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Προοίμιο 
 
Ο ακόλουθος κανονισμός εγκρίθηκε με βάση το άρθρο 50(1) του Καταστατικού της UEFA. 
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I. Γενικές Διατάξεις 
 

Άρθρο 1 –  Έκταση εφαρμογής 

1 Ο παρών κανονισμός ισχύει στην περίπτωση ρητής επίκλησής του σε Κανονισμό που 
διέπει διοργάνωση της UEFA. 

2 Ο κανονισμός αυτός διέπει τα ελάχιστα κριτήρια δόμησης που πρέπει να πληροί ένα 
γήπεδο ώστε να ταξινομηθεί (κατά αύξουσα σειρά ταξινόμησης) ως κατηγορία UEFA 1, 2, 
3 ή 4. Όσο ανώτερη η κατηγορία, τόσο αυστηρότερα και περισσότερα τα κριτήρια (Άρθρα 
5-38). Τα κριτήρια δόμησης που ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες παρουσιάζονται 
σε μορφή πίνακα που δείχνουν την κατηγοριοποίηση των κριτηρίων ανάμεσα στις 
διάφορες κατηγορίες ταξινόμησης. Κριτήρια δόμησης που δεν παρουσιάζονται σε μορφή 
πίνακα, ισχύουν για όλες τις κατηγορίες. 

3 Επιπρόσθετα, ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις για την επίβλεψη 
συμμόρφωσης με τα κριτήρια δόμησης για κάθε κατηγορία γηπέδου και προσδιορίζει τις 
προϋποθέσεις για την χορήγηση εξαίρεσης σε κάποιο κριτήριο δόμησης από την 
διοίκηση της UEFA (Άρθρο 3). 

4 Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τις νόμιμες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 
εθνική νομοθεσία που ισχύει για τις γηπεδικές εγκαταστάσεις. 

 

Άρθρο 2 –  Σύνδεση με τους κανονισμούς διοργανώσεων 

1 Οι σχετικοί κανονισμοί της UEFA που διέπουν μια διοργάνωση: 

α) προσδιορίζουν την ελάχιστη κατηγορία γηπέδου που απαιτείται για τους αγώνες της 
εκάστοτε διοργάνωσης, 

β) μπορεί να καθορίζουν επιπρόσθετα και/ή αυστηρότερα κριτήρια δόμησης για την 
εκάστοτε απαιτούμενη κατηγορία γηπέδου από αυτά που καθορίζονται στον 
παρόντα Κανονισμό. 

 

Άρθρο 3 –  Ρόλοι και καθήκοντα 

1 Κάθε Ομοσπονδία, στην επικράτεια της οποίας τελούνται αγώνες των διοργανώσεων της 
UEFA, είναι υπεύθυνη για τα εξής: 

α) την επιθεώρηση κάθε γηπέδου και την συμπλήρωση της σχετικής διαδικτυακής 
φόρμας που επιβεβαιώνει στην διοίκηση της UEFA ότι το εκάστοτε γήπεδο πληροί 
τα κριτήρια δόμησης της απαιτούμενης κατηγορίας, 

β) την επιβεβαίωση στην διοίκηση της UEFA ότι τα γήπεδα, περιλαμβανομένων των 
κερκίδων και των εγκαταστάσεων (σύστημα φωτισμού έκτακτης ανάγκης, 
εγκαταστάσεις πρώτων βοηθειών, προστασία κατά της εισβολής θεατών στον 
αγωνιστικό χώρο κ.λπ.) έχουν επιθεωρηθεί επισταμένως από τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και ότι οι τελευταίες έχουν επιβεβαιώσει εγγράφως ότι τα γήπεδα πληρούν 
όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 

2 Η διοίκηση της UEFA αποφασίζει για την χρησιμοποίηση των γηπέδων βάσει των 
ανωτέρω εντύπων (φόρμες) και επιβεβαιώσεων, καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας έχει 
συλλέξει. Οι εν λόγω αποφάσεις είναι οριστικές. 

  



8  Ι. Γενικές Διατάξεις 

3 H διοίκηση της UEFA διατηρεί το δικαίωμα επιθεώρησης των γηπέδων ανά πάσα στιγμή 
πριν και κατά την διάρκεια της διοργάνωσης της UEFA στην οποία χρησιμοποιούνται, 
ώστε να επιβεβαιώσει ότι πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια δόμησης. 

4 Η διοίκηση της UEFA δύναται να χορηγήσει εξαίρεση για ένα συγκεκριμένο κριτήριο 
δόμησης σε περιπτώσεις ιδιαίτερης δυσχέρειας και βάσει αιτιολογημένου αιτήματος, για 
περίπτωση που εμπίπτει στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή εφόσον η εκπλήρωση των 
απαιτούμενων κριτηρίων θα υποχρέωνε την ομάδα ή την Ομοσπονδία να παίξει τους 
εντός έδρας αγώνες της στην επικράτεια άλλης Ομοσπονδίας. Οι εξαιρέσεις χορηγούνται 
πάντα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι εν λόγω αποφάσεις είναι οριστικές. 

 

Άρθρο 4 –  Έννοια των όρων 

1 Για τον σκοπό του κανονισμού αυτού, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και συντομογραφίες: 

α) IFAB: Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο. 

β) Αίθουσα ελέγχου: αίθουσα προορισμένη για το προσωπικό και τους αξιωματούχους 
που έχουν την συνολική ευθύνη του αγώνα αναφορικά με κάθε θέμα ασφάλειας και 
προστασίας, ήτοι ο επικεφαλής της αστυνομίας, ο υπεύθυνος ασφαλείας του 
γηπέδου και το επιτελείο τους. 

γ) VIP: Πολύ σημαντικά πρόσωπα που έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν τον 
αγώνα. 

2 Στον παρόντα κανονισμό η χρήση του αρσενικού γένους ισχύει εξίσου και για το θηλυκό. 
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II. Χώροι Ποδοσφαιριστών και Αξιωματούχων 
 

Άρθρο 5 –  Αγωνιστικός χώρος 

1 Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι ομαλός, επίπεδος και να συμμορφώνεται με τους 
Κανόνες του Παιχνιδιού του IFAB. Η επιφάνειά του πρέπει να είναι χρώματος πρασίνου 
και να έχει λευκές γραμμές. 

