η γηπεδούχος οµάδα οφείλει να
διασφαλίσει ότι το έργο της αστυνοµικής αρχής θα υποβοηθηθεί από φροντιστές
όπου απαιτείται, ώστε να εξουδετερωθούν ενδεχόµενα περιστατικά βίας ή
ταραχών και να διασφαλισθεί η ασφάλεια του κοινού µέσα στο γήπεδο, στους
παρακείµενους χώρους και κατά µήκος των διαδροµών που οδηγούν προς και
από το γήπεδο.

3.

Οι οµάδες που συµµετέχουν οφείλουν να πράξουν κάθε τι δυνατόν ώστε:
α)

να επιτρέψουν στις δηµόσιες αρχές (και ειδικά στην αστυνοµία), να
εκτελέσουν µία αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών,

β)

σε συνεργασία µε τις δηµόσιες αρχές (και ειδικά την αστυνοµία) και τους
φιλάθλους, να αποτρέψουν σε γνωστούς και πιθανούς ταραξίες να
παρακολουθήσουν τον αγώνα.

4.

Οι οµάδες που συµµετέχουν στον αγώνα οφείλουν να συνεργάζονται πλήρως.

Άρθρο 31
1.

Οµάδα εκτάκτου ανάγκης

Σε κάθε αγώνα και ιδιαίτερα απαραίτητα σε αγώνες υψηλού κινδύνου πρέπει να
δηµιουργείται µια οµάδα εκτάκτου ανάγκης, η οποία συµπεριλαµβάνει:
- τον παρατηρητή του αγώνα,
- έναν εκπρόσωπο από κάθε δηµόσια αρχή που εµπλέκεται,
- τους υπεύθυνους ασφαλείας των οµάδων,
- τον υπεύθυνο των φροντιστών,
- τον διευθυντή του γηπέδου,

2.

Η γηπεδούχος οµάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα µέλη της οµάδας είναι σε θέση
να επικοινωνήσουν ελεύθερα µεταξύ τους µέσω µίας ραδιοτηλεφωνικής
σύνδεσης.
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3.

Η γηπεδούχος οµάδα πρέπει να ορίσει ένα κατάλληλο σηµείο συνάντησης µέσα
στο γήπεδο, όπου η οµάδα θα συναντάται σε περίπτωση σοβαρής έκτακτης
ανάγκης.

4.

Τα µέλη της οµάδας πρέπει να έχουν ένα σύντοµο, κωδικοποιηµένο
αναγνωριστικό, το οποίο θα µεταδίδεται µέσω του συστήµατος ανακοινώσεων
προκειµένου να κληθούν στο σηµείο συνάντησης που έχει συµφωνηθεί.
(π.χ. Επιχείρηση: ΟΑΚΑ)

5.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή απρόοπτου έκτακτου περιστατικού, η οµάδα
ύστερα από διαβούλευση µπορεί να µεταφέρει στον διαιτητή το αίτηµα για την
αναβολή έναρξης ή την διακοπή του αγώνα. Ο δε υπεύθυνος της αστυνοµικής
αρχής, να αποφασίσει την εκκένωση του γηπέδου ή οποιασδήποτε περιοχής του,
σε συµφωνία µε προκαθορισµένες διαδικασίες συντονίζοντας τις ενέργειες των
αρµόδιων υπηρεσιών προς αποφυγή κάθε κινδύνου. Επίσης ύστερα από δική του
εντολή, οι φροντιστές ασφαλείας της οµάδας θα συνεισφέρουν βοηθώντας στο
έργο της αστυνοµίας. Σε τέτοιου είδους περιστάσεις και ανάλογα µε την φύση του
περιστατικού, ο επικεφαλής φροντιστής ασφαλείας θα φροντίσει να γίνουν
διαθέσιµοι όσο το δυνατόν περισσότεροι φροντιστές ασφαλείας, φροντίζοντας
όµως να υπάρχει απαραίτητος αριθµός προσωπικού για την διαφύλαξη της
ασφάλειας στις θύρες εξόδου και σε κάθε άλλο χώρου του γηπέδου.

Άρθρο 32
1.

∆ιαδικασίες εκκένωσης γηπέδου

Η αρχική εκκένωση µπορεί να ξεκινήσει τοπικά από έναν συγκεκριµένο χώρο του
γηπέδου µε κατεύθυνση είτε προς τον αγωνιστικό χώρο είτε προς περιοχή εκτός
του γηπέδου. Σε µερικές εκκενώσεις αυτού του είδους, είναι δυνατό να επιτραπεί
η επιστροφή των θεατών αφού προηγηθεί η κατάλληλη ανακοίνωση. Σε αυτές τις
συνθήκες, οι φροντιστές ασφαλείας θα αναλάβουν δράση έτσι ώστε να
διατηρούν υπό έλεγχο τις κινήσεις του πλήθους κατά τη διάρκεια της
εκκένωσης.

2.

Στην περίπτωση γενικής εκκένωσης µιας κερκίδας ή ολόκληρου του γηπέδου ένα
προκαθορισµένο µήνυµα από την οµάδα εκτάκτου ανάγκης θα µεταδίδεται από
το σύστηµα ανακοινώσεων για το κοινό. Οι φροντιστές ασφαλείας θα συνενωθούν
µε τον επικεφαλή τους και θα αναµένουν για οδηγίες µέσω της ραδιοεπικοινωνίας.
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Οι φροντιστές ασφαλείας οι επιφορτισµένοι µε την ασφάλεια του πλήθους και των
θυρών εξόδου θα παραµείνουν στη θέση τους.
3.

Αν η εκκένωση εφαρµοστεί σε κάθε τµήµα του γηπέδου, η προκαθορισµένη
οδηγία π.χ. «ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ………………., ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΘΥΡΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ» θα µεταδοθεί από το σύστηµα ανακοινώσεων για το κοινό,
ενώ θα ειδοποιηθούν και οι φροντιστές ασφαλείας των θυρών εξόδου, τότε οι
θύρες θα έχουν αυτόµατα απελευθερωθεί από τον ελεγκτή των θυρών εξόδου ο
οποίος βρίσκεται στο δωµάτιο ελέγχου του γηπέδου. Οι φροντιστές ασφαλείας
των θυρών εξόδου θα µετακινήσουν αµέσως τις προστατευτικές µπάρες και θα
ανοίξουν πλήρως τις θύρες. Αν ο µηχανισµός του ηλεκτρονικού κλειδώµατος δεν
έχει ηλεκτρονικά απενεργοποιηθεί οι φροντιστές ασφαλείας θα χρησιµοποιήσουν
το ειδικό κλειδί προκειµένου να ξεκλειδώσουν και να ανοιχτούν οι θύρες.

4.

Οι φροντιστές ασφαλείας θα βοηθήσουν τα πλήθη να εγκαταλείψουν το γήπεδο µε
οργανωµένο τρόπο, ελέγχοντας παράλληλα ότι οι τουαλέτες και οι άλλες αίθουσες
του γηπέδου έχουν πλήρως εκκενωθεί. Οι φροντιστές ασφαλείας θα παρέχουν
κάθε δυνατή βοήθεια σε θεατές µε ειδικές ανάγκες και θα διασφαλίσουν την
ασφαλή έξοδό τους από το γήπεδο.

5.

Οι επικεφαλής φροντιστές ασφαλείας θα βεβαιωθούν ότι ο τοµέας επίβλεψής τους
έχει πλήρως εκκενωθεί και ύστερα θα κατευθυνθούν µε συνοδεία τους
υπόλοιπους φροντιστές ασφαλείας που έχουν υπό την εποπτεία τους στο
προκαθορισµένο σηµείο συγκέντρωσής τους.

6.

Αν το έκτακτο περιστατικό αντιµετωπιστεί χωρίς να υπάρχει ανάγκη εκκένωσης,
το µήνυµα «ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ……………….» θα µεταδίδεται από το
σύστηµα ανακοινώσεων για το κοινό και όλοι οι φροντιστές ασφαλείας θα
επανέλθουν στα συνηθισµένα καθήκοντά τους.

Άρθρο 33
1.

Στρατηγική διαχωρισµού των θεατών

Σε αγώνες όπου γίνεται διαχωρισµός των θεατών, η στρατηγική του διαχωρισµού
των θεατών πρέπει να συντάσσεται από τον επικεφαλής αξιωµατικό της
αστυνοµίας και τον υπεύθυνο ασφαλείας του γηπέδου. Εάν απαιτείται, η
στρατηγική αυτή θα συµπεριλαµβάνει και στρατηγική στάθµευσης των φιλάθλων,
κατά προτίµηση σε διαφορετικές πλευρές του γηπέδου και όσο το δυνατόν
πλησιέστερα στους τοµείς τους.
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2.

Η στρατηγική διασκορπισµού του πλήθους µετά το τέλος του αγώνα, πρέπει να
εξετάζεται στην οργανωτική συνάντηση που γίνεται το πρωί της ηµέρας
διεξαγωγής του αγώνα.

3.

Σε περίπτωση που υπαγορεύεται από τις περιστάσεις, ο διαχωρισµός των
διαφορετικών οµάδων φιλάθλων πρέπει να ξεκινά όσο το δυνατόν πιο µακριά από
το γήπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η ανεπιθύµητη µίξη των διαφόρων οµάδων στις
προσεγγίσεις του γηπέδου ή στους χώρους των περιστροφικών θυρών.

Άρθρο 34

Χώροι για τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης

Μέσα και γύρω από το γήπεδο πρέπει να υπάρχουν επαρκείς χώροι και εγκαταστάσεις
για την αστυνοµία, τις ιατρικές υπηρεσίες και την πυροσβεστική, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του συστήµατος αδειοδότησης οµάδων.

Άρθρο 35
1.

Αγώνες υψηλού κινδύνου

Ο χαρακτηρισµός ενός αγώνα ως αγώνα υψηλού κινδύνου αποτελεί πρωτίστως
ευθύνη της διοργανώτριας. Η απόφαση αυτή θα λαµβάνεται το συντοµότερο
δυνατό, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τις δυνάµεις ασφαλείας, και ιδιαίτερα µε την
αστυνοµική αρχή. Η διοργανώτρια θα πληροφορεί άµεσα την Ε.Π.Ο. για την
απόφασή της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ε.Π.Ο. ή οι αρχές ασφαλείας, βάσει
δικών τους πληροφοριών, µπορούν να χαρακτηρίσουν τον αγώνα ως αγώνα
υψηλού κινδύνου.

2.

