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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 4171, 11.7.2008

Ν. 48(Ι)/2008

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008
-----------------------ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
Άρθρο
1.

Συνοπτικός τίτλος.
ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.

Ερµηνεία.
ΜΕΡΟΣ II - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
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37.

Προκαθορισµένη ώρα εισόδου θεατών ή φιλάθλων.
Πιστοποιητικό ασφάλειας.
4 του 132(Ι) του 2014. Σύσταση της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων.
4 του 132(Ι) του 2014. Αρµοδιότητες και καθήκοντα της Αρχής.
Αποµάκρυνση οικοδοµικών ή άλλων άχρηστων υλικών.
Έλεγχος για ύποπτα αντικείµενα ή επικίνδυνους µηχανισµούς.
Προστασία του αγωνιστικού χώρου.
Προστασία των παικτών ή αθλητών, διαιτητών και συνοδών τους.
Παροχή διευκολύνσεων στον Αρχηγό Αστυνοµίας.
Τοποθέτηση προστατευτικού πλέγµατος.
∆ιαχωρισµός υποστηρικτών των διαγωνιζοµένων.
Επαρκή σηµεία εξόδου.
Σηµάνσεις κερκίδων και εξόδων.
6 του 132(Ι) του 2014. Κερκίδες για καθήµενους φιλάθλους.
∆ηµιουργία χώρων ιατρείου και ελέγχου ντόπινγκ.
Μέτρα υγιεινής και ειδικές διευκολύνσεις.
Πληροφορίες προς τον Αρχηγό Αστυνοµίας και συνεργασία εµπλεκόµενων φορέων.
Επιθεώρηση.
Υπηρεσίες ασφάλειας και επιτηρητές.
Παροχή πληροφοριών στον Αρχηγό Αστυνοµίας.
Έλεγχος κινήσεων των θεατών.
Σύστηµα οπτικοακουστικής ειδοποίησης.
Τηλεοπτικό σύστηµα κλειστού κυκλώµατος παρακολούθησης.
Ιατρική και πυροσβεστική επάρκεια.
Απαγόρευση πώλησης συγκεκριµένων ειδών.
Σωµατικός έλεγχος των θεατών ή των φιλάθλων.
Κατάσχεση και φύλαξη επικίνδυνων αντικειµένων.
Έλεγχος του κοινού κατά την προσέλευσή του.
Απαγόρευση εισόδου.
Προσωπικό καθοδήγησης.
Συνοδεία παικτών ή αθλητών και συνοδών αυτών και διαιτητών ή ελλανοδικών.
Επιτήρηση οπαδών ή υποστηρικτών.
Σηµεία επικοινωνίας για ανεύρεση παιδιών ή ανηλίκων και απολεσθέντων αντικειµένων.
Επαφή µε αρµόδιους φορείς κ.λπ.
Αριθµός εισιτηρίων που εκδίδονται.
∆ιανοµή εισιτηρίων.
Σήµανση εισιτηρίων.
Έλεγχος εισιτηρίων.
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Έλεγχος εισιτηρίων στον αθλητικό χώρο.
Εξάντληση εισιτηρίων.
10 του 132(Ι) του 2014. Μητρώο κατόχων κάρτας φιλάθλου.
10 του 132(Ι) του 2014. Κάρτα φιλάθλου.
Ασφαλιστική κάλυψη.
Ενηµέρωση του κοινού.
Ψυχαγωγικά προγράµµατα κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης.
∆ιορισµός υπευθύνου ασφάλειας.
3 του 213(Ι) του 2012. Υπεύθυνος σωµατείου.
3 του 213(Ι) του 2012. Προσόντα υπεύθυνου σωµατείου.
3 του 213(Ι) του 2012. Αρµοδιότητες υπεύθυνου σωµατείου.
Καθορισµός αξιωµατικών και αντιπροσώπων επικοινωνίας.
Έκθεση υπευθύνου ασφάλειας.
Αστυνόµευση αγώνα ή εκδήλωσης.
4 του 213(Ι) του 2012. Σύσκεψη για τη λήψη µέτρων και την ασφαλή διεξαγωγή αγώνα.
Οµάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων.

47Α

11 του 132(Ι) του 2014. Προληπτικά µέτρα και µέτρα παρέµβασης.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

48.
49.
50.
51.
52.

Εγχειρίδιο διεθνούς αστυνοµικής συνεργασίας κατά της βίας στα γήπεδα.
Ίδρυση Αρχείου και Γραφείου.
Αρχείο.
Γραφείο.
∆ιαγραφή πληροφοριών.
ΜΕΡΟΣ IV - ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

53.
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58.
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
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Απαγόρευση µεταφοράς επιθετικού όπλου.
Παράνοµη είσοδος σε αγωνιστικό ή αθλητικό χώρο.
14 του 132(Ι) του 2014. Μετακίνηση χωρίς άδεια.
Μέθη και επήρεια ουσιών εξάρτησης.
Παρακώλυση οµαλής διεξαγωγής αγώνα.
Χρησιµοποίηση επικίνδυνων αντικειµένων.
16 του 132(Ι) του 2014. Ρίψη επικίνδυνων αντικειµένων.
Εξύβριση.
17 του 132(Ι) του 2014. Απόκρυψη προσώπου.
Συµπλοκή και επίθεση.
Ορισµοί παράνοµης συνάθροισης και οχλαγωγίας εντός των εγκαταστάσεων του αθλητικού
χώρου.
Ποινή συµµετοχής σε παράνοµη συνάθροιση.
Ποινή συµµετοχής σε οχλαγωγία.
Προκήρυξη για διάλυση οχλαγωγίας.
Οχλαγωγία µετά την προκήρυξη.
Ματαίωση ή παρακώλυση προκήρυξης.
Καταστροφή ή κατεδάφιση εγκαταστάσεων αθλητικού χώρου.
Πρόκληση βλάβης ή ζηµιάς σε εγκαταστάσεις αθλητικού χώρου.
Ματαίωση αγώνα ή εκδήλωσης.
Προκήρυξη αποκλεισµού ή απαγόρευσης εισόδου σε αγώνα ή εκδήλωση.
Μη συµµόρφωση µε προκήρυξη αποκλεισµού ή απαγόρευσης εισόδου.
Παράνοµες δηλώσεις αθλητικών παραγόντων.
Απαγόρευση χρήσης ρατσιστικών ή υβριστικών συνθηµάτων ή συµβόλων.
Ποινή αποκλεισµού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους.
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24 του 132(Ι) του 2014. ∆ιάταγµα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο κατά τη διάρκεια
συγκεκριµένου αγώνα.
24 του 132(Ι) του 2014. Ταχεία εκδίκαση.
24 του 132(Ι) του 2014. Απαγόρευση εισόδου σε αθλητικό χώρο.
24 του 132(Ι) του 2014. Απαγόρευση οργανωµένης µετακίνησης οπαδών.
ΜΕΡΟΣ V - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

74.
75.
76.
77.

Έκδοση Κανονισµών.
Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου.
Κατάργηση και επιφύλαξη.
25 του 132(Ι) του 2014. Μεταβατικές διατάξεις.
Παράρτηµα.
Ν. 48(Ι)/2008

Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόµος του 2008
εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο
52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 48(Ι) του 2008
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
97(Ι) του 2011
119(Ι) του 2012
213(Ι) του 2012
132(Ι) του 2014.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας
στους Αθλητικούς Χώρους Νόµοι του 2008 έως 2014.

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερµηνεία.

2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια“αγώνας” σηµαίνει αθλητικό αγώνα που διεξάγεται σύµφωνα µε τους κανόνες της οικείας
εθνικής ή διεθνούς οµοσπονδίας και περιλαµβάνει αθλητικό αγώνα που διεξάγεται στα
πλαίσια πρωταθλήµατος ή πρωταθλήµατος κυπέλλου και αθλητικές συναντήσεις·
“αγωνιστικός χώρος” σηµαίνει το χώρο όπου µε βάση τους κανονισµούς παιδιάς του
αντίστοιχου αθλήµατος διεξάγεται ο αγώνας και περιλαµβάνει το χώρο που έχει ειδικά
περιφραχθεί προς το σκοπό αυτό·
“αθλητικός παράγοντας” σηµαίνει πρόσωπο το οποίο εκ των πραγµάτων:
(α)

κατέχει οργανωτική, διοικητική, διευθυντική, τεχνική ή άλλη παρόµοιας
φύσεως θέση σε οποιοδήποτε σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο· ή

(β)

κατέχει µεταξύ των φιλάθλων οποιουδήποτε σωµατείου, αθλητικής εταιρείας ή
συλλόγου τέτοια θέση·

“αθλητικός χώρος” σηµαίνει οποιοδήποτε περιφραγµένο χώρο στον οποίο διεξάγονται
αγώνες ή εκδηλώσεις, όπως κλειστά και ανοικτά στάδια, γήπεδα, αθλητικά κέντρα,
αθλητικές πισίνες, και περιλαµβάνει τον αγωνιστικό χώρο, τις κερκίδες, τους διαδρόµους,
τα εστιατόρια, τα κυλικεία ή άλλους χώρους που περιβάλλουν τον αγωνιστικό χώρο και
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περιλαµβάνονται στον περιφραγµένο χώρο·
“αµέσως γειτνιάζουσα περιοχή” σηµαίνει την περιοχή που περιβάλλει τις εγκαταστάσεις
αθλητικού χώρου και εκτείνεται περιµετρικά σε απόσταση πεντακοσίων µέτρων από τον
περιφραγµένο αθλητικό χώρο·
“Αρχείο” σηµαίνει το προβλεπόµενο στην παράγραφο (α) του άρθρου 49 Αρχείο
Αντιµετώπισης της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους·
2 του 132(Ι) του
2014.

«Αρχή» σηµαίνει την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων που εγκαθιδρύεται σύµφωνα µε τις
πρόνοιες του άρθρου 4Α·
“Αρχηγός Αστυνοµίας” περιλαµβάνει
εξουσιοδοτείται από αυτόν·

και

αξιωµατικό

της

αστυνοµίας

που

“Γραφείο” σηµαίνει το προβλεπόµενο στην παράγραφο (β) του άρθρου 49 Εθνικό
Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου·
“διαχειριστής” σηµαίνει το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη της
διαχείρισης του αθλητικού χώρου, ανεξάρτητα αν αυτό είναι ο ιδιοκτήτης του αθλητικού
χώρου, και περιλαµβάνει και τις διαχειριστικές επιτροπές που συγκροτούνται για
σκοπούς διαχείρισης αθλητικού χώρου·
“διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης” σηµαίνει ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα ή της
εκδήλωσης, η οποία αρχίζει µε το άνοιγµα των εισόδων για την είσοδο των θεατών ή των
φιλάθλων ή οποιουδήποτε αθλητή ή παράγοντα στον αθλητικό χώρο, συνεχίζει µε την
έναρξη και τη λήξη ή την αναβολή ή τη διακοπή του αγώνα ή της εκδήλωσης και
τελειώνει µε την έξοδο του τελευταίου θεατή ή φιλάθλου από τον αθλητικό χώροֹ
“διοργανωτής αγώνα ή εκδήλωσης” σηµαίνει το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο που
οργανώνει εν όλω ή εν µέρει έναν εθνικό ή διεθνή αγώνα ή εκδήλωση ή αναθέτει, µε δική
του πρωτοβουλία ή µε πρωτοβουλία τρίτων, την οργάνωσή του σε τρίτους·
“εγκαταστάσεις αθλητικού χώρου” περιλαµβάνουν, εκτός από τον αθλητικό χώρο, τους
χώρους στάθµευσης και κάθε άλλη υποδοµή η λειτουργία της οποίας συνδέεται µε τη
χρήση του αθλητικού χώρου·
“εκδήλωση” σηµαίνει οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση η οποία διοργανώνεται σε
αθλητικό χώρο από οµοσπονδία, σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο·
2 του 132(Ι) του
2014.

«εκδότης» σηµαίνει τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού ή οποιαδήποτε οµοσπονδία,
σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας ή που λαµβάνει µέρος σε
αγώνα ή εκδήλωση που έχει διεθνή διάσταση και εκδίδει κάρτες φιλάθλου δυνάµει του
άρθρου 39Α·
“επικίνδυνο αντικείµενο” σηµαίνει οποιοδήποτε αντικείµενο µπορεί να χρησιµοποιηθεί
µε τέτοιο τρόπο, ώστε η θραύση, η ρίψη, η χρήση ή ο χειρισµός του να ενδέχεται να
προκαλέσει σωµατική βλάβη ή υλική ζηµιά και περιλαµβάνεται στον κατάλογο που
αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 26·
“επικίνδυνος οπαδός” σηµαίνει το πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν βάσιµες πληροφορίες
ή εύλογη υποψία ότι ενδέχεται να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη ή την
ασφάλεια σε αθλητικούς χώρους·
“επιτηρητής” σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 18·

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 4 of 38

48(I)/2008

2 του 132(Ι) του
2014.
2 του 132(Ι) του
2014.

«κάρτα φιλάθλου» σηµαίνει την κάρτα που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 39Α·
«κεντρικό µητρώο» σηµαίνει το µητρώο που τηρείται από τον Κυπριακό Οργανισµό
Αθλητισµού δυνάµει του άρθρου 39Α·
“κράτος µέλος” σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2 του 132(Ι) του
2014.

«µητρώο» σηµαίνει µητρώο που τηρείται από εκδότη, άλλο από τον Κυπριακό
Οργανισµό Αθλητισµού, δυνάµει του άρθρου 39Α·
“οµοσπονδία” περιλαµβάνει οποιαδήποτε αθλητική οµοσπονδία συστάθηκε νόµιµα και
λειτουργεί στη ∆ηµοκρατία µε σκοπό την προαγωγή του αθλητισµού της οποίας τα
συστατικά µέλη είναι σωµατεία ή άλλα νοµικά πρόσωπα που νόµιµα συστάθηκαν και
λειτουργούν στη ∆ηµοκρατία·
“πρωτάθληµα” σηµαίνει τη διεξαγωγή σειράς αγώνων·
“πρώτη κατηγορία” σηµαίνει την ανώτατη κατηγορία πρωταθλήµατος στην οποία
κατατάσσονται αθλητικές οµάδες σωµατείων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων µε βάση
το καταστατικό ή τους κανονισµούς της οικείας αθλητικής οµοσπονδίας ή οργανισµού·
“ρατσιστικό σύνθηµα ή ρατσιστική δήλωση ή οµιλία” περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων,
οτιδήποτε συνιστά δυσµενή διάκριση ή προσβολή εις βάρος οποιουδήποτε ατόµου ή
ατόµων ένεκα της κοινότητας, της φυλής, του χρώµατος, της θρησκείας, της γλώσσας,
του φύλου, της ηλικίας, των πολιτικών πεποιθήσεων και της εθνικής του καταγωγής·

2 του 132(Ι) του
2014.

«στέρηση φιλάθλου ιδιότητας» σηµαίνει την κατάσταση στην οποία περιέρχεται
πρόσωπο κατά τη διάρκεια ισχύος της επιβολής οποιοσδήποτε απαγόρευσης εισόδου σε
αθλητικό χώρο, προκήρυξης, συµπερίληψης του στον κατάλογο επικίνδυνων οπαδών,
καταδίκης για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος νόµου ή επιβολής οποιουδήποτε άλλου
µέτρου απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο·
“συνοδός παικτών ή αθλητών” σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο συνοδεύει τους παίκτες ή
τους αθλητές για παροχή οποιασδήποτε µορφής αρωγής σε αυτούς, όπως προπονητής,
ιατρός, φυσιοθεραπευτής, φροντιστής, αχθοφόρος ή αθλητικός παράγοντας·
“υπεύθυνος ασφάλειας” σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο που διορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 43 και περιλαµβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται από
αυτό·

2 του 213(Ι) του
2012.

«υπεύθυνος σωµατείου» σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο που διορίζεται από σωµατείο,
αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας ή που λαµβάνει µέρος σε αγώνα ή
εκδήλωση που έχει διεθνή διάσταση ως υπεύθυνος ασφάλειας αυτού δυνάµει του άρθρου
43Α.
ΜΕΡΟΣ II - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Προκαθορισµένη
ώρα εισόδου θεατών
ή φιλάθλων.