2 Άλλες γραμμές πέραν των ποδοσφαιρικών, όπως καθορίζονται στους Κανόνες του 
Παιχνιδιού του IFAB, δεν μπορούν να είναι ορατές στον αγωνιστικό χώρο. 

3 Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου καλυμμένος είτε με φυσικό 
χλοοτάπητα (100% φυσικό γρασίδι), είτε με ενισχυμένο φυσικό γρασίδι (υβριδικό), είτε με 
συνθετικό χλοοτάπητα (100% τεχνητές ίνες). 

4 Ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει: 

α) 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 πλέον πρόσφατα πρότυπα της FIFA, 

β) να πληροί όλες τις προδιαγραφές της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας (εάν υπάρχει). 

5 Τα γήπεδα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και εξοπλισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε στον 
αγωνιστικό χώρο να δύναται να διεξαχθούν αγώνες καθ' όλη την διάρκεια της 
αγωνιστικής περιόδου της UEFA. 

6 Κανένα αντικείμενο δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε ύψος μικρότερο των 21 μέτρων από 
τον αγωνιστικό χώρο. 

7 Ο χώρος παραπλεύρως των αγωνιστικών γραμμών θα πρέπει να είναι ασφαλής για τους 
ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές. Ο εξοπλισμός πλησίον του αγωνιστικού χώρου και τα 
συνδεόμενα δομικά στοιχεία θα πρέπει να είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην αποτελούν κίνδυνο για τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές ή τους διαιτητές 
(όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β, χώρου επιτρέποντος). 

8 Επιπρόσθετα, ο αγωνιστικός χώρος θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Κατηγορία Μήκος Πλάτος Πρόσθετες απαιτήσεις 

1 και 2 100-105μ 64-68μ - 

3 και 4 105μ 68μ Θέρμανση χλοοτάπητα και/ή 
κάλυμμα αγωνιστικού χώρου 
(σύμφωνα με την τοποθεσία και 
τις κλιματικές συνθήκες). 

 

Άρθρο 6 –  Χώρος προθέρμανσης 

1 Ένας χώρος προθέρμανσης για τους αναπληρωματικούς πρέπει να είναι διαθέσιμος κατά 
μήκος της πλάγιας γραμμής και πίσω από τον πρώτο βοηθό διαιτητή. Πρέπει να 
αποτελείται από φυσικό ή συνθετικό χλοοτάπητα, στερεωμένος με ασφάλεια στο έδαφος 
και, κατά προτίμηση, να έχει ίδια επιφάνεια με τον αγωνιστικό χώρο. Εάν δεν υπάρχει 
διαθέσιμος χώρος κατά μήκος της πλάγιας γραμμής και πίσω από τον πρώτο βοηθό 
διαιτητή, θα πρέπει να προβλεφθεί εναλλακτικός χώρος πίσω από τα τέρματα και τις 
διαφημιστικές πινακίδες (εάν υπάρχουν). 
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Άρθρο 7 –  Τέρματα και εφεδρικό τέρμα 

1 Τα κάθετα και οριζόντια δοκάρια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο ή 
παρεμφερές υλικό, να είναι στρογγυλά ή ελλειπτικά και να μην αποτελούν κίνδυνο για 
τους ποδοσφαιριστές. Επιπρόσθετα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τους Κανόνες 
Παιχνιδιού του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB), πράγμα που σημαίνει 
ιδιαίτερα ότι: 

α) η απόσταση μεταξύ των κάθετων δοκαριών πρέπει να είναι 7,32 μέτρα, 

β) η απόσταση του κατώτερου σημείου του οριζόντιου δοκαριού από το έδαφος 
πρέπει να είναι 2,44 μέτρα, 

γ) τα κάθετα και οριζόντια δοκάρια πρέπει να είναι λευκού χρώματος και να έχουν το 
ίδιο πλάτος και βάθος, όχι μεγαλύτερο από 12 εκατοστά, 

δ) θα πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωμένα στο έδαφος. 

2 Ένα εφεδρικό τέρμα, το οποίο θα μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα, εάν το απαιτούν οι 
περιστάσεις, θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο γήπεδο. 

3 Επιπρόσθετα, όλα τα τέρματα (περιλαμβανομένων των εφεδρικών) πρέπει να πληρούν 
τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Κατηγορία 

1 και 2 - 

3 και 4 Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός των διχτυών ή στον άμεσα 
περιβάλλοντα χώρο πρόσθετα δομικά στοιχεία, ή άλλη υποστήριξη, 
πλην δοκαριών για την στερέωση των διχτυών στο έδαφος και 
στύλων στην εξωτερική πλευρά πίσω από τα δίχτυα. Φορητά τέρματα 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 

Άρθρο 8 –  Πάγκοι αναπληρωματικών 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει δύο καλυμμένους πάγκους στο επίπεδο του αγωνιστικού 
χώρου, καθένας εκ των οποίων θα έχει καθίσματα για τουλάχιστον 14 άτομα και θα 
απέχει τουλάχιστον 4 μέτρα από την πλάγια γραμμή. 

2 Μια θέση με κάθισμα και γραφείο πρέπει να διατίθεται για τον 4ο διαιτητή, κατά 
προτίμηση καλυμμένη και μεταξύ των πάγκων των αναπληρωματικών. 

 

Άρθρο 9 –  Ιστοί 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε ιστούς σημαίας ή άλλου είδους 
κατασκευή που να επιτρέπει την ανύψωση πέντε σημαιών στο γήπεδο. 