Τα ακόλουθα ενδεικτικά αναγραφόµενα µέτρα θα εφαρµόζονται για αγώνες που
χαρακτηρίζονται ως αγώνες υψηλού κινδύνου:
- Απαγόρευση µετακίνησης οπαδών,
- Αυστηρός διαχωρισµός των οπαδών, διαθέτοντας τοµείς διάφορους από
αυτούς

που

αναγράφονται

στο

εισιτήριο

του

αγώνα

(αναγκαστικός

διαχωρισµός),
- ∆ηµιουργία και διατήρηση κενών τµηµάτων του γηπέδου µεταξύ "επικίνδυνων"
τµηµάτων θεατών,
- Αύξηση του αριθµού των φροντιστών, ιδιαιτέρως στα σηµεία εισόδου και
εξόδου των τµηµάτων των θεατών, περιµετρικά του αγωνιστικού χώρου και
µεταξύ των οµάδων αντιπάλων οπαδών,
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- ∆ιασφάλιση ότι οι κλίµακες σε όλα τα τµήµατα των θεατών παραµένουν
ελεύθερες και δεν εµποδίζονται,
- Εποπτεία του γηπέδου και διασφάλιση της παρουσίας µόνιµης ασφάλειας
στο γήπεδο από το βράδυ της προηγουµένης του αγώνα,
- Πληροφόρηση των θεατών προκαταβολικά ότι δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια
για τον αγώνα,
- Ανάθεση σε αστυνοµική δύναµη να συνοδεύει τους οπαδούς από και προς το
αεροδρόµιο, τον σιδηροδροµικό σταθµό ή σταθµό λεωφορείων / τραµ,
- Χρησιµοποίηση εκφωνητή γηπέδου από την γηπεδούχο οµάδα,
- Παραµονή των θεατών µέσα στο γήπεδο µετά το τέλος του αγώνα έως ότου
είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλεια έξω από το γήπεδο. Στις
περιπτώσεις αυτές, θα τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:
α)

λίγο πριν από το τέλος του αγώνα, η απόφαση της παραµονής µίας
οµάδας

φιλάθλων

θα

ανακοινώνεται

µέσω

του

συστήµατος

ανακοινώσεων,
β)

η ανακοίνωση πρέπει να επαναλαµβάνεται πριν το τέλος του αγώνα,

γ)

η γηπεδούχος οµάδα θα διασφαλίζει ότι κατά την διάρκεια αυτού του
χρόνου παραµονής, οι οπαδοί που παραµένουν έχουν πρόσβαση σε
αναψυκτικά και σε εγκαταστάσεις σωµατικής υγιεινής,

δ)

εάν είναι δυνατό, οι φίλαθλοι που παραµένουν θα ψυχαγωγούνται
(µουσική, βίντεο στον ηλεκτρονικό πίνακα, κλπ.) ώστε ο χρόνος να κυλά
πιο εύκολα και να παραµένουν ήρεµοι,

ε)

οι φίλαθλοι που παραµένουν θα πρέπει να πληροφορούνται σε τακτά
διαστήµατα πόσο ακόµα θα πρέπει να περιµένουν πριν να τους επιτραπεί
η αποχώρηση από το γήπεδο.

Η αστυνοµία µπορεί να παράσχει περαιτέρω οδηγίες και συστάσεις ανάλογα µε
κάθε αγώνα.
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Κεφάλαιο 4:
Άρθρο 36
1.

Σύστηµα διάθεσης εισιτηρίων (Ticketing)
Πώληση εισιτηρίων

Η πώληση των εισιτηρίων του αγώνα θα αποτελεί αντικείµενο αυστηρού
ελέγχου. Εάν είναι δυνατόν, η πώληση εισιτηρίων του αγώνα θα οργανώνεται
έτσι ώστε οι φίλαθλοι των δύο οµάδων να τοποθετούνται σε σαφώς διαχωρισµένα
τµήµατα του γηπέδου.

2.

Τα εισιτήρια επιτρέπεται να πωλούνται στο γήπεδο ή οπουδήποτε αλλού στη
πόλη, την ηµέρα διεξαγωγής του αγώνα, µόνο κατόπιν έγκρισης της αστυνοµίας.

3.

Κάθε οµάδα θα λάβει κάθε εύλογο µέτρο ώστε να διασφαλίσει ότι τα εισιτήρια που
της έχουν διατεθεί θα διατεθούν µόνο στους δικούς της οπαδούς. Η οµάδα επίσης
θα

διασφαλίσει

ότι

κατά

την

διάρκεια

της

διαδικασία

πώλησης,

θα

καταγράφονται συγκεκριµένα στοιχεία, όπως το ονοµατεπώνυµο και η
διεύθυνση των προσώπων που έχουν λάβει εισιτήρια.
4.

Τα εισιτήρια θα προστατεύονται από πλαστογραφία µε την ενσωµάτωση
στοιχείων ασφαλείας στο εισιτήριο. Εάν υπάρχει και η ελάχιστη υποψία ότι
ενδέχεται να κυκλοφορούν πλαστά εισιτήρια, η αστυνοµία θα πρέπει να
ενηµερωθεί άµεσα.

5.

Τα εισιτήρια του αγώνα θα εµφανίζουν την ηµεροµηνία του αγώνα και εάν είναι
δυνατόν, τις λεπτοµέρειες των οµάδων που αγωνίζονται. Σε κάθε εισιτήριο του
αγώνα πρέπει να τυπώνεται το ακριβές τµήµα, η σειρά και η θέση, όπως επίσης
και ένα σχέδιο του γηπέδου στην οπίσθια όψη.

6.

Ο αριθµός των προς πώληση εισιτηρίων δεν µπορεί να υπερβαίνει την δηλωµένη
και εγκεκριµένη µέγιστη χωρητικότητα ασφαλείας του γηπέδου.

7.

Ο ορθός προσδιορισµός της µέγιστης επιτρεπόµενης χωρητικότητας και του
µέγιστου επιτρεπόµενου χρόνου για την είσοδο, έξοδο και εκκένωση εκτάκτου
ανάγκης των θεατών, αποτελούν κρίσιµους παράγοντες του αγώνα. Θα
εκτελείται από τις δηµόσιες αρχές. Η ασφαλής χωρητικότητα θα βασίζεται σε
όποια τιµή εκ των δύο είναι χαµηλότερη, την χωρητικότητα των θέσεων θεατών ή
τον αριθµό των θεατών που µπορούν µε ασφάλεια να χρησιµοποιήσουν τις
εισόδους, εξόδους και εξόδους εκτάκτου ανάγκης µέσα στον προβλεπόµενο από
το σχέδιο εκκένωσης χρόνο, κάτι το οποίο θα διαφοροποιείται ανάλογα µε τον
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σχεδιασµό και την δοµή του γηπέδου. Η χωρητικότητα θα µειώνεται εάν είτε η
υλική κατάσταση του γηπέδου είτε η διαχείριση της ασφάλειας είναι ανεπαρκής.

Άρθρο 37
1.

Είσοδος στο γήπεδο

Κατά την διάρκεια κάθε αγωνιστικής, η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται µόνο
στα πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους έγκυρη άδεια εισόδου. Οι έγκυρες
άδειες εισόδου συµπεριλαµβάνουν:
- Εισιτήρια αγώνα
- Ταυτότητες εργαζοµένων
- Άδεια εισόδου – ∆ιαπιστεύσεις

2.

Οι ταυτότητες των µελών των δυνάµεων ασφαλείας που τους επιτρέπουν να
εκτελούν επιχειρησιακές λειτουργίες, θα θεωρούνται επίσης ως έγκυρη άδεια
εισόδου.

3.

Οι άδειες, στο µέτρο του δυνατού, θα είναι δύσκολο να πλαστογραφηθούν και θα
υπάρχει προστασία κατά της πολλαπλής τους χρήσης.

4.

Οι

άδειες

θα

περιορίζουν

την

πρόσβαση

σε

συγκεκριµένα,

σαφώς

σηµατοδοτηµένα τµήµατα. Ο αριθµός των αδειών "πλήρους πρόσβασης" θα
περιορίζεται στο απολύτως ελάχιστο.

Άρθρο 38

Στοιχεία κατόχου εισιτηρίου

Όπου απαιτείται από τις περιστάσεις, οι οµάδες που συµµετέχουν και διαθέτουν
εισιτήρια,

οφείλουν

να

τηρούν

λεπτοµερή

αρχεία

των

πωλήσεων

που

θα

συµπεριλαµβάνουν το ονοµατεπώνυµο και την διεύθυνση όλων των κατόχων
εισιτηρίων. Για όσους αγώνες διεξάγονται στο εξωτερικό και εάν απαιτείται από τις
περιστάσεις, τα εισιτήρια πρέπει να διατίθενται µόνο σε όσους φιλάθλους παρέχουν
προς τον διοργανωτή του αγώνα ή την οµοσπονδία ή την οµάδα, το ονοµατεπώνυµο,
την διεύθυνση, αριθµό διαβατηρίου και, εάν είναι δυνατόν, τις λεπτοµέρειες του ταξιδιού
για την από και προς µετάβασή τους και τα στοιχεία της διαµονής τους στο εξωτερικό.
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Άρθρο 39
1.

Μαύρη αγορά και µέτρα κατά πλαστών εισιτηρίων

Εάν απαιτείται, η γηπεδούχος οµάδα θα εξετάσει µαζί µε τις αστυνοµικές και/ή
λοιπές δηµόσιες αρχές ποια µέτρα να λάβει κατά όσων πωλούν εισιτήρια στην
µαύρη αγορά γύρω από το γήπεδο, λαµβάνοντας υπόψη ειδικότερα ότι τέτοιες
δραστηριότητες µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την στρατηγική διαχωρισµού.

2.

Τα µέτρα αυτά µπορούν να είναι ο περιορισµός του αριθµού των εισιτηρίων που
πωλούνται ανά άτοµο.

3.

Τα εισιτήρια του αγώνα πρέπει να διαθέτουν τα πλέον εξελιγµένα µέτρα κατά της
πλαστογραφίας, και όλο το προσωπικό ασφαλείας που βρίσκεται σε υπηρεσία
µέσα και γύρω από το γήπεδο, πρέπει να είναι εξοικειωµένο µε αυτά τα µέτρα
ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισµός των πλαστών εισιτηρίων.

4.

Μόλις περιέλθει στην γνώση της γηπεδούχου οµάδας ότι ενδέχεται να
κυκλοφορούν πλαστά εισιτήρια, οφείλει να επικοινωνήσει µε τις αστυνοµικές και/ή
λοιπές δηµόσιες αρχές ώστε να συµφωνηθεί µία στρατηγική αντιµετώπισης του
προβλήµατος.
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Κεφάλαιο 5:
Άρθρο 40

Φιλοξενούµενη οµάδα και φίλαθλοι
Ασφάλεια της φιλοξενούµενης οµάδας

Η γηπεδούχος οµάδα πρέπει να επιδιώξει την συνεργασία µε την κατά τόπους
αστυνοµία προκειµένου να διασφαλίσει την ασφάλεια της φιλοξενούµενης οµάδας
και των αξιωµατούχων στο ξενοδοχείο τους όταν µεταβαίνουν από και προς την
προπόνηση και από και προς τον αγώνα.

Άρθρο 41
1.

