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ΝΟΜΟΣ 3707/2008
Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας
 Αρθ.1 παραγ. δ΄ :
“προστασία θεαμάτων, εκθέσεων,
συνεδρίων, διαγωνισμών και
αθλητικών εκδηλώσεων”

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αντιθέσεις & ομοιότητες στην
ασφάλεια των μαζικών εκδηλώσεων
 Ν. 2725/1999 αρθ. 41Δ, όπως
προστέθηκε – τροποποιήθηκε με τα
αρθ. 4 του Ν. 3262/2004
 Εντάσσονται στην οργανωτική δομή
της ΠΑΕ
 Καθορισμός καθηκόντων και ρόλου
τους σε κάθε αγώνα από τον
υπεύθυνο ασφαλείας της ομάδας


Βασικές Αρχές
Τήρηση της ευταξίας
 Προώθηση των θεατών στις θέσεις
τους
 Έλεγχος εισιτηρίων στις εισόδους


Εμφάνιση και δραστηριότητα του προσωπικού ασφαλείας

Κ.Υ.Α. 37914 / 17-08-2006

σωματική έρευνα
δυνατότητα σωματικής έρευνας
έχουν μόνο όσοι έχουν την ιδιότητα
του ανακριτικού υπαλλήλου είτε
γενικού είτε ειδικού (βλ. 13/2004 γνμ
ΑΠ).
 Εξαίρεση του κανόνα υπάρχει για
τους υπάλληλους ιδιωτικών
εταιρειών παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) οι οποίοι
εργάζονται :


σωματική έρευνα




Α) Στις θύρες εισόδου των αθλητικών εγκαταστάσεων
(προβλέπεται απο αρθρο 4 του ν. 3708/2008 κ στην
Υπουργική απόφαση 38404/2009 - Ενιαίος Κανονισμός
Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων ) για τους οποιους
αρκεί η άδεια υπάλληλου ΙΕΠΥΑ και
Β) Στα αεροδρόμια της χώρας ( προβλέπεται απο αρ 10
παρ 15 του ν.2801/2001 με τον οποίο αντικαθίσταται η
περ. ζ της παρ 1 του αρ 1 του ν.2518/1997 κ στην
Υπουργική απόφαση ∆15/Α/18070/1501 - Εθνικός
Κανονισµός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας ) για τους
οποίους εκτός απο την άδεια υπαλλήλου ΙΕΠΥΑ
απαιτείται κ δελτίο καταλληλότητας απο την ΥΠΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ:
Ν.3057/2002 –
2725/’99

Ν.3262/04

Ν.3472/06
Απαγόρευση
μετατροπής &
αναστολής
ποινών

Κ.Υ.Α.
37914/06
Προσωπικό
Ασφαλείας

Κ.Υ.Α.
23010/03
Σύνδεσμοι
Φιλάθλων

Κ.Υ.Α.
24232/03

Απαγορεύσεις
εισόδου

Ν.3372/05
Ηλεκτρονική έκδοση
εισιτηρίων
Κ.Υ.Α. 62038/05
Ρυθμίσεις για την
εφαρμογή του
Νόμου

Κ.Υ.Α 24560/03
Εγκατάσταση &
λειτουργία
ηλεκτρονικού
συστήματος
εποπτείας
(κάμερες)

Υπαγωγή προσωπικού ασφαλείας
Εποπτεία και έλεγχος του προσωπικού
ασφαλείας
 Διάθεση – κατανομή του προσωπικού
ασφαλείας
 Αναγκαιότητα προσωπικού ασφαλείας


Δράσεις προσωπικού ασφαλείας
Προσωπικό
ασφαλείας

Όλες οι δραστηριότητες της
υποδοχής, της διοχέτευσης,
της επιτήρησης και της
ευταξίας

Πρόληψη αναταραχών και
διατήρηση ασφαλούς
περιβάλλοντος

Η επιχείρηση που διαθέτει το προσωπικό ασφαλείας:
•Θα συντάξει το διάγραμμα προσωπικού ασφαλείας που θα διαθέσει
•Θα εξετάσει την πρόσληψη-στρατολόγηση του
•Θα προβλέψει ένα σχέδιο για τις πληροφορίες και την κατάρτισηενημέρωση του προσωπικού ασφαλείας επ' ευκαιρία των πιθανών
διαφορετικών γεγονότων

Ανάλυση καθηκόντων τους
Τήρηση της ευταξίας στους χώρους κίνησης
και στις θέσεις των προσερχόμενων στις
εκδηλώσεις
 Επιτήρηση περιμετρικά της εγκατάστασης ή
της εκδήλωσης
 Η απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε
άλλη θέση εντός γηπέδου


Ουσιαστικός ο ρόλος του προσωπικού ασφαλείας...

