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Περίληψη 
    Σκοπός της ομάδας μας ήταν η ανεύρεση και ανάλυση των τρόπων αντιμετώπισης 

της βίας στον αθλητισμό σε επίπεδο συλλόγων και επίπεδο οπαδών, καθώς και η 

ανάδειξη της σημασίας του «ευ αγωνίζεσθαι».  

     Για το λόγο αυτό, χωριστήκαμε σε  μικρότερες ομάδες και ερευνήσαμε ξεχωριστά 

καθένα από τα παραπάνω θέματα. Κύριες πηγές πληροφόρησης ήταν  

 το διαδίκτυο,  

 προηγούμενες εργασίες με παρόμοια θεματα και   

 βιβλία που βρήκαμε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών 

      Μετά την εύρεση των πληροφοριών, ασχοληθήκαμε με τη συγγραφή της 

εργασίας, δηλαδή την «ένωση» όλων των πληροφοριών σε συνεχές κείμενο. 

       Διαβάζοντας την εργασία ως σύνολο καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι βάσεις 

και οι προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας της σύγχρονης εποχής, 

της αθλητικής βίας, υπάρχουν και είναι στο χέρι όλων μας να τις αξιοποιήσουμε.  

      Εξάλλου: 

«Μια σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή»,λέει το σλόγκαν της  

Πυροσβεστικής  για τις πυρκαγιές στα δάση. Το ίδιο σλόγκαν μπορούμε  

να το μεταφέρουμε και για τα γήπεδα (κυρίως του ποδοσφαίρου ). 

Πόσοι από εμάς δεν έχουμε τύχει θεατές σε σκηνές άγριου ξυλοδαρμού  

στο γήπεδο. 

Κι εντάξει να είσαι θεατής . Άμα είσαι εκ   των πρωταγωνιστών τι γίνεται;  



 
 

 

 

Εισαγωγή 
     Ο αθλητισµός είναι ο χώρος της ευγενούς άµιλλας στον οποίο ο 

αθλητής γυµνάζει το σώµα, το µυαλό και καλλιεργεί τις δεξιότητές του 

σε διάφορα αθλήµατα. ∆εν έχει σχέση µε την τυφλή βία, το έγκληµα και 

την άνοµη συµπεριφορά και είναι δραστηριότητα η οποία προσδιορίζεται 

µε τους κανόνες που θέτει το κοινωνικό σύνολο. 

     Στις µέρες µας ο όρος αυτός έχει διαφοροποιηθεί λόγω των 

φαινοµένων της βίας. Τα φαινόµενα βίας στον αθλητισµό δεν είναι κάτι 

καινούριο, ούτε στη χώρα µας ούτε στον υπόλοιπο κόσµο. Πολλές φορές 

παρατηρούµε συγκρούσεις και συµπλοκές τόσο ανάµεσα στους οπαδούς 

των οµάδων όσο και στους παίκτες, επιφέροντας συχνά τραγικές 

συνέπειες όχι µόνο στο άτοµο αλλά και στην κοινωνία. Η βία στα γήπεδα είναι ένα 

πολυσύνθετο φαινόμενο, τόσο ως προς τις αιτίες που την παράγουν, όσο και ως προς 

τις μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται. Για το λόγο αυτό η αντιμετώπισή της απαιτεί 

συνδυασμένη στόχευση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων: της 

κοινωνίας, της πολιτείας, της αθλητικής οικογένειας. 



 
 

Ορισμοί 
Βία 

Βία είναι το φαινόµενο κατά το οποίο κάποιο άτοµο ή οµάδα προσπαθούν µε 

ποικίλους τρόπους καταναγκασµού στο σωµατικό, ψυχοπνευµατικό, οικονοµικό, 

κοινωνικό ή άλλο επίπεδο να επιβάλλουν  τη θέλησή τους και να στερήσουν από 

άλλους την ελευθερία τους ή να τους επηρεάσουν προς ίδιον όφελος ή και για άλλους 

λόγους. Πολλές φορές µάλιστα η βία χρησιµοποιείται και ως µέσο για την επίτευξη 

<<καλών>> σκοπών, επιβεβαιώνοντας έτσι το ρητό <<ο σκοπός αγιάζει τα µέσα>>!  

 

Οπαδός: Οπαδός είναι αυτός που υποστηρίζει πρόσωπα, ιδέες,  

θεσµούς ή οµάδες(σε πολιτικό, ιδεολογικό ή άλλο επίπεδο). Η λέξη  

΄΄οπαδός΄΄: πηγάζει από το ρήµα ΄΄οπάζω΄΄ που σηµαίνει ακολουθώ ή  

καταδιώκω.  

Φίλαθλος:Ο φίλαθλος από την άλλη είναι αυτός που αγαπά τον  

αθλητισµό και αυτός που συµβαδίζει µε τις αρχές και τα ιδεώδη του  

αθλητισµού(αθλητικό πνεύµα). Η λέξη ΄΄φίλαθλος΄΄ πηγάζει από το  

΄΄φίλος+άθλος΄΄ που σηµαίνει ότι είναι φίλος του αθλητισµού. 

 

 

 



 
 

Κυρίως μέρος 
Τα φαινόµενα βίας θα συνεχίζουν να πλήττουν τον αθλητισµό, αν  

δεν ληφθούν κάποια µέτρα για τον περιορισµό τους. Υπάρχουν κάποια  

αίτια που συµβάλλουν στην εκδήλωση της βίας, τα οποία πρέπει να  

ληφθούν σοβαρά υπόψην, για να επιτευχθεί η καταπολέµησή της. Σαφώς,  

θα ήταν προτιµότερο να δοθεί βαρύτητα σε µέτρα προληπτικά και όχι  

τόσο σε κατασταλτικά, γιατί τα κατασταλτικά µέτρα απλώς µεταφέρουν  

το πρόβληµα της βίας κάπου αλλού, όπως για παράδειγµα σε διάφορες  

συναθροίσεις. Η προσπάθεια καταστολής της βίας µέσα στα γήπεδα δεν  

την αντιµετωπίζει, αλλά την ωθεί έξω από αυτά. Επίσης, τα µέτρα θα  

πρέπει να γίνουν αποδεκτά από όλους τους φορείς που σχετίζονται µε τον  

αθλητισµό, καθώς δεν ευθύνονται µόνο οι οπαδοί για τα επεισόδια που  

λαµβάνουν χώρα στα γήπεδα. 

Οι προσπάθειες για τον περιορισµό της βίας στον αθλητισµό είναι  

συνεχείς. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφερε χρηµατικά ποσά  

µε σκοπό τη δηµιουργία προγραµµάτων τα οποία θα συµβάλλουν στη  

σωστή ανάπτυξη του αθλητισµού και θα µειώνουν σηµαντικά την  

εκδήλωση της βίας. Τα σχέδια που επιλέγονται έχουν ως βασική  

επιδίωξη την πρόληψη της βίας, καθώς και την καλλιέργεια του  

«αθλητικού πνεύµατος».  

Στη χώρα µας, όπου τα επεισόδια κάθε µορφής βίας αυξάνονται  

συνεχώς στα γήπεδα, δηµιουργώντας συχνά εντάσεις και συγκρούσεις,  

δηµιουργήθηκε η ∆ιαρκής Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας (∆ΕΑΒ).  