Ταξίδι των φιλοξενούµενων φιλάθλων

Όταν λόγοι ασφαλείας καθιστούν φρόνιµο το να µη ταξιδέψουν φίλαθλοι σε έναν
εκτός έδρας αγώνα, ο διοργανωτής του αγώνα και οι οµάδες που συµµετέχουν,
οφείλουν να κάνουν κάθε τι δυνατό προκειµένου να αποτρέψουν τους οπαδούς
από το να ταξιδέψουν.

2.

Εάν αναµένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 500 φίλαθλοι σε έναν εκτός
έδρας αγώνα, η οικεία οµάδα πρέπει να ορίσει επαρκή αριθµό φροντιστών που
θα συνοδεύσουν και θα συνδράµουν του φιλάθλους κατά την διάρκεια του
ταξιδιού τους από και προς την τοποθεσία διεξαγωγής του αγώνα, και
αποτελέσουν τον σύνδεσµο µεταξύ των δηµόσιων αρχών και των φιλάθλων.
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Κεφάλαιο 6:
Άρθρο 42

Είσοδος των θεατών στο γήπεδο
Έλεγχος και φύλαξη του γηπέδου

Η γηπεδούχος οµάδα του αγώνα οφείλει να διασφαλίζει ότι:
α)

το γήπεδο φυλάσσεται για επαρκές χρονικό διάστηµα πριν από την ώρα
διεξαγωγής του αγώνα,

β)

πριν την είσοδο των θεατών εκτελείται αποτελεσµατική σάρωση ασφαλείας του
γηπέδου µε σκοπό την αναζήτηση µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων ή
απαγορευµένων αντικειµένων / ουσιών.

Άρθρο 43
1.

Έλεγχοι ασφαλείας

Στα σηµεία εισόδου / εξόδου της εξωτερικής και εσωτερικής περιµέτρου θα
διεξάγονται έλεγχοι ασφαλείας σε πρόσωπα, όπως επίσης και στα σηµεία
εισόδου στους χώρους που δεν είναι ανοικτοί στο κοινό.

2.

Αυτοί οι έλεγχοι ασφαλείας θα επαληθεύουν τα ακόλουθα:
- Κατοχή έγκυρης άδειας για πρόσβαση στο γήπεδο,
- Ότι το πρόσωπο δεν έχει στην κατοχή του όπλα ή οποιαδήποτε άλλα
επικίνδυνα αντικείµενα που, για νοµικούς λόγους, δεν µπορεί να εισάγει στο
γήπεδο, συµπεριλαµβανοµένων επιθετικών ή ρατσιστικών πανό και λέιζερ,
- Ότι το πρόσωπο δεν κατέχει αλκοολούχα ποτά οποιασδήποτε µορφής,
- Ότι το πρόσωπο δεν τελεί υπό την επιρροή οινοπνεύµατος ή τοξικών ουσιών.
Αναλυτικός Κατάλογος Απαγορευµένων Αντικειµένων και Σχετικών Σηµάτων
παραθέτονται στο Παράρτηµα V.

3.

Στα σηµεία ελέγχου ασφαλείας µπορεί να γίνεται σωµατικός έλεγχος των
προσώπων και των αντικειµένων που έχουν στην κατοχή τους.

4.

Θα απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο σε οποιαδήποτε πρόσωπα φέρουν
αντίσταση στις έρευνες αυτές. ∆εν επιτρέπεται στους φροντιστές να εκτελούν
αναγκαστική πολιτική σωµατικής έρευνας.

5.

Εάν

βρεθούν

αντικείµενα

κατά

παράβαση

της

παραγράφου

2,

θα

παρακρατούνται από την αστυνοµία για προσωρινή φύλαξη. Εάν υπάρχει
σαφής απόδειξη ποινικού αδικήµατος, οι δυνάµεις ασφαλείας µπορούν να θέσουν
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το πρόσωπο υπό περιορισµό µέχρις ότου παραδοθεί στην αστυνοµία, κάτι το
οποίο θα πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση. Εάν ένα πρόσωπο παραιτηθεί
του δικαιώµατός του επί της ιδιοκτησίας και κατοχής ενός αντικειµένου, και το
πρόσωπο αυτό δεν µπορεί να παραδοθεί προς αστυνοµική κράτηση καθότι δεν
έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκηµα, το κατασχεθέν αντικείµενο θα αποθηκεύεται σε
ασφαλή χώρο µέχρι την στιγµή της καταστροφής του.
6.

Εάν κατά την διάρκεια των ελέγχων ασφαλείας υπάρξει πρόσωπο το οποίο τελεί
υπό την επιρροή οινοπνεύµατος ή άλλων τοξικών ουσιών, θα του απαγορεύεται
η είσοδος στο γήπεδο.

Άρθρο 44

Παρουσία προσωπικού ασφαλείας και προστασίας

Το προσωπικό ασφαλείας, τα πρόσωπα που είναι επιφορτισµένα µε την παροχή
πρώτων βοηθειών, το προσωπικό των ιατρικών και πυροσβεστικών υπηρεσιών και οι
εκφωνητές του συστήµατος αναγγελιών, οφείλουν να βρίσκονται στις προκαθορισµένες
τους θέσεις µέσα και γύρω από το γήπεδο, πριν το γήπεδο ανοίξει για το κοινό.

Άρθρο 45

Άνοιγµα των θυρών του γηπέδου στους θεατές

Η γηπεδούχος οµάδα σε συνεργασία µε τον επικεφαλής αξιωµατικό της αστυνοµίας
και/ή τον υπεύθυνο ασφαλείας του γηπέδου, αποφασίζει τι ώρα θα ανοίξουν οι θύρες
του γηπέδου στους θεατές, λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
α)

προσδοκώµενος αριθµός θεατών,

β)

αναµενόµενη ώρα άφιξης των διαφόρων οµάδων θεατών στο γήπεδο,

γ)

ψυχαγωγία των θεατών µέσα στο γήπεδο (ψυχαγωγία στον αγωνιστικό χώρο,
δυνατότητα για αναψυκτικά, κλπ.),

δ)

διαθέσιµος χώρος έξω από το γήπεδο,

ε)

δυνατότητα ψυχαγωγίας έξω από το γήπεδο,

στ)

στρατηγική διαχωρισµού έξω από το γήπεδο.

Άρθρο 46
1.

∆ιαλογή και έρευνα των θεατών

Οι θεατές αρχικά θα διαχωρίζονται αρχικά από το προσωπικό ασφαλείας στο
πέτασµα της εξωτερικής περιµέτρου, εάν υπάρχει, ή στην εξωτερική ελεγχόµενη
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περιοχή που έχει δηµιουργηθεί από το προσωπικό ασφαλείας σε περίπτωση
τοποθεσιών που δεν διαθέτουν πέτασµα εξωτερικής περιµέτρου, ώστε να
διασφαλίζεται ότι µόνον όσοι διαθέτουν εισιτήρια θα µπορούν να πλησιάζουν στις
περιστροφικές θύρες, και ότι γίνονται οι πρώτοι έλεγχοι για την αποτροπή της
εισόδου απαγορευµένων αντικειµένων / ουσιών στο γήπεδο.
2.

Η τελική διαλογή και έρευνα πρέπει να εκτελείται από προσωπικό ασφαλείας
έξω από τις περιστροφικές θύρες εισόδου, ώστε να διασφαλίζεται ότι:
α)

οι θεατές εισέρχονται στο σωστό τµήµα του γηπέδου,

β)

οι θεατές δεν φέρουν τυχόν αντικείµενα / ουσίες µέσα στο γήπεδο που
ενδεχοµένως

να

χρησιµοποιηθούν

σε

πράξεις

βίας

ή

αλκοόλ,

ή

πυροτεχνήµατα κάθε είδους,
γ)

απαγορεύεται η πρόσβαση σε γνωστούς και ενδεχόµενους ταραξίες, ή
πρόσωπα τα οποία τελούν υπό την επήρεια οινοπνεύµατος ή ναρκωτικών.

3.

Η διαλογή και η έρευνα πρέπει να εκτελούνται λογικά και αποτελεσµατικά, ώστε
να διασφαλίζεται ότι οι θεατές δεν ερευνώνται πάνω από µία φορά και οι ίδιες οι
έρευνες δεν αποτελούν αιτία αναίτιας καθυστέρησης ούτε δηµιουργούν αχρείαστη
ένταση.

4.

Κάθε θεατής θα εξετάζεται και ερευνάται από µέλος (του προσωπικού ασφαλείας)
του ιδίου φύλου.

Άρθρο 47

Αποποµπή ή άρνηση εισόδου

Η γηπεδούχος οµάδα πρέπει να συνεργάζεται µε την αστυνοµία ώστε να διασφαλίσει
ότι κάθε πρόσωπο που του απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο για οποιονδήποτε
λόγο, ή που έχει αποβληθεί από το γήπεδο, δεν θα εισέλθει ή εισέλθει εκ νέου
µεταγενέστερα, και ότι το πρόσωπο αυτό παραµένει σε µεγάλη απόσταση από το
γήπεδο κατά την διάρκεια του αγώνα, τουλάχιστον µέχρις ότου έχουν διαλυθεί όλοι οι
θεατές.

Άρθρο 48
1.

Απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο

Οι αστυνοµικές αρχές θα επιβάλλουν απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο σε
οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η συµπεριφορά κατά την διάρκεια ενός
ποδοσφαιρικού αγώνα, εντός ή εκτός του γηπέδου, επηρεάζει ή αποτελεί
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σηµαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια και την τάξη κατά την διάρκεια αυτής της
εκδήλωσης.
2.

Οι αστυνοµικές αρχές πρέπει να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν και να
διασταυρώνουν πληροφορίες που έχουν στην διάθεσή τους, πριν από κάθε
ποδοσφαιρική εκδήλωση, διασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο την οµαλή
εφαρµογή της απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο για την περιοχή που ανήκει
στην δικαιοδοσία της γηπεδούχου οµάδας του αγώνα.

3.

Εάν υπάρξει παραβίαση της απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο, οι αστυνοµικές
αρχές θα διώκουν τον παραβάτη για παράνοµη είσοδο και θα αποµακρύνουν
οποιαδήποτε πρόσωπα στα οποία έχει επιβληθεί η απαγόρευση εισόδου στο
γήπεδο.

Άρθρο 49
1.

Πώληση οινοπνευµατωδών

Η γηπεδούχος οµάδα οφείλει να διασφαλίζει ότι:
α)

µέσα στο γήπεδο ή τους ιδιωτικούς χώρους του δεν διατίθενται και δεν
πωλούνται δηµοσίως οινοπνευµατώδη,

β)

όλα τα µη αλκοολούχα ποτά τα οποία πωλούνται ή διανέµονται, διατίθενται
σε χάρτινη συσκευασία ή ανοικτά πλαστικά δοχεία τα οποία δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µε επικίνδυνο τρόπο.

2.

