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Προοίμιο 
 
Ο αθόινπζνο θαλνληζκόο εγθξίζεθε κε βάζε ην άξζξν 50(1) ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο 
UEFA: 
 

I. Γενικέρ διαηάξειρ 
 

Άπθπο 1 –  Έθηαζε εθαξκνγήο 

1 Ο θαλνληζκόο απηόο δηέπεη ηα θξηηήξηα δόκεζεο πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα 
γήπεδν ώζηε λα ηαμηλνκεζεί (θαηά αύμνπζα ζεηξά ηαμηλόκεζεο) σο θαηεγνξία 
UEFA 1, 2, 3 ή 4. 

2 Σα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζην Κεθάιαην ΙΙ ηνπ παξόληα θαλνληζκνύ, ηζρύνπλ γηα 
όιεο ηηο θαηεγνξίεο γεπέδσλ ηεο UEFA. Σα θξηηήξηα πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε 
μερσξηζηή θαηεγνξία (όπσο νξίδνληαη ζηα Κεθάιαηα ΙΙΙ έσο VI) εθαξκόδνληαη 
πξόζζεηα. 

3 Ο θαλνληζκόο απηόο δελ επεξεάδεη ηηο λόκηκεο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ 
από ηελ εζληθή λνκνζεζία πνπ ηζρύεη γηα ηηο γεπεδηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

Άπθπο 2 –  Σύλδεζε κε ηνπο θαλνληζκνύο δηνξγαλώζεσλ 

Οη ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηεο UEFA πνπ δηέπνπλ κηα δηνξγάλσζε ε νπνία ζα δηεμαρζεί ζε 
έλα γήπεδν: 

α) πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηεγνξία γεπέδνπ πνπ απαηηείηαη γηα όινπο ηνπο 
αγώλεο ζηελ ελ ιόγσ δηνξγάλσζε, 

β) θαζνξίδνπλ ηα θαζήθνληα γηα ηελ επνπηεία ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηα θξηηήξηα 
γηα ηελ απαηηνύκελε θαηεγνξία, 

γ) κπνξεί λα θαζνξίδνπλ πξνϋπνζέζεηο ππό ηηο νπνίεο ε UEFA δύλαηαη λα 
ρνξεγήζεη εμαίξεζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην δόκεζεο γηα ηελ 
απαηηνύκελε θαηεγνξία γεπέδνπ. 

 
Άπθπο 3 –  Έλλνηα ησλ όξσλ 

1 Γηα ηνλ ζθνπό ηνπ θαλνληζκνύ απηνύ, νη όξνη πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ ηελ έλλνηα 
πνπ ηνπο απνδίδεηαη: 

α) ύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο: θάκεξεο αζθαιείαο κε 
δπλαηόηεηα νξηδόληηαο θαη θάζεηεο θίλεζεο θαη εζηίαζεο ηνπ θαθνύ ιήςεο 
(pan, tilt and zoom) γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζεαηώλ, ηηο νδνύο 
πξνζέγγηζεο θαη ηηο εηζόδνπο ηνπ γεπέδνπ θαη όιεο ηηο πεξηνρέο ζέαζεο 
εληόο ηνπ γεπέδνπ. 

β) Αίζνπζα ειέγρνπ: αίζνπζα πξννξηζκέλε γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ 
ζπλνιηθή επζύλε ηνπ αγώλα αλαθνξηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο, ήηνη ν επηθεθαιήο ηεο αζηπλνκίαο, ν ππεύζπλνο αζθαιείαο ηνπ 
γεπέδνπ θαη ην επηηειείν ηνπο. 

γ) Αίζνπζα παξαηεξεηή: αίζνπζα πξννξηζκέλε γηα ηνλ επίζεκν παξαηεξεηή 
θαη ηνλ παξαηεξεηή δηαηηεζίαο ηεο UEFA. 

δ) Υώξνο ζύληνκσλ ζπλεληεύμεσλ: έλαο ρώξνο κεηαμύ ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ 
θαη ησλ απνδπηεξίσλ όπνπ κπνξνύλ λα ιάβνπλ ρώξα δσληαλέο ηειενπηηθέο 
θαη ξαδηνθσληθέο ζπλεληεύμεηο. 
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ε) πλζεηηθόο ριννηάπεηαο: ν ζπλζεηηθόο ριννηάπεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ηελ θάιπςε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ. 

ζη) Μηθηή δώλε: έλαο ρώξνο κεηαμύ ησλ απνδπηεξίσλ θαη ηνπ ρώξνπ 
ζηάζκεπζεο γηα ηα πνύικαλ ησλ νκάδσλ, όπνπ δηαπηζηεπκέλνη 
δεκνζηνγξάθνη ηύπνπ, ξαδηνθώλνπ θαη ηειεόξαζεο κπνξνύλ λα πάξνπλ 
ζπλέληεπμε από ηνπο πνδνζθαηξηζηέο κεηά ηνλ αγώλα. 

δ) Υώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ: έλαο αζθαιήο ρώξνο γηα ηελ 
ζηάζκεπζε ηειενπηηθώλ ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ. 

ε) ύζηεκα αλαθνηλώζεσλ γηα ην θνηλό: έλα ειεθηξνληθό κεγαθσληθό ζύζηεκα 
ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαθέξεη θσλεηηθά κελύκαηα ηαπηόρξνλα 
ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ γεπέδνπ. 

ζ) Δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ: είλαη ρώξνη κε πάγθνπο, ηνκείο νξζίσλ ζεαηώλ ή 
εμέδξεο ρσξίο θαζίζκαηα. 

η) Πξνζσξηλέο θεξθίδεο: θαζίζκαηα ηα νπνία εμαηηίαο ηνπ πιηθνύ, ηνπ 
ζρεδηαζκνύ θαη ηεο θαηαζθεπήο, πξννξίδνληαη γηα εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε 
ρξνληθή ρξήζε θαη δελ είλαη αγθπξσκέλα ζε θέξνπζα βάζε. 

2 ηνλ παξόληα θαλνληζκό ε ρξήζε ηνπ αξζεληθνύ γέλνπο ηζρύεη εμ’ ίζνπ θαη γηα ην 
ζειπθό. 

 

II. Κπιηήπια δόμηζηρ πος ιζσύοςν για όλερ ηιρ καηηγοπίερ 
 
Σμήμα 1:  Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων 
 
Άπθπο 4 –  Αγσληζηηθόο ρώξνο 

1 Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη νκαιόο θαη επίπεδνο. 