3. (1) Ενόψει της διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο διαχειριστής, σε
συνεννόηση µε το διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης και τον υπεύθυνο ασφάλειας,
προκαθορίζει την ώρα κατά την οποία θα επιτραπεί η είσοδος των θεατών ή φιλάθλων
στον αθλητικό χώρο.
(2) Ενόψει της διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος
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ασφάλειας δεν επιτρέπει πριν από την προκαθορισµένη ώρα την είσοδο θεατών ή
φιλάθλων στον αθλητικό χώρο.
Πιστοποιητικό
ασφάλειας.
3(α) του 132(Ι) του
2014.

2(α) του 97(Ι) του
2011.

3(β) του 132(Ι) του
2014.

4. (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, για σκοπούς έκδοσης του πιστοποιητικού
ασφάλειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4Β, υποβάλλει στην Αρχή όλα τα
αναγκαία στοιχεία και πιστοποιητικά από τις αρµόδιες αρχές, που ισχύουν για περίοδο
ενός (1) έτους και βεβαιώνουν τα ακόλουθα:
(α)

Την καταλληλότητα της υποδοµής και των εγκαταστάσεων του αθλητικού
χώρουֹ

(β)

τη χωρητικότητα των κερκίδων σε αριθµό θέσεων για τους θεατές ή
φιλάθλουςֹ

(γ)

το εύρος, το είδος, την κατασκευή και την καταλληλότητα πρόσθετων
καθισµάτων, τηλεσκοπικών εξεδρών ή άνοιγµα ορόφωνֹ

(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 επιτηρούνταιֹ

(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 την 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
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παραδίδουν στον Αρχηγό Αστυνοµίας πιστοποιητικό ασφάλειας στο οποίο βεβαιώνουν
τα ακόλουθα:

2(β) του 97(Ι) του
2011.

3(γ) του 132(Ι) του
2014.

(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 χώρουֹ

(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 χώροֹ

(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 επιτηρητέςֹ

(δ)

παρέχονται µέτρα προστασίας όλων των παικτών ή των αθλητών και των
συνοδών αυτών, των διαιτητών ή των ελλανοδικώνֹ

(ε)

παρέχονται στον Αρχηγό Αστυνοµίας όλες οι αναγκαίες διευκολύνσειςֹ

(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 συλλόγωνֹ

(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 φιλάθλων.

(3) Η Αρχή και ο Αρχηγός Αστυνοµίας, ο καθένας στη σφαίρα των δικών του
αρµοδιοτήτων, ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων και πιστοποιητικών που είναι
αναγκαία για την έκδοση 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.

4 του 132(Ι) του 2014.
Σύσταση της Αρχής
Αδειοδότησης
Σταδίων.

4Α.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο διορίζει για περίοδο τριών (3) ετών, Αρχή
Αδειοδότησης Σταδίων αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη, εκ των οποίων το ένα (1)
τουλάχιστον διορίζεται µετά από διαβούλευση µε το Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο
Κύπρου και το ένα (1) τουλάχιστον διορίζεται µετά από διαβούλευση µε τον Κυπριακό
Οργανισµό Αθλητισµού, µε αρµοδιότητες και καθήκοντα όπως αυτά καθορίζονται στο
άρθρο 4Β.
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(2) Ένα από τα µέλη της Αρχής διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο ως Πρόεδρος
αυτής.
(3) Κανένα µέλος της Αρχής δεν δύναται να παυθεί πριν τη λήξη της χρονικής περιόδου
για την οποία έχει διοριστεί, παρά µόνο ύστερα από απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου και µόνο για οποιοδήποτε από τους πιο κάτω λόγους:
(α) Λόγω πνευµατικής ή σωµατικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης
ασθένειας που καθιστά το µέλος της Αρχής ανίκανο να εκπληρώσει επαρκώς τα
καθήκοντά του για µακρά χρονική περίοδο ή για το υπόλοιπο της θητείας του·
(β) λόγω συστηµατικής απουσίας ή αµέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του·
(γ) λόγω απώλειας της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλµατος ή παύσης του από µέλος του
Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου, στις περιπτώσεις που αυτό εφαρµόζεται.
(4) Ο Πρόεδρος ή µέλος της Αρχής παύει να είναι µέλος αυτής αν παυθεί όπως
προβλέπεται στο εδάφιο (3) ή αν υποβάλει γραπτώς προς το Υπουργικό Συµβούλιο την
παραίτησή του:
Νοείται ότι η παραίτηση του Προέδρου ή µέλους της Αρχής δεν υπόκειται σε ανάκληση
και επενεργεί αµέσως, χωρίς να απαιτείται αποδοχή της από το Υπουργικό Συµβούλιο.
(5) Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του Προέδρου ή µέλους της Αρχής, το Υπουργικό
Συµβούλιο προβαίνει άµεσα σε διορισµό άλλου προσώπου για την εναποµείνασα θητεία
του παυθέντος ή παραιτηθέντος Προέδρου ή µέλους, ανάλογα µε την περίπτωση.
4 του 132(Ι) του 2014. 4Β.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4, η Αρχή έχει καθήκον
Αρµοδιότητες και και εξουσία να αδειοδοτεί τη λειτουργία αθλητικών χώρων και να εκδίδει µέχρι την 30η
καθήκοντα της Αρχής. Ιουνίου κάθε έτους τα πιστοποιητικά ασφάλειας για τους χώρους αυτούς, τα οποία ισχύουν

για περίοδο ενός (1) έτους.
(2) Ειδικότερα η Αρχή δύναται να ασκεί τις πιο κάτω αρµοδιότητες και καθήκοντα:
(α) Να παραχωρεί άδεια λειτουργίας αθλητικού χώρου, µε ή χωρίς όρους, αφού
προηγουµένως προβεί στους αναγκαίους ελέγχους των εγκαταστάσεων του εν λόγω χώρου
και βεβαιωθεί ότι αυτές έχουν ανεγερθεί σύµφωνα µε τις σχετικές άδειες και τις τεχνικές
προδιαγραφές που καθορίζονται από τον υπογράφοντα µελετητή και εγκρίνονται από τις
αρµόδιες αρχές της ∆ηµοκρατίας·
(β) να ανακαλεί ή να αναστέλλει άδεια λειτουργίας αθλητικού χώρου, όταν διαπιστώνει ότι
δεν ικανοποιήθηκαν συγκεκριµένοι όροι της εν λόγω άδειας ή ότι έχουν διαφοροποιηθεί οι
τεχνικές προδιαγραφές ή τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4·
(γ) να προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους και να ζητά διευκρινίσεις ή περαιτέρω
στοιχεία από τις αρµόδιες αρχές της ∆ηµοκρατίας σε σχέση µε οποιαδήποτε έγγραφα ή
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από αυτές και έχουν υποβληθεί στην Αρχή από ιδιοκτήτη
ή διαχειριστή αθλητικού χώρου για σκοπούς έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού
ασφάλειας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4·
(δ) να προβαίνει σε συστάσεις και/ή υποδείξεις προς τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές
αθλητικών χώρων, αναφορικά µε τα τεχνικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν µε σκοπό τη
βελτίωση των εγκαταστάσεων των εν λόγω χώρων·
(ε) να καθορίζει πρόγραµµα ελέγχου κάθε αθλητικού χώρου και χρονολογικό πρόγραµµα
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εφαρµογής των συστηµάτων που ορίζονται στο άρθρο 22, του συστήµατος ελέγχου των
εισιτηρίων και των τεχνικών υποδείξεων της·
(στ) να εισέρχεται οποτεδήποτε σε αθλητικό χώρο, να ζητεί και να λαµβάνει οποιαδήποτε
στοιχεία ή έγγραφα που είναι αναγκαία, για σκοπούς διεκπεραίωσης του έργου της·
(ζ) να εγκρίνει τον καθορισµό κερκίδων αθλητικού χώρου για καθήµενους φιλάθλους ή για
καθήµενους και ιστάµενους φιλάθλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και
να προβαίνει στις απαραίτητες τεχνικές υποδείξεις για σκοπούς βελτίωσης των
εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου και της ασφάλειας των φιλάθλων·
(η) να προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας των
συστηµάτων κλειστού κυκλώµατος παρακολούθησης, ταυτοποίησης φιλάθλων, αρίθµησης
των θέσεων, οπτικοακουστικής ειδοποίησης ή ακουστικής πληροφόρησης των φιλάθλων ή
των θεατών, έκδοσης της κάρτας φιλάθλου, ελέγχου των εισόδων σε αθλητικούς χώρους
καθώς επίσης και οποιουδήποτε άλλου συστήµατος που κρίνεται από την ίδια αναγκαίο
για την ασφάλεια ή την ταυτοποίηση των φιλάθλων ή των θεατών και να υποβάλλει
υποδείξεις για την καταλληλότητα και βελτίωση των συστηµάτων αυτών·
(θ) να καθορίζει τον αριθµό των θέσεων σε κάθε κερκίδα·
(ι) να συµβουλεύει κάθε αρµόδια αρχή, ιδιοκτήτη ή διαχειριστή αθλητικού χώρου
αναφορικά µε την ασφάλεια των φιλάθλων και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων
των αθλητικών χώρων·
(ια) να εκδίδει, σε συνεργασία µε τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού και την οικεία
οµοσπονδία, οδηγίες και κανόνες που θα ρυθµίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των
αθλητικών χώρων· και
(ιβ) να ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα η οποία είναι αναγκαία για τον αποτελεσµατικότερο
έλεγχο των εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων.
(3) Κάθε απόφαση της Αρχής κοινοποιείται στον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού και
στην οικεία οµοσπονδία.
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·
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(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 ελλανοδίκεςֹ 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.

Παροχή
διευκολύνσεων στον
Αρχηγό Αστυνοµίας.
3 του 97(Ι) του 2011.

Τοποθέτηση
προστατευτικού
πλέγµατος.

9. Κατά 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 παρέχει στον Αρχηγό Αστυνοµίας όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις εντός
του αθλητικού χώρου, περιλαµβανοµένων, όπου είναι δυνατό, σηµείων ελέγχου του
αθλητικού χώρου, γραφείου και στην περίπτωση αθλητικών χώρων στους οποίους
υπάρχει εγκατεστηµένο τηλεοπτικό σύστηµα κλειστού κυκλώµατος παρακολούθησης οι
διευκολύνσεις περιλαµβάνουν κέντρο επιχειρήσεων σε σηµείο όπου να υπάρχει καλή
θέαση όλου του αθλητικού χώρου.
10. 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.

∆ιαχωρισµός
υποστηρικτών των
διαγωνιζοµένων.

11. Κατά 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 την οικεία αθλητική οµοσπονδία, οργανισµό ή φορέα
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και σύµφωνα µε τις οδηγίες του υπευθύνου ασφάλειας και του Αρχηγού Αστυνοµίας,
διαχωρίζει, όπου είναι αναγκαίο, τους οπαδούς ή τους υποστηρικτές των διαγωνιζόµενων
σωµατείων, οµάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων:
Νοείται ότι, αν χρησιµοποιηθούν διαχωριστικά κιγκλιδώµατα για το διαχωρισµό των
οπαδών ή υποστηρικτών των διαγωνιζόµενων σωµατείων, οµάδων, αθλητικών εταιρειών
ή συλλόγων, αυτά πληρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας και η διάταξή τους είναι
τέτοια, ώστε να µην εµποδίζουν τις εξόδους του αθλητικού χώρου.
Επαρκή σηµεία
εξόδου.

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

Σηµάνσεις κερκίδων
και εξόδων.

13.—(1) 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.

5 του 132(Ι) του
2014.

(2) Ο ιδιοκτήτης κάθε αθλητικού χώρου ο οποίος χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή
αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαµβάνει µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος
πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, φροντίζει για την κατάλληλη αρίθµηση
και σήµανση των θέσεων των κερκίδων του αθλητικού χώρου και µεριµνά για την
εφαρµογή κατάλληλου συστήµατος ταξιθέτησης των φιλάθλων στον αθλητικό χώρο.

6 του 132(Ι) του
2014.
Κερκίδες για
καθήµενους
φιλάθλους.

13Α.-(1) Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου, ο οποίος χρησιµοποιείται
για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαµβάνει µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία
ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, καθορίζει, µετά από έγκριση
της Αρχής, κερκίδες του αθλητικού χώρου για καθήµενους φιλάθλους.
(2) Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου, ο οποίος χρησιµοποιείται για
τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαµβάνει µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή
σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, δύναται να καθορίσει, µετά
από έγκριση της Αρχής, µέρος των κερκίδων για καθήµενους φιλάθλους ως
οικογενειακές κερκίδες.

∆ηµιουργία χώρων
ιατρείου και ελέγχου
ντόπινγκ.

Μέτρα υγιεινής και
ειδικές
διευκολύνσεις.

14. Ο ιδιοκτήτης κάθε αθλητικού χώρου ο οποίος χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή
αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαµβάνει µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος
πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση δηµιουργεί ξεχωριστούς χώρους ιατρείου
και ελέγχου ντόπινγκ, ώστε να παρέχονται αποτελεσµατικά υπηρεσίες τόσο στους
παίκτες ή στους αθλητές όσο και στους θεατές ή στους φιλάθλους.
15. Ο ιδιοκτήτης κάθε αθλητικού χώρου βελτιώνει κατά το δυνατό:

(α) τους χώρους των θεατών ή των φιλάθλων δηµιουργώντας µικρά τµήµατα,
οικογενειακά θεωρεία και άνετα καθίσµατα·
(β) τους χώρους υγιεινής και αναψυχής φροντίζοντας για τη συνεχή καθαριότητα και
σωστή λειτουργία τους·
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(γ) τους χώρους για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δηµιουργώντας ειδικούς χώρους εστίασης
και υγιεινής µε όλες τις απαιτούµενες διευκολύνσεις·

75(Ι) του 2002
40(Ι) του 2003
37(Ι) του 2004.

(δ) τον καλό εξαερισµό στις περιπτώσεις κλειστών χώρων, περιλαµβανοµένου του
ελέγχου της ηχοµόνωσης, της υγρασίας και της θερµοκρασίας και, τηρουµένων των
προνοιών του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσµατος) Νόµου, του
ελέγχου του καπνίσµατος.

Πληροφορίες προς
τον Αρχηγό
Αστυνοµίας και
συνεργασία
εµπλεκόµενων
φορέων.

16. Τουλάχιστο δύο ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή
εκδήλωσης, για να καταστεί δυνατή η εκτίµηση του βαθµού κινδύνου που ενυπάρχει στο
συγκεκριµένο αγώνα ή εκδήλωση, ο διοργανωτής του αγώνα ή της εκδήλωσης ή ο
αντιπρόσωπός του ή η οικεία οµοσπονδία παρέχει στον Αρχηγό Αστυνοµίας όλες τις
πληροφορίες που θα ζητηθούν σχετικά µε τον αγώνα ή την εκδήλωση,
περιλαµβανοµένων των ονοµάτων των σωµατείων, των οµάδων, των αθλητικών
εταιρειών ή των συλλόγων και των διαιτητών, καθώς και της ηµεροµηνίας, της ώρας και
του τόπου του αγώνα ή της εκδήλωσης, της προκαθορισµένης ώρας κατά την οποία θα
επιτραπεί η είσοδος των θεατών ή των φιλάθλων στον αθλητικό χώρο και των περιοχών,
των χωριών, των πόλεων, των επαρχιών ή των χώρων διακίνησης των θεατών ή των
φιλάθλων.

Επιθεώρηση.

17. 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, ο υπεύθυνος ασφάλειας και ο διοργανωτής του αγώνα ή της εκδήλωσης
µαζί µε τον Αρχηγό Αστυνοµίας επιθεωρούν τα µέτρα ασφάλειας του αθλητικού χώρου:
Νοείται ότι ο διαχειριστής, ο υπεύθυνος ασφάλειας και ο διοργανωτής του αγώνα ή της
εκδήλωσης συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του Αρχηγού Αστυνοµίας.

Υπηρεσίες
ασφάλειας και
επιτηρητές.