Εάν η κατοχή, πώληση, διανοµή ή κατανάλωση αλκοόλ πρόκειται να επιτραπεί σε
έναν αγώνα, τότε ο διοργανωτής οφείλει να λάβει κάθε εύλογο µέτρο προκειµένου
να διασφαλίσει ότι η κατανάλωση αλκοόλ δεν επηρεάζει την ασφαλή απόλαυση
του αγώνα από τους θεατές. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά θα πρέπει να
λαµβάνονται τα κάτωθι ελάχιστα µέτρα:
- Περιορισµός της πώλησης και διανοµής αλκοόλ σε εξουσιοδοτηµένα άτοµα,
- Απαγόρευση κατοχής και διανοµής αλκοόλ στις εγκαταστάσεις του γηπέδου
(εξωτερική περίµετρος ασφαλείας) ή µέσα στο ίδιο το γήπεδο από οποιοδήποτε
µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο,
- Απαγόρευση της εισόδου σε όποιο πρόσωπο εµφανίζεται να βρίσκεται σε
κατάσταση µέθης,
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- Απαγόρευση κατοχής και διανοµής γυάλινων ή πλαστικών φιαλών, δοχείων
ή άλλων κλειστών φορητών δοχείων που µπορεί να ριφθούν και να
προκαλέσουν τραυµατισµό.

Άρθρο 50
1.

Περιορισµός της κίνησης των θεατών

Η γηπεδούχος οµάδα πρέπει να λάβει µέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι οι θεατές
δεν µπορούν να µετακινηθούν µεταξύ των τοµέων.

2.

Εάν είναι απαραίτητο να υπάρχουν περισσότερες από µια οµάδες θεατών σε έναν
συγκεκριµένο τοµέα, τότε πρέπει να υπάρχει ένα διαχωριστικό µεταξύ τους µε
την µορφή ενός ανυπέρβλητου κιγκλιδώµατος ή πετάσµατος ελεγχόµενου από το
προσωπικό ασφαλείας ή µε την δηµιουργία µίας "απαγορευτικής ζώνης" η
οποία δεν θα έχει θεατές και θα καταλαµβάνεται µόνον από το προσωπικό
ασφαλείας.

Άρθρο 51

∆ιάδροµοι του κοινού

Η γηπεδούχος οµάδα πρέπει να λάβει µέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι όλοι οι διάδροµοι,
δίοδοι, σκάλες, πόρτες, θύρες και οδοί εκτάκτου ανάγκης είναι ελεύθεροι και
απαλλαγµένοι από κάθε εµπόδιο το οποίο θα µπορούσε να εµποδίσει την ελεύθερη
ροή των θεατών.

Άρθρο 52

Πόρτες και θύρες

Η γηπεδούχος οµάδα οφείλει να λάβει µέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι:
α)

όλες οι θύρες και πόρτες εξόδου του γηπέδου και κάθε θύρα που οδηγεί από τους
χώρους των θεατών στον αγωνιστικό χώρο, παραµένουν ξεκλείδωτες για όσο
διάστηµα βρίσκονται θεατές µέσα στο γήπεδο,

β)

κάθε µία από αυτές τις θύρες και πόρτες φυλάσσεται πάντα από ειδικά ορισµένο
φροντιστή, ώστε να υπάρχει περιφρούρηση κατά κατάχρησης και να
διασφαλίζονται οι οδοί άµεσης διαφυγής σε περίπτωση εκκένωσης εκτάκτου
ανάγκης,

γ)

καµία από αυτές τις πόρτες ή θύρες δεν µπορεί να κλειδωθεί µε κλειδί σε καµία
περίπτωση.
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Άρθρο 53
1.

Προκλητικές ενέργειες και ρατσισµός

Η γηπεδούχος οµάδα σε συνεργασία µε τον επικεφαλής αξιωµατικό της
αστυνοµίας ή τον υπεύθυνο ασφαλείας του γηπέδου, πρέπει να αποτρέπει κάθε
προκλητική ενέργεια των θεατών που βρίσκονται µέσα ή στην άµεσα γειτνιάζουσα
περιοχή του γηπέδου (απαράδεκτα επίπεδα προφορικής πρόκλησης από τους
θεατές προς τους ποδοσφαιριστές ή τους αντίπαλους οπαδούς, ρατσιστική
συµπεριφορά, προκλητικά πανό, κλπ.).

2.

Σε περίπτωση που προκύψουν τέτοιες ενέργειες, ο διοργανωτής του αγώνα, ο
επικεφαλής αξιωµατικός της αστυνοµίας ή ο υπεύθυνος ασφαλείας του γηπέδου
οφείλουν

να

παρέµβουν

µέσω

του

συστήµατος

ανακοινώσεων

ή

να

αποµακρύνουν οποιοδήποτε προσβλητικό υλικό.
3.

Οι φροντιστές πρέπει να γνωστοποιούν στην αστυνοµία σοβαρές πράξεις κακής
συµπεριφοράς, συµπεριλαµβανοµένων ρατσιστικών προσβολών, έτσι ώστε να
είναι δυνατή η αποµάκρυνση των παραβατών από το γήπεδο σε περίπτωση που
το αποφασίσει η αστυνοµία.

4.

Οι οµάδες που συµµετέχουν, πρέπει να υλοποιούν και εφαρµόζουν το σχέδιο των
10 σηµείων της UEFA κατά του ρατσισµού (βλ. Παράρτηµα VI) και τα
προβλεπόµενα στο Παράρτηµα VII του παρόντος κανονισµού, τα οποία
αναφέρονται σε σύµβολα, που, για τις διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές
(F.I.F.A. – U.E.F.A.) και τους εξουσιοδοτηµένους από αυτές οργανισµούς
(F.A.R.E.), θεωρούνται ρατσιστικά και ναζιστικά.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κεφάλαιο 1:
Άρθρο 54

Αγώνες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων
Αγώνες Α΄ Εθνικής επαγγελµατικής κατηγορίας

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού ισχύουν και εφαρµόζονται καθ’ ολοκληρία στους
διεξαγόµενους αγώνες των οµάδων Α’ Εθνικής επαγγελµατικής κατηγορίας. Ο έλεγχος
για την τήρηση και εφαρµογή των υπαρχόντων διατάξεων ασκείται αντίστοιχα από τα
ακόλουθα όργανα:
1.

Από το τµήµα αδειοδότησης της Ε.Π.Ο. για τα θέµατα που άπτονται της
αδειοδότησης των οµάδων και σύµφωνα µε την διαδικασία του κανονισµού
αδειοδότησης των οµάδων.

2.

Από τους παρατηρητές των αγώνων για τα θέµατα που αφορούν την
λειτουργικότητα ή τον εξοπλισµό των χώρων του γηπέδου.

3.

Από τον υπεύθυνο ασφαλείας, είτε της διοργανώτριας, είτε της Ε.Π.Ο. για τα
θέµατα που αφορούν την προστασία και την ασφάλεια κατά την διεξαγωγή των
αγώνων.

4.

Οι παρατηρητές των αγώνων και οι υπεύθυνοι ασφαλείας που αναφέρονται στις
παρ. 2, 3 συντάσσουν σχετικές εκθέσεις – αναφορές παραβάσεων ή ελλείψεων
και τις αποστέλλουν στη διοργανώτρια, η οποία τις διαβιβάζει άµεσα στην οµάδα.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µετά από δύο παρόµοιες υποδείξεις, η
διοργανώτρια αποστέλλει έγγραφο στο πρωτοβάθµιο όργανο αδειοδότησης για
την επιβολή χρηµατικής ποινής από χίλια έως δέκα χιλιάδες ευρώ.

Άρθρο 55

Αγώνες Β΄ Εθνικής επαγγελµατικής κατηγορίας

Οι διοργανώτριες των αγώνων των οµάδων Β’ Εθνικής Κατηγορίας, δύνανται, µέχρι την
εφαρµογή του συστήµατος αδειοδότησης για τις οµάδες αυτές, να συµπεριλάβουν στις
προκηρύξεις τους διατάξεις ή θέµατα που υπάρχουν στον παρόντα κανονισµό, για την
καλύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή των αγώνων. Στις ίδιες προκηρύξεις θα
αναφέρονται και οι τυχόν επιθυµητές κυρώσεις, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των
οµάδων.
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Κεφάλαιο 2:
Άρθρο 56
Οι

Αγώνες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων
Ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα

διοργανώτριες

όλων

των

ερασιτεχνικών

πρωταθληµάτων

δύνανται

να

συµπεριλάβουν στις προκηρύξεις τους διατάξεις ή θέµατα του παρόντος κανονισµού
για την καλύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή των πρωταθληµάτων. Στις ίδιες
προκηρύξεις θα αναφέρονται και οι τυχόν κυρώσεις, για τις περιπτώσεις µη
συµµόρφωσης των οµάδων.

Ο παρών Κανονισµός εγκρίθηκε στις 15.05.2014 µε απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. και
επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. στις 06 Ιουνίου του 2014.

Αθήνα 06 Ιουνίου 2014
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Σχεδιάγραµµα του χώρου ελέγχου ντόπινγκ (doping control)

(βλ. Άρθρο 5)

3.90 m
WC

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΒΑ∆ΟΝ: 20m2

ΝΙΠΤΗΡΑΣ
& ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

3.95 m

7.90 m

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΡΕΚΛΑ

ΚΑΡΕΚΛΑ

ΝΤΟΥΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΨΥΓΕΙΟ

ΕΡΜΑΡΙΑ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
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ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

5.75 m

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
Υπολογισµός της µέσης τιµής φωτεινότητας της φωταγώγησης
(βλ. Άρθρο 8)

Η µέση τιµή της φωτεινότητας του φωτισµού αντιστοιχεί στην κάθετη φωτεινότητα µε
οµοιοµορφία της τάξεως Emin/Emax ≧ 0,4 και Emin/Emed ≧ 0,6.
Για αυτόν τον υπολογισµό, ισχύουν οι ακόλουθες συντοµογραφίες :
Σύµβολο ή
συντοµογραφία

Όρος

Emin/Emax
Emin/Emed

Οµοιοµορφία
φωτεινότητας

Ε

Φωτεινότητα

Ev

Κάθετη
φωτεινότητα

Ix

Lux

Lm

Lumen
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Εξήγηση
Λόγος που περιγράφει την οµοιοµορφία της
κατανοµής του φωτός επάνω στην επιφάνεια του
αγωνιστικού χώρου.
Η ποσότητα φωτός (προσπίπτον φως) σε ένα
συγκεκριµένο σηµείο µιας επιφάνειας, εκφραζόµενο
σε lux.
Η φωτεινότητα σε ένα κάθετο επίπεδο απόστασης
1,5 µέτρα πάνω από τον αγωνιστικό χώρο
(προσανατολισµός προς µια συγκεκριµένη κάµερα).
Η µονάδα της έντασης φωτισµού (lumen ανά
τετραγωνικό µέτρο) προσπίπτουσα σε επιφάνεια
αγωνιστικού χώρου. 1 lx = 1 lm/m2.
Η φασµατική κατανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας
ενός λαµπτήρα σταθµιζόµενη από την καµπύλη
οπτικής ευαισθησίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ:
Σχέδιο Κανονισµού Γηπέδου
Για κάθε γήπεδο θα πρέπει να έχει συνταχθεί Κανονισµός εγκεκριµένος από την
διοίκηση του γηπέδου.
Ο Κανονισµός αυτός µεταξύ άλλων θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα :
1.