2 Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη είηε θπζηθό είηε ζπλζεηηθό ριννηάπεηα. 

3 Ο ζπλζεηηθόο ριννηάπεηαο πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

α) πξέπεη λα έρεη ηελ απαηηνύκελε άδεηα ηεο FIFA, πνπ κπνξεί λα δνζεί κόλν 
κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ ελ ιόγσ ριννηάπεηα από εγθεθξηκέλν από ηελ FIFA 
εξγαζηήξην αθνύ πηζηνπνηεζεί όηη πιεξνί ηα επίπεδα πνηόηεηαο ηεο FIFA 
γηα ζπλζεηηθό ριννηάπεηα, 

β) πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρύνπζαο εζληθήο λνκνζεζίαο, 

γ) ε επηθάλεηά ηνπ πξέπεη λα είλαη ρξώκαηνο πξαζίλνπ θαη λα έρεη ιεπθή 
ζήκαλζε. 

4 Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα απνζηξάγγηζεο πδάησλ ώζηε 
λα κελ κπνξεί λα θαηαζηεί αθαηάιιεινο ιόγσ πιεκκύξαο. 

5 Σν γήπεδν πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε εγθαηαζηάζεηο όπσο ζέξκαλζε 
ριννηάπεηα, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη κπνξεί λα δηεμαρζεί αγώλαο ζηνλ 
αγσληζηηθό ρώξν ζε νπνηαδήπνηε αγσληζηηθή θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ηεο UEFA. 

6 Καλέλα αληηθείκελν δελ επηηξέπεηαη λα βξίζθεηαη ζε ύςνο κηθξόηεξν ησλ 21 
κέηξσλ από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν. 
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Άπθπο 5 –  Φσηηζκόο 

Γηα αγώλεο νη νπνίνη δελ αλακεηαδίδνληαη, ην γήπεδν πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε 
έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ ζα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ κέζε θσηεηλόηεηα 350 Ev(lx) 
πξνο ηελ θεληξηθή εμέδξα (ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι). 
 
Άπθπο 6 –  Φώξνο πξνζέξκαλζεο 

Πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκνο ρώξνο πξνζέξκαλζεο γηα ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο, 
θαηά κήθνο ησλ πιάγησλ γξακκώλ ή πίζσ από ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ηνπ 
ηέξκαηνο. 
 
Άπθπο 7 –  Τέξκαηα θαη εθεδξηθό ηέξκα 

1 Σα θάζεηα θαη νξηδόληηα δνθάξηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αινπκίλην 
ή παξεκθεξέο πιηθό θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζηξνγγπιά ή ειιεηπηηθά. Επηπξόζζεηα, 
πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο ηνπ Παηρληδηνύ όπσο έρνπλ εθδνζεί 
από ην Δηεζλέο Πνδνζθαηξηθό πκβνύιην (IFAB), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ηδηαίηεξα 
όηη: 

α) ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ θάζεησλ δνθαξηώλ πξέπεη λα είλαη 7,32 κέηξα, 

β) ε απόζηαζε ηνπ θαηώηεξνπ ζεκείνπ ηνπ νξηδόληηνπ δνθαξηνύ από ην έδαθνο 
πξέπεη λα είλαη 2,44 κέηξα, 

γ) ηα θάζεηα θαη νξηδόληηα δνθάξηα πξέπεη λα είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο, 

δ) δελ πξέπεη λα απνηεινύλ θίλδπλν γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο. 

2 Έλα εθεδξηθό ηέξκα, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εύθνια εάλ ην απαηηνύλ 
νη πεξηζηάζεηο, ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζην γήπεδν. 

 
Άπθπο 8 –  Πάγθνο αλαπιεξσκαηηθώλ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη δύν θαιπκκέλνπο πάγθνπο ζην επίπεδν ηνπ αγσληζηηθνύ 
ρώξνπ, θάζε έλαο ησλ νπνίσλ ζα έρεη θαζίζκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ 13 άηνκα θαη λα 
απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα από ηελ πιάγηα γξακκή. 
 
Άπθπο 9 –  Ιζηνί 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε ηζηνύο ζεκαίαο ή άιινπ είδνπο βάζεηο 
πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ αλύςσζε πέληε ζεκαηώλ ζην γήπεδν. 
 
Άπθπο 10 –  Απνδπηήξηα 
1 Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη: 

α) κία αίζνπζα απνδπηεξίσλ γηα θάζε νκάδα κε ηνπιάρηζηνλ πέληε ληνπο, ηξεηο 
αηνκηθέο ηνπαιέηεο κε ιεθάλε, ζέζεηο θαζήκελσλ γηα ηνπιάρηζηνλ 25 άηνκα, 
κία θιίλε καιάμεσλ θαη έλα πίλαθα ηαθηηθήο, 

β) κία αίζνπζα απνδπηεξίσλ γηα ηνπο δηαηηεηέο κε ηνπιάρηζηνλ έλα ληνπο, κία 
αηνκηθή ηνπαιέηα κε ιεθάλε, πέληε θαζίζκαηα θαη έλα γξαθείν. 
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2 Σν γήπεδν πξέπεη εμαζθαιίδεη άκεζε, απνθιεηζηηθή θαη πξνζηαηεπόκελε 
πξόζβαζε ηόζν γηα ηηο δύν νκάδεο, όζν θαη γηα ηνπο δηαηηεηέο από ηα απνδπηήξηα 
ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή άθημε θαη απνρώξεζε ηνπο 
ζην θαη από ην γήπεδν. 

 
Άπθπο 11 –  Αίζνπζα Παξαηεξεηή 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κία αίζνπζα παξαηεξεηή, επξηζθόκελε θνληά θαη κε 
εύθνιε πξόζβαζε ζηα απνδπηήξηα ησλ νκάδσλ θαη ησλ δηαηηεηώλ, εμνπιηζκέλε κε 
εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο όπσο ηειέθσλν, θαμ θαη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν. 
 
Άπθπο 12 –  Εγθαηαζηάζεηο πξώησλ βνεζεηώλ θαη πεξίζαιςεο γηα 

πνδνζθαηξηζηέο θαη αμησκαηνύρνπο 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κία αίζνπζα απνθιεηζηηθά γηα ηηο πξώηεο βνήζεηεο θαη 
ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη αμησκαηνύρσλ. 
 