18. (1) Για την παροχή επαρκών υπηρεσιών ασφάλειας αθλητικού χώρου και για την
ασφαλή διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης προσλαµβάνονται επιτηρητές των οποίων η
διαδικασία πρόσληψης, τα καθήκοντα, οι εξουσίες και οι υποχρεώσεις καθορίζονται µε
Κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση τον παρόντα Νόµο:
Νοείται ότι, µέχρι την έκδοση των Κανονισµών, τα προβλεπόµενα στον παρόντα Νόµο
καθήκοντα και υποχρεώσεις των επιτηρητών δύναται να ασκούνται από την αστυνοµία.
(2) Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος
ασφάλειας, σε συνεννόηση µε τον Αρχηγό Αστυνοµίας, βεβαιώνεται ότι:
(α)

έχουν γίνει οι διευθετήσεις για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών
ασφάλειας· και

(β)

οι επιτηρητές ασκούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (1), φέρουν διακριτική στολή, βρίσκονται στην
προκαθορισµένη και κατάλληλη θέση που τους έχει υποδειχθεί µέσα και έξω
από τον αθλητικό χώρο και είναι κατάλληλα και επαρκώς ενήµεροι και
εκπαιδευµένοι για τα καθήκοντά τους.

(3) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν παρέχονται αποτελεσµατικές υπηρεσίες
ασφάλειας, ο διαιτητής, σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο ασφάλειας, δύναται να µη
διεξαγάγει τον αγώνα ή την εκδήλωση:
Νοείται ότι, κατά την αξιολόγηση των µέτρων ασφάλειας, ο διαιτητής λαµβάνει σοβαρά
υπόψη τις απόψεις της αστυνοµίας.
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Παροχή
πληροφοριών στον
Αρχηγό Αστυνοµίας.

19. (1) Κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας, αν αυτό
χρειαστεί, παρέχει αµέσως τις πληροφορίες που κατέχει στον Αρχηγό Αστυνοµίας, ώστε
ο τελευταίος να µπορέσει να δράσει άµεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
(2) Αν ο υπεύθυνος ασφάλειας παραλείψει να συµµορφωθεί προς την υποχρέωση που
προβλέπεται στο εδάφιο (1), είναι ένοχος πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης
του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ.

Έλεγχος κινήσεων
των θεατών.

20. Κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας ελέγχει τους θεατές
µέσα στον αθλητικό χώρο µέσω της παρουσίας επαρκούς αριθµού επιτηρητών.

Σύστηµα
οπτικοακουστικής
ειδοποίησης.

21. Ο διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου ο οποίος χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή
αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαµβάνει µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος
πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση µεριµνά για την εγκατάσταση και τη
λειτουργία κεντρικού συστήµατος οπτικοακουστικής ειδοποίησης ή ακουστικού
συστήµατος πληροφόρησης των θεατών ή των φιλάθλων του αθλητικού χώρου, σε
κατανοητή σε αυτούς γλώσσα, από τον Αρχηγό Αστυνοµίας και τον υπεύθυνο
ασφάλειας:

4 του 97(Ι) του 2011.

Νοείται ότι, σε περίπτωση αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαµβάνει µέρος αλλοδαπό
σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος, η οπτικοακουστική ειδοποίηση ή η
πληροφόρηση γίνεται σε γλώσσα κατανοητή στους οπαδούς ή στους υποστηρικτές του
αλλοδαπού σωµατείου ή στην επίσηµη γλώσσα της χώρας προέλευσης αυτού.
Τηλεοπτικό σύστηµα
κλειστού
κυκλώµατος
παρακολούθησης.
5(α) του 97(Ι) του
2011.

Κεφ. 155.
93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9 του 1992
10(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54(Ι) του 1998
96(Ι) του 1998
14(Ι) του 2001
185(Ι) του 2003
219(Ι) του 2004
57(Ι) του 2007.

22. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) ο διαχειριστής κάθε αθλητικού
χώρου ο οποίος χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαµβάνει
µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή
διάσταση:

(α)

εγκαθιστά σε ασφαλές µέρος στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένα
πρόσωπα τηλεοπτικό σύστηµα κλειστού κυκλώµατος παρακολούθησης του
αθλητικού χώρου, το οποίο καταγράφει καθ’ όλη τη διάρκεια αγώνα ή εκδήλωσης
και έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής, σε κατάλληλο προς το σκοπό αυτό µέσο,
οπτικοακουστικών παραστάσεων ή εικόνων στις οποίες φαίνονται οι ενέργειες ή η
συµπεριφορά οποιουδήποτε προσώπου διαπράττει αδίκηµα κατά παράβαση των
διατάξεων του παρόντος Νόµου·

(β)

διατηρεί σε κατάλληλο µέσο ανεξίτηλη την πρωτότυπη καταγραφή των
οπτικοακουστικών παραστάσεων ή των εικόνων κάθε αγώνα ή εκδήλωσης για
τουλάχιστο δεκαπέντε µέρες µετά την καταγραφή και, αν τούτο του ζητηθεί,
τηρουµένων των προνοιών του άρθρου 6 του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου,
το παραδίδει στον Αρχηγό Αστυνοµίας ή εκπρόσωπό του·
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(γ)

τοποθετεί σε περίοπτα σηµεία του αθλητικού χώρου ευανάγνωστες και ευκρινείς
προειδοποιητικές πινακίδες ή µε άλλο κατάλληλο τρόπο προειδοποιεί το κοινό ότι
ο αθλητικός χώρος ελέγχεται από τηλεοπτικό σύστηµα κλειστού κυκλώµατος
παρακολούθησης·

7(α) του 132(Ι) του
2014.

(δ)

διατηρεί κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστηµα ταυτοποίησης των προσώπων που
εµφαίνονται στις παραστάσεις ή εικόνες που καταγράφονται στο τηλεοπτικό
σύστηµα κλειστού κυκλώµατος παρακολούθησης, µέσω του κεντρικού µητρώου·
και

7(α) του 132(Ι) του
2014.

(ε)

επιτρέπει την επεξεργασία των οπτικοακουστικών παραστάσεων ή εικόνων που
καταγράφονται από το τηλεοπτικό σύστηµα κλειστού κυκλώµατος
παρακολούθησης, για σκοπούς ταυτοποίησης των προσώπων που εµφαίνονται σ’
αυτές και τα οποία δυνατόν να συµβάλουν στη διερεύνηση οποιουδήποτε
αδικήµατος.

7(β) του 132(Ι) του
2014.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείψει να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) είναι ένοχο
πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή
και στις δύο αυτές ποινές.

5(β) του 97(Ι) του
2011.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου στην έννοια του όρου «αθλητικός χώρος»
περιλαµβάνεται µόνο(α) κλειστό στάδιο ή γήπεδο ή άλλο κλειστό αθλητικό κέντρο το οποίο είναι
χωρητικότητας άνω των δύο χιλιάδων (2.000) θέσεων και το οποίο χρησιµοποιείται για
τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης, ή
(β) ανοικτό στάδιο ή γήπεδο το οποίο χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού
αγώνα ή εκδήλωσης,
όπου λαµβάνει µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που
έχει διεθνή διάσταση.

Ιατρική και
πυροσβεστική
επάρκεια.

23. (1) Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής µεριµνά, ώστε σε κάθε αγώνα ή εκδήλωση να
παρέχονται κατάλληλες και επαρκείς υπηρεσίες ιατρικής βοήθειας, πρώτων βοηθειών και
πυροπροστασίας.
(2) Ο διοργανωτής κάθε αγώνα ή εκδήλωσης βεβαιώνεται ότι δε διεξάγεται ο αγώνας ή η
εκδήλωση χωρίς την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στο εδάφιο (1).

Απαγόρευση
πώλησης
συγκεκριµένων
ειδών.

24. (1) Κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης σε αθλητικό χώρο, ανεξάρτητα από τις
διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, ο διαχειριστής απαγορεύει την πώληση, εκτός από
τους ελεγχόµενους και αδειούχους χώρους:
(α)

οινοπνευµατωδών ποτών·

(β)

οποιωνδήποτε αντικειµένων τα οποία µπορεί να καταστούν επικίνδυνα είτε λόγω
της συσκευασίας τους, όπως ηδύποτα ή φαγητά σε γυάλινα, πήλινα, τενεκεδένια,
αλουµινένια ή άλλα σκληρά δοχεία, είτε λόγω της φύσης τους, όπως αναµνηστικά
ποτήρια ή αναπτήρες.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει ή επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να παραβιάζει τις
διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του,
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υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ, τα δε αντικείµενα
που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) κατάσχονται.
Σωµατικός έλεγχος
των θεατών ή των
φιλάθλων.

25. Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας, σε
συνεργασία µε την αστυνοµία, ελέγχει αποτελεσµατικά όλους τους θεατές ή τους
φιλάθλους κατά την είσοδό τους στον αθλητικό χώρο και, όπου είναι αναγκαίο, ο έλεγχος
αυτός περιλαµβάνει σωµατική έρευνα και ανίχνευση µετάλλων:
Νοείται ότι, όπου κατά την κρίση του είναι αναγκαίο, τόσο πριν όσο και κατά τη
διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας ελέγχει
αποτελεσµατικά όλα τα διαπιστευµένα πρόσωπα κατά την είσοδό τους στον αθλητικό
χώρο.

Κατάσχεση και
φύλαξη
επικίνδυνων
αντικειµένων.

26. (1) Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης:

(α)

ο υπεύθυνος ασφάλειας κατάσχει οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείµενο φέρουν οι
θεατές ή οι φίλαθλοι ή, όπου κατά την κρίση του είναι αναγκαίο, τα
διαπιστευµένα πρόσωπα κατά την είσοδό τους στον αθλητικό χώρο·

(β)

ο υπεύθυνος ασφάλειας φυλάττει σε κατάλληλο, ασφαλή χώρο τα κατασχεθέντα
επικίνδυνα αντικείµενα, ώστε αυτά να µπορεί να επιστραφούν, αν ζητηθούν,
στους κατόχους τους κατά την έξοδό τους από τον αθλητικό χώρο:

Νοείται ότι κατασχεθέντα επικίνδυνα αντικείµενα η µεταφορά των οποίων αποτελεί
αδίκηµα δεν επιστρέφονται, αλλά παραδίδονται άµεσα στον Αρχηγό Αστυνοµίας για
διευκόλυνση τυχόν ανακρίσεων τις οποίες διενεργεί στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του:
Νοείται περαιτέρω ότι κανένα δικαστικό µέτρο αστικής ή ποινικής φύσης δε λαµβάνεται
εναντίον του υπευθύνου ασφάλειας ή του επιτηρητή, επειδή αρνήθηκε µε καλή πίστη την
επιστροφή επικίνδυνου αντικειµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής·
(γ)

ο διαχειριστής καθορίζει σηµείο επιστροφής των κατασχεθέντων επικίνδυνων
αντικειµένων εντός του αθλητικού χώρου.

(2) Κάθε έτος ο Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού ετοιµάζει κατάλογο επικίνδυνων
αντικειµένων, τον οποίο δηµοσιεύει στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Ο υπεύθυνος
ασφάλειας βεβαιώνεται ότι ο κατάλογος αυτός είναι αναρτηµένος κατά τη διεξαγωγή
αγώνα ή εκδήλωσης σε όλες τις εισόδους του αθλητικού χώρου.
(3) Οποιοσδήποτε θεατής ή φίλαθλος φέρει ή µεταφέρει στον αθλητικό χώρο οποιοδήποτε
αντικείµενο το οποίο περιλαµβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) είναι
ένοχος πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή
που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ.
Έλεγχος του κοινού
κατά την
προσέλευσή του.

27. Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας
λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ασφαλή και ελεγχόµενη προσέλευση του κοινού
τόσο στα εκδοτήρια εισιτηρίων όσο και στις εισόδους.

Απαγόρευση
εισόδου.

28. (1) Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας
απαγορεύει την είσοδο στον αθλητικό χώρο σε θεατές ή σε φιλάθλους ή, σε περίπτωση που
αυτοί βρίσκονται µέσα στον αθλητικό χώρο, τους αποµακρύνει εκτός αυτού, ανεξάρτητα
αν αυτοί κατέχουν έγκυρο εισιτήριο εισόδου ή, σε περίπτωση διαπιστευµένων προσώπων,
ανεξάρτητα αν αυτά φέρουν κάρτα διαπίστευσης, που:
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8 του 132(Ι) του
2014.

(α)

φέρουν ή µεταφέρουν παράνοµα αντικείµενα, όπως βόµβες ή εκρηκτικούς
µηχανισµούς, καπνογόνα, βεγγαλικά, πυροτεχνήµατα, φωτοβολίδες, παράνοµα
µαχαίρια ή επιθετικά όπλα και ναρκωτικά·

(β)

φέρουν ή µεταφέρουν:
(i)

οινοπνευµατώδη ποτάֹ

(ii)

πανό, αφίσα, πλακάτ ή άλλο παρόµοιο µέσο στο οποίο αναγράφονται
ρατσιστικά ή υβριστικά συνθήµατα ή άλλα προκλητικά συνθήµατα τα
οποία ενδέχεται να προκαλέσουν βίαֹ

(iii)

σκύρα, κεραµίδια, χαλίκια, πέτρες, ξύλα, σίδερα, καρφιά ή άλλα παρόµοια
επικίνδυνα αντικείµεναֹ

(iv)

εύφλεκτα υλικά ή µέσα ανάφλεξης υλικών, όπως πετρελαιοειδή ή άλλες
εύφλεκτες οργανικές ή άλλες ουσίες, γκαζάκια, αναπτήρες ή µέσα
ανάµµατος φωτιάςֹ

(v)

µαχαίρια, ψαλίδια, κόπτες ή άλλα κοφτερά αντικείµενα ή όπλαֹ και

(vi)

επικίνδυνα αντικείµενα τα οποία δηµοσιεύτηκαν και δηµοσιοποιήθηκαν
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 26·

(γ)

είναι πρόσωπα στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε αγώνα ή εκδήλωση ή σε
αθλητικό χώρο·

(δ)

έκδηλα βρίσκονται σε κατάσταση µέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
διεγερτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών:

Νοείται ότι κανένα δικαστικό µέτρο αστικής ή ποινικής φύσης δε λαµβάνεται εναντίον του
υπευθύνου ασφάλειας ή του επιτηρητή, του διαχειριστή ή του διοργανωτή του αγώνα ή της
εκδήλωσης, επειδή ο υπεύθυνος ασφάλειας ή ο επιτηρητής απαγόρευσε καλόπιστα την
είσοδο θεατή ή φιλάθλου ή διαπιστευµένου προσώπου στον αθλητικό χώρο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εδαφίου αυτού.
(2) (α) Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, ο υπεύθυνος ασφάλειας
απαγορεύει την είσοδο στον αθλητικό χώρο ή, αν βρίσκεται µέσα στον αθλητικό χώρο,
αποµακρύνει εκτός του αθλητικού χώρου οποιοδήποτε πρόσωπο δεν κατέχει εισιτήριο
εισόδου ή κάρτα διαπίστευσης·
(β) η κάρτα διαπίστευσης επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο και διακίνηση στον αθλητικό
χώρο ή µέρος αυτού και δεν απαιτεί την ταυτόχρονη κατοχή εισιτηρίου εισόδου. Στην
κάρτα διαπίστευσης αναγράφονται καθαρά το ονοµατεπώνυµο, η ιδιότητα υπό την οποία
κατέχεται, η ηµεροµηνία της ισχύος της, ο αθλητικός χώρος για τον οποίο ισχύει και οι
χώροι αυτού στους οποίους ο κάτοχος δικαιούται πρόσβαση, ο αύξων αριθµός, ο αριθµός
πολιτικής ή ευρωπαϊκής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή κάρτας αλλοδαπού, φέρει δε τη
φωτογραφία του κατόχου και τυπώνεται, κατά τρόπο ώστε να µην καθίσταται δυνατή η
πλαστογράφησή της·
(γ) διαπίστευση αποκτούν όλοι οι εργαζόµενοι στον αθλητικό χώρο, εθελοντές, διαιτητές ή
ελλανοδίκες, παίκτες ή αθλητές και συνοδοί αυτών, δηµοσιογράφοι, λειτουργοί ελέγχου
ντόπινγκ, αστυνοµικοί, πυροσβέστες, τραυµατιοφορείς, οδηγοί ασθενοφόρων και
νοσοκόµοι οι οποίοι έχουν αποταθεί στον υπεύθυνο ασφάλειας και ο οποίος ενέκρινε τη
διαπίστευσή τους·
Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 16 of 38

48(I)/2008

(δ) η οικεία οµοσπονδία, σε συνεννόηση µε τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού, εκδίδει
επαρχιακές ή παγκύπριες κάρτες διαπίστευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
(β) του παρόντος εδαφίου·
(ε) η άρνηση έγκρισης διαπίστευσης από τον υπεύθυνο ασφάλειας αιτιολογείται και
υπόκειται σε αναθεώρηση από το διαχειριστή:
Νοείται ότι δε χρειάζονται διαπίστευση και δε φέρουν κάρτα διαπίστευσης ένστολοι
αστυνοµικοί ή πυροσβέστες εν ώρα υπηρεσίας.
(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του εδαφίου (1)
είναι ένοχο πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ.
(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο, µε σκοπό την καταδολίευση, πλαστογραφήσει κάρτα
διαπίστευσης σε αθλητικό χώρο είναι ένοχο πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης
του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.
Προσωπικό
καθοδήγησης.