Η διοίκηση της Π.Α.Ε. έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιτρέψει ή µη την είσοδο
κάποιου φιλάθλου στο γήπεδο.

2.

Όλοι οι αγώνες θα πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των κανονισµών της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας και των αντίστοιχων κανονισµών της
διοργανώτριας αρχής.

3.

Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής του αγώνα, η επιστροφή της αξίας των
εισιτηρίων υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Π.Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση οι
θεατές οφείλουν να κρατούν το απόκοµµα του εισιτηρίου.

4.

Η Π.Α.Ε. έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει την είσοδο ή να οδηγήσει εκτός
γηπέδου, όποιον θεατή αρνηθεί σωµατική έρευνα από το προσωπικό του
γηπέδου ή την αστυνοµία.

5.

Πυροτεχνήµατα, φωτοβολίδες, µαχαίρια, µπουκάλια, ποτήρια ή άλλα αντικείµενα
που µπορεί να χρησιµοποιηθούν σαν όπλο δεν επιτρέπονται εντός γηπέδου.
(βλ. αναλυτικότερο Κατάλογο Απαγορευµένων Αντικειµένων Παράρτηµα V)

6.

Απαγορεύονται οι ακόλουθες πράξεις :
α)

η ρίψη αντικειµένων εντός του αγωνιστικού χώρου,

β)

η

χρήση

υβριστικών

ή

φυλετικών

εκφράσεων

και

συνθηµάτων

οποιασδήποτε µορφής,
γ)
7.

Μη εγκεκριµένη είσοδος εντός του αγωνιστικού χώρου.

Η µετακίνηση σε άλλη περιοχή του γηπέδου χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των
φροντιστών ασφαλείας (stewards), του αξιωµατικού υπηρεσίας ή άλλου
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της Π.Α.Ε., είναι απαγορευµένη.

8.

Οι θεατές πρέπει να κάθονται στις θέσεις που ορίζουν τα εισιτήρια του αγώνα
εκτός αν υπάρχει άλλη υπόδειξη από φροντιστή ασφαλείας (steward) ή
εκπρόσωπο της Π.Α.Ε.
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9.

Η παρεµπόδιση εισόδων, διαδρόµων, εξόδων, κλιµάκων και λοιπών αντίστοιχων
χώρων απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύεται η προσπάθεια αναρρίχησης στις
εγκαταστάσεις φωτισµού του γηπέδου, στις κερκίδες ή σε άλλες κατασκευές του
γηπέδου.

10. Όποιος φίλαθλος επιχειρήσει να περάσει ή βρεθεί να έχει περάσει σε περιοχή που
δεν έχει δικαίωµα να βρίσκεται χωρίς προηγουµένως να έχει λάβει έγκριση, θα
αποβάλλεται από το γήπεδο.
11. Μόνο άτοµα µε γραπτή ειδική άδεια από τη διοίκηση της Π.Α.Ε. επιτρέπεται να
προσφέρουν προς πώληση ή να µοιράζουν εντός του γηπέδου περιοδικά,
εφηµερίδες ή άλλο έντυπο υλικό.
12. Όποιος θεατής βρεθεί να καταστρέφει τη περιουσία του συλλόγου θα διώκεται
ποινικά.
13. Θεατές που δεν συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των φροντιστών ασφαλείας
(stewards), των αστυνοµικών οργάνων ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων της
Π.Α.Ε., θα αποβάλλονται από το γήπεδο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ: Σχέδιο Εκκένωσης Γηπέδου

Κάθε γήπεδο για να λάβει Πιστοποιητικό Ασφάλειας του άρθρου 25 του παρόντος
Κανονισµού θα πρέπει να διαθέτει Σχέδιο Εκκένωσης του Γηπέδου που θα έχει
συνταχθεί από την διοίκηση του γηπέδου, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο Ασφαλείας
και

εγκεκριµένο

από

τις

αρµόδιες

εµπλεκόµενες

αρχές

(αστυνοµική

αρχή,

πυροσβεστική υπηρεσία κτλ).
Μεταξύ άλλων το Σχέδιο Εκκένωσης του Γηπέδου θα πρέπει να προβλέπει ότι :
−

Τον τρόπο εκκένωσης του γηπέδου σε κάθε τµήµα του και σε ολόκληρο το
γήπεδο.

−

Σε περίπτωση εκκένωσης του γηπέδου οι θεατές θα πρέπει να οδηγηθούν προς
τις εξόδους των θυρών µε ασφαλή τρόπο για την αποφυγή ατυχηµάτων.

−

Για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει ανακοίνωση από τα µεγάφωνα του γηπέδου για
την αναγκαιότητα εκκένωσης καθώς και γραπτή ανακοίνωση στους ηλεκτρονικούς
πίνακες του γηπέδου.

−

Με την έναρξη της διαδικασίας ο Υπεύθυνος Ασφαλείας σε συνεννόηση µε την
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση κατευθύνει τους φροντιστές ασφαλείας (stewards).

−

Οι φροντιστές ασφαλείας πρέπει να ανοίξουν διάπλατα τις θύρες.

−

Καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων οι φροντιστές ασφαλείας θα πρέπει να
βεβαιώνουν ότι όλα τα δηµόσια περάσµατα, οι διάδροµοι, οι σκάλες, οι πόρτες, οι
θύρες εξόδου κτλ είναι ελεύθερες από κάθε εµπόδιο που θα µπορούσε να έχει
επιπτώσεις στην ελεύθερη ροή των θεατών κατά την διάρκεια ενός επεισοδίου
που απαιτεί εκκένωση του γηπέδου.

−

Πρώτα εκκενώνονται οι θέσεις των θεατών µε ειδικές ανάγκες, εν συνεχεία οι
πλησιέστερες προς τις εξόδους θέσεις και ακολουθούν οι θεατές που βρίσκονται
στα υπόλοιπα τµήµατα των κερκίδων.

−

Η κατεύθυνση προς τις εξόδους των θυρών γίνεται µέσω των κλιµάκων υπό την
εποπτεία των φροντιστών ασφαλείας (stewards).

−

Οι φροντιστές ασφαλείας οφείλουν να βεβαιώσουν ότι το τµήµα που έχουν στην
ευθύνη τους έχει εκκενωθεί πλήρως (κερκίδες-υγειονοµικές εγκαταστάσεις κτλ).
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−

Ακολούθως, αναφέρουν µέσω ασυρµάτου στον Υπεύθυνο Ασφαλείας και
κατευθύνονται µε τη σειρά τους στο προκαθορισµένο σηµείο συγκέντρωσης.

−

Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας θα πάρει παρουσίες για να βεβαιωθεί ότι όλοι οι
διαχειριστές είναι παρόντες.

−

Σε περίπτωση που το επείγον περιστατικό παρέλθει χωρίς να είναι αναγκαία η
εκκένωση, θα ακουστεί από το σύστηµα ανακοινώσεων προς το κοινό, η
ανακοίνωση «ΛΗΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ» και όλοι οι φροντιστές
ασφαλείας θα επιστρέψουν στα συνήθη καθήκοντά τους.

−

Ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη εκκένωση του γηπέδου σε περίπτωση
πληρότητας (40.000) είναι 15 λεπτά.

−

∆οκιµαστική λειτουργία του Σχεδίου Εκκένωσης πρέπει να πραγµατοποιείται
τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο.

−

∆οκιµαστική εκκένωση του γηπέδου µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε στη λήξη
ενός προγραµµατισµένου αγώνα, αφού έχουν ενηµερωθεί οι θεατές πριν την
προσέλευσή τους στο γήπεδο, είτε σε ανεξάρτητη ηµεροµηνία µε την παρουσία
εθελοντών για τις ανάγκες της άσκησης.

Σηµείωση: Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να προσαρµοσθεί ανάλογα για κάθε
γήπεδο, αναφέροντας τα πραγµατικά δεδοµένα (Ονοµασία εξέδρας,
αριθµό θύρας εξόδου, τόπο συγκέντρωσης κτλ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:
Κατάλογος Απαγορευµένων Αντικειµένων
1.

Όπλα κάθε είδους.

2.

Οτιδήποτε θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως όπλο, ή για να τέµνει, πλήττει ή
διαπερνά ή ως βλήµα, ιδιαιτέρως δε µακρές οµπρέλες, κράνη και άλλα δύσχρηστα
όργανα.

3.

Φιάλες, κύπελλα, κούπες ή κουτιά κάθε µορφής, ως επίσης και άλλα αντικείµενα
που έχουν κατασκευαστεί από γυαλί ή κάθε άλλο εξαιρετικά σκληρό υλικό.

4.

Πυροτεχνήµατα,

φωτοβολίδες,

σκόνη

καπνού,

καπνογόνα

ή

άλλα

πυροτεχνήµατα.
5.

Οινοπνευµατώδη ποτά κάθε µορφής, ναρκωτικά ή διεγερτικά.

6.

Ρατσιστικό, ξενοφοβικό, σεξιστικό υλικό ή υλικό πολιτικής προπαγάνδας.

7.

Ιστοί ή κοντάρια πανό κάθε µορφής. Επιτρέπονται µόνον εύκαµπτα πλαστικά
κοντάρια και αναδιπλούµενα κοντάρια που δεν υπερβαίνουν σε µήκος το 1 µέτρο
και 1 εκατοστόµετρο σε διάµετρο.

8.

Πανό ή σηµαίες µεγαλύτερες από 2 µέτρα Χ 1,50 µέτρα, σηµαίες και πανό
µικρότερου

µεγέθους

επιτρέπονται,

υπό

την

προϋπόθεση

ότι

είναι

κατασκευασµένα από υλικό το οποίο θεωρείται "χαµηλής ευφλεκτότητας" και έχει
τεθεί προηγούµενα υπόψη της γηπεδούχου οµάδας.
9.

Οι οµάδες οργανωµένων φιλάθλων που διαθέτουν γιγαντοσηµαίες πρέπει να το
γνωστοποιήσουν στην γηπεδούχο οµάδα πριν τον αγώνα προκειµένου να
αποφασισθεί εάν θα επιτραπούν οι γιγαντοσηµαίες αυτές.