Σκοπός της ∆ΕΑΒ είναι η καταπολέµηση αυτού του φαινοµένου που  

µαστίζει τον αθλητισµό. Η ∆ΕΑΒ διοικείται από 17 άτοµα που  

σχετίζονται µε τον αθλητισµό, εκπροσωπείται από τον πρόεδρο και  

συνεδριάζει 4 φορές τον µήνα, όπως και εκτάκτως σε περίπτωση που  



 
 

χρειαστεί. Επιπλέον, συνεργάζεται µε την Αστυνοµία, την ∆ικαιοσύνη  

(Αθλητικούς Εισαγγελείς κλπ. κάθε βαθµού), Υπηρεσίες της Πολιτείας  

(Γ.Γ.Αθλητισµού κτλ.), τις Οµοσπονδίας, τις ∆ιοργανώτριες, τα  

Σωµατεία κτλ. Ακόµα, συνεργάζεται µε το Σώµα Παρατηρητών. Το  

σώµα Παρατηρητών αποτελείται από ανθρώπους που αγαπούν τον  

αθλητισµό και καθήκον τους είναι να συντάσσουν εκθέσεις για τα  

γεγονότα που διαδραµατίζονται στους αγώνες. Αυτές τις εκθέσεις τις  

διαβιβάζει η ∆ΕΑΒ στα αρµόδια ∆ικαιοδοτικά όργανα και ασχολείται  

και η ίδια µ’ αυτές στις συνεδριάσεις. Βασική αρµοδιότητα της ΔΕΑΒ  

είναι η εξάλειψη της βίας από τον αθλητισµό, παράλληλα όµως έχει και  

άλλα καθήκοντα στα πλαίσια του αθλητικού χώρου. 

 

Μέτρα πρόληψης 

 

Ευ αγωνίζεσθαι 

Το Ευ Αγωνίζεσθαι ή Fair Play, όπως αποδίδεται διεθνώς, ως θεσμός αλλά και ως 

κίνηση οικουμενικής εμβέλειας, που διέπεται από σύστημα αξιών, αποτελεί βασικό, 

θεμελιώδες στοιχείο, κάθε πραγματικής, αθλητικής συνάντησης, κάθε πραγματικής 

αθλητικής συμπεριφοράς. 

Δείχνει τους δρόμους, οι οποίοι μέσα από τους συμβολισμούς του αθλητισμού, 

επηρεάζουν και την ίδια την κοινωνία. 

Ο θεσμός του «Ευ Αγωνίζεσθαι» δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και 

συγκεκριμένα από την Επιτροπή Αθλητικής Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της 1ης 

Στρογγυλής Τράπεζας του Αθλητισμού, της Ανοχής, και του Ευ Αγωνίζεσθαι, που 

έλαβε χώρα στο Άμστερνταμ στις 11 Απριλίου 1996. 

Οι βασικές αρχές του θεσμού, του Ευ Αγωνίζεσθαι δείχνουν τους δρόμους, οι οποίοι 

μέσα από τους συμβολισμούς του αθλητισμού, επηρεάζουν ακόμη και την ίδια την 

κοινωνία. 

 Είναι η έννοια που δικαιώνει τον αθλητισμό. 

 Είναι το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας που καταδεικνύει το μεγαλείο του κάθε 

αθλητή και ανθρώπου. 

 Είναι η μεγαλύτερη νίκη σε κάθε αγώνα. 



 
 

 

"Ευ Αγωνίζεσθαι" είναι: 

 Σύστημα αξιών. 

 Τρόπος σκέψης. 

 Στάση ζωής. 

 Σεβασμός στην άποψη του άλλου. 

 Σεβασμός στην αθλητική διαδικασία. 

 Ζήτημα προσωπικής δέσμευσης του ατόμου. 

 Τήρηση στο ακέραιο των κανόνων του αθλήματος. 

 Σεβασμός στους συναθλητές και αντιπάλους. 

 Σεβασμός στους φιλάθλους. 

 Ενάντια στη χρήση αναβολικών. 

 Ενάντια στη βία. 

 Σεβασμός στο περιβάλλον. 

 Πειθαρχημένη και γενναιόδωρη συμπεριφορά σύμφωνη με τα αθλητικά 

ιδεώδη. 

Το «ευ αγωνίζεσθαι» πρέπει να καλλιεργείται κυρίως στο σχολείο μέσω του 

μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό οι νέοι κυρίως 

άνθρωποι να «μυηθούν» στο «ευ αγωνίζεσθαι» και να κατανοήσουν την ιδιαίτερη 

αξία του ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα βίας που παρατηρούνται στους 

αθλητικούς χώρους. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου το «ευ αγωνίζεσθαι» αποτελεί και 

στοιχείο κληρονομιάς η εξοικείωση όλων με το θεσμό είναι απαραίτητη. 

Υποχρεώσεις ομάδων και πολιτείας 

 Να υπάρχει αντικειμενικότητα και όχι αδικίες σε βάρος των λεγόμενων 

μικρών ομάδων. Στην περίπτωση εισβολής φιλάθλων στο γήπεδο να γίνεται 

άμεσα διακοπή του αγώνα σε βάρος της ομάδας της οποίας οι φίλαθλοι 

εισέβαλαν. Επίσης θα πρέπει να αφαιρούνται βαθμοί από τις ομάδες. 

 Εντός του γηπέδου υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα να είναι οι 

σύλλογοι των ομάδων. Εκτός γηπέδου ο έλεγχος να πραγματοποιείται από την 

Αστυνομία. Επιπλέον, το υλικό από τα βίντεο του κάθε αγώνα να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τις Αρχές που διεξάγουν τις έρευνες σε περίπτωση 

επεισοδίων. 

  Ένα άλλο μέτρο είναι η πραγματοποίηση σύσκεψης πριν από κάθε αγώνα 

έτσι ώστε να μελετάται ο βαθμός της επικινδυνότητας στο γήπεδο και να 

καθορίζεται ο αριθμός των αστυνομικών και των επιτηρητών καθώς και να 

γίνεται συνολικός έλεγχος του σταδίου. 

 Να εφαρμόζονται οι ποινές από την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ. 

Επιπρόσθετα καλό θα ήταν να πραγματοποιηθεί συζήτηση στη Βουλή για το 

θέμα της βίας στα γήπεδα στην οποία θα εκφραστούν οι απόψεις όλων των 

πολιτικών δυνάμεων με σκοπό την εξεύρεση κοινής συνισταμένης.δίων ως 

αποδεικτικά στοιχεία. 



 
 

 Αυστηρή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας από την Πολιτεία. Επιπλέον 

αυτοί που παρανομούν (παράγοντες, οπαδοί κ.λπ.), να τιμωρούνται χωρίς 

επιείκεια ή διακρίσεις. 

 Άτομα που συλλαμβάνονται για πράξεις βίας, δεν θα τους επιτρέπεται να 

παρακολουθούν αγώνες, για κάποιο διάστημα αρχικά. Θα δίνουν το παρόν 

στο Αστυνομικό Τμήμα, μέχρι λήξης του αγώνα. 

 Στη συνέχεια οι σύνδεσμοι οπαδών θα εποπτεύονται αυστηρά και θα 

πραγματοποιείται σύλληψη των ενόχων και απαγόρευση εισόδου τους σε 

αγώνες. 