Άπθπο 13 –  Φώξνο ειέγρνπ ληόπηλγθ 

1 Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθό ρώξν ειέγρνπ ληόπηλγθ πνπ λα πιεξνί ηηο 
πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 

2 Ο ρώξνο ειέγρνπ ληόπηλγθ πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηα απνδπηήξηα ησλ 
νκάδσλ θαη λα κελ είλαη πξνζβάζηκνο από ηνπο ζεαηέο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο. 

3 Πξέπεη λα έρεη εκβαδόλ ηνπιάρηζηνλ 20 η.κ. θαη λα απνηειείηαη από κηα αίζνπζα 
αλακνλήο, κηα αίζνπζα δεηγκαηνιεςίαο θαη κηα ηνπαιέηα, πνπ επηθνηλσλνύλ 
κεηαμύ ηνπο. 

4 Η αίζνπζα αλακνλήο πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ή λα είλαη παξάπιεπξα ηεο 
αίζνπζαο δεηγκαηνιεςίαο (έλα δηαρσξηζηηθό κεηαμύ ησλ δύν αηζνπζώλ είλαη 
επίζεο απνδεθηό). Πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθείο ζέζεηο θαζεκέλσλ γηα νθηώ 
άηνκα, ζέζεηο γηα ην θξέκαζκα ελδπκάησλ ή εξκάξηα θαη έλα ςπγείν. 

5 Η αίζνπζα δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ηξαπέδη, ηέζζεξηο θαξέθιεο, έλα 
ληπηήξα κε ηξερνύκελν λεξό, έλα εξκάξην κε δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο θαη κηα 
ηνπαιέηα (παξάπιεπξα ζην δσκάηην ή κέζα ζ’ απηό). 

6 Η ηνπαιέηα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηελ αίζνπζα δεηγκαηνιεςίαο ή ακέζσο 
παξάπιεπξα ζ’ απηήλ θαη κε απεπζείαο απνθιεηζηηθή πξόζβαζε ζηελ αίζνπζα 
δεηγκαηνιεςίαο. Πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ηνπαιέηα κε θάζηζκα, έλα 
ληπηήξα κε ηξερνύκελν λεξό θαη, εάλ είλαη δπλαηόλ, έλα ληνπο. 

 
Άπθπο 14 –  Φώξνη ζηάζκεπζεο 

1 Γηα ηηο νκάδεο θαη ηνπο αμησκαηνύρνπο πξέπεη λα δηαηίζεηαη ρώξνο ζηάζκεπζεο 
γηα ηνπιάρηζηνλ δπν πνύικαλ θαη δέθα νρήκαηα. 

2 Απηόο ν ρώξνο ζηάζκεπζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αζθαιή θαη πξνζηαηεπκέλν 
ρώξν, άκεζα παξαθείκελν ζηνπο ρώξνπο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη ησλ 
αμησκαηνύρσλ. 
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Σμήμα 2: Υώποι θεαηών 
 
Άπθπο 15 –  Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ 

1 Σα θαζίζκαηα ησλ ζεαηώλ πξέπεη λα είλαη αηνκηθά, εδξαησκέλα (δει. ζην 
πάησκα) ρσξηζηά ην έλα από ην άιιν, δηακνξθσκέλα, αξηζκεκέλα, 
θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό θαη κε εύθιεθην πιηθό θαη λα έρνπλ πιάηε κε 
ύςνο ηνπιάρηζηνλ 30 εθ. από ηελ βάζε ηνπο. 

2 Η ρξήζε πξνζσξηλώλ θαζηζκάησλ απαγνξεύεηαη. 

3 Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο ηξνθνδνζίαο θαη αλαςπθηηθώλ γηα 
όινπο ηνπο ζεαηέο ζε θάζε ηνκέα ηνπ γεπέδνπ. 

 
Άπθπο 16 –  Φηινμελνύκελνη ζεαηέο 

Σνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηό ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα 
είλαη δηαζέζηκν απνθιεηζηηθά γηα ηνπο θηινμελνύκελνπο ζεαηέο ζε δηαρσξηζκέλε 
πεξηνρή ηνπ γεπέδνπ. 
 
Άπθπο 17 –  Πξόζβαζε θνηλνύ θαη έμνδνη εθθέλσζεο 

1 Οη ζύξεο εηζόδνπ θαη/ή ηα ηνπξληθέ πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηξόπν ώζηε λα 
απνθεύγεηαη ζπλσζηηζκόο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ξνή ηνπ πιήζνπο. 

2 Όινη νη ρώξνη θπθινθνξίαο ηνπ θνηλνύ θαη νη δηάδξνκνη εηζόδνπ θαη εμόδνπ θάζε 
ηνκέα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη μεθάζαξα από ηνπο ρώξνπο ησλ θαζήκελσλ. Όιεο 
νη πύιεο θαη ζύξεο εμόδνπ πνπ νδεγνύλ έμσ από ην γήπεδν πξέπεη λα είλαη 
θαηαδεηθλύνληαη θαη λα ζεκαηνδνηνύληαη κε ζαθήλεηα (γηα παξάδεηγκα κε ηελ 
ρξήζε δηεζλώο θαηαλνεηώλ πηθηνγξακκάησλ). 

3 Όιεο νη πύιεο εμόδνπ θαη νη ζύξεο ηνπ γεπέδνπ, θαη όιεο νη ζύξεο πνπ νδεγνύλ 
από ηηο ζέζεηο ησλ ζεαηώλ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν πξέπεη: 

α) λα είλαη ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα κέλνπλ απαζθαιηζκέλεο (θαίηνη ν ρεηξηζκόο 
ηνπο ζα γίλεηαη από εηδηθό πξνζσπηθό) όηαλ νη ζεαηέο βξίζθνληαη κέζα ζην 
γήπεδν, 

β) λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ησλ δηαδξόκσλ εμόδνπ θαη 
εθθέλσζεο. 

4 Οη πξνζεγγίζεηο ζην γήπεδν πξέπεη λα ζεκαηνδνηνύληαη κε ζαθήλεηα (γηα 
παξάδεηγκα κε ηελ ρξήζε δηεζλώο θαηαλνεηώλ πηθηνγξακκάησλ) πξνθεηκέλνπ λα 
θαζνδεγνύληαη νη ζεαηέο ζηηο ζέζεηο ηνπο. Οη ζύξεο εηζόδνπ, εμόδνπ θαη νη πύιεο 
πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ θαη νκνίσο πξέπεη λα ζεκαηνδνηνύληαη κε ζαθήλεηα κε ηελ 
ρξήζε δηεζλώο θαηαλνεηώλ ζεκάησλ. 

