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 Χώρος με ενδιαφέρον από τις εταιρείες ΙΕΠΥΑ (κάθε

αγωνιστική πρέπει να απασχολεί περίπου 1500-2000

φύλακες)

 Χώρος που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό ατόμων

(θεατών) με ετερόκλητα χαρακτηριστικά

 Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας είναι αντικείμενο που

στην Ελλάδα δεν της δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα



Υπάρχει Βία στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

ή με αφορμή αθλητικές αναμετρήσεις;

ΝΑΙ
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Η υπάρχουσα βία έχει ερείσματα ή 

μεταφέρεται από την κοινωνία;

ΝΑΙ



Είναι υποχρέωσή μας (όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων) να συνδράμουν στην 

πρόληψη, περιορισμό και καταστολή της 
εμφανιζόμενης βίας στους αθλητικούς 

χώρους;

ΝΑΙ



Ένας από τους φορείς που εμπλέκονται 

στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε 

αθλητικές αναμετρήσεις (επαγγελματικών 

αθλητικών σωματείων) είναι οι ΙΕΠΥΑ



Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41Δ του Ν. 2725/1999:

«Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη

διάρκεια της οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών συναντήσεων

αθλημάτων, τα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε.

ορίζουν υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων με τον αναπληρωτή του

αρμόδιο για θέματα αντιμετώπισης της βίας με αφορμή αθλητικές

εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιούν στη διοργανώτρια, στη

∆.Ε.Α.Β. και στην αστυνομική αρχή της έδρας τους. Ως

υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων προσλαμβάνεται άτομο με

αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία σε θέματα ασφαλείας. Ο

υπεύθυνος ασφαλείας προΐσταται κατά περίπτωση του γραφείου

ασφαλείας γηπέδων της παραγράφου 10 ή του προσωπικού

ασφαλείας αγώνων της παραγράφου 11.»





Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 38404/18-8-2009 

«Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλειας Αθλητικών 

Εκδηλώσεων»

Ο ελάχιστος αριθμός Ι.Ε.Π.Υ.Α. προσδιορίζεται ανά 

επίπεδο ως ακολούθως : 

 ΣΥΝΗΘΗ:         1 : 200 Θεατές 

 ΑΥΞΗΜΕΝΑ:    1 : 100 Θεατές 

 ΕΝΤΟΝΑ:          1 : 80 Θεατές 



Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ

37914/17-8-2006 στα καθήκοντα του προσωπικού

ΙΕΠΥΑ είναι:

«Η έρευνα των χώρων της αθλητικής εγκατάστασης,

πριν την είσοδο σε αυτή των φιλάθλων, προς

εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων (βεγγαλικά,

καπνογόνα, πυροτεχνήματα κλπ).»







 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 37914/17-8-2006 στα

καθήκοντα του προσωπικού ΙΕΠΥΑ είναι:

«Η αποτροπή εισαγωγής στις αθλητικές εγκαταστάσεις μη επιτρεπομένων

αντικειμένων από τους φιλάθλους.»

 Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 41Δ του Ν. 2725/1999:

«Ο έλεγχος, για λόγους ασφαλείας, των προσερχομένων φιλάθλων στην

αθλητική εγκατάσταση εν όψει αθλητικής εκδήλωσης μπορεί, κατόπιν

συναίνεσης του προσερχόμενου φιλάθλου, να γίνει και με σωματική

έρευνα από μέλος του προσωπικού ασφαλείας του ίδιου φύλου με τον

φίλαθλο. Υποχρεωτικός σωματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την

Ελληνική Αστυνομία, όργανα της οποίας μπορεί να παρίστανται στις θύρες

εισόδου της αθλητικής εγκατάστασης ή να καλούνται ειδικά προς τούτο. Σε

περίπτωση που προσερχόμενος φίλαθλος αρνηθεί το σωματικό έλεγχο, η

αστυνομική αρχή ή το προσωπικό ασφαλείας, εφόσον έχει προηγηθεί

άρνηση ελέγχου του από την αστυνομική αρχή κατά περίπτωση, δικαιούται

να απαγορεύσει την είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση.»









 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 37914/17-8-2006 στα καθήκοντα

του προσωπικού ΙΕΠΥΑ είναι:

«Η μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν φίλαθλοι στους διαδρόμους που βρίσκονται ή

οδηγούν στις κερκίδες της αθλητικής εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας την

απρόσκοπτη είσοδο − έξοδο από τους χώρους αυτούς, αλλά και την άμεση διαφυγή

σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης της εγκατάστασης, λαμβάνοντας προς τούτο

κάθε πρόσφορο μέτρο.»

 Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 41Δ του Ν. 2725/1999:

«Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές.»

 Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 38404/18-8-2009 «Ενιαίος Κανονισμός

Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων»

«1. Με μέριμνα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. διασφαλίζεται ότι όλες οι δημόσιες

δίοδοι, διάδρομοι, σκάλες, πόρτες, θύρες και έξοδοι κινδύνου, είναι ελεύθερες από

εμπόδια που μπορεί να παρεμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση των θεατών. Οι θύρες

εισόδου – εξόδου των αθλητικών εγκαταστάσεων παραμένουν ανοικτές

υποχρεωτικά κατά την διάρκεια του αθλητικού γεγονότος και υπό οποιεσδήποτε

συνθήκες καμία από αυτές τις πόρτες ή θύρες δεν πρέπει να είναι κλειδωμένη.»







 Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 41Δ του Ν. 2725/1999:

«Η τοποθέτηση των θεατών στις εξέδρες των αθλητικών

εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν από την

αρμόδια αστυνομική αρχή και η υποβοήθηση των

αστυνομικών δυνάμεων για το διαχωρισμό των φιλάθλων των

διαγωνιζόμενων ομάδων, καθώς και για την αποτροπή εισόδου

τούτων στον αγωνιστικό χώρο.»

 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 37914/17-8-

2006 στα καθήκοντα του προσωπικού ΙΕΠΥΑ είναι:

«Ο έλεγχος εισόδου και παραμονής των δικαιούμενων ατόμων

στον αγωνιστικό χώρο.»

«Η τοποθέτηση των φιλάθλων στις κερκίδες των αθλητικών

εγκαταστάσεων και η μέριμνα για την αποτροπή εισόδου στον

αγωνιστικό χώρο.»





14-9-2014



Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 41Δ του Ν.

2725/1999:

«Η τοποθέτηση των θεατών στις εξέδρες των αθλητικών

εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν από

την αρμόδια αστυνομική αρχή και η υποβοήθηση των

αστυνομικών δυνάμεων για το διαχωρισμό των φιλάθλων

των διαγωνιζόμενων ομάδων, καθώς και για την

αποτροπή εισόδου τούτων στον αγωνιστικό χώρο.»





 Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 41Δ του Ν. 2725/1999:

«Στα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας

περιλαμβάνεται και το προβλεπόμενο από την παράγραφο

1 του άρθρου 275 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας

δικαίωμα να συλλαμβάνουν τους δράστες πράξεων βίας

στις περιπτώσεις αυτόφωρων αδικημάτων και να τους

παραδίδουν αμέσως στην παριστάμενη Αστυνομική

Αρχή.»



13-11-2015



13-11-2015



«….Θεώρησα ότι είχαν πεθάνει όλοι, γιατί δεν υπήρχε έξοδος κινδύνου για να βγουν. Όλοι 

κάναμε σπασμωδικές κινήσεις γιατί δεν ξέραμε τί να κάνουμε. Δεν ήμασταν 

εκπαιδευμένοι. Χάσαμε χρόνο γιατί δεν ξέραμε τί να κάνουμε….»

Πρόταση κ. Εισαγγελέα: 

«…οι κατηγορούμενοι μπορούσαν να προβλέψουν και να αποτρέψουν το αποτέλεσμα,

αλλά εκείνοι δεν έλαβαν κανένα μέτρο πυροπροστασίας ή εκκένωσης του κτιρίου...»,

«…Είχαν ρητή υποχρέωση να μεριμνήσουν για την πυρασφάλεια αλλά και να έχουν

εκπαιδεύσει το προσωπικό. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας δεν μερίμνησαν ώστε να

καταρτισθεί Μελέτη Πυρoπροστασίας και ούτε πήραν πιστοποιητικό ασφάλειας από την

Π.Υ.».

«…δεν μερίμνησαν για την επιμόρφωση και εκπαίδευση των εργαζομένων…»

«…δεν μερίμνησαν για να υπάρχουν έξοδοι κινδύνου που να οδηγούν σε ασφαλή

υπαίθριο χώρο».

«…δεν μερίμνησαν οι οδοί διαφυγής των εργαζομένων να διατηρούνται ελεύθεροι για

την ασφαλή διαφυγή των εργαζομένων…»

Απόφαση Δικαστηρίου:

Έκρινε ενόχους ΧΩΡΙΣ κανένα ελαφρυντικό 3 άτομα (2 σε κάθειρξη 10 ετών και 1 σε

κάθειρξη 5 ετών)





 Συνεργασία με τους φορείς της πολιτείας

(Αστυνομία ή Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστική,

κλπ)

 Συντονισμός του προσωπικού

 Ενημέρωση του προσωπικού για τις

ιδιαιτερότητες κάθε αναμέτρησης

 Εκπαίδευση του προσωπικού

 Οι λειτουργίες θα πρέπει να είναι στη λογική

ότι πάντα μπορεί να συμβεί το χειρότερο

 Επαγγελματική προσέγγιση και όχι

ερασιτεχνική
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