 Απαγόρευση μετακίνησης οπαδών σε γήπεδα που δεν εγγυώνται ασφάλεια και 

διαχωρισμό φιλάθλων. 

 Βελτίωση των εγκαταστάσεων των γηπέδων καθώς και εφαρμογή της ποινής 

«κεκλεισμένων των θυρών». Ένα καλό μέτρο πρόληψης της βίας στα γήπεδα 

θα ήταν και η εφαρμογή της ποινής σε ουδέτερο γήπεδο. 

 Να ελέγχονται τα γήπεδα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπαίνουν κροτίδες, 

φωτοβολίδες, κλπ και να ευθύνεται η ομάδα για τον έλεγχο του γηπέδου. 

 Συνεχίζοντας για την αποφυγή των συνηθισμένων προβλημάτων που 

δημιουργούνται από τη μετακίνηση των οργανωμένων φιλάθλων, να 

πραγματοποιείται έλεγχος πριν την αναχώρηση τόσο των λεωφορείων όσο και 

των φιλάθλων αν κατέχουν εισιτήριο εισόδου. Επίσης τα λεωφορεία θα πρέπει 

να κάνουν τις διαδρομές τους χωρίς να κάνουν στάσεις και να φτάνουν στο 

γήπεδο σε καθορισμένη ώρα. 

 Καταλυτικό μέτρο για να αμβλυνθεί το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα είναι η 

αποφυγή της ατιμωρησίας και η καθυστέρηση εκδίκασης υποθέσεων. 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις και ευθύνες των λεσχών φίλων των αθλητικών σωματείων 

 

 

Τα οικεία αθλητικά σωματεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α, σε περίπτωση παράνομων 

πράξεων βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων από μέλη Λέσχης φίλων τους εξ 

αφορμής αθλητικής εκδήλωσης, υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των 

αστυνομικών αρχών με τη γνωστοποίηση σ’ αυτές των στοιχείων της ταυτότητας των 

υπαιτίων και ευθύνονται με τα πρόσωπα αυτά εξ ολοκλήρου για τη ζημιά που 

προξένησαν σε τρίτους. Τα ως άνω αθλητικά σωματεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α 

έχουν, μετά την καταβολή της αποζημίωσης, δικαίωμα αγωγής κατά των υπαιτίων». 

 

1) Οι Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στα εθνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα Α΄ και Β΄ 

εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου και οι Κ.Α.Ε. της Α1 εθνικής κατηγορίας 

καλαθοσφαίρισης, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν πιστοποιημένες ιδιωτικές 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας των 

γηπέδων και για τη συνοδεία των φιλάθλων τους, όπως η λειτουργία τους ορίζεται 

από τον νόμο 2518/1997 (Α 164) περί προϋποθέσεων λειτουργίας ιδιωτικών 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Την ίδια υποχρέωση για πρόσληψη 

πιστοποιημένων ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας έχουν και τα λοιπά αθλητικά 



 
 

σωματεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Τ.Α. στις περιπτώσεις που οφείλουν να μισθώνουν μαζικό 

μέσο μεταφοράς για την οργανωμένη μετακίνηση οπαδών τους. 

2) Οι ανωτέρω εταιρείες, απαιτείται να πιστοποιούνται και να ειδικεύονται σε ειδικά 

θέματα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τη συνοδεία και επιτήρηση οργανωμένων 

φιλάθλων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων και τήρησης ευταξίας στους 

χώρους των εξεδρών των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους χώρους στάθμευσης. 

3) Καταστάσεις με τα στοιχεία ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του 

προσωπικού ασφαλείας καταρτίζονται με ευθύνη των Α.Α.Ε. ή Τ.Τ.Α. ή των 

αθλητικών σωματείων που προσλαμβάνουν το προσωπικό αυτό και παραδίδονται 

στην αρμόδια αστυνομική αρχή, στη Δ.Ε.Α.Β., στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

και στη διοργανώτρια αρχή το αργότερο σαράντα οκτώ ώρες πριν την έναρξη κάθε 

αθλητικής συνάντησης. 

4) Στις παραπάνω καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι κατά 

περίπτωση από τις Α.Α.Ε. ή Τ.Τ.Α. ή αθλητικά σωματεία υπεύθυνοι κατά τομέα 

δραστηριότητας. Οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 

συνεργάζονται με την αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανόμενων μέτρων 

ευταξίας. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε 

συγκεκριμένο αγώνα καθορίζονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της 

παραγράφου 4 και είναι ιδίως: 

α) Η τήρηση της ευταξίας κατά τις ομαδικές οργανωμένες μετακινήσεις 

φιλάθλων προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των 

λαμβανόμενων μέτρων για την αποτροπή συμπλοκών και εκτρόπων. 

β) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

γ) Η τήρηση της ευταξίας και της σειράς προτεραιότητας στις εισόδους των 

αθλητικών εγκαταστάσεων. 

5) Σωματικός έλεγχος των προσερχόμενων φιλάθλων πραγματοποιείται μόνο από την 

αστυνομική αρχή, όργανα της οποίας παρίστανται στις θύρες εισόδου της αθλητικής 

εγκατάστασης. Το προσωπικό των εταιριών ασφαλείας έχει το δικαίωμα να ζητά την 

επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή κάθε άλλου νομιμοποιητικού 

εγγράφου κάθε προσώπου που εισέρχεται σε αθλητικό χώρο. Σε περίπτωση που 

προσερχόμενος φίλαθλος αρνηθεί το σωματικό έλεγχο ή δεν επιδεικνύει το δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας ή κάθε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, η αστυνομική αρχή ή 

το προσωπικό των εταιριών ασφαλείας δικαιούνται αντιστοίχως να μην επιτρέπουν 

την είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση. 

Η πρόληψη παραμένει στη χώρα μας ένα μεγάλο κενό. Παρόλα αυτά, όμως, τα 

γεγονότα βίας εξακολουθούν και μάλιστα βαίνουν αυξανόμενα. 

 

Διοικητικά μέτρα κατά της βίας στα γήπεδα 

 

O αρμόδιος για τον αθλητισμό υπουργός και ο υπουργός προστασίας του πολίτη για 

λόγους δημόσιας τάξης η δημοσίου συμφέροντος μπορούν να αποφασίζουν σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις: 

 � Tην απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων για οποιονδήποτε αγώνα η την 

χρονική μετάθεση οποιουδήποτε αγώνα. 

 � Tην απαγόρευση μετακίνησης οπαδών στην έδρα αντίπαλης ομάδας. 

 � Την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης. 



 
 

 � Tην λήψη κάθε πρόσφορου προληπτικού μέτρου, αν αυτό απαιτείται για 

την αποτροπή επεισοδίων. 