 

Άρθρο 10 –  Χώροι ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων 

1 Όλες οι αίθουσες στα ακόλουθα άρθρα που βρίσκονται σε χώρους που προορίζονται για 
ποδοσφαιριστές και αξιωματούχους, θα πρέπει να διαθέτουν καλό φωτισμό, εξαερισμό 
και/ή θέρμανση, με ξεκάθαρη σήμανση και να είναι εξοπλισμένες με Wi-Fi. 
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Άρθρο 11 –  Αποδυτήρια 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία αίθουσα αποδυτηρίων για κάθε ομάδα με 
τουλάχιστον πέντε ντους, δυο ατομικές τουαλέτες με λεκάνη, θέσεις καθήμενων για 
τουλάχιστον 25 άτομα, μία κλίνη μαλάξεων, έναν πίνακα τακτικής και κρεμάστρες ή 
ερμάρια. 

2 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει μία αίθουσα αποδυτηρίων για τους διαιτητές που πληροί 
τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Κατηγορία Ελάχιστες εγκαταστάσεις Διαστάσεις 

1 και 2 Ένα ντους, μία ατομική τουαλέτα με 
λεκάνη, πέντε καθίσματα, ένα γραφείο, 
κρεμάστρες ή ερμάρια. 

- 

3 και 4 Δυο ντους, μία ατομική τουαλέτα με 
λεκάνη, έξι καθίσματα, ένα γραφείο, 
κρεμάστρες ή ερμάρια. 

Τουλάχιστον 20 τ.μ. 

 
3 Το γήπεδο πρέπει εξασφαλίζει άμεση, αποκλειστική και προστατευόμενη πρόσβαση από 

τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο για τις δύο ομάδες και τους διαιτητές. 

 

Άρθρο 12 –  Αίθουσα παρατηρητή 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει μία αίθουσα αποκλειστικά για τον παρατηρητή αγώνα της 
UEFA και τον παρατηρητή διαιτησίας (εάν υπάρχει), με εύκολη πρόσβαση στα 
αποδυτήρια των ομάδων και των διαιτητών. 

 

Άρθρο 13 –  Εγκαταστάσεις πρώτων βοηθειών για ποδοσφαιριστές και 
αξιωματούχους 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει μία αίθουσα πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Ιατρικό Κανονισμό της UEFA. 

 

Άρθρο 14 –  Χώρος ελέγχου ντόπινγκ 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει ειδικό χώρο ελέγχου ντόπινγκ σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Κανονισμό Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης (anti-doping) της UEFA. 

 

Άρθρο 15 –  Χώροι στάθμευσης 

1 Για τις ομάδες και τους αξιωματούχους πρέπει να διατίθεται χώρος στάθμευσης για 
τουλάχιστον δυο πούλμαν και δέκα οχήματα, σε ασφαλή και προστατευμένο χώρο, 
άμεσα παρακείμενο στην είσοδο για τους ποδοσφαιριστές και τους αξιωματούχους. Εάν ο 
εν λόγω χώρος στάθμευσης δεν βρίσκεται σε χώρο άμεσα παρακείμενο στην είσοδο για 
τους ποδοσφαιριστές και τους αξιωματούχους, τότε θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας 
ασφαλής και προστατευμένος χώρος αποβίβασης.  
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Άρθρο 16 –  Προβολείς 

1 Για νυχτερινούς αγώνες, το γήπεδο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα 
φωτισμού που θα διατηρεί τουλάχιστον μέση οριζόντια φωτεινότητα 350 Eh(lux), 
υπολογιζόμενη σύμφωνα με το Παράρτημα Α. 

2 Για αγώνες που μεταδίδονται, το γήπεδο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα 
φωτισμού που θα διατηρεί τουλάχιστον την ακόλουθη μέση φωτεινότητα, υπολογιζόμενη 
σύμφωνα με το Παράρτημα Α: 

Κατηγορία Οριζόντια φωτεινότητα Κάθετη φωτεινότητα 

1 Επαρκής ώστε να επιτρέπεται στον εντός έδρας πάροχο τηλεοπτικής 
μετάδοσης του αγώνα να διασφαλίζει την κατάλληλη μετάδοσή του.  

2 800 Eh(lux) με ποσόστωση 
ομοιομορφίας φωτισμού U1h >0,4 
και U2h >0,5 

350 Ev(lux) σε κάθε επίπεδο 
αναφοράς με ποσόστωση 
ομοιομορφίας φωτισμού U1 >0,35 
και U2 >0,45 

3 1.200 Eh(lux) με ποσόστωση 
ομοιομορφίας φωτισμού U1h >0,4 
και U2h >0,6 

750 Ev(lux) σε κάθε επίπεδο 
αναφοράς με ποσόστωση 
ομοιομορφίας φωτισμού U1 >0,4 
και U2 >0,45 

4 1.400 Eh(lux) με ποσόστωση 
ομοιομορφίας φωτισμού U1h >0,5 
και U2h >0,7 

1.000 Ev(lux) σε κάθε επίπεδο 
αναφοράς με ποσόστωση 
ομοιομορφίας φωτισμού U1 >0,4 
και U2 >0,5 

 
3 Επιπρόσθετα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αγώνες μπορούν να συνεχιστούν στην 

περίπτωση διακοπής ρεύματος, ένα ανεξάρτητο εφεδρικό σύστημα παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος πρέπει να είναι διαθέσιμο, ικανό να παράσχει τουλάχιστον την ακόλουθη μέση 
οριζόντια φωτεινότητα: 

Κατηγορία Για αγώνες με προβολείς Για αναμετάδοση αγώνων 

1 - - 
 

2  
 
 
350 Eh(lux) 

350 Eh(lux) 
 

3 800 Eh(lux) 
 

4 900 Eh(lux), όχι παραπάνω από 
15 λεπτά μετά την διακοπή του 
ρεύματος. 
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Άρθρο 17 –  Χωρητικότητα 

1 Τα γήπεδα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την ακόλουθη ελάχιστη χωρητικότητα 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των απλών θέσεων και των θέσεων VIP). 

Κατηγορία 

1  200 θεατές 

2 1.500 θέσεις 

3 4.500 θέσεις 

4 8.000 θέσεις 

 
2 Τουλάχιστον 5% της συνολικής χωρητικότητας θα πρέπει να είναι σε διαχωρισμένο χώρο 

του γηπέδου (για τους φιλοξενούμενους θεατές). 