 
Άπθπο 18 –  Σύζηεκα θσηηζκνύ εθηάθηνπ αλάγθεο 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα θαη ε θαζνδήγεζε ησλ ζεαηώλ θαη ηνπ 
πξνζσπηθνύ, ην γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζύζηεκα θσηηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο, 
εγθεθξηκέλν από ηηο αξκόδηεο ηνπηθέο αξρέο γηα ρξήζε ζε πεξίπησζε γεληθήο δηαθνπήο 
ηνπ ξεύκαηνο ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ γεπέδνπ όπνπ έρεη πξόζβαζε ην θνηλό ή ην 
πξνζσπηθό, πεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ εμόδσλ θαη ησλ νδώλ εθθέλσζεο. 
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Άπθπο 19 –  Σύζηεκα αλαθνηλώζεσλ γηα ην θνηλό 

1 Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα αλαθνηλώζεσλ γηα ην θνηλό. 

2 Σν ζύζηεκα αλαθνηλώζεσλ γηα ην θνηλό πξέπεη λα θαιύπηεη ην εζσηεξηθό θαη ην 
εμσηεξηθό ηνπ γεπέδνπ, θαη λα θαιύπηεηαη από εθεδξηθή παξνρή ξεύκαηνο ζε 
πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο θύξηαο ειεθηξνδόηεζεο. 

 
Άπθπο 20 –  Υγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνπο ζεαηέο 

1 ε όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη νκνηόκνξθα 
δηαλεκεκέλεο επαξθείο θαζαξέο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο. Οη ηνπαιέηεο θαη ηα 
νπξεηήξηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαδαλάθηα. Πξέπεη λα ππάξρνπλ επίζεο ληπηήξεο 
θαη είδε αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο όπσο ραξηί ηνπαιέηαο θαη ζαπνύλη. 

2 Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηηο πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη νη αθόινπζεο, 
βαζηζκέλεο ζε αλαινγία 80:20 γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο: 

α) 1 ιεθάλε αλά 250 άλδξεο, 

β) 1 νπξεηήξην αλά 125 άλδξεο, 

γ) 1 ιεθάλε αλά 125 γπλαίθεο. 
 
Άπθπο 21 –  Εγθαηαζηάζεηο πξώησλ βνεζεηώλ γηα ηνπο ζεαηέο 

1 ε θάζε ηνκέα ηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο πιήξσο εμνπιηζκέλεο 
εγθαηαζηάζεηο πξώησλ βνεζεηώλ, εγθεθξηκέλεο από ηηο αξκόδηεο ηνπηθέο αξρέο. 

2 Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα έρνπλ ζαθή ζήκαλζε θαη ε πξόζβαζε ζε απηέο 
πξέπεη λα είλαη ζεκαηνδνηεκέλε μεθάζαξα. 

 
Άπθπο 22 –  Εγθαηαζηάζεηο γηα ζεαηέο κε εηδηθέο αλάγθεο 

1 Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη απνθιεηζηηθή πξόζβαζε θαη ζέζεηο γηα ηνπο ζεαηέο 
κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηνπο ζπλνδνύο ηνπο. 

2 Πξόζζεηα, πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθέο πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηα άηνκα 
κε εηδηθέο αλάγθεο θαη παξαθείκελεο εγθαηαζηάζεηο παξνρήο ηξνθνδνζίαο θαη 
αλαςπθηηθώλ. 

3 ε θάζε 15 αλαπεξηθά ακαμίδηα πξέπεη λα αληηζηνηρεί κηα ηνπαιέηα γηα άηνκα κε 
εηδηθέο αλάγθεο. 

 
Άπθπο 23 –  Θέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) 

Οη ζέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλεο, λα βξίζθνληαη ζηελ θεληξηθή 
εμέδξα θαη όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζηε δηρνηόκν γξακκή, κεηαμύ ησλ δύν 
πεξηνρώλ πέλαιηη. 
 
Σμήμα 3: Υώποι μέζων ενημέπωζηρ 
 
Άπθπο 24 –  Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο 

Σνπιάρηζηνλ κία αίζνπζα εμνπιηζκέλε κε γξαθεία, παξνρή ξεύκαηνο θαη ζπλδέζεηο 
ηειεθώλνπ ή ζην δηαδίθηπν ε νπνία πξέπεη λα πξννξίδεηαη γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ 
κέζσλ ελεκέξσζεο. 
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Άπθπο 25 –  Θέζεηο γηα θάκεξεο 

1 Η θεληξηθή εμέδξα πξέπεη λα δηαζέηεη κία πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα. Θα 
πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην θέληξν, πςειόηεξα από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν 
έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε δπλαηή πνηόηεηα εηθόλαο. 

2 Η ζέζε ηεο θεληξηθήο θάκεξαο πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλε αθξηβώο κε ηε 
δηρνηόκν γξακκή θαη ζε ύςνο ηέηνην πνπ λα ζρεκαηίδεη γσλία 15-20º από ην 
νξηδόληην επίπεδν ζην ζεκείν ηνπ θέληξνπ. 

 
Άπθπο 26 –  Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ 

1 Σν ζεσξείν ησλ δεκνζηνγξάθσλ πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλν θαη ζε θεληξηθό 
ζεκείν ηεο θεληξηθήο εμέδξαο. Πξέπεη λα έρεη αλεκπόδηζηε ζέα πξνο νιόθιεξν 
ηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη εύθνιε πξόζβαζε ζηνπο άιινπο ρώξνπο ησλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο. 

2 ην ζεσξείν ησλ δεκνζηνγξάθσλ, όια ηα ζξαλία πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε 
παξνρή ξεύκαηνο θαη ζπλδέζεηο ηειεθώλνπ/δηαδηθηύνπ. 

3 Σα ζξαλία πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάια ώζηε λα δέρνληαη έλα θνξεηό 
ππνινγηζηή θαη έλα ζεκεησκαηάξην. 