 

Πιστοποιητικό ασφάλειας 

(1) Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής αθλητικού χώρου στον οποίο διεξάγεται αγώνας ή 

εκδήλωση όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης 

κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση εκδίδει και παραδίδει στον Αρχηγό 

Αστυνομίας και στην οικεία πολεοδομική αρχή πιστοποιητικό ασφάλειας, που ισχύει 

για περίοδο ενός έτους, και βεβαιώνει τα ακόλουθα: 

(α) Την καταλληλότητα της υποδομής και των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου · 

(β) τη χωρητικότητα των κερκίδων σε αριθμό θέσεων για τους θεατές ή φιλάθλους · 

(γ) το εύρος, το είδος, την κατασκευή και την καταλληλότητα πρόσθετων 

καθισμάτων, τηλεσκοπικών εξεδρών ή άνοιγμα ορόφων · 

(δ) την πρόνοια που έχει ληφθεί για θέσεις και διευκολύνσεις ατόμων με ειδικές 

ανάγκες· 

(ε) την ύπαρξη επαρκών εισόδων και εξόδων, τη διασφάλιση της διακίνησης των 

θεατών και τη δυνατότητα εκκένωσης του αθλητικού χώρου σε περίπτωση ανάγκης 

από εισόδους και εξόδους οι οποίες θα παραμένουν ξεκλείδωτες και θα επιτηρούνται · 

(στ) την υπόδειξη στους θεατές, με ευανάγνωστες και ευκρινείς προειδοποιητικές 

πινακίδες ή με άλλο κατάλληλο τρόπο των εισόδων, των εξόδων και των κερκίδων· 

(ζ) την ύπαρξη στον αθλητικό χώρο εγκατεστημένου συστήματος οπτικοακουστικής 

ειδοποίησης ή ακουστικού συστήματος πληροφόρησης των θεατών ή φιλάθλων και 

τηλεοπτικού συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των θεατών ή 

φιλάθλων· 

(η) την ύπαρξη των αναγκαίων έργων υποδομής που εμποδίζουν την είσοδο του 

κοινού στον αγωνιστικό χώρο· 

(θ) την ύπαρξη κατάλληλων κιγκλιδωμάτων τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

κάθε αγώνα ή εκδήλωσης, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος της διακίνησης και 

ταξιθέτησης των θεατών ή των φιλάθλων, η προστασία και ασφάλεια των παικτών ή 

των αθλητών, των συνοδών παικτών ή αθλητών, των διαιτητών, των επισήμων και 

των θεατών ή των φιλάθλων: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με όσα 

βεβαιώνονται στο ετήσιο πιστοποιητικό ασφάλειας, ο διαχειριστής ή ο υπεύθυνος 

ασφάλειας υποχρεούται να ενημερώσει για τις αλλαγές αυτές τον Αρχηγό 

Αστυνομίας και την οικεία πολεοδομική αρχή: 



 
 

Νοείται περαιτέρω ότι ο διαχειριστής φροντίζει για τη συντήρηση και γενικά την 

καταλληλότητα των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος εδαφίου· 

(2) Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει 

μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή 

διάσταση, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής από κοινού με τον υπεύθυνο ασφάλειας 

εκδίδουν και παραδίδουν στον Αρχηγό Αστυνομίας πιστοποιητικό ασφάλειας στο 

οποίο βεβαιώνουν τα ακόλουθα: 

(α) Οι εγκαταστάσεις του αθλητικού χώρου δεν περιέχουν οικοδομικά ή άλλα 

άχρηστα υλικά και το κοινό δεν έχει πρόσβαση σε οποιεσδήποτε οικοδομικές 

εργασίες εντός των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου · 

(β) μετά από έλεγχο που διενήργησε ο Αρχηγός Αστυνομίας για εντοπισμό και 

απομάκρυνση ύποπτων αντικειμένων και επικίνδυνων μηχανισμών, διασφαλίστηκε η 

φρούρηση των εισόδων ή προσβάσεων και ελέγχθηκαν προσεκτικά όλοι οι 

εισερχόμενοι στον αθλητικό χώρο · 

(γ) έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η είσοδος του κοινού 

στον αγωνιστικό χώρο, και, όπου είναι αναγκαίο, οι είσοδοι του αγωνιστικού χώρου 

ελέγχονται από επιτηρητές · 

(δ) παρέχονται μέτρα προστασίας όλων των παικτών ή των αθλητών και των 

συνοδών αυτών, των διαιτητών ή των ελλανοδικών · 

(ε) παρέχονται στον Αρχηγό Αστυνομίας όλες οι αναγκαίες διευκολύνσεις · 

(στ) το πλέγμα που τυχόν έχει τοποθετηθεί είναι κατάλληλο, ώστε να προστατεύει 

αποτελεσματικά τους παίκτες ή τους αθλητές και τους θεατές ή τους φιλάθλους, 

ανάλογα με την περίπτωση· 

(ζ) έχει ληφθεί πρόνοια για το διαχωρισμό των οπαδών ή των υποστηρικτών των 

διαγωνιζόμενων σωματείων, ομάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων · 

(η) έχουν γίνει οι απαραίτητες διευθετήσεις για την παροχή κατάλληλων και επαρκών 

υπηρεσιών ασφάλειας, επιτήρησης, πρώτων βοηθειών και πυρόσβεσης· 

θ) στον αθλητικό χώρο λειτουργεί αποτελεσματικά σύστημα οπτικοακουστικής 

ειδοποίησης ή ακουστικού συστήματος πληροφόρησης των θεατών ή των φιλάθλων 

και τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των θεατών ή των 

φιλάθλων· 

(ι) ο αθλητικός χώρος είναι κατάλληλος και επαρκής για τη διεξαγωγή του 

συγκεκριμένου αγώνα ή της εκδήλωσης από άποψη ασφάλειας των παικτών ή των 

αθλητών και των θεατών ή των (3) Η οικεία πολεοδομική αρχή και ο Αρχηγός 

Αστυνομίας, ο καθένας στη σφαίρα των δικών του αρμοδιοτήτων, ελέγχουν την 



 
 

ορθότητα του περιεχομένου των πιστοποιητικών ασφάλειας που προβλέπονται στα 

εδάφια (1) και (2). 

(4) Αθλητικός χώρος ο οποίος δεν καλύπτεται από τα πιστοποιητικά ασφάλειας που 

προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τη 

διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης. 

Απομάκρυνση οικοδομικών ή άλλων άχρηστων υλικών 

5. Το αργότερο δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή 

εκδήλωσης: 

(α) Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής απομακρύνει οποιαδήποτε οικοδομικά υλικά ή 

επικίνδυνα αντικείμενα από τις εγκαταστάσεις του αθλητικού χώρου, 

(β) ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το κοινό να 

μην έχει πρόσβαση σε οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες που γίνονται στις 

εγκαταστάσεις του αθλητικού χώρου. 

Έλεγχος για ύποπτα αντικείμενα ή επικίνδυνους μηχανισμούς 

6. Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει 

μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή 

διάσταση: 

(α) ο Αρχηγός Αστυνομίας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ασφάλειας, ελέγχει τον 

αθλητικό χώρο για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση βομβών, εκρηκτικών ή 

άλλων επικίνδυνων μηχανισμών, καπνογόνων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, 

φωτοβολίδων, κροτίδων ή άλλων ύποπτων αντικειμένων· 

(β) μετά από κάθε έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο (α), η 

αστυνομία φρουρεί τις εισόδους ή τις προσβάσεις και ελέγχει όλους τους 

εισερχομένους στον αθλητικό χώρο. 