29. (1) Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, για την ασφαλή και
την οµαλή διακίνηση του κοινού, ο Αρχηγός Αστυνοµίας, όπου κατά την κρίση του είναι
αναγκαίο, δίδει οδηγίες για την παρουσία αστυνοµικών, εκδίδει οδηγίες για τη διακίνηση
του κοινού και καθορίζει τις διαδροµές και τους χώρους στάθµευσης για τους οπαδούς ή
τους υποστηρικτές, τους παίκτες και τους συνοδούς παικτών των διαγωνιζόµενων
σωµατείων, οµάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων, καθώς και των διαιτητών ή
ελλανοδικών, µε σκοπό την εποπτεία και τη διεύθυνση της κίνησης στη διαδροµή ή στο
χώρο στάθµευσης.
(2) Την ηµέρα της διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης ο Αρχηγός
Αστυνοµίας βεβαιώνεται ότι τηρούνται πιστά οι οδηγίες που έχει δώσει, σύµφωνα µε το
εδάφιο (1).

Συνοδεία παικτών ή
αθλητών και
συνοδών αυτών και
διαιτητών ή
ελλανοδικών.

30. (1) 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 Αρχηγός Αστυνοµίας, όπου κατά την κρίση του είναι αναγκαίο, δίδει οδηγίες
για την παρουσία αστυνοµικών ως προς τη συνοδεία και την παροχή επαρκούς προστασίας
στους παίκτες ή στους αθλητές ή στους συνοδούς αυτών και στους διαιτητές ή στους
ελλανοδίκες κατά τη µετάβασή τους προς ή από τον αθλητικό χώρο.
(2) Την ηµέρα της διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαµβάνει
µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή
διάσταση ο Αρχηγός Αστυνοµίας βεβαιώνεται ότι τηρούνται πιστά οι οδηγίες που έχει
δώσει σύµφωνα µε το εδάφιο (1).
(3) Τόσο πριν όσο και κατά την ηµέρα της διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή
εκδήλωσης όπου λαµβάνει µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης
κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, ο διαχειριστής, ο υπεύθυνος ασφάλειας και ο
διοργανωτής του αγώνα ή της εκδήλωσης διευκολύνουν το έργο του Αρχηγού Αστυνοµίας
όσον αφορά στην παρουσία αστυνοµικών για τη συνοδεία και την παροχή επαρκούς
προστασίας στους παίκτες ή στους αθλητές ή στους συνοδούς αυτών και στους διαιτητές ή
στους ελλανοδίκες κατά τη µετάβασή τους προς ή από τον αθλητικό χώρο µε την παροχή
και την ανταλλαγή πληροφοριών για τις κινήσεις των οπαδών ή των υποστηρικτών των
διαγωνιζόµενων σωµατείων, οµάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων ή οποιωνδήποτε
άλλων συναφών πληροφοριών ή διευκολύνσεων ζητήσει.
(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο σκόπιµα παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις ή τα

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 17 of 38

48(I)/2008

καθήκοντα που προβλέπονται στο εδάφιο (3) είναι ένοχο πληµµελήµατος και, σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις
χιλιάδες ευρώ.
Επιτήρηση οπαδών
ή υποστηρικτών.

31. 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.

Σηµεία
επικοινωνίας για
ανεύρεση παιδιών ή
ανηλίκων και
απολεσθέντων
αντικειµένων.

32. Κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης σε αθλητικό χώρο ο
διαχειριστής και ο υπεύθυνος ασφάλειας καθορίζουν και σηµατοδοτούν κατάλληλα το
σηµείο επικοινωνίας για ανεύρεση παιδιών ή ανηλίκων και απολεσθέντων αντικειµένων.

Επαφή µε
αρµόδιους φορείς
κ.λπ.

33. Ενόψει της διεξαγωγής αγώνα ή εκδήλωσης, για σκοπούς ενηµέρωσης σχετικά µε τα
µέτρα διακίνησης, όπως µονοδροµήσεις, διαθέσιµους χώρους στάθµευσης ή άλλα µέτρα
που θα ληφθούν ή λαµβάνονται για αγώνες ή εκδηλώσεις, ο Αρχηγός Αστυνοµίας έρχεται
σε επαφή µε κατοίκους της πόλης, της κοινότητας ή του χωριού όπου διεξάγεται ο αγώνας
ή η εκδήλωση, µε τους αρµόδιους φορείς, τις οµοσπονδίες, τους οργανισµούς, τις αρχές, τα
τµήµατα, τις διευθύνσεις ή τις υπηρεσίες, αλλά και µε τους οπαδούς ή τους υποστηρικτές
του σωµατείου, της αθλητικής εταιρείας ή του συλλόγου και το διοργανωτή του αγώνα ή
της εκδήλωσης.

Αριθµός εισιτηρίων
που εκδίδονται.

34. (1) Πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης:
(α) ο αριθµός των εισιτηρίων τα οποία θα εκδοθούν συµφωνείται αφενός µεταξύ του
διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης, του σωµατείου ή του συλλόγου, της οικείας
αθλητικής οµοσπονδίας ή οργανισµού ή φορέα και αφετέρου του διαχειριστή και του
υπευθύνου ασφάλειας του αθλητικού χώρου στον οποίο θα διεξαχθεί ο αγώνας ή η
εκδήλωση και του Αρχηγού Αστυνοµίας·
(β) κατά τον καθορισµό του αριθµού των εισιτηρίων λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων:
(i) η χωρητικότητα του αθλητικού χώρουֹ
(ii) η ασφάλεια που θα υπάρχει µέσα και έξω από τον αθλητικό χώροֹ
(iii) ο διαχωρισµός των σωµατείων, των οµάδων, των αθλητικών εταιρειών ή των
συλλόγωνֹ
(iv) ο τρόπος διανοµής των εισιτηρίωνֹ
(v) η σήµανση που θα χρησιµοποιηθεί στα εισιτήριαֹ
(vi) το σύστηµα ελέγχου που θα χρησιµοποιηθεί στα δωρεάν εισιτήρια ή στα εισιτήρια µε
µειωµένη τιµήֹ
(vii) ο µέγιστος αριθµός εισιτηρίων που ένα άτοµο θα µπορεί να αγοράσει και ο αριθµός
που θα διατεθεί στους οπαδούς ή στους υποστηρικτές των διαγωνιζόµενων σωµατείων,
οµάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγωνֹ
(viii) ο τρόπος ελέγχου των εισιτηρίων που θα εφαρµοστεί κατά την είσοδο των φιλάθλων
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στον αθλητικό χώρο.
(2) Πρόσωπο το οποίο εκδίδει περισσότερα εισιτήρια από αυτά που συµφωνήθηκαν
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) είναι ένοχο πληµµελήµατος
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή
σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.
∆ιανοµή
εισιτηρίων.

35. (1) Πριν από την ηµέρα διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης τα
εισιτήρια διανέµονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προκαλείται ταραχή.
(2) Η οικεία οµοσπονδία, σε συνεννόηση µε τον Αρχηγό Αστυνοµίας και µε τον υπεύθυνο
ασφάλειας, δύναται να µειώσει τον αριθµό των εισιτηρίων προς πώληση για συγκεκριµένο
αγώνα ή εκδήλωση, αν κριθεί αναγκαίο για σκοπούς εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας
και ελέγχου των εισερχοµένων στον αθλητικό χώρο.
(3) Σε περίπτωση µείωσης του αριθµού των εισιτηρίων προς πώληση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (2), ο υπεύθυνος ασφάλειας εκδίδει ανακοίνωση στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης και ειδοποιεί γραπτώς το διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης, ο οποίος
λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να συµµορφωθεί µε την απόφαση αυτή.
(4) Την ηµέρα της διεξαγωγής και κατά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή
εκδήλωσης η οικεία οµοσπονδία, σε συνεννόηση µε τον Αρχηγό Αστυνοµίας, δύναται να
µην επιτρέψει για λόγους ασφάλειας την πώληση εισιτηρίων στον αθλητικό χώρο.
(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο πωλεί εισιτήρια παρά την απαγόρευση του εδαφίου (4) είναι
ένοχο πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή
και στις δύο αυτές ποινές.

9 του 132(Ι) του
2014.

(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο πωλεί ή διαθέτει ή µεταπωλεί εισιτήριο εντός του αθλητικού
χώρου ή στην αµέσως γειτνιάζουσα περιοχή χωρίς την άδεια του υπεύθυνου ασφάλειας
του αθλητικού χώρου, ή πωλεί ή διαθέτει ή µεταπωλεί εισιτήριο χωρίς τη γραπτή
εξουσιοδότηση του διοργανωτή του αγώνα ή της εκδήλωσης, είναι ένοχο πληµµελήµατος
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα
δύο (2) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή
και στις δύο αυτές ποινές.

Σήµανση
εισιτηρίων.

36. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 35, η εκτύπωση και η σήµανση των
εισιτηρίων αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαµβάνει µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή
σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, γίνεται κατά τρόπο, ώστε:

Έλεγχος
εισιτηρίων.

(α)

να µην είναι δυνατή η πλαστογράφησή τους·

(β)

να υπάρχει αρίθµηση και χρωµατισµός και να αναγράφονται η ηµεροµηνία
έκδοσης, η τιµή πώλησης, ο χρόνος ή η διάρκεια ισχύος και η θέση ή το τµήµα στο
οποίο θα καθίσει ο θεατής ή ο φίλαθλος.

37. (1) Ενόψει της διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, τηρουµένων των
προνοιών του άρθρου 35, η οικεία αθλητική οµοσπονδία ή οργανισµός ή φορέας, µαζί µε
τα ενδιαφερόµενα σωµατεία, οµάδες, αθλητικές εταιρείες ή συλλόγους:
(α)

χρησιµοποιούν σύστηµα ελέγχου της έκδοσης, της διανοµής και της διάθεσης των
εισιτηρίων·

(β)

ελέγχουν αυστηρά πόσα και πού χορηγούνται δωρεάν εισιτήρια ή εισιτήρια µε
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µειωµένη τιµή και, όπου είναι δυνατό, προβαίνουν σε µηχανογραφικό έλεγχο·
(γ)

προκαθορίζουν ποια άτοµα ή οµάδες ατόµων δικαιούνται δωρεάν εισιτήρια ή
εισιτήρια µε µειωµένη τιµή και δε χορηγούν σε αυτά τα άτοµα οτιδήποτε άλλο το
οποίο επιτρέπει από µόνο του την είσοδό τους στον αθλητικό χώρο·

(δ)

συνοδεύουν πάντα µε έγκυρο δωρεάν εισιτήριο προσκλήσεις για τον αγώνα ή την
εκδήλωση.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο πλαστογραφήσει εισιτήριο εισόδου σε αγώνα ή εκδήλωση µε
σκοπό την καταδολίευση είναι ένοχο πληµµελήµατος, και σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.
Έλεγχος εισιτηρίων
στον αθλητικό
χώρο.

38. (1) Για την απλούστευση και την αποτελεσµατικότητα του ελέγχου των εισιτηρίων
κατά τη διάρκεια αγώνα ή εκδήλωσης σε αθλητικό χώρο:
(α)

όλοι οι θεατές ή οι φίλαθλοι θα πρέπει να προχωρούν αµέσως στις θέσεις ή στο
τµήµα τους υπό την εποπτεία του υπευθύνου ασφάλειας και επαρκούς αριθµού
επιτηρητών·

(β)

δεν επιτρέπεται σε κανένα θεατή ή φίλαθλο να αλλάξει θέση ή τµήµα, εκτός
κατόπιν άδειας του υπευθύνου ασφάλειας ή του επιτηρητή.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του εδαφίου (1),
υποχρεούται, µετά από υπόδειξη του υπευθύνου ασφάλειας, να αποχωρήσει από αυτόν και,
σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του, η αστυνοµία έχει καθήκον να το οδηγήσει έξω από
τον αθλητικό χώρο.
Εξάντληση
εισιτηρίων.

10 του 132(Ι) του
2014.
Μητρώο κατόχων
κάρτας φιλάθλου.

39. Αν πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης εξαντληθούν
οποιαδήποτε εισιτήρια, είτε αυτά είναι δωρεάν εισιτήρια είτε είναι κανονικής ή µειωµένης
τιµής, ο διοργανωτής του αγώνα ή της εκδήλωσης πληροφορεί το κοινό για το γεγονός
αυτό µε έκδοση ανακοίνωσης στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
39Α.-(1) Ο Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού ορίζεται ως υπεύθυνη αρχή για τη
δηµιουργία, τη φύλαξη και τη διαχείριση του κεντρικού µητρώου κατόχων κάρτας φιλάθλου
και δύναται να ορίσει την Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου ως υπεύθυνη αρχή για την
ενηµέρωση του κεντρικού µητρώου, στο οποίο καταχωρούνται το όνοµα, η διεύθυνση, ο
αριθµός του δελτίου ταυτότητας και η φωτογραφία κάθε προσώπου για το οποίο έχει
εκδοθεί κάρτα φιλάθλου.
(2) Ο Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού ή, σε περίπτωση που οριστεί ως υπεύθυνη αρχή
δυνάµει των προνοιών του εδαφίου (1), η Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου, δύναται να
ασκεί τις πιο κάτω αρµοδιότητες και καθήκοντα:
(α) Να εκδίδει κάρτα φιλάθλου και να διατηρεί κατάλληλο και ασφαλές σύστηµα έκδοσης
κάρτας φιλάθλου·
(β) να συστήνει και λειτουργεί κεντρικό µητρώο κατόχων κάρτας φιλάθλου και να
επεξεργάζεται τα δεδοµένα που καταχωρούνται σε αυτό·
(γ) να εκδίδει τις αναγκαίες οδηγίες που ρυθµίζουν τους κανόνες ασφάλειας και πρόσβασης
στο κεντρικό µητρώο, διαχείρισης και επεξεργασίας του µητρώου από τον εκδότη της
κάρτας φιλάθλου.
(3) Ο εκδότης τηρεί, επεξεργάζεται και χρησιµοποιεί το κεντρικό µητρώο και το µητρώο,
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ανάλογα µε την περίπτωση, µε βάση τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων

138(Ι) του 2001 Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου και στα µητρώα αυτά
37(Ι) του 2003 περιλαµβάνονται –
105(Ι) του 2012.

(α) κατάλογος των κατόχων κάρτας φιλάθλου, η οποία εκδίδεται κατ’ εφαρµογή του
εδαφίου (3) του άρθρου 39Β·
(β) κατάλογος των καταδικασθέντων προσώπων δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
Νόµου για τους οποίους ισχύει απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους·
(γ) κατάλογος επικίνδυνων οπαδών για τους οποίους υπάρχουν βάσιµες πληροφορίες ότι
ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη σε αθλητικούς χώρους και
περιλαµβάνονται στο Αρχείο ή έχουν καταδικαστεί από δικαστήριο για οποιοδήποτε
αδίκηµα µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και δεν έχουν αποκατασταθεί δυνάµει
των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
70(Ι) του 1981 τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
134(Ι) του 1988
228(Ι) του 2004.