 
Άπθπο 27 –  Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ 

1 Οη ζέζεηο ησλ ζρνιηαζηώλ πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλεο θαη ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο 
θεληξηθήο εμέδξαο. Πξέπεη λα έρνπλ αλεκπόδηζηε ζέα πξνο νιόθιεξν ηνλ 
αγσληζηηθό ρώξν θαη εύθνιε πξόζβαζε ζηνπο άιινπο ρώξνπο ησλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο. 

2 Κάζε ζέζε ζρνιηαζηή πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζξαλίν κε παξνρή ξεύκαηνο θαη 
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζέζεηο. 

3 Σνπιάρηζηνλ ε κηα ζέζε ζρνιηαζηή πξέπεη λα δηαζέηεη απνθιεηζηηθή επξπδσληθή 
πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

 
Άπθπο 28 –  Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ 

1 Ο ρώξνο ησλ ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ πξέπεη λα είλαη 
ρσξνζεηεκέλνο ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζην γήπεδν, θαηά πξνηίκεζε ζηελ ίδηα 
πιεπξά πνπ βξίζθεηαη ε πιαηθόξκα ηεο θεληξηθήο θάκεξαο, ζε επίπεδν θαη 
ζηέξεν έδαθνο θαη λα δηαζέηεη παξνρή ξεύκαηνο. 

2 Πξέπεη λα δηαζέηεη είηε αλεκπόδηζηε απεπζείαο ζέα ζηνλ λόηην νξίδνληα, είηε 
εηδηθό ρώξν δνξπθνξηθήο ζύλδεζεο πνπ λα απέρεη ην πνιύ 50 κέηξα από ην 
θέληξν ηνπ ρώξνπ ησλ ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

III. Καηηγοπία 1 κπιηηπίων δόμηζηρ 
 
Σμήμα 1:  Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων 
 
Άπθπο 29 –  Αγσληζηηθόο ρώξνο 

Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη: 

α) 100 έσο 105 κέηξα ζε κήθνο, θαη 

β) 64 έσο 68 κέηξα ζε πιάηνο. 
 
Άπθπο 30 –  Φσηηζκόο 

Γηα αγώλεο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλακεηάδνζε, ην γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα 
ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία αλακεηάδνζεο ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
επαξθνύο αλακεηάδνζεο ηνπ αγώλα. 
 
Άπθπο 31 –  Φώξνη ζηάζκεπζεο 

Έλαο αζθαιήο θαη πξνζηαηεπόκελνο ρώξνο πξέπεη λα ππάξρεη κε ηνπιάρηζηνλ 20 
ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο επηζήκνπο (VIP). 
 
 
Σμήμα 2:  Υώποι θεαηών 
 
Άπθπο 32 –  Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ 

Επηηξέπνληαη νη δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Άξζξνπ 3(1)(ζ). 
 
Άπθπο 33 –  Φσξεηηθόηεηα ζεαηώλ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 200 ζεαηώλ. 
 
Άπθπο 34 –  Θέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεηο γηα επηζήκνπο (VIP), 10 από ηηο 
νπνίεο πξέπεη λα θπιάζζνληαη γηα ηελ θηινμελνύκελε νκάδα. 
 
 
Σμήμα 3: Υώποι μέζων ενημέπωζηρ 
 
Άπθπο 35 –  Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο 

Ο ρώξνο εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 50 η.κ. 
ηνπιάρηζηνλ. 
 
Άπθπο 36 –  Πιαηθόξκα θεληξηθήο θάκεξαο 

Η πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 4 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, 
ώζηε λα ρσξάεη κηα θάκεξα ην ιηγόηεξν. 
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Άπθπο 37 –  Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ 

Σν ζεσξείν ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 20 ζέζεηο, 5 
από ηηο νπνίεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζξαλία. 
 
Άπθπο 38 –  Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δπν ζέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ. 
 
Άπθπο 39 –  Τειενπηηθά ζηνύληην 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κηα αίζνπζα ε νπνία κπνξεί λα κεηαηξαπεί 
ζε ηειενπηηθό ζηνύληην. 
 
Άπθπο 40 –  Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ρώξν γηα ηα ζπλεξγεία εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ κε 
επηθάλεηα 100 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. 
 
Άπθπο 41 –  Αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ 

Η αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζην γήπεδν. Εάλ ν ρώξνο 
εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο βξίζθεηαη κέζα ζην γήπεδν, ε αίζνπζα 
ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ κπνξεί λα απνηειεί ηκήκα ηνπ ρώξνπ απηνύ. 
 
 

IV. Καηηγοπία 2 κπιηηπίων δόμηζηρ 
 
Σμήμα 1:  Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων 
 
Άπθπο 42 –  Αγσληζηηθόο ρώξνο 

Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη: 

α) 100 έσο 105 κέηξα ζε κήθνο, θαη 

β) 64 έσο 68 κέηξα ζε πιάηνο. 
 
Άπθπο 43 –  Φσηηζκόο 

1 Γηα αγώλεο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλακεηάδνζε, ην γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα 
ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ λα δηαηεξεί ηελ αθόινπζε ειάρηζηε κέζε θσηεηλόηεηα 
(ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι): 

α) 800 Ev(lx) πξνο ηηο ζηαζεξέο θάκεξεο 

β) 500 Ev(lx) πξνο ηηο θνξεηέο θάκεξεο 

2 Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη ν αγώλαο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ξεύκαηνο, έλα αλεμάξηεην εθεδξηθό ζύζηεκα παξνρήο ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη ηθαλό λα παξάζρεη ηνπιάρηζηνλ ηα δύν 
ηξίηα ησλ ηζνδύλακσλ ηηκώλ έληαζεο θσηηζκνύ. 
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Άπθπο 44 –  Φώξνη ζηάζκεπζεο 

Έλαο αζθαιήο θαη πξνζηαηεπόκελνο ρώξνο πξέπεη λα ππάξρεη κε ηνπιάρηζηνλ 50 
ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο επηζήκνπο (VIP). 
 
 
Σμήμα 2:  Υώποι θεαηών 
 
Άπθπο 45 –  Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ 

Οη δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Άξζξνπ 3(1)(ζ) απαγνξεύνληαη. 
 
Άπθπο 46 –  Φσξεηηθόηεηα ζεαηώλ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 1.500 ζέζεηο. 
 
Άπθπο 47 –  Αίζνπζα ειέγρνπ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κηα αίζνπζα ειέγρνπ ε νπνία παξέρεη θαιή επνπηηθή ζέα 
ζην εζσηεξηθό ηνπ γεπέδνπ, εμνπιηζκέλε κε εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο. 
 