Προστασία του αγωνιστικού χώρου 

7. (1) Ο διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να 

μην είναι δυνατή η είσοδος του κοινού στον αγωνιστικό χώρο: 

Νοείται ότι, όπου είναι αναγκαίο, ο διαχειριστής κατασκευάζει κατάλληλες εισόδους, 

εξόδους και διόδους προς τον αγωνιστικό χώρο και, όπου υπάρχουν έξοδοι κινδύνου 

από το χώρο των θεατών ή των φιλάθλων προς τον αγωνιστικό χώρο, οι πόρτες 

παραμένουν ξεκλείδωτες και ανοίγουν ανεμπόδιστα από μέσα προς τα έξω. 

(2) Ο υπεύθυνος ασφάλειας κάθε αθλητικού χώρου απαγορεύει την είσοδο του 

κοινού και μη εξουσιοδοτημένων από το διαιτητή προσώπων στον αγωνιστικό χώρο, 

μεριμνά για την απομάκρυνση από αυτόν των προσώπων που υποδεικνύονται από το 



 
 

διαιτητή και, όπου είναι αναγκαίο, ελέγχει τις εισόδους του αγωνιστικού χώρου με 

επιτηρητές. 

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο 

έπειτα από υπόδειξη του διαιτητή είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές 

ποινές. 

Προστασία των παικτών ή αθλητών, διαιτητών και συνοδών τους 

 

8. Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει 

μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή 

διάσταση, ο διαχειριστής, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο ασφάλειας, βεβαιώνεται 

ότι υπάρχουν: 

(α) μέτρα προστασίας για όλους τους παίκτες ή τους αθλητές και τους συνοδούς 

αυτών και τους διαιτητές ή τους ελλανοδίκες ·και 

(β) προστατευόμενες είσοδοι προς και από τον αγωνιστικό χώρο και, όπου είναι 

αναγκαίο, σήραγγα εισόδου και αποχώρησης για τους παίκτες ή τους αθλητές και 

τους συνοδούς αυτών και τους διαιτητές ή τους ελλανοδίκες. 

Τοποθέτηση προστατευτικού πλέγματος 

Σε αθλητικό χώρο όπου οι θεατές ή οι φίλαθλοι βρίσκονται πολύ κοντά στον 

αγωνιστικό χώρο και ιδιαίτερα στα τέρματα ή που ενέχει κινδύνους για τους θεατές ή 

τους φιλάθλους, λόγω της φύσεως του αγωνίσματος, δύναται να τοποθετείται τέτοιο 

πλέγμα, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά τα πρόσωπα που βρίσκονται στον 

αγωνιστικό χώρο ή οι θεατές ή οι φίλαθλοι από τους εγγενείς κινδύνους που 

ενυπάρχουν λόγω της φύσεως του αγωνίσματος: 

Νοείται ότι το πλέγμα πληρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και δεν εμποδίζει τις 

εξόδους του αθλητικού χώρου. 

Επαρκή σημεία εξόδου 

Ο διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο ασφάλειας, 

βεβαιώνεται ότι κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης: 

(α) εξασφαλίζεται ικανοποιητική και διαρκής επιτήρηση για την εύκολη και γρήγορη 

διακίνηση των θεατών όσον αφορά στην πρόσβασή τους στις εισόδους και εξόδους 

και στην εκκένωση του αθλητικού χώρου  και 

(β) παραμένουν ξεκλείδωτες όλες οι πόρτες εξόδου και επιτηρούνται επαρκώς. 

Σημάνσεις κερκίδων και εξόδων 



 
 

Ο διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου βεβαιώνεται ότι, για την εύκολη και γρήγορη 

εκκένωση του αθλητικού χώρου, αλλά και την ορθή ταξιθέτηση και διακίνηση των 

θεατών ή των φιλάθλων, υποδεικνύονται στους θεατές ή στους φιλάθλους, με 

ευανάγνωστες και ευκρινείς προειδοποιητικές πινακίδες ή με άλλο κατάλληλο τρόπο, 

αποτελεσματικά οι είσοδοι, οι έξοδοι και οι κερκίδες. 

Επιτήρηση οπαδών ή υποστηρικτών 

Πριν και μετά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει 

μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή 

διάσταση, ο Αρχηγός Αστυνομίας επιτηρεί τους οπαδούς ή τους υποστηρικτές των 

διαγωνιζόμενων σωματείων, ομάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων αναφορικά 

με τις δραστηριότητές τους, ιδιαίτερα σε μέρη όπου υπάρχουν ομάδες τέτοιων 

προσώπων, όπως στις πόλεις ή στα χωριά, σε μεταφορικά μέσα και σε χώρους 

αναψυχής. 

Διορισμός υπευθύνου ασφάλειας 

Κάθε διαχειριστής διορίζει ως υπεύθυνο ασφάλειας αθλητικού χώρου πρόσωπο με 

επαρκή πείρα σε θέματα ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους στους οποίους 

διεξάγονται αγώνες ή εκδηλώσεις όπου λαμβάνουν μέρος σωματείο, αθλητική 

εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχουν διεθνή διάσταση και ασκεί τα 

καθήκοντα που του ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

Αστυνόμευση αγώνα ή εκδήλωσης 

Ο Αρχηγός Αστυνομίας, πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή 

εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης 

κατηγορίας, πληροφορεί το διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης για τυχόν 

ενστάσεις που έχει αναφορικά με τα μέτρα ασφάλειας ή για οποιαδήποτε άλλα ειδικά 

μέτρα προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τα οποία πρέπει να 

ληφθούν πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης. 

Ο Αρχηγός Αστυνομίας, με την έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως και με τη σύμφωνη γνώμη του διοργανωτή, δύναται να μην αστυνομεύσει τον 

αγώνα ή την εκδήλωση, στις περιπτώσεις που διαπιστώνει ότι δεν έχουν ληφθεί τα 

μέτρα που υποδείχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου και τα οποία είναι 

αναγκαία για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης. 

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων 

Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαμβάνει μέρος 

σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας και σε περίπτωση που 

κριθεί αναγκαίο από οποιοδήποτε από τα πιο κάτω πρόσωπα, συγκροτείται Ομάδα 

Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία απαρτίζεται από: 

(α) τον αξιωματικό επικοινωνίας της αστυνομίας, 



 
 

(β) τον υπεύθυνο ασφάλειας, 

(γ) το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπό του, 

(δ) έναν εκπρόσωπο κάθε διαγωνιζόμενου σωματείου, αθλητικής εταιρείας ή 

συλλόγου, 

(ε) το διαχειριστή του αθλητικού χώρου και 

(στ) τον εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή οργανισμού ή φορέα ή του 

διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης, ανάλογα με την περίπτωση. 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
 

Υποχρεώσεις των ομάδων 

Τα οικεία αθλητικά σωματεία, σε περίπτωση παράνομων πράξεων βίας κατά 

προσώπων ή πραγμάτων από λέσχη φιλάθλων, υποχρεούνται να διευκολύνουν το 

έργο των αστυνομικών αρχών, με τη γνωστοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των 

υπαιτίων.  

Οι Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στα εθνικά πρωταθλήματα Α και Β εθνικής κατηγορίας 

ποδοσφαίρου και Κ.Α.Ε. της Α1 εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, υποχρεούνται 

να προσλάβουν πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για 

την εφαρμογή των μέτρων ευταξίας των γηπέδων. 