(δ) κατάλογος των προσώπων που έχουν στερηθεί της φιλάθλου ιδιότητας µε οποιοδήποτε
τρόπο· και
(ε) κατάλογος των προσώπων που έχουν καταδικαστεί από δικαστικό ή πειθαρχικό όργανο
της οικείας οµοσπονδίας και στα οποία επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς
χώρους για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
(4) Πρόσωπο που περιλαµβάνεται σε οποιονδήποτε από τους καταλόγους που αναφέρονται
στις παραγράφους (β), (δ) και (ε) του εδαφίου (3) διαγράφεται από το σχετικό κατάλογο µε
τη λήξη της ισχύος της απαγόρευσης της εισόδου ή της στέρησης της φιλάθλου ιδιότητάς
του, ανάλογα µε την περίπτωση, και οι κατάλογοι που αναφέρονται στις παραγράφους (α)
και (γ) του εδαφίου (3) ενηµερώνονται τακτικά για κάθε αλλαγή.
(5) Κάθε κάτοχος κάρτας φιλάθλου οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τον εκδότη αυτής για
οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά του στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και ο
εκδότης αυτής προβαίνει άµεσα στις απαραίτητες τροποποιήσεις των στοιχείων αυτών στην
εν λόγω κάρτα και στο κεντρικό µητρώο.
(6) Ο Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού δύναται να παρέχει στην Αστυνοµία
οποιεσδήποτε πληροφορίες εµπεριέχονται στο κεντρικό µητρώο για σκοπούς διερεύνησης
ποινικού αδικήµατος που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού.
10 του 132(Ι) του 39Β. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εισέλθει σε αθλητικό χώρο, στον οποίο θα
2014. διεξαχθεί αγώνας όπου λαµβάνει µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης
Κάρτα φιλάθλου. κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, υποχρεούται να κατέχει και να επιδεικνύει

οποτεδήποτε του ζητηθεί, εκτός από το εισιτήριο, την κάρτα φιλάθλου του.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (11), (13), (14) και (15), ουδείς κατέχει νόµιµο
εισιτήριο εισόδου για αθλητικό αγώνα, όπου λαµβάνει µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή
σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, εκτός εάν κατέχει έγκυρη κάρτα
φιλάθλου επί της οποίας εµφαίνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (3) και τα
οποία, µε την παράδοση του εισιτηρίου του, καταχωρούνται ηλεκτρονικά για σκοπούς
ταυτοποίησής του µέσω του κεντρικού µητρώου:
Νοείται ότι το εισιτήριο εισόδου δύναται να εκδοθεί ηλεκτρονικά κατά τρόπο ώστε να
αποθηκεύεται στην κάρτα φιλάθλου και να αναγνωρίζεται κατά την παρουσίασή της.
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(3) Κάρτα φιλάθλου εκδίδεται στο όνοµα συγκεκριµένου προσώπου και επ’ αυτής
εµφαίνεται η φωτογραφία, το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός µητρώου της κάρτας φιλάθλου
αυτού στο κεντρικό µητρώο.
(4) Κάρτα φιλάθλου δύναται να ακυρωθεί οποτεδήποτε από τον εκδότη της και οι λόγοι
ακύρωσής της γνωστοποιούνται γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στον κάτοχο αυτής, στην
τελευταία γνωστή του διεύθυνση.
(5) Η ισχύς της κάρτας φιλάθλου αναστέλλεται από τον εκδότη της για όσο χρόνο ισχύει
απαγόρευση εισόδου σε αθλητικό χώρο και υπό τους όρους που η απαγόρευση επιβλήθηκε
στον κάτοχό της.
(6) Με εξαίρεση την απαγόρευση εισόδου που επιβάλλεται από δικαστήριο, η ισχύς της
κάρτας φιλάθλου δύναται να αποκατασταθεί για συγκεκριµένο αγώνα, αν ο εκδότης της
θεωρήσει τον κάτοχο αυτής ως διαπιστευµένο µέλος και αναλάβει την ευθύνη επίβλεψης
της συµπεριφοράς του, νοουµένου ότι αυτή γίνεται στα πλαίσια µέτρου παρέµβασης ή
προγράµµατος αποκατάστασης της παραβατικής συµπεριφοράς του, που είναι εγκεκριµένο
από τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού.
(7) Πρόσωπο το οποίο κατέχει κάρτα φιλάθλου άλλου προσώπου και την επιδεικνύει για να
εισέλθει σε αθλητικό χώρο ως προνοείται στο εδάφιο (1), διαπράττει αδίκηµα και, σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος
ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο
αυτές ποινές.
(8) Πρόσωπο το οποίο εισέρχεται εντός αθλητικού χώρου, διαπράττοντας το αδίκηµα που
προβλέπεται στο εδάφιο (7) και/ ή χωρίς να κατέχει έγκυρη κάρτα φιλάθλου, υποχρεούται
να εγκαταλείψει άµεσα τον εν λόγω χώρο, καθ’ υπόδειξη του υπεύθυνου ασφάλειας ή
οποιουδήποτε επιτηρητή ή µέλους της αστυνοµίας και οδηγείται εκτός του αθλητικού
χώρου από το πρόσωπο αυτό.
(9) Σε περίπτωση που πρόσωπο επιδείξει την παραβατική συµπεριφορά που προβλέπεται
στο εδάφιο (8), ο υπεύθυνος ασφάλειας του αθλητικού χώρου του επιβάλλει άµεσο
αποκλεισµό από τον εν λόγω αθλητικό χώρο για χρονική περίοδο έξι (6) µηνών, σύµφωνα
µε τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 73Γ:
Νοείται ότι σε περίπτωση αποκλεισµού προσώπου, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
εδαφίου, η ισχύς της κάρτας φιλάθλου του αναστέλλεται άµεσα για την αντίστοιχη χρονική
περίοδο αποκλεισµού του.
(10) Πρόσωπο το οποίο αρνείται να εγκαταλείψει άµεσα αθλητικό χώρο, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του υπεύθυνου ασφάλειας ή οποιουδήποτε επιτηρητή ή µέλους της αστυνοµίας,
δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (8), διαπράττει αδίκηµα που επιτρέπει τη σύλληψη και
αποµάκρυνσή του από τον αθλητικό χώρο και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(11) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), κάτοχος κάρτας φιλάθλου
δύναται να ζητήσει, για ειδικούς λόγους, την έκδοση προσωρινής κάρτας φιλάθλου επ’
ονόµατι άλλου προσώπου, για παρακολούθηση συγκεκριµένου αγώνα:
Νοείται ότι για την αγορά εισιτηρίου εισόδου στον αθλητικό χώρο που θα διεξαχθεί ο
συγκεκριµένος αγώνας, για κάτοχο προσωρινής κάρτας φιλάθλου, απαιτείται η επίδειξη της
εν λόγω προσωρινής κάρτας φιλάθλου:
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Νοείται περαιτέρω ότι εισιτήριο εισόδου που αγοράζεται για κάτοχο προσωρινής κάρτας
φιλάθλου κατέχεται νόµιµα για τους σκοπούς του εδαφίου (2), όταν ταυτοχρόνως µε την
παράδοση αυτού στη είσοδο του αθλητικού χώρου επιδεικνύεται από τον κάτοχο αυτού,
έγκυρη προσωρινή κάρτα φιλάθλου.
(12) Σε κάθε προσωρινή κάρτα φιλάθλου που εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (11)
αναγράφονται ο αριθµός µητρώου του κεντρικού µητρώου του κατόχου κάρτας φιλάθλου, ο
οποίος αιτήθηκε την έκδοσή της και το όνοµα του κατόχου της προσωρινής κάρτας
φιλάθλου.
(13) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (11) και (12), η οικεία οµοσπονδία δύναται,
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδώσει προσωρινή κάρτα φιλάθλου για συγκεκριµένο
αγώνα, στην οποία θα αναγράφονται µόνο τα στοιχεία της εν λόγω οµοσπονδίας.
(14) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), για τους αγώνες µε διεθνή
διάσταση, η οικεία οµοσπονδία επιτρέπει την αγορά εισιτηρίων εισόδου στον αθλητικό
χώρο που θα διεξαχθεί συγκεκριµένος αγώνας από τους φιλάθλους που αναγράφονται σε
ονοµαστικό κατάλογο που της παραχωρεί η φιλοξενούµενη οµάδα, χωρίς να απαιτείται η
επίδειξη κάρτας φιλάθλου, και τα εισιτήρια αυτά κατέχονται νόµιµα για τους σκοπούς του
εδαφίου (2).
(15) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες,
αναπηρίες ή παιδιά ηλικίας µέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών.
(16) Εξαιρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (11), (13), (14) και (15), πρόσωπο το οποίο
επιτρέπει την είσοδο ή παραµονή οποιουδήποτε προσώπου που δεν κατέχει κάρτα φιλάθλου
σε αθλητικό χώρο, διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
Ασφαλιστική
κάλυψη.

Ενηµέρωση του
κοινού.

40. Ο ιδιοκτήτης του αθλητικού χώρου στον οποίο διεξάγεται αγώνας ή εκδήλωση όπου
λαµβάνει µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει
διεθνή διάσταση, υποχρεούται να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης
αναφορικά µε κινδύνους σωµατικής βλάβης ή ζηµιάς σε περιουσία των θεατών ή των
φιλάθλων και των διαπιστευµένων προσώπων εντός του αθλητικού χώρου, οι οποίες
µπορεί να προκύψουν από αµέλεια ή παράλειψη του διαχειριστή ή του υπευθύνου
ασφάλειας.
41. Με σκοπό τη σωστή ενηµέρωση του κοινού, ενόψει της διεξαγωγής σε αθλητικό χώρο
αγώνα ή εκδήλωσης, ο διοργανωτής του αγώνα ή της εκδήλωσης:
(α)

προβλέπει το βαθµό ενδιαφέροντος που δυνατό να επιδειχθεί από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης και προβαίνει σε διευθετήσεις και προετοιµασίες για διασκέψεις τύπου
ή ανακοινώσεις·

(β)

έρχεται σε επαφή µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και παρέχει πληροφορίες
αναφορικά µε τα ονόµατα των σωµατείων, των οµάδων, των αθλητικών εταιρειών
ή των συλλόγων και των διαιτητών, την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο
διεξαγωγής του αγώνα ή της εκδήλωσης, την προκαθορισµένη ώρα κατά την οποία
θα επιτραπεί η είσοδος των θεατών ή των φιλάθλων στον αθλητικό χώρο, καθώς
και άλλες χρήσιµες πληροφορίες για τους οπαδούς ή τους υποστηρικτές των
ενδιαφερόµενων σωµατείων, οµάδων, αθλητικών εταιρειών ή συλλόγων και για το
κοινό, περιλαµβανοµένης της λήψης και της µετάδοσης στιγµιοτύπων ή σχολίων
του αγώνα ή της εκδήλωσης από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
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Ψυχαγωγικά
προγράµµατα κατά
τη διεξαγωγή
αγώνα ή
εκδήλωσης.

42. Ο διοργανωτής του αγώνα ή της εκδήλωσης, πριν από την έναρξη του αγώνα ή της
εκδήλωσης, δύναται να παρέχει ή να επιτρέπει να παρέχονται κατάλληλα για όλους τους
θεατές ή φιλάθλους ψυχαγωγικά προγράµµατα, τα οποία περιλαµβάνουν µουσική,
παρέλαση ή προβολές.

∆ιορισµός
υπευθύνου
ασφάλειας.

43. 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.

3 του 213(Ι) του
2012.
Υπεύθυνος
σωµατείου.

213(Ι) του 2012.

43Α.-(1) Κάθε σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που
λαµβάνει µέρος σε αγώνα ή εκδήλωση που έχει διεθνή διάσταση, διορίζει, κατά ή πριν
την έναρξη της αθλητικής περιόδου, υπεύθυνο σωµατείου για την περίοδο αυτή και
γνωστοποιεί άµεσα το όνοµα του προσώπου αυτού στην οικεία οµοσπονδία, στον
υπεύθυνο ασφάλειας και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς
εφαρµογής του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού:
Νοείται ότι κάθε σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που
λαµβάνει µέρος σε αγώνα ή εκδήλωση που έχει διεθνή διάσταση διορίζει υπεύθυνο
σωµατείου εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη της ισχύος του περί της
Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικού)
(Αρ. 2) Νόµου του 2012 και γνωστοποιεί άµεσα το όνοµα του προσώπου αυτού
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.
(2) Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του υπεύθυνου σωµατείου κατά τη
διάρκεια της αθλητικής περιόδου, το σωµατείο, η αθλητική εταιρεία ή ο σύλλογος
γνωστοποιεί άµεσα το όνοµα του νέου υπεύθυνου σωµατείου σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εδαφίου (1).

3 του 213(Ι) του
2012.
Προσόντα
υπεύθυνου
σωµατείου.

43Β. Ως υπεύθυνος σωµατείου διορίζεται πρόσωπο το οποίο έχει τουλάχιστον τετραετή
πείρα σε θέµατα διοίκησης, ασφάλειας και διαχείρισης αγώνων ή εκδηλώσεων σε
αθλητικούς χώρους στους οποίους διεξάγονται αγώνες ή εκδηλώσεις και έχει τύχει της
κατάλληλης εκπαίδευσης, η οποία καθορίζεται µε Κανονισµούς.

3 του 213(Ι) του
2012.
Αρµοδιότητες
υπεύθυνου
σωµατείου.

43Γ. Ο υπεύθυνος σωµατείου είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

(α) Συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο ασφάλειας·
(β) συµµετέχει στη σύσκεψη που συγκαλείται δυνάµει του άρθρου 46Α·
(γ) συνεργάζεται µε τον Αρχηγό Αστυνοµίας αναφορικά µε τη µετακίνηση ή την είσοδο
στις εγκαταστάσεις του αθλητικού χώρου των οπαδών του σωµατείου, της αθλητικής
εταιρείας ή του συλλόγου που τον διόρισε, συµπεριλαµβανοµένων των φιλάθλων στους
οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος στον αθλητικό χώρο ή για τους οποίους υπάρχουν
βάσιµες πληροφορίες ότι ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη σε
αθλητικούς χώρους·
(δ) λειτουργεί ως σύνδεσµος µεταξύ του υπεύθυνου ασφάλειας και των συνδέσµων των
φιλάθλων του σωµατείου, της αθλητικής εταιρείας ή του συλλόγου που τον διόρισε·
(ε) ενηµερώνει τον υπεύθυνο ασφάλειας για οποιοδήποτε θέµα υποπέσει στην αντίληψή
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του, το οποίο αφορά επικείµενο αγώνα ή εκδήλωση·
(στ) συντονίζεται µε τον υπεύθυνο ασφάλειας και τον υπεύθυνο σωµατείου του άλλου
διαγωνιζόµενου σωµατείου, της αθλητικής εταιρείας ή του συλλόγου·
(ζ) εκτελεί οποιαδήποτε απόφαση ή οδηγία λαµβάνεται στη σύσκεψη ή δίνεται από τον
υπεύθυνο ασφάλειας·
(η) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατίθενται σε αυτόν δυνάµει των διατάξεων
του παρόντος Νόµου ή Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου.
Καθορισµός
αξιωµατικών και
αντιπροσώπων
επικοινωνίας.

44. Ο Αρχηγός Αστυνοµίας, για σκοπούς συντονισµού µε τους διαχειριστές και
υπευθύνους ασφάλειας των αθλητικών χώρων και τους διοργανωτές αγώνων ή
εκδηλώσεων, διορίζει αξιωµατικό επικοινωνίας, αρµόδιο σε θέµατα δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας, βίας σε αθλητικούς χώρους και σε θέµατα πυρασφάλειας.

Έκθεση υπευθύνου
ασφάλειας.

45. (1) Ο υπεύθυνος ασφάλειας υποβάλλει στον Αρχηγό Αστυνοµίας, το αργότερο σε
επτά ηµέρες µετά τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή εκδήλωσης, έκθεση
αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα των προληπτικών µέτρων που λήφθηκαν.
(2) Ο Αρχηγός Αστυνοµίας εξετάζει την έκθεση του υπευθύνου ασφάλειας και
αξιολογεί τα προληπτικά µέτρα που λήφθηκαν και, όπου κατά την κρίση του είναι
αναγκαίο, προβαίνει σε εισηγήσεις και συστάσεις στον υπεύθυνο ασφάλειας.

Αστυνόµευση
αγώνα ή
εκδήλωσης.

46. (1) 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.
(2) Ο Αρχηγός Αστυνοµίας, µε την έγκριση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
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 (1) και τα οποία είναι
αναγκαία για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης.

4 του 213(Ι) του
2012.
Σύσκεψη για τη
λήψη µέτρων και
την ασφαλή
διεξαγωγή αγώνα.