10. Ζώα, µε την εξαίρεση σκύλων τυφλών και αστυνοµικών σκύλων.
11. Κάθε εµπορικό, πολιτικό, θρησκευτικό αντικείµενο ή αντικείµενο διαφηµιστικής
προώθησης, συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό των πανό, σηµάτων,
συµβόλων και φυλλαδίων ή κάθε µορφής εµπορικά αντικείµενα και υλικό ή
αντικείµενα και υλικό διαφηµιστικής προώθησης.
12. Κουτιά ψεκασµού αερίου, διαβρωτικές, εύφλεκτες ουσίες, βαφές ή δοχεία που
περιέχουν ουσίες οι οποίες είναι βλαπτικές στην υγεία ή είναι εξαιρετικά
εύφλεκτες.
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13. ∆ύσχρηστα αντικείµενα όπως σκάλες, σκαµνιά, (πτυσσόµενες) καρέκλες, κιβώτια,
µεγάλες σακούλες, σακίδια πλάτης, βαλίτσες και αθλητικοί σάκοι. Ο όρος
"δύσχρηστος" νοείται ότι υπέχει την έννοια κάθε αντικειµένου που είναι
µεγαλύτερο από 25cmX25cmX25cm και δεν µπορεί να αποθηκευθεί κάτω από το
κάθισµα µέσα στο Γήπεδο.
14. Μεγάλες ποσότητες χαρτιού και/ή χαρτοταινιών.
15. Μηχανικώς χειριζόµενα όργανα που παράγουν θόρυβο όπως τηλεβόες και
κόρνες.
16. ∆είκτες λέιζερ.
17. Φωτογραφικές µηχανές (εκτός για προσωπική χρήση, περίπτωση κατά την οποία
θα

έχουν

ένα

σετ

ανταλλακτικών

ή

επαναφορτιζόµενων

µπαταριών),

επαγγελµατικές µηχανές λήψεως ή άλλο επαγγελµατικό εξοπλισµό εγγραφής
ήχου ή εικόνας.
18. Κάθε συσκευή η οποία χρησιµοποιείται για σκοπούς εµπορικής αναµεταδόσεως ή
διανοµής ήχου, εικόνας, περιγραφής ή αποτελεσµάτων των εκδηλώσεων µέσω
του διαδικτύου ή άλλων µορφών µέσων.
19. Άλλα αντικείµενα τα οποία θα µπορούσαν να διακινδυνεύσουν την δηµόσια
ασφάλεια.
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Όπλα κάθε είδους

Οµπρέλες, κράνη

Φιάλες, κύπελλα

Πυροτεχνήµατα

Οινοπνευµατώδη ποτά,
ναρκωτικά

Έντυπα προπαγάνδας

Κοντάρια µε σηµαίες
µέγιστου µήκους 1µ. &
1εκ. διαµέτρου

Πανό ή σηµαίες
µέγιστου µήκους 2µ. Χ 1,50µ.

Φωτογραφικές µηχανές,
βιντεοκάµερες για
επαγγελµατικό σκοπό

Ζώα

∆ιαφηµιστικά Έντυπα

Φιάλες ψεκασµού
αερίων

Οποιαδήποτε σακίδια,
µεγάλες σακούλες κτλ.
µέγιστων διαστάσεων
25εκ. Χ 25εκ. Χ 25εκ.

Χαρτοταινίες

Μηχανικές ή ηλεκτρονικές
συσκευές παραγωγή ήχου,
όπως τηλεβόες, κόρνες κτλ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:
∆έκα Σηµεία της UEFA κατά του ρατσισµού

1.

Έκδοση ανακοίνωσης η οποία θα δηλώνει ότι ο ρατσισµός και κάθε άλλη µορφή
διάκρισης δεν θα γίνεται ανεκτή, επεξηγώντας τα µέτρα που θα λαµβάνονται κατά
όσων εµπλέκονται σε ρατσιστικά συνθήµατα. Η ανακοίνωση θα πρέπει να
τυπώνεται σε όλα τα προγράµµατα του αγώνα και να εµφανίζεται µόνιµα και σε
εµφανείς θέσεις του γηπέδου.

2.

Αναγγελίες µέσω του συστήµατος ανακοινώσεων που καταδικάζουν τα ρατσιστικά
συνθήµατα σε αγώνες.

3.

Καθίσταται προϋπόθεση για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας να µην
συµµετέχουν σε ρατσιστικές ύβρεις.

4.

Μέτρα αποτροπής της πώλησης ρατσιστικών κειµένων µέσα και γύρω από το
γήπεδο.

5.

Πειθαρχικά µέτρα κατά όσων ποδοσφαιριστών εµπλέκονται σε ρατσιστικές ύβρεις.

6.

Επικοινωνία µε άλλες οµοσπονδίες ή οµάδες προκειµένου να διασφαλιστεί ότι
κατανοούν την πολιτική της οµοσπονδίας ή της οµάδας κατά του ρατσισµού.

7.

Ενθάρρυνση κοινής στρατηγικής για τον τρόπο αντιµετώπισης ρατσιστικών
ύβρεων από τους φροντιστές και την αστυνοµία.

8.

Επείγουσα αποµάκρυνση κάθε ρατσιστικής επιγραφής από το γήπεδο.

9.

Υιοθέτηση πολιτικής ίσων ευκαιριών εν σχέσει µε την απασχόληση και την
παροχή υπηρεσιών.

10. Συνεργασία µε όλες τις υπόλοιπες οµάδες και τις υπηρεσίες, όπως συνδέσµους
ποδοσφαιριστών, συνδέσµους φιλάθλων, σχολεία, εθελοντικές οργανώσεις,
οργανώσεις νέων, χορηγούς, τοπικές επιχειρήσεις, αστυνοµία και άλλες δηµόσιες
αρχές, ώστε να αναπτυχθούν προγράµµατα πρόληψης και να υπάρξει πρόοδος
στην πληροφόρηση για την εκστρατεία εξάλειψης των ρατσιστικών ύβρεων και
των διακρίσεων.
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Παράρτηµα VII
Ρατσιστικά – Ναζιστικά σύµβολα
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Συνοπτική Περίληψη
Ως τµήµα του προγράµµατος Ενωθείτε Ενάντια στο Ρατσισµό στη διοργάνωση
EURO 2008™ της UEFA, ζητήθηκε από το Ποδόσφαιρο Ενάντια στον Ρατσισµό στην
Ευρώπη (FARE) να συντάξει και διανείµει έναν οδηγό για όσους εργάζονταν στα
γήπεδα κατά την διάρκεια της διοργάνωσης EURO 2008™ της UEFA, µαζί µε
συµβουλές για τον εντοπισµό και την καταπολέµηση του ρατσισµού και των
ρατσιστικών συµβόλων. Ο στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να ευαισθητοποιήσει
και κινητοποιήσει ενάντια στα δηµοφιλή νεοναζιστικά και ρατσιστικά σύµβολα, τα
ρατσιστικά συνθήµατα και πανό.
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1. Νεοναζιστικά και Ρατσιστικά Σύµβολα
Σβάστικα:
Η σβάστικα αποτελούσε το επίσηµο έµβληµα του
Εθνικοσοσιαλιστικού Κόµµατος της Γερµανίας, το
NSDAP. Χρησιµοποιείται σε διάφορες παραλλαγές.

Κέλτικος Σταυρός:
Ο Κέλτικος Σταυρός αποτελεί ένα παγκόσµιο
σύµβολο της "υπεροχής της λευκής φυλής" και ένα από
τα κύρια νεοναζιστικά και ρατσιστικά σύµβολα. Είναι
ευρέως διαδεδοµένο στα γήπεδα του ποδοσφαίρου
επάνω σε πανό, κασκόλ, διαφηµιστικά έντυπα. Συχνά
χρησιµοποιείται ως υποκατάστατο του γράµµατος Ο.

ΚΚΚ (Κου Κλουξ Κλαν):
Οι ρατσιστές και οι νεοναζί χρησιµοποιούν διάφορα
σύµβολα της αµερικανικής µαχητικής και ρατσιστικής
οργάνωσης Ku Klux Klan (KKK). Το λογότυπό της
αποτελείται από έναν λευκό σταυρό µέσα σε έναν
κόκκινο κύκλο και µια σταγόνα αίµα στο κέντρο.

1

Οδοντωτό γρανάζι:
Κυρίως περιέχει διάφορα σήµατα στο κέντρο του.
Χρησιµοποιείται από ρατσιστές και νεοναζί γιατί ήταν
σύµβολο των ταγµάτων εργασίας "Reichsarbeitsdienst",
µιας παραστρατιωτικής εκπαιδευτικής και εργατικής
οργάνωσης του Γερµανικού Εθνικοσοσιαλισµού. Σε
συνδυασµό µε την σβάστικα, αποτελούσε σύµβολο του
Γερµανικού
Εργατικού
Μετώπου
("Reichsarbeitsdienst").
Τρισκελίδα:
Η τρισκελίδα έχει γωνιώδη σχεδιασµό, παρόµοιο µε
αυτόν της σβάστικας. Ως εκ τούτου, συχνά
χρησιµοποιείται από τους ρατσιστές και τους νεοναζί.
Είναι επίσης σύµβολο του κινήµατος "Αίµα & Τιµή" (βλ.
Αίµα & Τιµή). Χρησιµοποιείται επίσης και σε κυκλικό
σχεδιασµό.
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Σφυρί & Ξίφος:
Το σταυρωτό Σφυρί & Ξίφος είναι ένα σύµβολο της
"εθνικής κοινότητας" των στρατιωτών και εργατών που
χρησιµοποιήθηκε από την "Χιτλερική Νεολαία". Γίνεται
όλο και πιο δηµοφιλές µεταξύ ρατσιστών και νεοναζί.
Hammerskins:
Παραστρατιωτικό δίκτυο νεοναζί σκίνχεντ (skinhead)
που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες. Το σύµβολο
των Hammerskins είναι δυο σταυρωτά σφυριά που
αντιπροσωπεύουν τον "λευκό εργαζόµενο".

Νεκροκεφαλή των SS:
Αυτό το είδος νεκροκεφαλής αποτελούσε στο
παρελθόν σύµβολο των ταγµάτων θανάτου SS ("SSTotenkopfverbände") και χρησιµοποιείται πλέον (µεταξύ
άλλων) από την οργάνωση Combat 18, µια διεθνή
νεοναζιστική τροµοκρατική οργάνωση.
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Reichskriegsfahne (Πολεµική σηµαία της
Γερµανικής Αυτοκρατορίας):
Πολεµική σηµαία της Γερµανικής Αυτοκρατορίας
µεταξύ 1867 και 1921, συµβολίζει την επιθυµία της
επιστροφής στους παλαιούς και προ-δηµοκρατικούς
καιρούς. Χρησιµοποιείται σε διάφορες παραλλαγές. Οι
οπαδοί αντικαθιστούν τα αρχικά χρώµατα µε τα χρώµατα
της οµάδας τους. Στο κέντρο, ο αετός αντικαθίσταται από
το λογότυπο της οµάδας.