 

Οι παραπάνω εταιρίες, απαιτείται να πιστοποιούν και να ειδικεύονται σε 

θέματα ασφαλείας και για τη συνοδεία όσο και για την επιτήρηση των οργανωμένων 

φιλάθλων εντός και εκτός γηπέδου. 



 
 

Ο σωματικός έλεγχος των προσερχόμενων φιλάθλων πραγματοποιείται μόνο από την 

αστυνομική αρχή, όργανα της οποίας παρίστανται στις θύρες εισόδου της αθλητικής 

εγκατάστασης. Το προσωπικό των εταιριών ασφαλείας έχει το δικαίωμα να ζητά την 

ταυτότητα ή οποιαδήποτε άλλου εγγράφου κάθε προσώπου μέσα στο γήπεδο. Σε 

περίπτωση άρνησης οι αρμόδιοι δικαιούνται να μην επιτρέπουν την είσοδο. Τα 

καταστήματα σε ακτίνα μικρότερη των 200 μέτρων από τα γήπεδα απαγορεύεται να 

χορηγούν οινοπνευματώδη ποτά 4 ώρες πριν και 2 μετά την διεξαγωγή του αγώνα. Σε 

περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο. 

 

Προτάσεις αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα 

1) Η δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής στην οποία θα δίδονται 

πληροφορίες και στοιχεία για την παραβατική δραστηριότητα οπαδών στα γήπεδα. Σε 

αυτή την γραμμή θα απαντούν στο τηλέφωνο ψυχολόγοι, αστυνομικοί και άτομα που 

έχουν εκπαιδευθεί στην επικοινωνία. 

2) Η λύση της νομοθέτησης της προσφοράς κοινωνικής εργασίας από άτομα που 

έχουν δείξει παραβατική συμπεριφορά στα γήπεδα, επίσης θα προσφέρει βοήθεια. Με 

αυτόν τον τρόπο θα προσφέρουν στην κοινωνία και παράλληλα θα έχουν τη 

δυνατότητα επανένταξης στο σύνολο μέσα από διαδικασίες που θα τους οδηγήσουν 

ακόμα και στον επαναπροσδιορισμό της ίδιας της ταυτότητάς τους. 

3) Η δημιουργία ειδικής μονάδας της αστυνομίας που θα ασχολείται κατά κύριο λόγο 

με την τήρηση της τάξης στα γήπεδα, θα βοηθήσει, καθώς θα έχουν πλέον 

εξειδίκευση στο αντικείμενο. Μετά από τη σύστασή της θα πρέπει να εκτιμηθεί και η 

δυνατότητα να χρησιμοποιούνται στα γήπεδα σκύλοι, ειδικά εκπαιδευμένοι από την 

ΕΛ.ΑΣ. 

4) Τα ΜΜΕ και ο αθλητικός τύπος χρειάζεται να τοποθετούν στην σωστή τους 

διάσταση τα περιστατικά βίας, χωρίς να τα προβάλουν, διαφημίζοντας τα. Αντίθετα, 

θα πρέπει να προβάλουν στο μέγιστο βαθμό κάθε εκστρατεία μείωσης των βίαιων 

συμπεριφορών στον αθλητισμό που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των αθλητών, 

προπονητών, ομοσπονδιών, διοικήσεων, διαιτητών και θεατών. 

5) Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον αθλητισμό (αθλητές, προπονητές, ομοσπονδία, 

διοικήσεις, τύπος), χρειάζεται να συμμετέχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε 

ειδικές ημερίδες έτσι ώστε να μπορούν να διασφαλίζουν την κοινή κατανόηση του 

θέματος της βίας, των αιτιών πρόκλησης της, το κόστος εμφάνισης της καθώς και 

τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των επιθετικών και βίαιων 

συμπεριφορών στον αθλητισμό. 

6) Οι αθλητές χρειάζεται να παρακινούνται συστηματικά, προκειμένου να 

συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα μείωσης των επιθετικών και βίαιων 

συμπεριφορών. Η ενίσχυση των κανόνων θεμιτής συμπεριφοράς, η θέσπιση 

αυστηρών ποινών και η εξάλειψη των τρόπων ενίσχυσης των βίαιων συμπεριφορών, 

είναι μερικοί από τους τρόπους που μπορεί να επιτευχθεί η καθολική παύση των 

αρνητικών συμπεριφορών στον αθλητισμό. 

 

 
Ο ποδοσφαιριστής που έχει αποδεχθεί το "δίκαιο παιχνίδι" και το υπηρετεί με 
την συμπεριφορά του πρέπει: 

 � Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αναπτύξει τις αθλητικές 

του ικανότητες και το ήθος του. 

 � Να αγωνίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα στη διάρκεια του αγώνα, ακόμη 

και αν η ομάδα του είναι πολύ κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 



 
 

 � Να χρησιμοποιεί όλα τα νόμιμα μέσα για τη νίκη, πιστός στους 

κανονισμούς και στο πνεύμα του αγώνα. 

 � Να ενημερώνει έγκαιρα τον διαιτητή για την αντικανονική επίτευξη 

τέρματος από τον ίδιο ή συμπαίκτη του. 

 � Να αποδέχεται την επιτυχία ή την αποτυχία με μέτρο, χωρίς υπερβολική 

έξαρση των συναισθημάτων του. 

 � Να αντιστέκεται στις προτάσεις για χρήση απαγορευμένων ουσιών 

 � Να συμπεριφέρεται στον αντίπαλο με σεβασμό, να αποφεύγει τη βία και το 

αντιαθλητικό παιχνίδι και να διασφαλίζει τη σωματική ακεραιότητα τους. 

 � Να επιδοκιμάζει τις καλές ενέργειες συμπαικτών και αντιπάλων και μετά το 

τέλος του αγώνα να συγχαίρει τους αντιπάλους, όποιο και αν είναι το 

αποτέλεσμα. 

 � Έξω από το γήπεδο να συμπεριφέρεται με τρόπο που βοηθάει το 

ποδόσφαιρο να κερδίζει έναν αυξανόμενο σεβασμό. 

 

Προτάσεις για άμβλυνση του φαινομένου της βίας 

 

       Αρχικά η στάση της πολιτείας οφείλει να είναι ασυμβίβαστη και αυστηρή έναντι 

των διοικήσεων και των παραγόντων που καλλιεργούν το φανατισμό. Οι ποινές, τα 

πρόστιμα, οι επιτηρήσεις κρίσιμων σημείων, η σωματική έρευνα, η χρησιμοποίηση 

ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών, η μυστική αστυνομία, οι εκκλήσεις διάσημων 

ποδοσφαιριστών για αυτοσυγκράτηση είναι μερικά μόνο μέτρα για την απώθηση των 

ταραχοποιών από τους αθλητικούς χώρους. 

       Από την άλλη η διαχείριση των προβλημάτων που δημιουργεί η παραβατική 

συμπεριφορά των φιλάθλων πρέπει να στοχεύει στην πρόληψη. Θα ήταν χρήσιμη η 

δημιουργία ενός ιδιαίτερου φορέα αθλητικής διαπαιδαγώγησης που θα χαράξει μια 

στρατηγική βασισμένη στην ιδέα της προώθησης ενός μαζικού λαϊκού αθλητισμού. 