Άπθπο 48 –  Θέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 100 ζέζεηο γηα επηζήκνπο (VIP), 20 από ηηο 
νπνίεο πξέπεη λα θπιάζζνληαη γηα ηελ θηινμελνύκελε νκάδα. 
 
 
Σμήμα 3:  Υώποι μέζων ενημέπωζηρ 
 
Άπθπο 49 –  Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο 

Ο ρώξνο εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 100 
η.κ. πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπιάρηζηνλ 50 εθπξνζώπνπο ηνπ ηύπνπ. 
 
Άπθπο 50 –  Πιαηθόξκα θεληξηθήο θάκεξαο 

Η πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 6 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, 
ώζηε λα ρσξάεη δύν θάκεξεο ην ιηγόηεξν. 
 
Άπθπο 51 –  Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ 

Σν ζεσξείν ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 20 
θαιπκκέλεο ζέζεηο, 10 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζξαλία. 
 
Άπθπο 52 –  Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ. 
 
Άπθπο 53 –  Τειενπηηθά ζηνύληην 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα ηειενπηηθό ζηνύληην κε δηαζηάζεηο 5 
κέηξα κήθνο, 5 κέηξα πιάηνο θαη 2,3 κέηξα ύςνο. 
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Άπθπο 54 –  Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ρώξν γηα ηα ζπλεξγεία εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ κε 
επηθάλεηα 200 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. 
 
Άπθπο 55 –  Αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ θαη κηθηή δώλε 

1 Μέζα ζην γήπεδν, πξέπεη λα ππάξρεη κία αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ ή έλαο 
εηδηθόο ρώξνο πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, 
εμνπιηζκέλνο κε έλα γξαθείν, κε πιαηθόξκα γηα θάκεξα, κε βάζξν νκηιεηώλ, κε 
split box, κε κεγαθσληθό ζύζηεκα θαη θαξέθιεο. 

2 Απηή ε αίζνπζα ή ν ρώξνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 30 θαζίζκαηα γηα ηνπο 
εθπξνζώπνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. 

3 Αλάκεζα ζηα απνδπηήξηα θαη ζηνλ ρώξν ζηάζκεπζεο πνπ θπιάζζεηαη γηα ηα 
πνύικαλ ησλ νκάδσλ, πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ρώξνο ν νπνίνο κπνξεί λα 
κεηαηξαπεί ζε κηθηή δώλε. 

 
 

V. Καηηγοπία 3 κπιηηπίων δόμηζηρ 
 
Σμήμα 1:  Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων 
 
Άπθπο 56 –  Αγσληζηηθόο ρώξνο 

Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη: 

α) 105 κέηξα ζε κήθνο, θαη 

β) 68 κέηξα ζε πιάηνο. 
 
Άπθπο 57 –  Απνδπηήξηα 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κία αίζνπζα απνδπηεξίσλ γηα ηνπο δηαηηεηέο κε 
επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 20 η.κ. θαη ηνπιάρηζηνλ δύν ληνπο, κία αηνκηθή ηνπαιέηα κε 
ιεθάλε, έμη θαζίζκαηα θαη έλα γξαθείν. 
 
Άπθπο 58 –  Φσηηζκόο 

1 Γηα αγώλεο ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλακεηάδνζε, ην γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα 
ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ λα δηαηεξεί ηελ αθόινπζε ειάρηζηε κέζε θσηεηλόηεηα 
(ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι): 

α) 1200 Ev(lx) πξνο ηηο ζηαζεξέο θάκεξεο 

β) 800 Ev(lx) πξνο ηηο θνξεηέο θάκεξεο 

2 Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη ν αγώλαο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ξεύκαηνο, έλα αλεμάξηεην εθεδξηθό ζύζηεκα παξνρήο ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη ηθαλό λα παξάζρεη ηνπιάρηζηνλ ηα δύν 
ηξίηα ησλ ηζνδύλακσλ ηηκώλ έληαζεο θσηηζκνύ. 

 
Άπθπο 59 –  Φώξνη ζηάζκεπζεο 

Έλαο αζθαιήο θαη πξνζηαηεπόκελνο ρώξνο πξέπεη λα ππάξρεη κε ηνπιάρηζηνλ 100 
ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο επηζήκνπο (VIP). 
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Σμήμα 2: Υώποι θεαηών 
 
Άπθπο 60 –  Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ 

Οη δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Άξζξνπ 3(1)(ζ) απαγνξεύνληαη. 
 
Άπθπο 61 –  Φσξεηηθόηεηα ζεαηώλ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 4.500 ζέζεηο. 
 
Άπθπο 62 –  Αίζνπζα ειέγρνπ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κηα αίζνπζα ειέγρνπ ε νπνία παξέρεη θαιή επνπηηθή ζέα 
ζην εζσηεξηθό ηνπ γεπέδνπ, εμνπιηζκέλε κε εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο. 
 
Άπθπο 63 –  Θέζεηο ησλ επηζήκσλ (VIP) 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 250 ζέζεηο γηα επηζήκνπο (VIP), 50 από ηηο 
νπνίεο πξέπεη λα θπιάζζνληαη γηα ηελ θηινμελνύκελε νκάδα. 
 
 
Σμήμα 3: Υώποι μέζων ενημέπωζηρ 
 
Άπθπο 64 –  Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο 

1 Ο ρώξνο εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 
100 η.κ. πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπιάρηζηνλ 50 εθπξνζώπνπο 
ηνπ ηύπνπ. 

2 Πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθό ρώξν γηα ηνπιάρηζηνλ 15 θσηνγξάθνπο ζε έλαλ 
μερσξηζηό θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν ρώξν εξγαζίαο, εάλ είλαη δπλαηόλ. 

 
Άπθπο 65 –  Πιαηθόξκα θεληξηθήο θάκεξαο 

Η πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 6 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, 
ώζηε λα ρσξάεη δύν θάκεξεο ην ιηγόηεξν. 
 
Άπθπο 66 –  Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ 

Σν ζεσξείν ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 50 
θαιπκκέλεο ζέζεηο, 25 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζξαλία. 
 
Άπθπο 67 –  Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε ζέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ 
ζρνιηαζηώλ. 
 