Μαύρος ήλιος:
Ο µαύρος ήλιος µοιάζει µε µια σβάστικα µε δώδεκα
βραχίονες ή έναν τροχό µε δώδεκα ρουνικά σύµβολα της
νίκης (Sig-Runes). Χρησιµοποιούνταν από τα SS
(δυνάµεις ασφαλείας των ναζί) ως βορειοευρωπαϊκό
παγανιστικό θρησκευτικό σύµβολο.
Λευκή ∆ύναµη / Γροθιά της Λευκής ∆ύναµης /
Λευκή Υπερηφάνεια:
Τα σλόγκαν "Λευκή ∆ύναµη" και "Λευκή Υπερηφάνεια"
χρησιµοποιούνται ως όρος "της ανωτερότητας της λευκής
φυλής". Η γροθιά της λευκής δύναµης είναι το αντίθετο
του λογότυπου του κινήµατος American Black-Power.
Είναι ένα από τα κύρια σύµβολα των νεοναζί ανά τον
κόσµο.

4

Αίµα & Τιµή:
Το "Αίµα & Τιµή" είναι ένα δίκτυο νεοναζί σκίνχεντ
που ιδρύθηκαν από τον τραγουδιστή των Σκρούντράιβερ
(Skrewdriver) Ίαν Στιούαρτ Ντέιβιντσον (βλ. επίσης:
Skrewdriver). ∆ραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο.
Τµήµατα της οργάνωσης "Αίµα & Τιµή" (B&H)
δραστηριοποιούνται σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρώπης.
Το "Αίµα & Τιµή" ήταν επίσης το σλόγκαν της
"Χιτλερικής Νεολαίας" που ήταν χαραγµένο στα
σπαθάκια τους. Η οργάνωση "Αίµα & Τιµή" (B&H)
βασίζεται επίσης στους "Φυλετικούς Νόµους της
Νυρεµβέργης", ή αλλιώς "Νόµος για την προστασία του
Γερµανικού αίµατος και της Γερµανικής τιµής". Η
οργάνωση "Αίµα & Τιµή" (B&H) χρησιµοποιεί την
τρισκελίδα και κωδικούς αριθµούς: 28).

5

Reichsadler (Αετός των Ναζί):
Ο αετός των ναζί αποτελούσε το παραδοσιακό έµβληµα
που χρησιµοποιούσαν οι ναζί στις στολές τους, στα
επιστολόχαρτα, κλπ. Το συνδύαζαν µε την σβάστικα ή
άλλα σύµβολα στον κάτω κύκλο προκειµένου να
συµβολίσουν διαφορετικά τµήµατα και οµάδες. Σήµερα,
ο αγκυλωτός σταυρός κάτω από τον αετό συχνά
αντικαθίσταται από έναν Κέλτικο σταυρό ή παρόµοια
σύµβολα. Οι οπαδοί επίσης χρησιµοποιούν τον αετό των
ναζί σε συνδυασµό µε διάφορα λογότυπα ποδοσφαιρικών
οµάδων κάτω από τον αετό.
Σήµα SA:
Το σήµα SA είναι ο συνδυασµός του ρουνικού
συµβόλου της νίκης και του γράµµατος Α.
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2. Ρουνικά σύµβολα
Τα ρουνικά σύµβολα είναι αρχαία Βορειοευρωπαϊκά / Γερµανικά σύµβολα που
χρησιµοποίησαν οι Γερµανοί Εθνικοσοσιαλιστές. Πολλά από αυτά χρησιµοποιούνται ακόµα και
σήµερα από νεοναζί και ρατσιστές σε εθνικιστικά πλαίσια. Η βασική διαφορά µεταξύ του
συστήµατος των ρουνικών συµβόλων και των περισσοτέρων άλλων αλφαβήτων είναι ότι κάθε
γράµµα (ή ρουνικό σύµβολο) έχει µια συγκεκριµένη συµβολική σηµασία.

Ρουνικό σύµβολο της νίκης / Έµβληµα των SS:
Σε συνδυασµό µε την νεκροκεφαλή των SS ("SSskull"), τα δυο ρουνικά σύµβολα της νίκης έγινα το
έµβληµα των Βάφεν SS ("Waffen-SS") όπου ("SS" είναι
η συντοµογραφία για τις οµάδες ασφαλείας). Ένα
ρουνικό σύµβολο της νίκης χρησιµοποιούνταν ως
έµβληµα της "Χιτλερικής Νεολαίας". Πολλοί οπαδοί
χρησιµοποιούν ρουνικά σύµβολα της νίκης στα πανό
τους ή στα γκράφιτι αντί του συνηθισµένου γράµµατος
S, γιατί προσοµοιάζουν µε το αρχαίο Βορειοευρωπαϊκό
και Γερµανικό ρουνικό σύµβολο της νίκης.
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Ρουνικό σύµβολο Wolfs-Rod / Gibor-Rune:
Χρησιµοποιούνταν από τους ναζί ως έµβληµα της
οργάνωσης "Werewolf Organisation" που ήταν ένα
µυστικό παρακλάδι των Waffen-SS στον Β' Παγκόσµιο
Πόλεµο (βλ. Επίσης µάρκες ρούχων και στάµπες:
Werwolf). Η οργάνωση "Werewolf Organisation"
αποτελούνταν από "ατάκτους µαχητές" που συνέχιζαν την
µάχη ενάντια στους Συµµάχους, σε όποια σηµεία οι
τακτικές στρατιωτικές γερµανικές δυνάµεις είχαν ήδη
ηττηθεί και η "Γερµανική Επικράτεια" κατέχονταν από
τους Συµµάχους.
Ρουνικό σύµβολο του Βέλους ή της Μάχης /
Ρουνικό σύµβολο Tyr:
Το ρουνικό σύµβολο Tyr έχει χρησιµοποιηθεί ως
φασιστικό σύµβολο. Ήταν το σήµα των σχολών
εκπαίδευσης "Reichsführerschulen" των ταγµάτων
εφόδου "Sturmabteilung" (SA) στη ναζιστική Γερµανία.
Χρησιµοποιούνταν επίσης και από την "Χιτλερική
Νεολαία" και τα SS.
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Ρουνικό σύµβολο Odal:
Είναι ένα σύµβολο για το "Αίµα και Γη". Στην
ναζιστική Γερµανία χρησιµοποιούνταν ως το έµβληµα της
"Χιτλερικής Νεολαίας". Μετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο
χρησιµοποιήθηκε από την απαγορευµένη νεοναζιστική
οργάνωση νεολαίας "Viking Youth".

Ρουνικό σύµβολο της Ζωής / του Ανθρώπου:
Το σύµβολο αυτό σηµαίνει την "ζωογόνο δύναµη του
έθνους" και συµβολίζεται από έναν άνθρωπο που τείνει τα
χέρια του στους θεούς (σηµατοδοτώντας την ζωή, την
δηµιουργία, την γέννηση και την ανανέωση). Το ρουνικό
σύµβολο της Ζωής ή του Ανθρώπου είναι ένα παγκόσµιο
σύµβολο εθνικιστικών κινηµάτων και χρησιµοποιείται
από διάφορες νεοναζιστικές οργανώσεις.
(για παράδειγµα την Αµερικανική Εθνική Συµµαχία).
Ρουνικό σύµβολο του Θανάτου / Yr:
Το αντίθετο του ρουνικού συµβόλου της Ζωής / του
Ανθρώπου. Το ρουνικό σύµβολο του Θανάτου ή "DeathRune" χρησιµοποιήθηκε στους τάφους των Waffen-SS
µαζί µε το σύµβολο της Ζωής και υιοθετήθηκε από την
Εθνική Συµµαχία και άλλες νεοναζιστικές οργανώσεις.
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3. Κωδικά Γράµµατα και Αριθµοί
Σε πολλές χώρες, ορισµένες οργανώσεις ακροδεξιών εξτρεµιστών έχουν απαγορευτεί από την
κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, όλο και περισσότερες οργανώσεις ακροδεξιών εξτρεµιστών
χρησιµοποιούν γράµµατα και κωδικούς προκειµένου να αποφεύγουν την τιµωρία. Σε
ποδοσφαιρικά γήπεδα µπορείτε να δείτε φιλάθλους να φορούν µπλουζάκια µε τυπωµένους
τέτοιους κωδικούς. Οι αριθµοί συχνά αντιπροσωπεύουν τα αντίστοιχα γράµµατα του
αλφαβήτου. Ακολουθούν µερικά παραδείγµατα για κωδικά γράµµατα και αριθµούς που
χρησιµοποιούνται συχνά από ρατσιστές και νεοναζί:

14:
Το 14 είναι ο κωδικός για τις διαβόητες "14 λέξεις"
του Αµερικανού νεοναζί Ντέιβιντ Λέιν ("Πρέπει να
εξασφαλίσουµε την ύπαρξη των ανθρώπων και το
µέλλον των λευκών παιδιών µας"). Οι "14 λέξεις"
αποτελούν µια από τις κύριες φράσεις της σηµερινής
νεοναζιστικής ιδεολογίας. Συχνά συνδυάζεται µε το
88, για παράδειγµα ως χαιρετισµός 14/88.
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18 (και Combat 18):
Το 18 αντιστοιχεί στο πρώτο και στο όγδοο γράµµα
του αγγλικού αλφαβήτου = AH = Adolf Hitler (Αδόλφος
Χίτλερ). Μπορεί να βρεθεί για παράδειγµα στην
ονοµασία της Αγγλικής νεοναζιστικής οργάνωσης
Combat 18.
28:
Το 28 είναι ο κωδικός για το δίκτυο των ναζί –
σκίνχεντ "Αίµα και Τιµή" (βλ. επίσης Αίµα & Τιµή).

88:
Το 88 σηµαίνει "Heil Hitler" (Χάιλ Χίτλερ). Είναι
ευρέως διαδεδοµένο στα µπλουζάκια των οπαδών, για
παράδειγµα ως µέρος της ονοµασίας των νεοναζιστικών
οµάδων φιλάθλων.
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B&H:
Είναι η συντοµογραφία για το "Αίµα και Τιµή" (βλ. επίσης Αίµα & Τιµή).

HH:
Συντοµογραφία για το "Heil Hitler" (Χάιλ Χίτλερ).

ΚΚΚ (Κου Κλουξ Κλαν):
Οι ρατσιστές και οι νεοναζί χρησιµοποιούν διάφορα
σύµβολα της αµερικανικής µαχητικής και ρατσιστικής
οργάνωσης Ku Klux Klan (KKK).

NS:
Συντοµογραφία του Εθνικοσοσιαλισµού ή Εθνικοσοσιαλιστή.
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WAR:
Είναι η συντοµογραφία για την οργάνωση Λευκή
Άρια Αντίσταση ("White Aryan Resistance").

WP:
Συντοµογραφία για την Λευκή ∆ύναµη ("White Power").