 

Άρθρο 18 –  Κερκίδες και εγκαταστάσεις θεατών 

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

2 Οι κερκίδες θα πρέπει να είναι στερεωμένες σε θεμέλια που μπορούν να αντέξουν το 
βάρος και δεν μπορούν να στηρίζονται ή να περιλαμβάνουν σωληνώσεις/σκαλωσιές. Το 
υλικό, το σχέδιο και η κατασκευή των κερκίδων θα πρέπει να προορίζονται για μόνιμη 
χρήση. 

3 Εγκαταστάσεις ορθίων, εξέδρες, πλατφόρμες, πάγκοι και καθίσματα χωρίς πλάτη 
επιτρέπονται/απαγορεύονται ως ακολούθως: 

Κατηγορία 

1  Επιτρέπονται με δεδομένο ότι οι πάγκοι και τα καθίσματα 
χωρίς πλάτη είναι στερεωμένα στο έδαφος. 

2 έως και 4 Απαγορεύονται. 

 
4 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις τροφοδοσίας για όλους τους θεατές σε κάθε 

τομέα του γηπέδου. 

5 Το γήπεδο πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και οι χώροι κοινού πρέπει να είναι καλά 
φωτισμένοι. Δεν πρέπει να υπάρχουν ασταθή υλικά (π.χ. πέτρες, τσιμέντο) που μπορεί 
να αποτελούν κίνδυνο, να εκτοξευθούν ή να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε 
λανθασμένο τρόπο. 
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Άρθρο 19 –  Πρόσβαση κοινού, έξοδοι και διάδρομοι κυκλοφορίας 

1 Οι διάδρομοι πρόσβασης στο γήπεδο, οι είσοδοι, οι έξοδοι και όλοι οι χώροι κοινού εντός 
του γηπέδου, πρέπει να καταδεικνύονται και να σηματοδοτούνται με σαφήνεια (για 
παράδειγμα με την χρήση γραμμάτων και αριθμών) ώστε οι θεατές να κατευθύνονται 
προς και από τις θέσεις τους. 

2 Οι θύρες εισόδου και/ή τα τουρνικέ πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται το ενδεχόμενο συνωστισμού και να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή του 
πλήθους. 

3 Στις εισόδους των θυρών πρέπει να είναι αναρτημένοι βασικοί κανόνες, κατά προτίμηση 
με τη μορφή διεθνώς αναγνωρισμένων εικονογραμμάτων/σημάτων, που θα 
σηματοδοτούν όλα τα απαγορευμένα αντικείμενα.  

4 Οι είσοδοι, έξοδοι και χώροι κυκλοφορίας του κοινού πρέπει να διαχωρίζονται ξεκάθαρα 
από τους χώρους των καθήμενων. Οι πύλες εισόδου/εξόδου και οι πόρτες πρέπει να είναι 
λειτουργικές και να φέρουν σήμανση η οποία μπορεί να είναι κατανοητή από όλους. 

5 Όλες οι πόρτες και οι πύλες που αποτελούν μέρος του σχεδίου εκκένωσης καθώς και 
όλες οι θύρες που οδηγούν από τους χώρους κοινού στον αγωνιστικό χώρο (εάν ισχύει) 
πρέπει: 

α)  να είναι λειτουργικές και σχεδιασμένες ώστε να παραμένουν ξεκλείδωτες (αλλά 
φυλασσόμενες) όσο οι θεατές βρίσκονται στο γήπεδο, 

β)  να ανοίγουν προς τα έξω προς την κατεύθυνση των διαδρόμων εξόδου και 
εκκένωσης. 

6 Επιπρόσθετα, το γήπεδο πρέπει να πληροί τις εξής απαιτήσεις αναφορικά με τον έλεγχο 
εισόδου: 

Κατηγορία 

1 και 2 - 

3 και 4 Όλες οι είσοδοι κοινού πρέπει να διαθέτουν τουρνικέ και σύστημα 
ηλεκτρονικού ελέγχου εισιτηρίων σχεδιασμένο ώστε να αποφεύγεται η 
χρήση πλαστών εισιτηρίων και να παρέχονται σε πραγματικό χρόνο 
στοιχεία για την ροή του πλήθους/τον αριθμό θεατών προς ένα 
κεντρικό σύστημα. Στόχος είναι η αποφυγή συνωστισμού συνολικά 
στο γήπεδο ή σε επιμέρους τομείς. Η αναλογία πρέπει να είναι 1 
τουρνικέ για κάθε 660 θέσεις. 

 

Άρθρο 20 –  Σύστημα φωτισμού έκτακτης ανάγκης 

1 Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η καθοδήγηση θεατών και προσωπικού σε 
περίπτωση γενικής διακοπής του ρεύματος, το γήπεδο πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα 
φωτισμού έκτακτης ανάγκης, εγκεκριμένο από τις αρμόδιες τοπικές αρχές που να 
καλύπτει όλους τους χώρους του γηπέδου, περιλαμβανομένων όλων των διαδρόμων 
εξόδου και εκκένωσης. 

 

Άρθρο 21 –  Σύστημα ανακοινώσεων για το κοινό 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων για το 
κοινό από το οποίο θα μπορούν να ανακοινώνονται φωνητικά μηνύματα ταυτόχρονα σε 
όλους τους χώρους του γηπέδου. 
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2 Το σύστημα ανακοινώσεων για το κοινό πρέπει να καλύπτει εξίσου το εσωτερικό και 
εξωτερικό του γηπέδου και να συνδέεται με ανεξάρτητη μονάδα παροχής ρεύματος. 

 

Άρθρο 22 –  Υγειονομικές εγκαταστάσεις για τους θεατές 

1 Επαρκής αριθμός από καθαρές εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να κατανέμεται 
ομοιόμορφα σε όλους τους τομείς του γηπέδου, βασισμένος σε αναλογία 80:20 για 
άνδρες και γυναίκες. Οι τουαλέτες και τα ουρητήρια πρέπει να διαθέτουν καζανάκια. 
Πρέπει να υπάρχουν επίσης νιπτήρες, χαρτί τουαλέτας και σαπούνι, τα οποία θα είναι 
σταθερά τοποθετημένα. 