Άπθπο 68 –  Τειενπηηθά ζηνύληην 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν ηειενπηηθά ζηνύληην κε δηαζηάζεηο 5 
κέηξα κήθνο, 5 κέηξα πιάηνο θαη 2,3 κέηξα ύςνο. 
 
Άπθπο 69 –  Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ρώξν γηα ηα ζπλεξγεία εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ κε 
επηθάλεηα 200 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. 
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Άπθπο 70 –  Αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ θαη κηθηή δώλε 

1 Μέζα ζην γήπεδν, πξέπεη λα ππάξρεη κία αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ ή έλαο 
εηδηθόο ρώξνο πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ησλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο, εμνπιηζκέλνο κε έλα γξαθείν, κε πιαηθόξκα γηα θάκεξα, κε 
βάζξν νκηιεηώλ, κε split box, κε κεγαθσληθό ζύζηεκα θαη θαξέθιεο. 

2 Απηή ε αίζνπζα ή ν ρώξνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 50 θαζίζκαηα γηα 
ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. 

3 Αλάκεζα ζηα απνδπηήξηα θαη ζηνλ ρώξν ζηάζκεπζεο πνπ θπιάζζεηαη γηα ηα 
πνύικαλ ησλ νκάδσλ, πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ρώξνο ν νπνίνο κπνξεί λα 
κεηαηξαπεί ζε κηθηή δώλε. 

 
 

VI. Καηηγοπία 4 κπιηηπίων δόμηζηρ 
 
Σμήμα 1:  Υώποι ποδοζθαιπιζηών και αξιωμαηούσων 
 
Άπθπο 71 –  Αγσληζηηθόο ρώξνο 

Ο αγσληζηηθόο ρώξνο πξέπεη λα είλαη: 

α) 105 κέηξα ζε κήθνο, θαη 

β) 68 κέηξα ζε πιάηνο. 
 
Άπθπο 72 –  Απνδπηήξηα 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κία αίζνπζα απνδπηεξίσλ γηα ηνπο δηαηηεηέο κε 
επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 20 η.κ. θαη ηνπιάρηζηνλ δύν ληνπο, κία αηνκηθή ηνπαιέηα κε 
ιεθάλε, έμη θαζίζκαηα θαη έλα γξαθείν. 
 
Άπθπο 73 –  Φσηηζκόο 

1 Γηα αγώλα πνπ αλακεηαδίδεηαη, ην γήπεδν πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα 
ζύζηεκα θσηηζκνύ πνπ ζα δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ κέζε θσηεηλόηεηα 1400 Ev(lx) 
πξνο ηηο ζέζεηο κε ηηο ζηαζεξέο θάκεξεο (ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα Ι). Ο θσηηζκόο πξέπεη λα θαιύπηεη νκνηόκνξθα θάζε ζεκείν ηνπ 
αγσληζηηθνύ ρώξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θόξλεξ. 

2 Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όηη ν αγώλαο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ξεύκαηνο, έλα αλεμάξηεην εθεδξηθό ζύζηεκα παξνρήο ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη ηθαλό λα παξάζρεη 800 Ev(lx) 
(ππνινγηδόκελε ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι). 

 
Άπθπο 74 –  Φώξνη ζηάζκεπζεο 

Έλαο αζθαιήο θαη πξνζηαηεπόκελνο ρώξνο πξέπεη λα ππάξρεη κε ηνπιάρηζηνλ 150 
ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα ηνπο επηζήκνπο (VIP). 
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Σμήμα 2: Υώποι θεαηών 
 
Άπθπο 75 –  Εμέδξεο θαη εγθαηαζηάζεηο ζεαηώλ 

Οη δηεπθνιύλζεηο νξζίσλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ Άξζξνπ 3(1)(ζ) απαγνξεύνληαη. 
 
Άπθπο 76 –  Πξόζβαζε θνηλνύ θαη έμνδνη εθθέλσζεο 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ζύγρξνλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξόζβαζεο 
θαη κεραληθήο θαηακέηξεζεο, πνπ ζα παξέρνπλ αλάιπζε δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό 
ρξόλν θαη ζα απνηξέπνπλ ηελ ρξήζε πιαζηώλ εηζηηεξίσλ θαη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ 
πιήζνπο. 
 
Άπθπο 77 –  Φσξεηηθόηεηα ζεαηώλ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 8.000 ζέζεηο. 
 
Άπθπο 78 –  Αίζνπζα ειέγρνπ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη κηα αίζνπζα ειέγρνπ ε νπνία παξέρεη θαιή επνπηηθή ζέα 
ζην εζσηεξηθό ηνπ γεπέδνπ, εμνπιηζκέλε κε εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο. 
 
Άπθπο 79 –  Σύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο 

1 Σν γήπεδν πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε έλα κόληκν 
ζύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο. 

2 Σν ζύζηεκα θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο ζα πξέπεη λα έρεη ελζσκαησκέλε 
ηελ δπλαηόηεηα ιήςεο θσηνγξαθηώλ θαη λα δηαζέηεη έγρξσκεο νζόλεο ζηελ 
αίζνπζα ειέγρνπ. 

 
Άπθπο 80 –  Θέζεηο επηζήκσλ (VIP) θαη ρώξνη θηινμελίαο 

1 Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 500 ζέζεηο γηα επηζήκνπο (VIP), 100 
από ηηο νπνίεο πξέπεη λα θπιάζζνληαη γηα ηελ θηινμελνύκελε νκάδα. 

2 Θα πξέπεη λα δηαηίζεηαη έλαο εληαίνο θαη απνθιεηζηηθόο ρώξνο θηινμελίαο κε 
επηθάλεηα 400 η.κ. πνπ ζα βξίζθεηαη ην πιεζηέζηεξν δπλαηόλ ζηηο ζέζεηο ησλ 
επηζήκσλ (VIP). 

 
 
Σμήμα 3: Υώποι μέζων ενημέπωζηρ 
 
Άπθπο 81 –  Φώξνο εξγαζίαο κέζσλ ελεκέξσζεο 

1 Ο ρώξνο εξγαζίαο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ 
200 η.κ. πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπιάρηζηνλ 75 εθπξνζώπνπο 
ηνπ ηύπνπ. 