συμμετέχει ενεργά στην τήρηση της τάξης στις εκδηλώσεις…

Ανάλυση καθηκόντων τους






Έλεγχος ταυτοπροσωπίας εισιτηρίων ή προσκλήσεων
εισερχομένων θεατών
Εξασφάλιση απρόσκοπτης άφιξης – αναχώρησης των
Αποστολών – ακώλυτη πρόσβαση τους προς αγωνιστικό
χώρο – απομάκρυνση πανό – ανακοινώσεων με
υβριστικά ή ρατσιστικά συνθήματα
Μέριμνα για την αποτροπή εισόδου των φιλάθλων στον
αγωνιστικό χώρο
εντοπισμός απαγορευμένων αντικειμένων και αποτροπή
εισόδου τους από φιλάθλους
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Περιλαμβάνει την αθλητική εγκατάσταση και την
περιοχή παραρτημάτων – όπου βρίσκονται οι πύλες
πρόσβασης -

Περιορισμένης πρόσβασης περιοχή.
Βρίσκεται στην εξωτερική περιφραγμένη περιοχή
– «περιοχή υπηρεσιών»

Turnstile gates
Πύλες περιστροφικών θυρών "συνολικού ύψους" που
επιτρέπουν με τον περιστρεφόμενο μηχανισμό μετά
από τον αυτόματο έλεγχο της επικύρωσης εισιτηρίων,
είσοδο ενός ατόμου
1 πύλη ανά 750 θεατές/ώρα
• Δρομολόγηση των προελέγχων για να αποφύγουμε
την πίεση πλήθους κατά τη διάρκεια της φάσης
επικύρωσης εισιτηρίων
•• Έλεγχος
και από το πίσω μέρος της σειράς για
Security check
που δεν
επιτρέπεται η είσοδος.
• πρόσωπα
Ticket validation
control

• Διαφορετικές πύλες εισόδων από εξόδων
• Πρόγραμμα που εγκρίνεται από τη Διοίκηση εκ των
προτέρων

Pre-screening gates

Με βάση το διαθέσιμο χώρο, θα
τοποθετηθεί – έξω από ολόκληρη την
περίμετρο της αθλητικής εγκατάστασης –
μετακινούμενος φράκτης, ακόμα και
προσωρινά, κατά μήκος του οποίου
επαρκείς υπηρεσίες μπορούν να
οργανωθούν για έναν πρώτο έλεγχο της
ισχύος εισιτηρίων καθώς επίσης και για
να διοχετεύουν τους θεατές στη σχετική
πύλη ανά τομέα και πρόσβασης

Παρέμβαση προσωπικού ασφαλείας
Επιβλέπει τους θεατές για εντοπισμό
των ταραξιών ή παράνομων δράσεων
 Υποδεικνύει αυτούς στην αστυνομία
 Συλλαμβάνει τους δράστες
πλημμελήματος ή κακουργήματος,
εντός ορίων αυτοφώρου (παράγρ. 1 του


άρθρου 275 του Κώδικα Ποινικής δικονοµίας)



άμεση διαφυγή σε περίπτωση άμεσου
κινδύνου.

Διαδικασίες
Προστασία Αγωνιστικού Χώρου
 διαφυγή των θεατών σε περίπτωση
άμεσου κινδύνου
 Προκλητική Συμπεριφορά και Ρατσισμός
 Σύστημα Κλειστού Τηλεοπτικού
Κυκλώματος


Καθορισμός Όρων ...