4. Μάρκες ρούχων και στάµπες
Υπάρχουν πολλές µάρκες ρούχων νεοναζί και αυτών µε ρατσιστικές στάµπες. Ακολουθούν
ορισµένα παραδείγµατα µε ρούχα και στάµπες που πωλούνται κυρίως µέσω ακροδεξιών
εταιρειών και δικτύων.
Consdaple:
Η µάρκα ρούχων CoNSDAPLe είναι δηµοφιλής
µεταξύ των ρατσιστών και των νεοναζί, διότι περιέχει τα
αρχικά
του
Γερµανικού
Εθνικοσοσιαλιστικού
Κόµµατος (NSDAP). Η λέξη προέρχεται από την
αγγλική λέξη "constable". Ο τύπος της γραφής είναι
παρόµοιος µε την µη νεοναζιστική µάρκα ρούχων
LONSDALE.
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Έγκληµα µίσους (Hatecrime):
Στις ΗΠΑ, ως έγκληµα µίσους ορίζεται "ένα ποινικό
αδίκηµα εις βάρος ενός ατόµου, ιδιοκτησίας ή
κοινωνίας που παρακινείται εν µέρει ή εν συνόλω, από
την
φυλή,
θρησκεία,
ανικανότητα,
σεξουαλική
προτίµηση ή εθνότητα / εθνική προέλευση του
παραβάτη". Είναι επίσης µια νεοναζιστική µάρκα
ρούχων που πωλούνται στην Ευρώπη.
Masterrace Europe:
Ρούχα µε την ετικέτα "Masterrace". Η µάρκα
Masterrace Europe πωλείται σε όλη την Ευρώπη.
Thor Steinar:
Μάρκα ρούχων µε συνδυασµό το ρουνικό σύµβολο
wolfs-rod και το ρουνικό σύµβολο Tyr. Μετά την
απαγόρευσή της σε ορισµένες επαρχίες της Γερµανίας,
η εταιρεία Thor Steinar άλλαξε το σύµβολο του
λογοτύπου της.
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Walhall:
Μάρκα ρούχων νεοναζί. Η Βαλχάλλα είναι ένας µυθικός
τόπος της παγανιστικής µυθολογίας των Βίκινγκ όπου ο
θεός Οντίν στέλνει τους νεκρούς βορειοευρωπαίους /
γερµανούς "ìarianî" ("άρειοι") πολεµιστές. Οι ρατσιστές και
οι
νεοναζί
χρησιµοποιούν
παγανιστικά
σύµβολα
προκειµένου να εκφράσουν το µίσος τους για την "irulingi"
("κυριαρχούσα") χριστιανική θρησκεία.
Werwolf (Werewolf):
Γερµανική νεοναζιστική µάρκα ρούχων (βλ. επίσης
Ρουνικά σύµβολα: Wolfs-Rod).
Skrewdriver:
Σε ορισµένες χώρες έχουν απαγορευτεί ορισµένα
νεοναζιστικά σύµβολα. Έτσι, είναι συνηθισµένο µεταξύ των
ρατσιστών και των νεοναζί να φορούν µπλουζάκια µε το
λογότυπο του αγαπηµένου τους ρατσιστικού και
νεοναζιστικού
συγκροτήµατος.
Το
συγκρότηµα
Skrewdriver (γραµµένο µε το αγγλικό γράµµα k και όχι c
όπως είναι το σωστό στα Αγγλικά) αποτελεί ένα διαβόητο
παράδειγµα για πολλά άλλα νεοναζιστικά συγκροτήµατα.
Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια συγκροτήµατα στην
Γερµανία. Το πλέον διαβόητο είναι το "Landser".
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5. Ειδικά σύµβολα ανά χώρα
Σηµείωση: Υπάρχουν πολλές ρατσιστικές και νεοναζιστικές οργανώσεις και κοµµάτων
ακροδεξιών εξτρεµιστών που δραστηριοποιούνται στις χώρες των οποίων οι οµάδες συµµετείχαν
στην διοργάνωση EURO 2008™ της UEFA. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι
συγκεκριµένες οργανώσεις στις χώρες αυτές, τα σύµβολα που χρησιµοποιούν και τα εµβλήµατά
τους. Ακολουθούν ορισµένα κοινά παραδείγµατα φασιστικών συµβόλων και λογοτύπων
ακροδεξιών και νεοναζιστικών κοµµάτων.

Γραφικά σύµβολα στην Πολωνία
Falanga ή "Χέρι και Ξίφος":
Ήταν το σύµβολο της φασιστικής οργάνωσης ONR
"Falanga", που υπήρχε πριν από τον Β' Παγκόσµιο
Πόλεµο. Σήµερα χρησιµοποιείται από την γνωστή
νεοφασιστική οργάνωση "Εθνική Αναγέννηση της
Πολωνίας" (Narodowe Odrodzenie Polski). Το σύµβολο
αυτό εµφανίζεται συχνά στα γήπεδα της Πολωνίας.
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Toporzeł:
Ήταν το σύµβολο της φασιστικής και νεοπαγανιστικής
οργάνωσης µε την επωνυµία Zadruga (πριν από τον Β'
Παγκόσµιο Πόλεµο). Σήµερα το σύµβολο αυτό
χρησιµοποιείται
από
εθνικιστικές
νεοπαγανιστικές
οργανώσεις.
Mieczyk Chrobrego ("Ξίφος του Τσρόµπρι") ή
Szczerbiec:
Σύµβολο µια φασιστικής οργάνωσης που είχε
απαγορευτεί πριν από τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο
"Στρατόπεδο της Μεγάλης Πολωνίας" (Obóz Wielkiej
Polski – OWP). Εµφανίζεται συχνά στα γήπεδα της
Πολωνίας.

Πολωνικά ακρωνύµια
NOP:
= Narodowe Odrodzenie Polski – "Εθνική Αναγέννηση
της Πολωνίας", µια γνωστή νεοφασιστική οργάνωση.
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ONR:
= Obóz Narodowo-Radykalny – "Στρατόπεδο Εθνικών
Ριζοσπαστών" µια φασιστική οργάνωση πριν από τον Β'
Παγκόσµιο Πόλεµο που δραστηριοποιείται ακόµη.

Γραφικά σύµβολα στην Ιταλία
Λογότυπο της Νέας ∆ύναµης (Forza Nuova):
Η οργάνωση FN είναι ένα εθνικιστικό και νεοφασιστικό
κίνηµα που συνδέεται µε ορισµένες ιταλικές ακραίες
οµάδες.

Σηµαία του Μπενίτο Μουσολίνι:
Συνηθισµένη µεταξύ των ακροδεξιών οπαδών στην
Ιταλία.
Λογότυπο της Τρίχρωµης Φλόγας:
Το "Κοινωνικό Κίνηµα της Τρίχρωµης Φλόγας" ή
"Τρίχρωµη Φλόγα" (Movimento Sociale Fiamma
Tricolore, MS-FT) είναι ένα σκληροπυρηνικό ιταλικό
νεοφασιστικό κόµµα.
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Γραφικά σύµβολα στην Ρωσία
Σηµαία της Εθνικής Ενότητας της Ρωσίας:
Η "Εθνική Ενότητα της Ρωσίας" είναι η βασική
νεοναζιστική οργάνωση στην Ρωσία.

Γραφικά σύµβολα στην Κροατία
Σηµαία της Ουστάσι:
Η Ουστάσι (γνωστή επίσης και ως Ustaše "Ustashas" ή
"Ustashi") ήταν ένα εθνικιστικό ακροδεξιό κίνηµα.
Εµπλέκονταν σε τροµοκρατικές δραστηριότητες πριν από
τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και κυριαρχούσε σε ένα τµήµα
της Γιουγκοσλαβίας, προστατευόµενη από τους ναζί.
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Γραφικά σύµβολα στην Ρουµανία
Λογότυπο της Σιδηράς Φρουράς:
Η "Σιδηρά Φρουρά" ήταν ένα ακροδεξιό, εθνικιστικό,
αντισηµιτικό, αντιουγγρικό και φασιστικό κίνηµα και
πολιτικό κόµµα στην Ρουµανία µεταξύ του 1927 µέχρι
τις αρχές του Β' Παγκοσµίου Πολέµου.

Γερµανικά σύµβολα
NPD:
Το "Εθνικό ∆ηµοκρατικό Κόµµα της Γερµανίας"
(Nationaldemokratische
Partei
Deutschlands,
NPD) είναι ένα ακροδεξιό γερµανικό πολιτικό
κόµµα.

Γραφικά σύµβολα στην Ισπανία
∆ιάφορα σύµβολα της Φάλαγγας:
Η οργάνωση αυτή, γνωστή επίσης και ως Εθνικό
Κίνηµα (Movimiento Nacional) µετά το 1945, συνέχισε
να υπάρχει µέχρι τον θάνατο του Φράνκο το 1975. Από
το 1975, οι Φαλαγγιστές έχουν διαφοροποιηθεί σε
ορισµένα πολιτικά κινήµατα τα οποία υπάρχουν ακόµη
και στον 21ο αιώνα.
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Alianca Nacional:
Η Εθνική Συµµαχία (AN) ιδρύθηκε το 2005 και είναι
ένα εθνικοσοσιαλιστικό κόµµα.

Γαλάζια Μεραρχία / División Azul / 250:
= µεραρχία του πεζικού. Η Γαλάζια Μεραρχία ήταν
µια µονάδα Ισπανών εθελοντών που υπηρέτησαν στον
Γερµανικό Στρατό στο Ανατολικό Μέτωπο στον Β'
Παγκόσµιο Πόλεµο.

Γραφικά σύµβολα στην Ελλάδα
Χρυσή Αυγή:
Η Χρυσή Αυγή είναι ένα ακροδεξιό νεοναζιστικό
κόµµα στην Ελλάδα.
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Γραφικά σύµβολα στην Αγγλία
Βρετανικό Εθνικό Μέτωπο:
Το Βρετανικό Εθνικό Μέτωπο (ευρύτερα γνωστό ως
Εθνικό Μέτωπο και συχνά ως NF) ήταν ένα βρετανικό
δεξιό κόµµα το οποίο δραστηριοποιήθηκε κυρίως
πολιτικά µεταξύ της δεκαετίας του 70 και του 80.
Βρετανικό Εθνικό Κόµµα (ΒΝΡ):
Το Βρετανικό Εθνικό Κόµµα είναι ένα δεξιό πολιτικό
κόµµα στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Combat 18:
Η οργάνωση Combat 18 (ή C18) είναι η "ένοπλη
πτέρυγα" της βρετανικής νεοναζιστικής οργάνωσης Αίµα
& Τιµή.
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Πηγές
Agentur für Soziale Perspektiven e. V.: „Versteckspiel.Lifestyle, Symbole und Codes"
http://www.dasversteckspiel.de
Archive of Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) and NEVER AGAIN ASSOCIATION
Anti-Defamation-League
http://www.adl.org/hate_symbols/default_graphics.asp
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