2 Πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθό ρώξν γηα ηνπιάρηζηνλ 25 θσηνγξάθνπο ζε έλαλ 
μερσξηζηό θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν ρώξν εξγαζίαο, εάλ είλαη δπλαηόλ. 
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Άπθπο 82 –  Πιαηθόξκα θεληξηθήο θάκεξαο 

Η πιαηθόξκα γηα ηελ θεληξηθή θάκεξα πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα 10 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, 
ώζηε λα ρσξάεη ηέζζεξηο θάκεξεο ην ιηγόηεξν. 
 
Άπθπο 83 –  Θεσξείν δεκνζηνγξάθσλ 

Σν ζεσξείν ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 100 
θαιπκκέλεο ζέζεηο, 50 από ηηο νπνίεο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζξαλία. 
 
Άπθπο 84 –  Θέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 25 ζέζεηο ξαδηνηειενπηηθώλ ζρνιηαζηώλ. 
 
Άπθπο 85 –  Τειενπηηθά ζηνύληην 

1 Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν ηειενπηηθά ζηνύληην κε δηαζηάζεηο 
5 κέηξα κήθνο, 5 κέηξα πιάηνο θαη 2,3 κέηξα ύςνο. Σνπιάρηζηνλ έλα από απηά 
πξέπεη λα είλαη ζηνύληην παξνπζίαζεο κε ζέα πξνο ηνλ αγσληζηηθό ρώξν. 

2 Θα πξέπεη λα ππάξρεη ρώξνο γηα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ζέζεηο ζύληνκεο 
ζπλέληεπμεο (ε θάζε κηα πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο 2,5 κέηξα κήθνο θαη 2,5 κέηξα 
πιάηνο). 

 
Άπθπο 86 –  Φώξνο ζπλεξγείσλ εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ 

Σν γήπεδν πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ρώξν γηα ηα ζπλεξγεία εμσηεξηθώλ κεηαδόζεσλ κε 
επηθάλεηα 1000 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. 
 
Άπθπο 87 –  Αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ ηύπνπ θαη κηθηή δώλε 

1 Μέζα ζην γήπεδν πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία αίζνπζα ζπλεληεύμεσλ 
ηύπνπ, εμνπιηζκέλε κε έλα γξαθείν, κε πιαηθόξκα γηα θάκεξα, κε βάζξν 
νκηιεηώλ, κε split box, κε κεγαθσληθό ζύζηεκα θαη θαξέθιεο. 

2 Απηή ε αίζνπζα ή ν ρώξνο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 75 θαζίζκαηα γηα ηνπο 
εθπξνζώπνπο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. 

3 Η κηθηή δώλε πξέπεη λα θαιύπηεηαη θαη λα έρεη δπλαηόηεηα εμππεξέηεζεο 
ηνπιάρηζηνλ 50 εθπξνζώπσλ ηνπ ηύπνπ. 

 
 

VII. Σελικέρ διαηάξειρ 
 
Άπθπο 88 –  Πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο 

Κάζε παξαβίαζε απηνύ ηνπ θαλνληζκνύ κπνξεί λα ηηκσξεζεί από ηελ UEFA ζύκθσλα 
κε ηνλ Πεηζαξρηθό Καλνληζκό ηεο UEFA. 
 
Άπθπο 89 –  Παξαξηήκαηα 

Όια ηα παξαξηήκαηα ηνπ παξόληα θαλνληζκνύ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ. 
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Άπθπο 90 –  Υπεξηζρύνλ θείκελν 

Εάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε αζπκθσλία ζηελ εξκελεία ηεο έθδνζεο ηνπ παξόληα 
θαλνληζκνύ ζηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή ή Γεξκαληθή, ζα ππεξηζρύεη ε Αγγιηθή έθδνζε. 
 
Άπθπο 91 –  Έγθξηζε θαη έλαξμε ηζρύνο 

1 Ο θαλνληζκόο απηόο εγθξίζεθε από ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο UEFA ζηελ 
ζπλεδξίαζε ηεο 24 Μαξηίνπ 2010. 

2 Θα ηεζεί ζε ηζρύ από ηελ 1ε Μαΐνπ 2010. 
 
 
Γηα ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο UEFA: 
 
 
 
 Michel Platini Gianni Infantino 

 Πξόεδξνο Γεληθόο Γξακκαηέαο 
 
 
 
 Νπόλ, 24 Μαξηίνπ 2010 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Τπολογιζμόρ ηηρ μέζηρ θωηεινόηηηαρ ηος 
θωηιζμού 

 
 

(βι. Άξζξα 5, 43(1), 58(1), 73(1) θαη 73(2)) 
 
 

Η κέζε ηηκή ηεο θσηεηλόηεηαο ηνπ θσηηζκνύ αληηζηνηρεί ζηελ θάζεηε θσηεηλόηεηα κε 
νκνηνκνξθία ηεο ηάμεσο Emin/Emax ≥ 0,4  θαη  Emin/Emed ≥ 0,6. 
 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκό απηό ηζρύνπλ νη αθόινπζεο ζπληνκεύζεηο: 
 
 

ύκβνιν ή 
ζπληόκεπζε 

Όξνο Εξκελεία 

Emin/Emax 
Emin/Emed 

Οκνηνκνξθία 
θσηεηλόηεηαο 

Λόγνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ νκνηνκνξθία ηεο 
θαηαλνκήο ηνπ θσηόο επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
αγσληζηηθνύ ρώξνπ. 

E Φσηεηλόηεηα Η πνζόηεηα θσηόο (πξνζπίπηνλ θσο) ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κηαο επηθάλεηαο, εθθξαδόκελν 
ζε lux. 

Ev Κάζεηε 
θσηεηλόηεηα 

Η θσηεηλόηεηα ζε έλα θάζεην επίπεδν απόζηαζεο 
1,5 κέηξα πάλσ από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν 
(πξνζαλαηνιηζκόο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θάκεξα). 

lx 
 

Lux 
 

Η κνλάδα ηεο έληαζεο θσηηζκνύ (lumen αλά 
ηεηξαγσληθό κέηξν) πξνζπίπηνπζα ζε επηθάλεηα 
αγσληζηηθνύ ρώξνπ. (1 lx = 1 lm/m2). 

lm Lumen 
 

Η θαζκαηηθή θαηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
ελόο ιακπηήξα ζηαζκηδόκελε από ηελ θακπύιε 
νπηηθήο επαηζζεζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI: σεδιάγπαμμα ηος σώπος ελέγσος νηόπινγκ 
 
 

(βι. Άξζξν 13(1)) 
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