Καθορίζονται κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις για την
απρόσκοπτη λειτουργία του σταδίου…

Γνώση καθηκόντων και ενημέρωση


τακτικά επιμορφωτικά σεμινάρια
– σεμινάρια σχετικά με τις νέες εξελίξεις και ενδεχόμενες
τροποποιήσεις



Συμμετέχουν πριν από κάθε αγώνα σε συνοπτική
ενημέρωση
–



παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες υπό το πρίσμα
της ιδιομορφίας κάθε αγώνα

φορούν στολή με ανάλογη ένδειξη
– Κατά την άσκηση των καθηκόντων του φορούν
φθορίζουσα στολή με ανάλογη ένδειξη ώστε να
ευδιάκριτοι και από τους απλούς θεατές
– Α.Ν. 1342/1938 περί κρατικών σημαιών και στολών των
ενόπλων δυνάμεων και ιδιωτικών οργανώσεων

Γνώση καθηκόντων και ενημέρωση







σαφή γνώση των συγκεκριμένων, κάθε φορά,
καθηκόντων που έχουν να εκτελέσουν
Κατανοούν τις γενικές ευθύνες σχετικά με την
υγεία και ασφάλεια όλων των θεατών
Ελέγχουν εισιτήριο και ταυτοπροσωπία των
θεατών
Αναγνωρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στο
πλήθος
παρατηρούν και εντοπίζουν τυχόν ταραξίες
Ανταποκρίνονται άμεσα σε περίπτωση ανάγκης

Γνώση καθηκόντων και ενημέρωση






Αναλαμβάνοντας καθήκοντα εντός του σταδίου και πριν
εισέλθουν οι θεατές:
Σύντομη ενημέρωση σχετικά με το συγκεκριμένο αγώνα και
τα καθήκοντα τους
Εξακριβώνουν ότι όλοι οι έξοδοι κίνδυνου είναι διαθέσιμοι
στους θεατές και δεν υπάρχουν εμπόδια
Ελέγχουν προσεκτικά την περιοχή ευθύνης τους για
απαγορευμένα αντικείμενα
Εξακριβώνουν τη λειτουργία του φωτισμού έκτακτης
ανάγκης και το πλησιέστερο σημείο πυροσβεστήρα
τηλεφώνου και πρώτων βοηθειών

Γνώση καθηκόντων και ενημέρωση
μεριμνούμε ώστε
 Οι φίλαθλοι να προσεγγίζουν από διαφορετικές
πλευρές το γήπεδο κατά την άφιξη τους
 Να εισέρχονται από διαφορετικές πύλες και να
μην αναμιγνύονται εντός του γηπέδου
 Να μην είμαστε προκλητικοί
 Ο έλεγχος να είναι μεν αυστηρός αλλά προς
όλους χωρίς αφορμές για διακρίσεις
 Ο διαχωρισμός μεταξύ τους εντός του γηπέδου,
μπορεί να είναι τεχνητός ή φυσικός,

Γνώση καθηκόντων και ενημέρωση –
δημιουργία έντασης
Εφαρμόζουμε τη διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική
των 3D
 DIALOGUE
 DESCALATION
 DYNAMIC INTERVENTION
Τι κάνουμε
 Εφαρμογή της αρχής των 3D
 -DIALOQUE – DESCALATION
Τι δεν κάνουμε
 -DYNAMIC INTERVENTION

Διαχείριση έντασης – κλιμάκωση
κρίσης
αποδοτική παρέμβαση μας:
 να έχει αμεσότητα
 Να είναι «στοχευόμενη»
Στόχος μας:
 αποφυγή δημιουργίας όχλου που θα
υποστηρίζει την αναταραχή
 συνέχιση του αγώνα με «αυτορύθμιση» &
αποκλιμάκωση ιδίως προς όφελος της
ομάδας ή της εκδήλωσης

Διαχείριση έντασης – κλιμάκωση
κρίσης
άμεση κλιμάκωση έντασης:
 απομακρύνουμε-απομονώνουμε
τους ταραξίες- δύστροπους οπαδούς
 αναγγέλλουμε συνεχώς ότι οι
καταστάσεις αυτές είναι τελικά σε
βάρος της ομάδας ή της εκδήλωσης
 ανακοίνωση από τα μεγάφωνα
παραγόντων ομάδας ή διοργανωτών

Διαχείριση έντασης – κλιμάκωση
κρίσης
Η ένταση συνεχίζεται (!) - βέβαιος κίνδυνος
συμπλοκών:
 η αστυνομία θα πρέπει να επέμβει άμεσα
 δεν παρεμβαίνουμε στην επέμβαση της
αστυνομίας
 θέσεις «κάλυψης» που εκ των πρότερων
θα έχουμε καθορίσει
 Αυτοπροστασία μας και διευκόλυνση της
αστυνομικής επέμβασης