       Οι λύσεις μπορούν να αναζητηθούν αρχικά στη δημιουργία περισσότερων 

αθλητικών και πολιτισμικών κέντρων ως μέσο δημιουργικής αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου. Η εξοικείωση του νέου με τον υγιή αθλητισμό και η αντίστοιχη 

αθλητική παιδεία θα αναβάθμιζαν το ενδιαφέρον του προς τα αθλητικά γεγονότα και 

θα μείωναν το χουλιγκανισμό και τη βία στα γήπεδα. 

       Τέλος, απαιτείται σημαντική προσπάθεια για να εντοπιστούν και να 

μεταβληθούν οι κοινωνικές συνθήκες που βρίσκονται στη βάση αυτών των βίαιων 

συγκρούσεων. Αυτή η πρόταση είναι η πολυτιμότερη και η δυσκολότερη στην 

εφαρμογή της. Συνεπάγεται ένα τεράστιο πρόγραμμα κοινωνικής αναμόρφωσης και 

εκτείνεται πέρα από τα όρια του ποδοσφαίρου. Η κοινωνική αναμόρφωση των 

ταραχοποιών είναι ίσως η μόνη διέξοδος από τη βία και ο μόνος τρόπος 

χαλιναγώγησης των ακραίων μορφών έκφρασής της. 

 

Αστυνομική αντιμετώπιση 

Η αστυνομία από την πλευρά της, ως φορέας του επίσημου κοινωνικού ελέγχου 

προσπαθεί να καταπολεμήσει τη βία στα γήπεδα μέσω του σχεδιασμού και 

εφαρμογής των εξής μέτρων: 

Την αναβάθμιση του Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου , το οποίο 

επιτελεί σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της βίας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών 



 
 

με την ευκαιρία μιας ποδοσφαιρικής συνάντησης και δεδομένης της ανάγκης της 

διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με 

διεθνή διάσταση. 

Την ίδρυση Γραφείων Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας στις Διευθύνσεις 

Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης. 

Τη συστηματοποίηση της συνεργασίας της αστυνομίας με τις ομάδες πριν από τους 

αγώνες για να απαλειφθεί ο κίνδυνος επεισοδίων. Οι ΠΑΕ στο εξής θα έχουν την 

ευθύνη για τη διαφύλαξη της τάξης εντός των αγωνιστικών χώρων με τη πρόσληψη 

προσωπικού ασφαλείας και η πολιτεία εκτός. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 

επισημανθεί η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το ιδιωτικό προσωπικό 

ασφάλειας που προσλαμβάνεται από τις υπόχρεες ΠΑΕ και ΚΑΕ, για λήψη μέτρων 

στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Έτσι, διευθετείται νομικά το ζήτημα των 

αρμοδιοτήτων, των  καθηκόντων και του τρόπου επεμβάσεως του ιδιωτικού 

υπαλλήλου του εκτελούντος χρέη φύλαξης. Παράλληλα, τροποποιήθηκαν προς το 

αυστηρότερο οι ποινές που επιβάλλονται στις ΠΑΕ, οι οποίες θα θεωρούνται 

συνυπεύθυνες των επεισοδίων. 

Τη θεσμοθέτηση του Αθλητικού Αστυνομικού Συνδέσμου, ο οποίος θα αποτελεί τον 

κρίκο μεταξύ των αθλητικών σωματείων και της ελληνικής αστυνομίας . 

Τη θεσμοθέτηση αποκλειστικού Αθλητικού Εισαγγελέα στις Εισαγγελίες 

Πλημμελειοδικών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. 

Τον ορισμός υπευθύνων ασφαλείας αγώνων. 

Τη βελτίωση των όρων λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Την απαγόρευση διάθεσης αλκοολούχων ποτών στις αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Την προληπτική παρακολούθηση και έλεγχο των φιλάθλων που μετακινούνται από 

πόλη σε πόλη, κυρίως των οργανωμένων σε ομάδες και συνδέσμους  

Τη βράβευση της ομάδας της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας του ποδοσφαίρου με τα 

ολιγότερα ή τα ελάχιστα ή τα μηδενικά κρούσματα βίας στους αγώνες που διεξήγαγε 

εκείνη. Εν προκειμένω, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2006-2007, ως τέτοια επελέγη 

η ομάδα της SΚODA Ξάνθη. 

Την πραγματοποίηση ημερίδων, για τα θεσμικά όργανα. 

Την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη βία. 

 



 
 

 

 

Κανονισμός εσωτερικής ασφάλειας γηπέδων 

Κάθε λάτρης του ποδοσφαίρου επιθυμεί να συμμετέχει σε αθλητικές συναντήσεις, 

στις οποίες επικρατεί ειρηνικό κλίμα. Για την διασφάλιση των προϋποθέσεων ομαλής 

διεξαγωγής των συναντήσεων αυτών απαιτείται η συμμετοχή όλων. 

1. Ο συγκεκριμένος εσωτερικός κανονισμός ασφαλείας γηπέδων ποδοσφαίρου της 

Superleague θα τοποθετηθεί σε ευκρινή σημεία σε όλες τις εισόδους των σταδίων. 

Κατά την είσοδο στο στάδιο, κάθε κάτοχος εισιτηρίου ή διαπίστευσης θεωρείται ότι 

έχει λάβει γνώση του εν λόγω εσωτερικού κανονισμού ασφαλείας, ότι αποδέχεται 

τους κανονισμούς  του σταδίου και των κανονισμών της Ε.Π.Ο. καθώς και της 

διοργανώτριας αρχής. 

Η είσοδος στο στάδιο ισοδυναμεί με αυτόματη αποδοχή των ανωτέρω κανονισμών. 

2. Ως γήπεδο νοείται το σύνολο του γηπέδου, συμπεριλαμβανομένου όλου του 

κτιριακού συγκροτήματος, τμήμα ή τμήματά του με την παρακείμενη υποδομή τους. 

3. Όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιούνται στα πλαίσια των κανονισμών της Ε.Π.Ο. 

(Κ.Α.Π.), των αντίστοιχων κανονισμών της διοργανώτριας αρχής και των εν γένει 

αθλητικών νόμων. 



 
 

4. Κάθε επισκέπτης που παρουσιάζεται στην είσοδο του σταδίου πρέπει να φέρει μαζί 

του είτε έγκυρο εισιτήριο είτε διαπίστευση, που έχει χορηγηθεί από τον διοργανωτή 

και επιτρέπει την είσοδο στο στάδιο. Το εισιτήριο είναι έγκυρο για μία και μόνο 

χρήση. Κάθε άτομο που βρίσκεται στο στάδιο πρέπει ανά πάσα στιγμή να φέρει μαζί 

του το εισιτήριο ή τη διαπίστευσή του. 

5. Η μετακίνηση σε άλλη θύρα ή περιοχή του σταδίου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του 

διαχειριστή (steward), του αξιωματικού υπηρεσίας ή άλλου εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου της ΠΑΕ, είναι απαγορευμένη. 

6. Οι θεατές πρέπει να κάθονται στις θέσεις που ορίζουν τα εισιτήρια του αγώνα 

εκτός αν υπάρχει άλλη υπόδειξη από διαχειριστή (steward) ή εκπρόσωπο της ΠΑΕ. 

7. Κάθε κάτοχος εισιτηρίου ή διαπίστευσης εισέρχεται στο στάδιο με δική του ευθύνη 

για τυχόν κλοπές εντός του σταδίου. 

8. Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής του αγώνα, η επιστροφή της αξίας των 

εισιτηρίων υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΠΑΕ. Σε κάθε περίπτωση οι θεατές 

οφείλουν να κρατούν το απόκομμα του εισιτηρίου. 

9. Η ΠΑΕ έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο ή να οδηγήσει εκτός σταδίου, 

όποιον θεατή αρνηθεί σωματική έρευνα από το προσωπικό του σταδίου ή την 

αστυνομία. 

10. Δεν επιτρέπονται εντός σταδίου: Πυροτεχνήματα - φωτοβολίδες - αιχμηρά 

αντικείμενα - μπουκάλια - ποτήρια - κοντάρια σημαιών ή άλλα αντικείμενα που 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν όπλο. 

11. Οι κάτωθι ενέργειες απαγορεύονται: 

- Η ρίψη αντικειμένων εντός αγωνιστικού χώρου. 

- Η χρήση υβριστικών ή φυλετικών εκφράσεων και συνθημάτων οποιασδήποτε 

μορφής. 

- Μη εγκεκριμένη είσοδος εντός αγωνιστικού χώρου 

12. Απαγορεύεται η χρήση οινοπνευματωδών ή άλλων από το νόμο απαγορευμένων 

ουσιών, εντός του σταδίου. 



 
 

13. Η παρεμπόδιση εισόδων, διαδρόμων, εξόδων, κλιμάκων και λοιπών αντίστοιχων 

χώρων απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύεται η προσπάθεια αναρρίχησης στις 

εγκαταστάσεις φωτισμού του σταδίου, στις κερκίδες ή σε άλλες κατασκευές του 

σταδίου. 

14. 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 στάδιο. 

15. Εξαιρουμένων των εξουσιοδοτημένων από την ΠΑΕ ανθρώπων που θα έχουν 

σχετικά εμφανή διακριτικά και των εκπροσώπων του Τύπου με επίσημη διαπίστευση, 

απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών με σκοπό την δημοσίευση και η χρήση 

βιντεοκάμερας εντός του σταδίου. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε καταγραφή, 

ραδιοφωνική ή τηλεοπτική, για ιδιοτελείς σκοπούς ή προς αναμετάδοση - εκτός αν 

υπάρχει ειδική γραπτή άδεια από τη διοίκηση της ΠΑΕ. 

16. Μόνο άτομα με γραπτή ειδική άδεια από τη διοίκηση της ΠΑΕ επιτρέπεται να 

προσφέρουν προς πώληση ή να μοιράζουν εντός του σταδίου περιοδικά, εφημερίδες ή 

άλλο έντυπο υλικό. 

17. Όποιος θεατής βρεθεί να καταστρέφει την περιουσία του συλλόγου ή του γηπέδου 

θα διώκεται ποινικά. 

18. Θεατές που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των διαχειριστών (stewards), 

των αστυνομικών οργάνων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της ΠΑΕ, θα 

αποβάλλονται από το στάδιο. 

19. Η διοίκηση της ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα δια των εκπροσώπων της, των 

υπαλλήλων της και της αστυνομίας, να απομακρύνει από το στάδιο όποιον δεν 

συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ή αποτελεί πηγή κινδύνου ή ενόχλησης για 

άλλους θεατές. 

20. Η διοίκηση της ΠΑΕ είναι υποχρεωμένη να έχει ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα 

και να έχουν εμφανή διακριτικά για να γίνεται έλεγχος εισερχομένων στο γήπεδο, σε 

συνεργασία με την Αστυνομία και να απαγορεύουν την είσοδο αντικειμένων που 

απαγορεύονται. 



 
 

21. Η διοίκηση της ΠΑΕ είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τα πανό που αναρτούν οι 

φίλαθλοι, ώστε το περιεχόμενό τους να μην είναι υβριστικό, φυλετικό ή προσβλητικό 

για άτομα ή ομάδες ατόμων. 

22. Η ΠΑΕ έχει το δικαίωμα μέσω των διαχειριστών (stewards) ή των εκπροσώπων 

της να μετακινήσει ή να αποσύρει πανό ή σημαίες που παρεμποδίζουν την 

παρακολούθηση του αγώνα από τους υπόλοιπους θεατές. 

23. Γνωστοποιείται στους φιλάθλους ότι, για λόγους ασφαλείας, λειτουργεί κύκλωμα 

παρακολούθησης (κάμερες) για την καταγραφή αυτών που συμβαίνουν στο γήπεδο. 

Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η εσκεμμένη κάλυψη του προσώπου του φιλάθλου 

που αποσκοπεί στην απόκρυψη της ταυτότητας αυτού. 

24. Η ΠΑΕ έχει το δικαίωμα, αν οποιοσδήποτε θεατής επιδείξει ανάρμοστη 

συμπεριφορά, να τον αποβάλλει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που θα 

αποφασίζεται ανάλογα με την πράξη του και να του ακυρώνει το εισιτήριο διαρκείας 

(αν είναι κάτοχος). 

Αν κατά το χρονικό διάστημα αυτό και πριν το πέρας της αποβολής του ο 

συγκεκριμένος θεατής επιχειρήσει να παρακολουθήσει κάποιον αγώνα, το διάστημα 

θα ανανεώνεται και θα διπλασιάζεται. 

 



 
 

   

 

 

 

Συμπεράσματα 
Με βάση τις πληροφορίες που αντλήσαµε, το υλικό που επεξεργαστήκαµε και τις 

έρευνες που κάναµε φτάσαµε σε κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε τη βία στον 

αθλητισµό. Το πιο σηµαντικό στο οποίο καταλήξαµε είναι ότι ο αθλητισµός είναι 

ένας χώρος σεβαστός από όλους, όπου ο καθένας µπορεί να λάβει δράση, χωρίς 

κανένας να µπορεί να του στερήσει το δικαίωµα αυτό. Όλοι µπορούν να 

συµµετάσχουν στον αθλητισµό, χωρίς όµως να φτάνουν σε ακραίες συµπεριφορές, 

εµποδίζοντας έτσι τη σωστή λειτουργία του. Επίσης, συµπεράναµε ότι είναι αναγκαία 

η δραστηριοποίηση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των φορέων του 

αθλητισµού για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της βίας. Επιπλέον, τα ΜΜΕ 

πρέπει να προβάλλουν σωστά πρότυπα και να µην προκαλούν ξεσπάσµατα και 

εντάσεις στην κοινωνία.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας μας, καταλάβαμε ότι η πρόληψη ενός προβλήματος 

είναι πιο σημαντική από την αντιμετώπισή του. Ακόμα, υπάρχουν επαρκή μέτρα 

πρόληψης της βίας, τα οποία αν εφαρμοστούν μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο 

εργαλείο στον αγώνα για την πάταξη αυτής της μάστιγας του σύγχρονου αθλητισμού: 

της βίας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας, συμπεράναμε ότι υπάρχουν πολλοί και 



 
 

αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης της βίας, τους οποίους θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν οι υπεύθυνοι ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα βίας που 

αμαυρώνουν τον αθλητισμό και την ευγενή άμιλλα, ιδανικό που μας παραδόθηκε από 

τους αρχαίους Έλληνες προγόνους μας. 
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