46Α.-(1) Για σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Νόµου για τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων και την ασφαλή διεξαγωγή αγώνα συγκαλείται σύσκεψη από την οικεία
οµοσπονδία, τουλάχιστο τρεις (3) µέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, όταν η
οικεία οµοσπονδία κρίνει σκόπιµο ή όταν της ζητηθεί από την αστυνοµία ή από
σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας που µετέχει στον αγώνα ή
τον υπεύθυνο ασφάλειας.
(2) Στη σύσκεψη µετέχουν τα ακόλουθα πρόσωπα:
(α) ο υπεύθυνος αξιωµατικός της αστυνοµίας που θα αστυνοµεύσει τον αγώνα, ο οποίος
προεδρεύει της σύσκεψης·
(β) εκπρόσωπος της οικείας οµοσπονδίας·
(γ) ο υπεύθυνος ασφάλειας·
(δ) οι υπεύθυνοι σωµατείου των σωµατείων που διαγωνίζονται στον αγώνα· και
(ε) όπου κρίνεται αναγκαίο, εκπρόσωποι του Τµήµατος Τροχαίας της αστυνοµίας και
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της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Οµάδα ∆ιαχείρισης
Κρίσεων.

47. (1) 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
∆ιαχείρισης Κρίσεων, η οποία απαρτίζεται από:
(α)

τον αξιωµατικό επικοινωνίας της αστυνοµίας,

(β)

τον υπεύθυνο ασφάλειας,

(γ)

το ∆ιευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας 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.

(2) Η Οµάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων, πριν από τη διεξαγωγή σε αθλητικό χώρο αγώνα ή
εκδήλωσης και όποτε κρίνει ότι είναι αναγκαίο κατά τη διεξαγωγή αυτών, συνέρχεται
και αποφασίζει τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή του
αγώνα ή της εκδήλωσης.
11 του 132(Ι) του
2014.
Προληπτικά
µέτρα και µέτρα
παρέµβασης.

47Α.-(1) Ο Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού, σε συνεργασία µε άλλες εµπλεκόµενες
υπηρεσίες, την οικεία οµοσπονδία, σωµατείο ή αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης
κατηγορίας, όπου αυτό αρµόζει, λαµβάνει τα αναγκαία προληπτικά µέτρα και µέτρα
παρέµβασης προκειµένου να µειωθεί η διάπραξη των αδικηµάτων που προβλέπονται
στο παρόντα Νόµο και ειδικότερα(α) διασφαλίζει ότι πρόσωπα που φοβούνται ότι µπορεί να διαπράξουν αδικήµατα που
προβλέπονται στον παρόντα Νόµο να έχουν πρόσβαση, εφόσον κριθεί σκόπιµο, σε
αποτελεσµατικά προγράµµατα ή µέτρα παρέµβασης που έχουν σχεδιαστεί µε στόχο την
αξιολόγηση και την πρόληψη του κινδύνου διάπραξης τέτοιων αδικηµάτων·
(β) εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα αποτελεσµατικών προγραµµάτων ή µέτρων
παρέµβασης µε σκοπό την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων επανάληψης
αδικηµάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο, την επικοινωνία των φιλάθλων που
υποστηρίζουν διαφορετικές οµάδες και την αποκατάσταση της παραβατικής
συµπεριφοράς και, σε περίπτωση που τα αδικήµατα διαπράττονται από νεαρούς
φιλάθλους ή ανήλικους, τα προγράµµατα και τα µέτρα αυτά ανταποκρίνονται στις
ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες των ανηλίκων που διαπράττουν τα αδικήµατα αυτά·
(γ) εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα αποτελεσµατικών προγραµµάτων ή µέτρων
παρέµβασης µε σκοπό την επιτήρηση ή επίβλεψη ή εποπτεία των προσώπων που τους
επιβλήθηκε η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους·
(δ) λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, όπως εκπαίδευση και κατάρτιση για την αποθάρρυνση
και µείωση των περιστατικών βίας στους αθλητικούς χώρους και τη διαµόρφωση
φιλικού περιβάλλοντος µεταξύ των φιλάθλων· και
(ε) προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες, ακόµη και µέσω του διαδικτύου, όπως
ενηµερωτικές εκστρατείες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης,
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προγράµµατα έρευνας και εκπαίδευσης, ενδεχοµένως σε συνεργασία µε τις οικείες
οµοσπονδίες, σωµατεία ή αθλητικές εταιρείες ή συλλόγους πρώτης κατηγορίας,
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς, µε στόχο
την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και τον περιορισµό του κινδύνου που
διατρέχουν νεαροί ή ανήλικοι φίλαθλοι να πέσουν θύµατα βίας σε αθλητικούς χώρους.
(2) Ο Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού σε συνεργασία µε άλλες εµπλεκόµενες
υπηρεσίες, την οικεία οµοσπονδία, σωµατείο ή αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης
κατηγορίας, όπου αυτό αρµόζει, λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να
εξασφαλίσει τη διαθεσιµότητα αποτελεσµατικών προγραµµάτων ή µέτρων παρέµβασης,
µε σκοπό την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων επανάληψης αδικηµάτων
που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο.
(3) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την
προώθηση στα σχολεία προγραµµάτων πρόληψης της βίας στους αθλητικούς χώρους
και προώθησης του «ευ αγωνίζεσθαι».
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Εγχειρίδιο διεθνούς
αστυνοµικής
συνεργασίας κατά
της βίας στα
γήπεδα.
Παράρτηµα.

48. (1) Ο Αρχηγός Αστυνοµίας εφαρµόζει το εγχειρίδιο που περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα του παρόντος Νόµου, το οποίο αφορά σε συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη διεθνή αστυνοµική συνεργασία και µέτρα πρόληψης και καταπολέµησης
της βίας και των ταραχών εξ αφορµής ποδοσφαιρικών αγώνων µε διεθνή διάσταση
στους οποίους συµµετέχει τουλάχιστον ένα κράτος µέλος.
(2) Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως δύναται να εκδίδει διάταγµα µε το
οποίο να τροποποιείται ή να αντικαθίσταται το Παράρτηµα, µε σκοπό την ενηµέρωσή
του σύµφωνα µε την εκάστοτε τροποποίηση ή αντικατάσταση των συστάσεων οι οποίες
παρατίθενται σ’ αυτό.

Ίδρυση Αρχείου
και Γραφείου.

Αρχείο.
138(Ι)του 2001
37(Ι) του 2003.

49. Ο Αρχηγός Αστυνοµίας ιδρύει και λειτουργεί:

(α)

Αρχείο Αντιµετώπισης της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους· και

(β)

Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου.

50. (1) Το Αρχείο, τηρουµένων των προνοιών του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου, περιλαµβάνει:
(α)

κατάλογο των καταδικασθέντων προσώπων δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου για τους οποίους ισχύει η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς
χώρους,

(β)

κατάλογο επικίνδυνων οπαδών για τους οποίους υπάρχουν βάσιµες πληροφορίες
ότι ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη σε αθλητικούς
χώρους,

(γ)

κατάλογο προσώπων τα οποία έχουν στερηθεί της φιλάθλου ιδιότητας µε
οποιοδήποτε τρόπο.

(2) Πρόσωπα που περιλαµβάνονται στις παραγράφους (α) και (γ) του εδαφίου (1)
διαγράφονται από τον κατάλογο µε τη λήξη της ισχύος της απαγόρευσης της εισόδου ή
της στέρησης της φίλαθλου ιδιότητας, ανάλογα µε την περίπτωση. Ο κατάλογος που
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αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αξιολογείται κάθε έξι µήνες κατά τους
µήνες Ιούλιο και ∆εκέµβριο και διαγράφονται από αυτόν οι οπαδοί για τους οποίους δεν
υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία ότι αυτοί συνεχίζουν να αποτελούν κίνδυνο.
(3) Στο Αρχείο δύναται να τηρούνται ξεχωριστά οποιεσδήποτε πληροφορίες
περιέχονται σε έντυπα του Παραρτήµατος και οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται
ή/και διαβιβάζονται στο και από το Γραφείο, εφόσον δεν πρόκειται για δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα.
Γραφείο.

51. (1) Το Γραφείο, το οποίο αποτελεί άµεσο και κεντρικό σηµείο επαφής µε τις
αρµόδιες αρχές κράτους µέλους, είναι επιφορτισµένο να εφαρµόζει το εγχειρίδιο που
αναφέρεται στο άρθρο 48 και ειδικότερα, τηρουµένων των προνοιών του περί
Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου,
ασκεί τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
(2) Το Γραφείο, πριν, κατά και µετά από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα µε διεθνή
διάσταση, κατόπιν αίτησης ενός ενδιαφερόµενου Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών
Ποδοσφαίρου κράτους µέλους ή µε δική του πρωτοβουλία, ανταλλάσσει µε άλλα
ενδιαφερόµενα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου κρατών µελών γενικές
πληροφορίες στρατηγικής, επιχειρησιακής και τακτικής φύσεως και ως τέτοιες νοούνται
οι ακόλουθες πληροφορίες:
(α)

Στρατηγικής φύσεως: Τα στοιχεία που περιγράφουν τον ποδοσφαιρικό
αγώνα σε όλες του τις διαστάσεις, µε ιδιαίτερο βάρος στους κινδύνους
που ο αγώνας αυτός συνεπάγεται για την ασφάλεια.

(β)

Επιχειρησιακής φύσεως: Τα στοιχεία που επιτρέπουν το σχηµατισµό
ακριβούς εικόνας των γεγονότων στο πλαίσιο ποδοσφαιρικού αγώνα.

(γ)

Τακτικής φύσεως: Τα στοιχεία που επιτρέπουν στους επιχειρησιακούς
υπευθύνους να ενεργούν κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο στο πλαίσιο της
τήρησης της τάξης και της ασφάλειας κατά τον αγώνα·

(3) Το Γραφείο, πριν, κατά και µετά έναν ποδοσφαιρικό αγώνα µε διεθνή διάσταση,
κατόπιν αιτήσεως ενός ενδιαφερόµενου Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου
κράτους µέλους ή µε δική του πρωτοβουλία, µε σκοπό την προετοιµασία και τη λήψη
των ενδεδειγµένων µέτρων για την τήρηση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας,
ανταλλάσσει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται:
(α)

στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του
άρθρου 50, για σκοπούς επέκτασης της απαγόρευσης εισόδου σε
αθλητικούς χώρους·

(β)

στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του
άρθρου 50, µε σκοπό την προετοιµασία και τη λήψη των ενδεδειγµένων
µέτρων για την τήρηση της δηµόσιας τάξης.

(4) Το Γραφείο παρέχει, στο πλαίσιο ποδοσφαιρικών αγώνων µε διεθνή διάσταση, όταν
το ζητήσει ένα ενδιαφερόµενο Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου ενός
κράτους µέλους, µια ανάλυση κινδύνων όσον αφορά τους δικούς του ποδοσφαιρικούς
συλλόγους και την εθνική του οµάδα.
(5) Το Γραφείο εξασφαλίζει το συντονισµό και τη διευκόλυνση στην ανταλλαγή
χρήσιµων πληροφοριών τόσο µεταξύ οικείων αστυνοµικών υπηρεσιών ή άλλων
αρµόδιων αρχών ή υπηρεσιών καταστολής, οι οποίες συµβάλλουν στη δηµόσια τάξη
και ασφάλεια, όσο και µε τέτοιες αστυνοµικές υπηρεσίες ή αρµόδιες αρχές κρατών
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µελών επ’ ευκαιρία ποδοσφαιρικών αγώνων µε διεθνή διάσταση.
(6) Το Γραφείο διευκολύνει, συντονίζει ή οργανώνει την υλοποίηση διεθνούς
αστυνοµικής συνεργασίας στον τοµέα των ποδοσφαιρικών αγώνων µε διεθνή διάσταση.
(7) Το Γραφείο παρέχει συνδροµή στους αρµόδιους φορείς, σωµατεία, συλλόγους,
οµάδες, οµοσπονδίες, οργανισµούς, αρχές, τµήµατα, διευθύνσεις ή υπηρεσίες στη
∆ηµοκρατία επ’ ευκαιρία ποδοσφαιρικών αγώνων µε διεθνή διάσταση.
(8) Το Γραφείο συντονίζει την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά µε ποδοσφαιρικούς
αγώνες µε διεθνή διάσταση και να µεριµνά για την έγκαιρη πληροφόρηση όλων των
ενδιαφερόµενων αστυνοµικών υπηρεσιών. Μετά από επεξεργασία, οι πληροφορίες
αυτές χρησιµοποιούνται από το Γραφείο ή διαβιβάζονται στις ενδιαφερόµενες αρχές και
αστυνοµικές υπηρεσίες.
(9) Το Γραφείο, όταν αναληφθεί ποδοσφαιρικός αγώνας µε διεθνή διάσταση,
επικοινωνεί πριν, κατά και µετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα µε τις εθνικές αστυνοµικές
υπηρεσίες των ενδιαφερόµενων κρατών µελών και προς το σκοπό αυτό ορίζεται και
τίθεται στη διάθεση των εθνικών αστυνοµικών υπηρεσιών των ενδιαφερόµενων κρατών
µελών αξιωµατικός επικοινωνίας αρµόδιος για θέµατα δηµόσιας τάξης και ασφάλειας,
ποδοσφαιρικής βίας και γενικής εγκληµατικότητας, εφόσον αυτά σχετίζονται µε το
συγκεκριµένο ποδοσφαιρικό αγώνα.
(10) Το Γραφείο επικοινωνεί µε άλλα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου,
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας των δεδοµένων.
Εφόσον δεν πρόκειται για δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, οι ανταλλασσόµενες
πληροφορίες αρχειοθετούνται. Είναι δυνατό στο µέλλον να τις συµβουλευθούν άλλα
ενδιαφερόµενα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου εφόσον το Εθνικό
Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, που είχε διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές
γνωµοδοτήσει σχετικά µε την περαιτέρω κοινολόγησή τους.
∆ιαγραφή
πληροφοριών.

52. (1) Αµέσως µετά το πέρας ποδοσφαιρικού αγώνα το Γραφείο οφείλει:
(α)

εφόσον πρόκειται για ποδοσφαιρικό αγώνα που φιλοξενήθηκε στη ∆ηµοκρατία,
να διαγράψει κάθε πληροφορία που του διαβιβάστηκε και περιέχει προσωπικά
δεδοµένα αλλοδαπών οπαδών·

(β)

εφόσον πρόκειται για ποδοσφαιρικό αγώνα που φιλοξενήθηκε σε άλλο κράτος
µέλος, να ζητήσει τη διαγραφή των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν και
αφορούν προσωπικά δεδοµένα.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του εδαφίου (1)
είναι ένοχο πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ.
ΜΕΡΟΣ ΙV - ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
Απαγόρευση
µεταφοράς
επιθετικού όπλου.
12(α)(β) του 132(Ι)
του 2014.

53. Οποιοδήποτε πρόσωπο µέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αµέσως γειτνιάζουσα
περιοχή ή ενόσω βρίσκεται καθ’ οδόν προς ή από τον αθλητικό χώρο και χωρίς νόµιµο
λόγο µεταφέρει ή χρησιµοποιεί επιθετικό όπλο ή αντικείµενο που δυνατό να
χρησιµοποιηθεί ως επιθετικό όπλο είναι ένοχο πληµµελήµατος και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές
ποινές και το όπλο κατάσχεται.
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Παράνοµη είσοδος
σε αγωνιστικό ή
αθλητικό χώρο.

13(α) του 132(Ι)
του 2014.

13(β) του 132(Ι)
του 2014.

14 του 132(Ι) του
2014.
Μετακίνηση
χωρίς άδεια.

54. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται σε αγωνιστικό χώρο χωρίς άδεια ή νόµιµη
δικαιολογία, για την οποία φέρει το βάρος της αποδείξεως, θεωρείται ότι εισέρχεται
προς το σκοπό διάπραξης αδικήµατος και 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 και επιπλέον το ∆ικαστήριο εκδίδει εναντίον του διάταγµα απαγόρευσης
εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο µεταξύ τριών (3) και πέντε (5)
ετών, το οποίο ισχύει άµεσα από την ηµεροµηνία της καταδίκης του.
(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται σε αθλητικό χώρο, κατά τη διάρκεια αγώνα ή
εκδήλωσης, χωρίς έγκυρο εισιτήριο εισόδου ή έγκυρη κάρτα διαπίστευσης ή
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εξουσιοδοτεί την είσοδο σ΄ αυτό είναι ένοχο
πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που
δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ και επιπλέον το ∆ικαστήριο εκδίδει εναντίον του
διάταγµα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο µεταξύ δυο
(2) και τριών (3) ετών, η οποία ισχύει άµεσα από την ηµεροµηνίας της καταδίκης του.
54Α.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο µετακινείται χωρίς άδεια από µια κερκίδα σε άλλη ή σε
χώρο που είναι καθορισµένος για τους φιλάθλους άλλης οµάδας ή σε κερκίδα της
οποίας δεν επιτρέπεται ή έχει απαγορευτεί η χρήση ή σε κερκίδα για καθήµενους
φιλάθλους ή σε οικογενειακή κερκίδα, χωρίς να κατέχει εισιτήριο εισόδου σ’ αυτή,
θεωρείται ότι εισήλθε στον εν λόγω χώρο παράνοµα και υποχρεούται να εγκαταλείψει
άµεσα τον αθλητικό χώρο καθ’ υπόδειξη του υπεύθυνου ασφάλειας ή επιτηρητή ή
µέλους της αστυνοµίας και οδηγείται εκτός του αθλητικού χώρου από το πρόσωπο
αυτό.
(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο επιδείξει την παραβατική συµπεριφορά που ρυθµίζεται
στο εδάφιο (1), ο υπεύθυνος ασφάλειας του αθλητικού χώρου του επιβάλλει άµεσο
αποκλεισµό από τον εν λόγω αθλητικό χώρο, µε βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του
άρθρου 73Γ, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους.
(3) Πρόσωπο το οποίο αρνείται να εγκαταλείψει άµεσα αθλητικό χώρο, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του υπεύθυνου ασφάλειας ή οποιουδήποτε επιτηρητή ή µέλους της
αστυνοµίας, δυνάµει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, διαπράττει αδίκηµα που
επιτρέπει τη σύλληψη και αποµάκρυνσή του από τον αθλητικό χώρο και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα ή σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές
ποινές.

Μέθη και επήρεια
ουσιών εξάρτησης.

15 του 132(Ι) του
2014.

55. Οποιοδήποτε πρόσωπο:

(α)

µέσα σε αθλητικό χώρο διατελεί σε κατάσταση µέθης ή βρίσκεται υπό την
επήρεια ουσιών εξάρτησης ή

(β)

διατελεί σε κατάσταση µέθης ή βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών εξάρτησης
και συµπεριφέρεται οχλαγωγικώς ή ατάκτως ή µεταφέρει αλκοολούχα ποτά
στην αµέσως γειτνιάζουσα περιοχή ή ενόσω βρίσκεται καθ’ οδόν προς ή από τον
αθλητικό χώρο

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.
Παρακώλυση
οµαλής διεξαγωγής
αγώνα.

56. Οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς εύλογη αιτία µέσα σε αθλητικό χώρο ενεργεί, µε
σκοπό να παρακωλύσει την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης, είναι ένοχο
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πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που
δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή
και στις δύο αυτές ποινές.
Χρησιµοποίηση
επικίνδυνων
αντικειµένων.

57. Οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης χρησιµοποιεί σε
αθλητικό χώρο ή στην αµέσως γειτνιάζουσα περιοχή επικίνδυνο αντικείµενο µε σκοπό
τη διάπραξη αδικήµατος 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 και το αντικείµενο
κατάσχεται.

16 του 132(Ι) του
2014.
Ρίψη επικίνδυνων
αντικειµένων.

57Α. Πρόσωπο το οποίο, κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης, ρίπτει εντός του
αγωνιστικού χώρου ή στην περιοχή που βρίσκονται οι φίλαθλοι της άλλης αθλητικής
οµάδας οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείµενο, είναι ένοχο πληµµελήµατος και, σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3)
έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και
στις δύο αυτές ποινές.

Εξύβριση.

58. Οποιοδήποτε πρόσωπο µέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αµέσως γειτνιάζουσα
περιοχή εξυβρίζει άλλο πρόσωπο µε τρόπο που µπορεί να προκαλέσει παριστάµενο
πρόσωπο σε επίθεση είναι ένοχο πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή
που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

17 του 132(Ι) του
2014.
Απόκρυψη
προσώπου.

58Α. Πρόσωπο το οποίο, µέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αµέσως γειτνιάζουσα περιοχή
αποκρύβει µε οποιοδήποτε τρόπο το πρόσωπο του, ήτοι σε σηµείο που αυτό να µην
µπορεί να αναγνωριστεί, χωρίς αιτιολογία, για την οποία φέρει το βάρος της απόδειξης,
θεωρείται ότι το αποκρύβει προς το σκοπό διάπραξης αδικήµατος και είναι ένοχο
πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που
δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερεις
χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Συµπλοκή και
επίθεση.
18(α)(β) του 132(Ι)
του 2014.

59. Οποιοδήποτε πρόσωπο συµµετέχει σε συµπλοκή ή επίθεση µε οποιοδήποτε τρόπο
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και η επίθεση ή συµπλοκή οφείλεται ή συνδέεται µε
αγώνα ή εκδήλωση είναι ένοχο πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηµατική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ορισµοί παράνοµης
συνάθροισης και
οχλαγωγίας εντός
των
εγκαταστάσεων του
αθλητικού χώρου.
19 του 132(Ι) του
2014.

60. (1) Παράνοµη είναι η συνάθροιση προσώπων που οφείλεται ή συνδέεται µε αγώνα
ή εκδήλωση µε σκοπό να διαπράξουν από κοινού ποινικό αδίκηµα ή να εκτελέσουν από
κοινού κάποιο σκοπό και τα οποία συµπεριφέρονται µε τέτοιο τρόπο που προκαλεί στα
πρόσωπα που βρίσκονται στην περιοχή εύλογο φόβο ότι συναθροίστηκαν µε αυτό τον
τρόπο µε σκοπό να διασαλεύσουν την ειρήνη ή να παρεµποδίσουν την οµαλή
διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης ή ότι µε τέτοια συνάθροιση, άσκοπα και χωρίς
αποχρώντα λόγο, προκαλούν άλλα πρόσωπα σε διασάλευση της ειρήνης ή σε
παρεµπόδιση της οµαλής διεξαγωγής του αγώνα ή της εκδήλωσης.
(2) Η συνάθροιση είναι παράνοµη, και αν ακόµη άρχισε ως νόµιµη, αν οι
συµµετέχοντες σ’ αυτή συµπεριφέρονται όπως περιγράφεται στο εδάφιο (1) ανωτέρω.
(3) Όταν η παράνοµη συνάθροιση αρχίζει να επιτελεί το σκοπό για τον οποίο έγινε, για
διασάλευση της ειρήνης και προς τρόµο του κοινού, η συνάθροιση χαρακτηρίζεται ως
οχλαγωγία και οι συναθροισµένοι λογίζονται οχλαγωγικώς συναθροισµένοι.

Ποινή συµµετοχής
σε παράνοµη
συνάθροιση.

61. Οποιοδήποτε πρόσωπο συµµετέχει σε παράνοµη συνάθροιση, σύµφωνα µε το άρθρο
60, είναι ένοχο πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
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φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.
Ποινή συµµετοχής
σε οχλαγωγία.
20 του 132(Ι) του
2014.

62. Οποιοδήποτε πρόσωπο συµµετέχει σε οχλαγωγία όπως αυτή καθορίζεται στο
εδάφιο (3) του άρθρου 60 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.

Προκήρυξη για
διάλυση
οχλαγωγίας.

63. Οποιοδήποτε µέλος της αστυνοµίας µε βαθµό Υπαστυνόµου ή ανώτερο διαπιστώνει
ότι πρόσωπα είναι οχλαγωγικώς συναθροισµένα εντός των εγκαταστάσεων αθλητικού
χώρου ή στην αµέσως γειτνιάζουσα περιοχή ή διαβλέπει ότι επίκειται οχλαγωγία
προσώπων δύναται να προβεί σε προκήρυξη ή να µεριµνήσει για την έκδοση
προκήρυξης, εν ονόµατι της ∆ηµοκρατίας, κατά τον τύπο και τρόπο που κρίνει
σκόπιµο, µε την οποία να διατάσσει τους οχλαγωγικώς συναθροισµένους για το σκοπό
αυτό όπως διαλυθούν ειρηνικά και αποµακρυνθούν από τον αγώνα ή την εκδήλωση ή
τις εγκαταστάσεις αθλητικού χώρου ή τη γειτνιάζουσα περιοχή.

Οχλαγωγία µετά
την προκήρυξη.

64. Εάν εκδοθεί προκήρυξη σύµφωνα µε το άρθρο 63, µε την οποία διατάσσονται αυτοί
που συµµετέχουν σε οχλαγωγία ή που έχουν συναθροιστεί για το σκοπό αυτό να
διαλυθούν, οποιοσδήποτε παραλείπει να συµµορφωθεί µε την προκήρυξη, µετά την
παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήµατος από την έκδοσή της, είναι ένοχος
πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που
δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις
χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ματαίωση ή
παρακώλυση
προκήρυξης.

65. Οποιοδήποτε πρόσωπο µε βίαιο τρόπο µαταιώνει ή παρακωλύει την έκδοση της
προκήρυξης που προβλέπεται στο άρθρο 63 είναι ένοχο πληµµελήµατος και, σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη
ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο
αυτές ποινές. Οποιοδήποτε δε πρόσωπο εν γνώσει του γεγονότος ότι η προκήρυξη
µαταιώθηκε µε αυτό τον τρόπο συµµετέχει ή εξακολουθεί να συµµετέχει στην
οχλαγωγία ή στη συνάθροιση υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, 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.

Καταστροφή ή
κατεδάφιση
εγκαταστάσεων
αθλητικού χώρου.

66. Οποιοδήποτε πρόσωπο συµµετέχει σε οχλαγωγία και παράνοµα κατεδαφίζει ή
καταστρέφει ή αρχίζει να κατεδαφίζει ή να καταστρέφει οποιοδήποτε µέρος κτιρίου ή
εγκατάστασης του αθλητικού χώρου ή του χώρου στάθµευσης είναι ένοχο
κακουργήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που
δεν υπερβαίνει τα επτά έτη.

Πρόκληση βλάβης
ή ζηµιάς σε
εγκαταστάσεις
αθλητικού χώρου.

67. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο συµµετέχει σε οχλαγωγία και παράνοµα προκαλεί βλάβη
ή ζηµιά σε περιουσία που αναφέρεται στο άρθρο 66 ή σε εξοπλισµό ή σε άλλα
αντικείµενα που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων αθλητικού χώρου είναι ένοχο
πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που
δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις
χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.
(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο προκαλεί κακόβουλα βλάβη ή ζηµιά σε περιουσία που
αναφέρεται στο εδάφιο (1) 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.

Ματαίωση αγώνα ή
εκδήλωσης.

68. Οποιοδήποτε πρόσωπο συµµετέχει σε οχλαγωγία και παράνοµα και µε τη βία
µαταιώνει, διακόπτει, παρεµποδίζει ή παρακωλύει την έναρξη, τη διεξαγωγή ή τη λήξη
οποιουδήποτε αγώνα ή εκδήλωσης ή παράνοµα και µε τη βία εισέρχεται σε αθλητικό
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χώρο µε σκοπό την τέλεση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις είναι ένοχο
πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που
δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις
χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.
Προκήρυξη
αποκλεισµού ή
απαγόρευσης
εισόδου σε αγώνα ή
εκδήλωση.
21 του 132(Ι) του
2014.

69. (1) O Αστυνοµικός ∆ιευθυντής ή Βοηθός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής, κατόπιν
έγκρισης του Αρχηγού Αστυνοµίας, ο οποίος έχει στην κατοχή του στοιχεία ή σοβαρές
πληροφορίες µε βάση τα οποία εκτιµά ότι ο αγώνας ή η εκδήλωση πιθανόν να καταστεί
σκηνή εκδήλωσης βίας ή ανάρµοστης συµπεριφοράς, δύναται να προβεί σε προκήρυξη
ή να µεριµνήσει για την έκδοση προκήρυξης, εν ονόµατι της ∆ηµοκρατίας, µε την
οποία διατάσσεται ο αποκλεισµός ή η απαγόρευση της εισόδου επικίνδυνων οπαδών ή
οπαδών εναντίον των οποίων διερευνάται υπόθεση διάπραξης αδικήµατος που εµπίπτει
στις διατάξεις του παρόντος Νόµου στον αθλητικό χώρο στον οποίο θα διεξαχθεί ο
αγώνας ή η εκδήλωση.
(2) O Αστυνοµικός ∆ιευθυντής ή Βοηθός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής δύναται να εκδώσει
προκήρυξη, δυνάµει του εδαφίου (1), και σε περίπτωση ποδοσφαιρικού αγώνα µε
διεθνή διάσταση.
(3) Ο Αρχηγός Αστυνοµίας, σε περίπτωση ποδοσφαιρικού αγώνα µε διεθνή διάσταση,
ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος για την ύπαρξη προκήρυξης που εκδόθηκε
στη ∆ηµοκρατία δυνάµει του εδαφίου (2).

Μη συµµόρφωση
µε προκήρυξη
αποκλεισµού ή
απαγόρευσης
εισόδου.

70. Οποιοδήποτε πρόσωπο δε συµµορφώνεται µε προκήρυξη που εκδόθηκε δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 69 είναι ένοχο πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης
του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηµατική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παράνοµες
δηλώσεις
αθλητικών
παραγόντων.

71. Οποιοσδήποτε αθλητικός παράγοντας ή πρόσωπο που παρουσιάζεται ότι είναι
αθλητικός παράγοντας προβαίνει σε δήλωση η οποία δυνατό:

(α) να ενθαρρύνει την προσφυγή στη βία, την παράνοµη συνάθροιση, την οχλαγωγία,
την εξύβριση, τη συµπλοκή, την κακόβουλη ζηµιά ή τη χρησιµοποίηση επικίνδυνων
αντικειµένων από οποιοδήποτε θεατή ή φίλαθλοֹ ή
(β) να δηµιουργήσει αισθήµατα προκατάληψης, ρατσισµού ή δυσµενούς διάκρισης και
εχθρικής διάθεσης οποιουδήποτε προσώπου εναντίον άλλων θεατών ή φιλάθλων,
αθλητικών παραγόντων, δηµοσιογράφων, επιτηρητών, αστυνοµικών, πυροσβεστών ή
νοσοκοµειακών ή ιατρικών λειτουργών, παικτών ή αθλητών και συνοδών αυτών και
διαιτητών ή ελλανοδικών
είναι ένοχος πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ.
Απαγόρευση
χρήσης
ρατσιστικών ή
υβριστικών
συνθηµάτων ή
συµβόλων.

72. Οποιοδήποτε πρόσωπο σε αθλητικό χώρο ή στην αµέσως γειτνιάζουσα περιοχή:

(α)

φέρει, χρησιµοποιεί, τοποθετεί, προβάλλει ή παρουσιάζει πανό, αφίσα, πλακάτ ή
άλλο παρόµοιο µέσο στο οποίο αναγράφονται ή απεικονίζονται ρατσιστικά ή
υβριστικά ή πολιτικά ή κοµµατικά συνθήµατα ή σύµβολα ή συνθήµατα που
µπορούν να προσβάλουν την ιστορική µνήµη · ή
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22(α)(β) του 132(Ι)
του 2014.

(β)

εκστοµίζει ρατσιστικά συνθήµατα ή κάνει ρατσιστικές ή υβριστικές δηλώσεις ή
οµιλίεςֹ ή

(γ)

χειρονοµεί µε άσεµνο ή υβριστικό ή ρατσιστικό τρόπο· ή

(δ)

τραγουδά ή αναφωνεί υβριστικά ή άσεµνα ή ρατσιστικά τραγούδια ή
συνθήµατα,

είναι ένοχο πληµµελήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει
τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.
Ποινή αποκλεισµού
από αγώνα ή
εκδήλωση ή
απαγόρευσης
εισόδου σε
αθλητικούς
χώρους.
5(α) του 213(Ι) του
2012.
23(α) του 132(Ι)
του 2014.