2 Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις υγειονομικές εγκαταστάσεις είναι οι ακόλουθες: 

α) 1 λεκάνη ανά 250 άνδρες, 

β) 1 ουρητήριο ανά 125 άνδρες, 

γ) 1 λεκάνη ανά 125 γυναίκες. 

 

Άρθρο 23 –  Εγκαταστάσεις πρώτων βοηθειών για τους θεατές 

1 Σε κάθε τομέα του γηπέδου πρέπει να είναι διαθέσιμες πλήρως εξοπλισμένες 
εγκαταστάσεις πρώτων βοηθειών, εγκεκριμένες από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. 

2 Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν ξεκάθαρη και επαρκή σήμανση. 
 

Άρθρο 24 –  Εγκαταστάσεις για θεατές με ειδικές ανάγκες 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει αποκλειστική πρόσβαση, διαδρόμους εξόδου και θέσεις για 
τους θεατές με ειδικές ανάγκες και τους συνοδούς τους. Οι θέσεις πρέπει να έχουν 
ανεμπόδιστη θέα στον αγωνιστικό χώρο. 

2 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει εγκαταστάσεις παροχής τροφοδοσίας και ειδικές 
υγειονομικές εγκαταστάσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

3 Σε κάθε 15 αναπηρικά αμαξίδια πρέπει να αντιστοιχεί μια τουαλέτα για άτομα με ειδικές 
ανάγκες. 

 

Άρθρο 25 –  Θέσεις των επισήμων (VIP) και χώρος φιλοξενίας 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει τον παρακάτω ελάχιστο αριθμό θέσεων VIP: 

Κατηγορία 

1 και 2 50 

3 75 

4 100 

 
2 Οι θέσεις των επισήμων (VIP) πρέπει να είναι καλυμμένες, να βρίσκονται στην κεντρική 

εξέδρα, μεταξύ των δύο γραμμών περιοχής, και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη 
διχοτόμο γραμμή στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου. 
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3 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει αποκλειστικό χώρο υποδοχής για τους VIP, με εύκολη 
πρόσβαση στις θέσεις VIP. 

 

Άρθρο 26 –  Θέσεις στάθμευσης 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει τον κάτωθι ελάχιστο αριθμό θέσεων στάθμευσης, σε 
ασφαλή και προστατευόμενο χώρο, για τους VIP, άλλους καλεσμένους και το 
προσωπικό: 

Κατηγορία 

1 20 

2 50 

3 100 

4 150 

 

Άρθρο 27 –  Δωμάτιο ελέγχου 

1 Το γήπεδο πρέπει να πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις αναφορικά με το δωμάτιο ελέγχου 
(control room): 

Κατηγορία Βασικές εγκαταστάσεις Πρόσθετες απαιτήσεις 

1 - - 

2 Ένα δωμάτιο ελέγχου με πλήρη 
θέα στο εσωτερικό του γηπέδου, 
εξοπλισμένο με ασυρμάτους για 
την επικοινωνία μεταξύ του 
προσωπικού και των 
αξιωματούχων που είναι 
επιφορτισμένοι με την ασφάλεια και 
την προστασία στο γήπεδο. 

- 
 

3 και 4 Το δωμάτιο ελέγχου πρέπει να 
είναι εξοπλισμένο με έγχρωμες 
οθόνες, συνδεδεμένες με το 
κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, 
καθώς και πρόσθετες οθόνες που 
προβάλλουν σε πραγματικό χρόνο 
τις πληροφορίες από το σύστημα 
ηλεκτρονικού ελέγχου των 
εισιτηρίων. 
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Άρθρο 28 –  Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 

1 Το γήπεδο πρέπει να πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις αναφορικά με το κλειστό κύκλωμα 
τηλεόρασης: 

Κατηγορία 

1 και 2 - 

3 και 4 Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που χρησιμοποιεί έγχρωμες κάμερες 
παρακολούθησης με λειτουργίες πανοραμικής, κλίσης και μεγέθυνσης 
εικόνας, που να καλύπτει όλες τις προσβάσεις, εισόδους και χώρους 
κοινού του γηπέδου. Οι χώροι εντός του γηπέδου στους οποίους δεν 
υπάρχει άμεση θέα από το δωμάτιο ελέγχου πρέπει επίσης να 
καλύπτονται από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Οι κάμερες πρέπει 
να έχουν την δυνατότητα λήψης βίντεο και φωτογραφιών. 
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IV. Χώροι Μέσων Ενημέρωσης 
 

Άρθρο 29 –  Χώρος εργασίας μέσων ενημέρωσης 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία αίθουσα εξοπλισμένη με γραφεία, παροχή 
ρεύματος και συνδέσεις ίντερνετ, η οποία θα χρησιμοποιείται ως χώρος εργασίας για τους 
εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. 

2 Ο χώρος εργασίας των δημοσιογράφων πρέπει να παρέχει τις κάτωθι ελάχιστες θέσεις 
εργασίας για τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης: 

Κατηγορία 

1 10 

2 20 

3 και 4 30 

 

Άρθρο 30 –  Χώρος εργασίας φωτογράφων 

1 Ένας χώρος εργασίας φωτογράφων με δυνατότητα φιλοξενίας του κάτωθι ελάχιστου 
αριθμού θέσεων που θα πληροί τις παρακάτω πρόσθετες απαιτήσεις: 

Κατηγορία Ελάχιστος αριθμός θέσεων Πρόσθετες απαιτήσεις 

1 και 2 - - 

3 15 
 
 
 
 
 

Ο χώρος εργασίας φωτογράφων 
πρέπει να διαθέτει γραφεία, 
καρέκλες, παροχή ρεύματος και 
ίντερνετ με εύκολη πρόσβαση 
στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να 
είναι ένας αποκλειστικός χώρος 
της αίθουσας εργασίας 
δημοσιογράφων (με αντίστοιχη 
αύξηση του συνολικού εμβαδού) 
αλλά κατά προτίμηση πρέπει να 
είναι ξεχωριστή αίθουσα.  