Διαχείριση έντασης – κλιμάκωση
κρίσης
περιπτώσεις που οπαδοί
επιχειρήσουν να εισέλθουν
στον αγωνιστικό χώρο
Στόχος η «αυτορύθμιση»
μεταξύ οπαδών
Γνώση εκ των προτέρων
της θέσης μας και των
ενδεδειγμένων ενεργειών
μας σε κάθε περίπτωση
Σημαντικό να γνωρίζουμε τι
κάνουμε και που πάμε σε
κατάσταση κρίσης

Αυτοαξιολόγηση – έρευνα - προτάσεις
Ανάλυση, έρευνα και πρόταση των
στρατηγικών για να εξαλειφθεί η βία στις
αθλητικές εκδηλώσεις

ο έλεγχος κρίσιμων καταστάσεων που
διαχειριστήκαν στις αθλητικές εκδηλώσεις

σύγκριση με τις στρατηγικές που
υιοθετηθήκαν σε άλλες χώρες,

αποφάσεις και συστάσεις να λυθούν οι
κρίσιμες καταστάσεις


Συμπεριφορά - εμφάνιση
κώδικας συμπεριφοράς του προσωπικού
ασφαλείας
 Ευπρεπώς ενδεδυμένοι και καθαροί
 ευγενικοί και να βοηθούν όλους τους θεατές
 Δεν πρέπει να τρώνε να πίνουν και να
καπνίζουν
 Δεν πρέπει να δείχνουν εχθρότητα σε οπαδό να
χρησιμοποιούν προσβλητική συμπεριφορά να
υποστηρίζουν εμφανώς κάποια ομάδα ή να
επευφημούν επιτυχίες κάποιας ομάδας και να
φέρουν διακριτικά ομάδας


Εμφάνιση προσωπικού ασφαλείας


•Κομψή-επιβλητική εμφάνιση

Εξοπλισμός:
 •Προστατευτικό σακάκι
 •Ραδιοεπικοινωνίες

Πόσοι ????
Ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας κάθε αγώνα
είναι και η διαβάθμιση της ανάπτυξης των
αστυνομικών μέτρων σε συνήθη, αυξημένα και
έντονα.
Ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
προσδιορίζεται ανά επίπεδο ως ακολούθως :

ΣΥΝΗΘΗ: 1 : 200 Θεατές
 ΑΥΞΗΜΕΝΑ: 1 : 100 Θεατές
 ΕΝΤΟΝΑ: 1 : 80 Θεατές


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Resolution n. 13858/01 (Enfopol 128) of 26.11.01 of the European Union Counncil and
recommendation of the Council of Europe n. 1/99

Θεωρία
(minimum 6 hours):
• Μέτρα οργάνωσης
και ασφάλειας
• Βασική νομοθεσία
• Ψυχολογία πλήθους
• Τεχνικές
παρατήρησης
• Τεχνικές ελέγχου
πρόσβασης
• Αντιμετώπιση
συγκρούσεων

Πρακτική
(minimum duration 6 hours in

collaboration with Police Forces, Fire Brigades and
Health Service):

• Διαδικασίες πρώτων βοηθειών
και εκκένωσης από το στάδιο
• Γνώση της ομάδας, των
εσωτερικών κανονισμών και των
επικίνδυνων οπαδών
• Συνεργασία με τις αστυνομικές
δυνάμεις, την πυροσβεστική και
την υγειονομική υπηρεσία
• Παροχή απαραίτητων
πληροφοριών για τις
συμπεριφορές οπαδών άλλων
ομάδων

Στάδιο
Το στάδιο – έδρα της
ομάδας, συνιστάται να
παρέχει υποστήριξη και
βοήθεια στο προσωπικό
ιδιωτικής ασφάλειας,
για την εκπαίδευση τους.
Η ομοσπονδία θα
εξασφαλίζει το
συντονισμό των
πρακτικών πτυχών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Stewarding and Safety Management
Colloseum seminar στη Ρώμη στις αρχές Οκτωβρίου2007 σχετικά με το
ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας γηπέδων (stewards) στο οποίο συμμετείχε
εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Tα συμπεράσματα καθώς και οι παρουσιάσεις των συμμετεχόντων υπάρχουν
στον ιστότοπο:

http://www.osservatoriosport.interno.it/seminar_presentation/index.html

Διαχείριση ασφάλειας
μαζικών εκδηλώσεων
ευχαριστώ για την προσοχή σας!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΛΟΓΟΣ
dimitrisl.lg2@gmail.com