73. — (1) Επιπρόσθετα µε οποιαδήποτε ποινή προβλέπεται στον παρόντα Νόµο ή σε
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού, το δικαστήριο, λαµβανοµένων υπόψη
όλων των περιστάσεων της υπόθεσης, εκδίδει–
(α) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, διάταγµα αποκλεισµού από αγώνα ή εκδήλωση ή
απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο από έξι (6) µήνες
µέχρι ένα (1) έτος ή διάταγµα υποχρεωτικής κοινωνικής εργασίας για αντίστοιχη
περίοδο,
(β) σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης διάταγµα αποκλεισµού από αγώνα ή εκδήλωση ή
απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο από ένα (1) µέχρι
δύο (2) έτη,
(γ) σε περίπτωση τρίτης καταδίκης διάταγµα αποκλεισµού από αγώνα ή εκδήλωση ή
απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο από δύο (2) µέχρι
τέσσερα (4), και
(δ) σε περίπτωση περισσότερων καταδικών, διάταγµα αποκλεισµού από αγώνα ή
εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο από
τέσσερα (4) µέχρι έξι (6) έτη:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το δικαστήριο επιβάλλει ποινή φυλάκισης, το διάταγµα
αποκλεισµού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς
χώρους, που εκδίδεται για το ίδιο αδίκηµα, ισχύει από την ηµεροµηνία που καθορίζεται
από το δικαστήριο:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση έκδοσης διατάγµατος αποκλεισµού από αγώνα ή
εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους το δικαστήριο, προς
εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε το εν λόγω διάταγµα, διατάσσει το καταδικασθέν
πρόσωπο να παρουσιάζεται και να παραµένει σε αστυνοµικό σταθµό κατά τη διεξαγωγή
συγκεκριµένου αγώνα ή εκδήλωσης, εκτός εάν το δικαστήριο, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, ικανοποιηθεί ότι είναι δυνατόν να ληφθούν οποιαδήποτε άλλα µέτρα που
δυνατόν να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση µε το εκδοθέν διάταγµα.
(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο δε συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι
ένοχο πληµµελήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης
που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις
χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

5(β) του 213(Ι) του
2012.

(3) Το δικαστήριο δύναται, κατά την εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης ενώπιόν του
στην οποία οποιοδήποτε πρόσωπο κατηγορείται για παράβαση των διατάξεων του
παρόντος Νόµου ή Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού, αν κρίνει αυτό σκόπιµο,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 47 του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου, να
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επιβάλει και όρο αποκλεισµού από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε
αθλητικούς χώρους µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης:
Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου εφαρµόζονται οι διατάξεις της
επιφύλαξης του εδαφίου (1).
(4) Το δικαστήριο δύναται να επιβάλει τη, δυνάµει του εδαφίου (1), ποινή αποκλεισµού
από αγώνα ή εκδήλωση ή απαγόρευσης της εισόδου σε αθλητικούς χώρους και σε
περίπτωση ποδοσφαιρικού αγώνα µε διεθνή διάσταση:
Νοείται ότι ο Αρχηγός Αστυνοµίας, σε περίπτωση ποδοσφαιρικού αγώνα µε διεθνή
διάσταση, ενηµερώνει το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος για την ύπαρξη τέτοιας ποινής
που επιβάλλεται στη ∆ηµοκρατία δυνάµει του παρόντος εδαφίου.
24 του 132(Ι) του
2014.
∆ιάταγµα
απαγόρευσης
εισόδου σε αθλητικό
χώρο κατά τη
διάρκεια
συγκεκριµένου
αγώνα.

73Α. Το δικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση του Αρχηγού Αστυνοµίας που
υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (5) µέρες πριν τη διεξαγωγή καθορισµένου αθλητικού
αγώνα ή εκδήλωσης, να αποφασίσει την έκδοση διατάγµατος απαγόρευσης εισόδου σε
αθλητικό χώρο οποιουδήποτε προσώπου, υπό τους όρους που δυνατόν να κρίνει
αναγκαίους, εάν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο αυτό συνέβαλε σε πράξεις βίας,
προκάλεσε ή συµµετείχε σε πράξη βίας ή παραβατικής συµπεριφοράς εντός ή εκτός
Κύπρου, χωρίς κατ’ ανάγκη αυτή να συνδέεται µε αθλητικό γεγονός και ικανοποιηθεί ότι
υπάρχουν εύλογοι λόγοι να πιστεύει ότι το διάταγµα θα αποτρέψει την επανάληψη
πράξεων βίας ή παραβατικών συµπεριφορών.

24 του 132(Ι) του 73Β.-(1) Πρόσωπο το οποίο συλλαµβάνεται ως ύποπτο για διάπραξη οποιουδήποτε
2014. αδικήµατος δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου προσάγεται ενώπιον
Ταχεία εκδίκαση. δικαστηρίου µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες (24) από τη σύλληψή του, για να κατηγορηθεί

ή για να εκδοθεί διάταγµα προσωποκράτησής του δυνάµει του άρθρου 24 του περί
Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου ή για να εκδοθεί διάταγµα απαγόρευσης εισόδου σε
αθλητικό χώρο εκκρεµούσης της διερεύνησης της υπόθεσης.
(2) Οι ανακρίσεις διεξάγονται και η υπόθεση εκδικάζεται χωρίς καθυστέρηση.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου, το δικαστήριο
δύναται, µέχρις ότου εκδικαστεί η υπόθεση, είτε να διατάξει την κράτηση του
κατηγορουµένου, είτε να επιτρέψει την απόλυσή του, αφού αυτός δώσει ικανοποιητική,
κατά την κρίση του δικαστηρίου, εγγύηση ότι θα εµφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου
κατά την ηµεροµηνία της ακρόασης της υπόθεσης και σε τέτοια περίπτωση να
απαγορεύσει στον κατηγορούµενο την είσοδο σε αθλητικούς χώρους µέχρι την
ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.
Νοείται ότι το δικαστήριο δύναται περαιτέρω να διατάξει την παρουσία και παραµονή
του κατηγορουµένου σε αστυνοµικό σταθµό κατά τη διεξαγωγή συγκεκριµένου αγώνα ή
εκδήλωσης.
24 του 132(Ι) του 73Γ.-(1) Απαγορεύεται η είσοδος σε αθλητικό χώρο σε οποιοδήποτε πρόσωπο–
2014.
Απαγόρευση εισόδου
σε αθλητικό χώρο.

(α) από την οικεία οµοσπονδία,
(β) από σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας, αναφορικά µε
αθλητικό χώρο όπου διεξάγεται αγώνας στον οποίο λαµβάνει µέρος ως διαγωνιζόµενη
οµάδα, και
(γ) από τον υπεύθυνο ασφάλειας αθλητικού χώρου, αναφορικά µε αθλητικό χώρο για τον
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οποίο έχει την ευθύνη ασφάλειας,
όταν υπάρχουν πληροφορίες ή εύλογη υποψία ότι, µετείχε σε πράξεις ή ενέργειες που
συνιστούν αδίκηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή επιδεικνύει
συµπεριφορά που προκαλεί ή ενδέχεται ή δυνατόν να προκαλέσει επεισόδια βίας εντός
και ή εκτός του αθλητικού χώρου ή να διασαλεύσει τη δηµόσια τάξη ή την ασφάλεια
διεξαγωγής αγώνα:
Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση εισόδου σε αθλητικό χώρο δύναται να επιβληθεί
οποτεδήποτε και για όση χρονική περίοδο κρίνεται αυτό αναγκαίο.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο υπεύθυνος ασφάλειας αθλητικού
χώρου απαγορεύει σε πρόσωπο την είσοδο σε αθλητικό χώρο, µε βάση τις πρόνοιες του
εδαφίου (4) του άρθρου 13Α, του εδαφίου (9) του άρθρου 39Β και του εδαφίου (2) του
άρθρου 54Α, εάν ικανοποιηθεί, στη βάση έκθεσης γεγονότων που υποβάλλεται σε αυτόν
από τον Αρχηγό Αστυνοµίας, ότι εντός του εν λόγω αθλητικού χώρου, έχει επιδειχθεί
από το πρόσωπο αυτό η προβλεπόµενη παραβατική συµπεριφορά:
Νοείται ότι η πιο πάνω έκθεση συντάσσεται από τον Αρχηγό Αστυνοµίας µετά από
ενηµέρωση και µε βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται από τον επιτηρητή ή το µέλος
της αστυνοµίας στην παρουσία του οποίου έλαβε χώρα η σχετική παράβαση και µε βάση
οποιεσδήποτε οπτικοακουστικές παραστάσεις κατέγραψε το τηλεοπτικό σύστηµα
κλειστού κυκλώµατος παρακολούθησης, το οποίο λειτουργεί στον αθλητικό χώρο µε
βάση τις πρόνοιες του άρθρου 22.
(3) Κάθε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε αθλητικό χώρο,
δυνάµει των εδαφίων (1) ή (2), ενηµερώνεται από το πρόσωπο το οποίο του επιβάλλει
την απαγόρευση, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών, µε επιστολή που αποστέλλεται στην
τελευταία γνωστή του διεύθυνση, για τους λόγους επιβολής της απαγόρευσης και για τη
χρονική περίοδο ισχύος της και, εντός δύο (2) ηµερών από τη λήψη της εν λόγω
επιστολής, δύναται να υποβάλει ένσταση αναφορικά µε τους λόγους επιβολής της
απαγόρευσης.
(4) Ένσταση η οποία υποβάλλεται δυνάµει του εδαφίου (3) εξετάζεται χωρίς
καθυστέρηση και εντός τριών (3) ηµερών από την υποβολή της, το πρόσωπο το οποίο
υπέβαλε την απαγόρευση, αποφασίζει κατά πόσο θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει έκαστο
λόγο ένστασης και ενηµερώνει γραπτώς το επηρεαζόµενο πρόσωπο για την απόφασή
του.
(5) Σε κάθε περίπτωση που επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους το
πρόσωπο που την επέβαλε ενηµερώνει, γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση(α) τον εκδότη της κάρτας φιλάθλου, ώστε να ανασταλεί η ισχύς της για όση χρονική
περίοδο ισχύει η απαγόρευση· και
(β) τον Αρχηγό Αστυνοµίας για σκοπούς ενηµέρωσης του Αρχείου.
(6) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συµµορφωθεί µε την απαγόρευση που επιβάλλεται
δυνάµει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο
αυτές ποινές και το ∆ικαστήριο διατάσσει επιπλέον τον άµεσο αποκλεισµό του από τους
αθλητικούς χώρους για χρονική περίοδο διπλάσια από την επιβληθείσα απαγόρευση και
εν πόση περιπτώσει όχι µικρότερη των έξι (6) µηνών.
24 του 132(Ι) του 73∆.-(1) Οποιαδήποτε οµοσπονδία η οποία διοργανώνει αθλητικό αγώνα ή πρωτάθληµα
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2014.
Απαγόρευση
οργανωµένης
µετακίνησης οπαδών.

δύναται, µετά από συνεννόηση µε τον Αρχηγό Αστυνοµίας, να απαγορεύει την
οργανωµένη µετακίνηση των οπαδών της φιλοξενούµενης οµάδας, στους αγώνες που
διεξάγονται µεταξύ της φιλοξενούσας και της φιλοξενούµενης οµάδας, όταν διαπιστώνει
ότι οι οπαδοί των οµάδων αυτών επιδεικνύουν τέτοια συµπεριφορά ή υπάρχουν
πληροφορίες ή εύλογη υποψία ότι ενδέχεται να επιδείξουν συµπεριφορά, που προκαλεί ή
δυνατόν να προκαλέσει επεισόδια βίας εντός και ή εκτός των αθλητικών χώρων ή να
διασαλεύσουν τη δηµόσια τάξη ή την ασφαλή διεξαγωγή των µεταξύ τους αθλητικών
αγώνων:
Νοείται ότι η πιο πάνω απαγόρευση επιβάλλεται για συγκεκριµένο αριθµό αγώνων που
διεξάγονται µεταξύ των πιο πάνω οµάδων, ο οποίος µπορεί να αυξηθεί όταν αυτό κριθεί
αναγκαίο.
(2) Οποιαδήποτε οµοσπονδία η οποία διοργανώνει αθλητικό αγώνα ή πρωτάθληµα
δύναται, µετά από συνεννόηση µε τον Αρχηγό της Αστυνοµίας, να επιβάλει σε σωµατείο,
αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης κατηγορίας όπως η οργανωµένη µετακίνηση των
φιλάθλων τους, κατά τους µεταξύ τους αγώνες, γίνεται υπό τους όρους που θα κρίνει η
αστυνοµία και υπό τον έλεγχο και την επίβλεψή της.
(3) Πρόσωπο το οποίο δεν συµµορφώνεται µε την απαγόρευση που επιβάλλεται δυνάµει
των διατάξεων του εδαφίου (1) ή µε τους όρους ή τους ελέγχους που επιβάλλονται
δυνάµει του εδαφίου (2), διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηµατική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και
επιπλέον το ∆ικαστήριο διατάσσει τον άµεσο αποκλεισµό του από τους αθλητικούς
χώρους για χρονική περίοδο έξι (6) µηνών.
ΜΕΡΟΣ V - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έκδοση
Κανονισµών.

74. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς για την καλύτερη
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου.

Έναρξη της ισχύος
του παρόντος
Νόµου.

75. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος τίθεται σε
ισχύ την 1η Αυγούστου 2008.

2(α) του 119(Ι) του
2012.

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, η ισχύς των
διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4 µόνο καθόσον αφορά κλειστό στάδιο ή γήπεδο
ή άλλο αθλητικό κέντρο το οποίο χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή αγώνα ή
εκδήλωσης όπου λαµβάνει µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογος πρώτης
κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 38
αναστέλλεται µέχρι την 31η Μαΐου 2014.
(3) Για σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του
άρθρου 4 για τα ανοιχτά στάδια ή γήπεδα τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή
ποδοσφαιρικού αγώνα ή εκδήλωσης όπου λαµβάνει µέρος σωµατείο, αθλητική εταιρεία
ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, η έλλειψη κατοχής άδειας
οικοδοµής και πολεοδοµικής άδειας µέχρι την 31η Μαΐου 2012 δεν θα συνιστά µη
συµµόρφωση µε την εν λόγω διάταξη, νοουµένου ότι βεβαιούται ότι εκκρεµεί ενώπιον
των αρµόδιων αρχών διαδικασία έκδοσης τέτοιας άδειας.

2(β) του 119(Ι) του
2012.
119(I) του 2012.

(4) Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 22 αναστέλλεται µέχρι την 31η Μαΐου του 2014
για αθλητικό χώρο, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύµφωνα µε την
παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του εν λόγω άρθρου, στον οποίο κατά το χρόνο έναρξής
της ισχύος του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους αθλητικούς
Χώρους (Τροποποιητικού) Νόµου του 2012 δεν υπάρχει εγκατεστηµένο κατάλληλο
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τηλεοπτικό σύστηµα κλειστού κυκλώµατος παρακολούθησης του αθλητικού χώρου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
Κατάργηση και
επιφύλαξη.
5(Ι) του 1994.

76. (1) Από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου ο περί της
Αντιµετώπισης της Βίας, της Ανάρµοστης Συµπεριφοράς και Συναφών Αδικηµάτων
στους Αθλητικούς Χώρους Νόµος του 1994 καταργείται, χωρίς επηρεασµό
οποιασδήποτε πράξης, ενέργειας ή δίωξης έγινε ή άρχισε δυνάµει του υπό κατάργηση
Νόµου.
(2) Οποιαδήποτε διαδικασία ή δίωξη άρχισε δυνάµει του υπό κατάργηση Νόµου θα
εξακολουθήσει µε βάση τις διατάξεις αυτού, οι οποίες θεωρείται ότι εξακολουθούν να
ισχύουν για σκοπούς του παρόντος εδαφίου.

25 του 132(Ι) του
2014.
Μεταβατικές
διατάξεις.

77. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 39Α και 39Β, δεν απαιτείται η κατοχή ή
η επίδειξη κάρτας φιλάθλου ή προσωρινής κάρτας φιλάθλου για την είσοδο σε αθλητικό
χώρο στον οποίο θα διεξαχθεί αγώνας όπου λαµβάνει µέρος σωµατείο, αθλητική
εταιρεία ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που έχει διεθνή διάσταση, µέχρι και την 31η
∆εκεµβρίου 2014:
Νοείται ότι, κατά την αναφερόµενη στο παρόν άρθρο περίοδο, οι κάρτες φιλάθλου
δύναται να εκδίδονται και να τυγχάνουν χρήσης όπως προβλέπεται στα άρθρα 39Α και
39Β, προαιρετικά.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
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