4 20 
 
 
 
 
 

 

Άρθρο 31 –  Θέσεις Μ.Μ.Ε. 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει θέσεις Μ.Μ.Ε. για τον έντυπο τύπο και τους 
ραδιοσχολιαστές. Πρέπει να είναι καλυμμένος και σε κεντρικό σημείο της κεντρικής 
εξέδρας, με ανεμπόδιστη θέα προς ολόκληρο τον αγωνιστικό χώρο και το πλησίον 
περιβάλλον, με εύκολη πρόσβαση στους άλλους χώρους των μέσων ενημέρωσης. 
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2 Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις σκεπασμένες θέσεις για Μ.Μ.Ε., το γήπεδο πρέπει να 
πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις: 

Κατηγορία Ελάχιστος αριθμός θέσεων Ελάχιστος αριθμός θέσεων με 
γραφείο 

1  10 5 

2 20 10 

3 30 15 

4 60 30 

 
3 Τα γραφεία πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να δέχονται ένα φορητό υπολογιστή, με 

παροχή ρεύματος και σύνδεση στο ίντερνετ. 

 

Άρθρο 32 –  Πλατφόρμα κάμερας 

1 Μία πλατφόρμα για την κεντρική κάμερα πρέπει να είναι τοποθετημένη στην κεντρική 
κερκίδα ή στην ακριβώς απέναντι. 

2 Η πλατφόρμα της κεντρικής κάμερας πρέπει να είναι σκεπαστή και ευθυγραμμισμένη 
ακριβώς με τη διχοτόμο γραμμή σε ύψος τέτοιο που να εξασφαλίζει την μέγιστη 
ανεμπόδιστη θέα στον αγωνιστικό χώρο και το πλησίον περιβάλλον. Η βάση της 
πλατφόρμας θα πρέπει να είναι επίπεδη, σταθερή και μη δονούμενη. 

3 Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα της κεντρικής κάμερας πρέπει να πληροί της κάτωθι 
απαιτήσεις: 

Κατηγορία 

1 Διαστάσεις τουλάχιστον 2μ πλάτος και 2μ βάθος ώστε να χωρά 1 
κάμερα (μόνο για αγώνες με ζωντανή μετάδοση). 

2 και 3 Διαστάσεις τουλάχιστον 4μ πλάτος και 2μ βάθος ώστε να χωρούν 2 
κάμερες. 

4 Διαστάσεις τουλάχιστον 6μ πλάτος και 2μ βάθος ώστε να χωρούν 
τουλάχιστον 3 κάμερες, τοποθετημένες στην κερκίδα που δεν βλέπει ο 
ήλιος. 
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4 Επιπρόσθετες πλατφόρμες για κάμερες απαιτούνται ως ακολούθως: 

Κατηγορία 

1 και 2 

 

- - 

3 

 

Δυο (2) πλατφόρμες 16μ για 
κάμερες, καθεμία με διαστάσεις 2μ 
πλάτος x 2μ βάθος, που χωρά μία 
κάμερα στην κεντρική κερκίδα 
ακριβώς στο ύψος των γραμμών 
περιοχής, στο ίδιο ή μεγαλύτερο 
επίπεδο από την πλατφόρμα της 
κεντρικής κάμερας. 

- 

4 Μία (1) πλατφόρμα για κάμερα 
αντίστροφης λήψης, 
τοποθετημένη κεντρικά στην 
απέναντι κερκίδα ώστε να χωρά 
τουλάχιστον μια κάμερα, και άλλη 
μία πλατφόρμα διαστάσεων 2μ 
πλάτος x 2μ βάθος στις κερκίδες 
πίσω από τα τέρματα, καθεμία να 
χωρά μία κάμερα σε ύψος που να 
επιτρέπει την ανεμπόδιστη θέα 
στο σημείο πέναλτι πάνω από την 
κεντρική δοκό. 

 

Άρθρο 33 –  Θέσεις τηλεοπτικών σχολιαστών 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει τον κάτωθι ελάχιστο αριθμό θέσεων τηλεοπτικών 
σχολιαστών: 

Κατηγορία 

1 1 (μόνο για αγώνες με ζωντανή μετάδοση) 

2 3 

3 5 

4 10 

 
2 Οι θέσεις των τηλεοπτικών σχολιαστών πρέπει να είναι σκεπαστές και σε κεντρικό σημείο 

μεταξύ των γραμμών περιοχής, στην ίδια πλευρά με την κεντρική κάμερα. Πρέπει να 
έχουν ανεμπόδιστη θέα προς ολόκληρο τον αγωνιστικό χώρο και το πλησίον περιβάλλον, 
με εύκολη πρόσβαση στους άλλους χώρους των μέσων ενημέρωσης. Οι θέσεις θα 
πρέπει να είναι ασφαλείς και προσβάσιμες μόνο για εξουσιοδοτημένα άτομα ενώ θα 
πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος στην πίσω πλευρά ώστε να διευκολύνεται η 
πρόσβαση των σχολιαστών. 

3 Κάθε θέση σχολιαστή πρέπει να διαθέτει ένα γραφείο με ελάχιστο πλάτος 180εκ, 
τουλάχιστον τρεις θέσεις, γραμμή τηλεφώνου, παροχή ρεύματος, φωτισμό και σύνδεση 
στο διαδίκτυο. 
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Άρθρο 34 –  Τηλεοπτικά στούντιο 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει αίθουσες που πληρούν τις κάτωθι απαιτήσεις οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν απαιτηθεί, ως τηλεοπτικά στούντιο:  

Κατηγορία Ελάχιστος αριθμός 
αιθουσών 

Ελάχιστες διαστάσεις Επιπρόσθετες 
απαιτήσεις 

1 και 2 1 αίθουσα 5μ μήκος x 5μ πλάτος 
x 2,5μ ύψος 

- 

3 
 
 
 
 
 

2 αίθουσες 
5μ μήκος x 5μ πλάτος 
x 2,5μ ύψος 

- 

4 
 
 
 
 
 

Τουλάχιστον ένα από 
τα δυο τηλεοπτικά 
στούντιο πρέπει να 
έχει ανεμπόδιστη θέα 
σε ολόκληρο τον 
αγωνιστικό χώρο. 

 

Άρθρο 35 –  Θέσεις για στιγμιαία συνέντευξη (flash interview) 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει έναν χώρο μεταξύ του αγωνιστικού χώρου και των 
αποδυτηρίων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στιγμιαίες συνεντεύξεις (flash 
interviews), όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν ζωντανές τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. 

2 Επιπρόσθετα, ο χώρος για τις στιγμιαίες συνεντεύξεις πρέπει να πληροί τις κάτωθι 
απαιτήσεις: 

Κατηγορία 

1 και 2 - 

3 και 4 Αρκετά μεγάλος ώστε να χωρά τουλάχιστον τέσσερις θέσεις, καθεμία εκ 
των οποίων με διαστάσεις 4μ βάθος x 3μ πλάτος. 

 

  



22  IV. Χώροι Μέσων Ενημέρωσης 

Άρθρο 36 –  Συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει έναν ασφαλή χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
στάθμευση των συνεργείων εξωτερικών μεταδόσεων των καναλιών. Ο χώρος πρέπει να 
έχει κατ’ ελάχιστο τις κάτωθι διαστάσεις: 

Κατηγορία 

1 300 τ.μ. 

2 400 τ.μ. 

3 600 τ.μ. 

4 1.000 τ.μ. 

 
2 Ο χώρος για τα συνεργεία εξωτερικών μεταδόσεων πρέπει: 

α)  να βρίσκεται πλησίον του γηπέδου, κατά προτίμηση στην ίδια πλευρά με την 
κεντρική κάμερα, με διαθέσιμη παροχή ρεύματος. 

β)  να παρέχει καθαρό, συμπαγές και επίπεδο χώρο στάθμευσης για μεγάλα και βαριά 
οχήματα (π.χ. φορτηγά 43 τόνων). 

γ)  να έχει κατάλληλη αποστράγγιση υδάτων ώστε τα καλώδια, ο εξοπλισμός ή τα 
οχήματα να μην κινδυνεύουν από το ενδεχόμενο επαφής με λιμνάζοντα ύδατα. 

δ)  να είναι ελεύθερα από εμπόδια όπως δέντρα, κτίρια και πεζοδρόμια, προσφέροντας 
ανεμπόδιστη πρόσβαση σε οχήματα έκτακτης ανάγκης. 

ε)  να παρέχει είτε ελεύθερη, ανεμπόδιστη θέα στον νοτιοδυτικό έως τον 
νοτιοανατολικό ορίζοντα ή να βρίσκεται σε απόσταση 50μ από ξεχωριστή 
δορυφορική σύνδεση (μετρήσιμη από την άκρη του συνεργείου εξωτερικών 
μεταδόσεων). 
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Άρθρο 37 –  Αίθουσα συνεντεύξεων τύπου 

1 Το γήπεδο πρέπει να πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις αναφορικά με την αίθουσα 
συνέντευξης τύπου: 

Κατηγορία Τοποθεσία και εγκαταστάσεις Ελάχιστος αριθμός θέσεων  

1 
Εάν επαρκεί ο χώρος, μία αίθουσα 
συνεντεύξεων τύπου πρέπει να 
υπάρχει εντός του γηπέδου. 
Μπορεί να αποτελεί μέρος του 
χώρου εργασίας δημοσιογράφων. 

- 

2 

Μία αίθουσα συνεντεύξεων τύπου 
πρέπει να υπάρχει εντός του 
γηπέδου. Μπορεί να αποτελεί 
μέρος του χώρου εργασίας 
δημοσιογράφων και να είναι 
εξοπλισμένη με βάθρο ομιλητών, 
πλατφόρμα για κάμερα, 
μικροφωνική εγκατάσταση 
(μικρόφωνα, ηχεία και split box) και 
επίσης να διαθέτει επαρκή φωτισμό 
για την μετάδοση. 

20 

3 30 

4 

Μία αίθουσα συνεντεύξεων τύπου 
πρέπει να υπάρχει εντός του 
γηπέδου. Πρέπει να είναι 
εξοπλισμένη με βάθρο ομιλητών, 
πλατφόρμα για κάμερα, η οποία θα 
είναι αρκετά μεγάλη ώστε να χωρά 
τουλάχιστον 8 κάμερες, 
μικροφωνική εγκατάσταση 
(μικρόφωνα, ηχεία και split box με 
τουλάχιστον 16 εξόδους) και να 
διαθέτει επαρκή φωτισμό για την 
μετάδοση. 

50 

 

Άρθρο 38 –  Μικτή ζώνη 

1 Το γήπεδο πρέπει να διαθέτει έναν χώρο μεταξύ των αποδυτηρίων και του χώρου για την 
στάθμευση των πούλμαν των ομάδων που μπορεί να μετατραπεί σε μικτή ζώνη στην 
οποία διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι θα λαμβάνουν συνεντεύξεις από τους 
ποδοσφαιριστές μετά τον αγώνα. 

  



24  IV. Χώροι Μέσων Ενημέρωσης 

2 Επιπρόσθετα, η μικτή ζώνη πρέπει να πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις: 

Κατηγορία 

1 έως 3 - 

4 Να είναι σκεπαστή και επαρκώς μεγάλη ώστε να χωρά τουλάχιστον 50 
δημοσιογράφους. 
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V. Τελικές Διατάξεις 
 
Άρθρο 39 –  Μη συμμόρφωση 

1 Οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντα κανονισμού δύναται να τιμωρηθεί από την UEFA 
σε συμμόρφωση με τον Πειθαρχικό Κανονισμό της UEFA. 

 

Άρθρο 40 –  Παραρτήματα 

1 Όλα τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντα κανονισμού. 

 

Άρθρο 41 –  Εφαρμογή 

1 Η UEFA έχει το δικαίωμα να υιοθετήσει οποιεσδήποτε κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες, 
εγχειρίδια, οδηγούς ή κάθε άλλο εργαλείο ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντα 
κανονισμού. 

2 Οι Ομοσπονδίες και οι ομάδες πρέπει να ενημερώνονται τακτικά περί της ύπαρξης και 
έκδοσης τέτοιων υποβοηθητικών εργαλείων μέσω εγκυκλίου. 

 

Άρθρο 42 –  Υπερισχύον κείμενο 

1 Σε περίπτωση ασυμφωνίας στην απόδοση των όρων στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική 
έκδοση του παρόντα κανονισμού, επικρατεί η αγγλική έκδοση. 

 

Άρθρο 43 –  Υιοθέτηση, έναρξη ισχύος και κατάργηση 

1 Ο παρόντας κανονισμός εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στην 
συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2018. 

2 Ο κανονισμός τελεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2018. 

3 Ο κανονισμός αντικαθιστά τον Κανονισμό Υποδομής Γηπέδων της UEFA (Έκδοση 2010). 

 
 Για την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA: 
 
 Αλεξάντερ Τσέφεριν Θεόδωρος Θεοδωρίδης 

 Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας 
 
 
 Μπρατισλάβα, 25 Φεβρουαρίου 2018 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπολογισμός της μέσης φωτεινότητας του 
φωτισμού (βλ. Άρθρο 16, παρ.1 και παρ.2) 

 

Α.1  Έννοια των όρων 
 
Οριζόντια φωτεινότητα 

Η φωτεινότητα σε ένα οριζόντιο επίπεδο απόστασης 1 μέτρο πάνω και παράλληλα 
από τον αγωνιστικό χώρο. 

 
Κάθετη φωτεινότητα 

Η φωτεινότητα σε ένα κάθετο επίπεδο απόστασης 1 μέτρο πάνω και κατακόρυφα 
από τον αγωνιστικό χώρο. 

 
Ομοιομορφία φωτεινότητας 

Η ομοιομορφία φωτεινότητας αναφορικά με την ισομερή κατανομή του φωτός πάνω 
σε συγκεκριμένη επιφάνεια. Η ομοιομορφία φωτεινότητας εκφράζεται με την χρήση 
δυο δεικτών φωτεινότητας: U1 και U2. 

 
U1 

Το συνολικό εύρος φωτεινότητας, από το ελάχιστο στο μέγιστο, στο οποίο θα 
εκτεθεί ένας άνθρωπος ή μια κάμερα. Η τιμή του U1 συμβάλλει στην οπτική 
απόδοση. 

 
U2 

Η διαφορά ανάμεσα στην φυσιολογική έκθεση ενός ανθρώπου και του χαμηλότερου 
επιπέδου φωτεινότητας πάνω σε συγκεκριμένη επιφάνεια. Η τιμή του U2 συμβάλλει 
στην οπτική άνεση. 

 
Lux 

Η μονάδα φωτεινότητας ενός σημείου στον αγωνιστικό χώρο (1lx = 1lm/m2). 
 
Ε 

Η ποσότητα φωτός (προσπίπτον φως) σε ένα συγκεκριμένο σημείο μιας επιφάνειας 
που μετράται σε lux. 

 
 

Α.2 Έλεγχος 
 
Α2.1 Εξοπλισμός ελέγχου: Ο μετρητής φωτεινότητας που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 

πρέπει να είναι κατάλληλος για τους προβολείς, διαθέτοντας αισθητήρα φωτός ευρείας 
γωνίας. Ο μετρητής θα πρέπει να βαθμονομείται σε ετήσια βάση. 

 
Α2.2 Διαδικασία ελέγχου: Ο αγωνιστικός χώρος διαιρείται σε ένα πλέγμα 96 σημείων. Σε 

κάθε σημείο πραγματοποιείται έλεγχος φωτεινότητας ώστε να μετρηθεί η οριζόντια (σε 
γωνία) και η κάθετη φωτεινότητα (σε 4 διαφορετικές γωνίες). Για αυτό, η διαδικασία 
ελέγχου απαιτεί συνολικά 480 μετρήσεις φωτεινότητας. Ο μετρητής φωτεινότητας 
πρέπει να είναι πάντα τοποθετημένος στην σωστή γωνία για κάθε μέτρηση. Το 
προσωπικό που φέρει εις πέρας τον έλεγχο, δεν πρέπει να δημιουργεί σκιάσεις που 
δύναται να επηρεάσουν τις μετρήσεις. Ο μετρητής πρέπει να βρίσκεται 1 μέτρο πάνω 
από τον αγωνιστικό χώρο. Η μέτρηση φωτεινότητας για κάθε σημείο του πλέγματος θα 
πρέπει να καταγράφεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα φωτεινότητας. 
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Α2.3 Οριζόντιος έλεγχος: Ο μετρητής τοποθετείται προς τα πάνω, 1 μέτρο πάνω από τον 
αγωνιστικό χώρο, παράλληλα με αυτόν, σε κάθε σημείο του πλέγματος. 

 
Α2.4 Κάθετος έλεγχος: Ο μετρητής τοποθετείται κατακόρυφα στον αγωνιστικό χώρο, 1 μέτρο 

πάνω από αυτόν, σε κάθε σημείο του πλέγματος. Ο μετρητής πρέπει στη συνέχεια να 
ρυθμίζεται για καθεμία από τις τέσσερις θέσεις ελέγχου. Οι θέσεις ελέγχου 
υποδεικνύονται στο κάθετο πλέγμα φωτεινότητας και είναι σε θέση 0˚, 90˚, 180˚ και 
270˚. Η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται για καθένα από τα 96 σημεία του 
πλέγματος. 

 
Α2.5 Η αναλογίες ομοιομορφίας υπολογίζονται ως ακολούθως: 

α) U1: E min/E max 
β)  U2: E min/E med 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Οργάνωση Αγωνιστικού Χώρου (βλ. Άρθρο 
5, παρ.7) 
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