Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟΣ
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 18 και 74
ΚΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
2.

Συνοπτικός τίτλος.
Ερμηνεία.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.

Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής.

4.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής
ΜΕΡΟΣ IΙΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗ

5.

Άσκηση καθηκόντων επιτηρητή.

6.

Εκπαίδευση επιτηρητών.

7.

Κόστος εκπαίδευσης και παροχής στολής και εξοπλισμού επιτηρητών.

8.

Εγγραφή προσώπου στο Μητρώο.

9.

Διαγραφή επιτηρητή από το Μητρώο.

10. Καθορισμός του αριθμού επιτηρητών σε αγώνα ή εκδήλωση και της ώρας
ανάληψης και λήξης των καθηκόντων τους.
ΜΕΡΟΣ ΙV
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
11. Διορισμός επιτηρητών, υπεύθυνου επιτηρητών και ομαδαρχών από υπεύθυνο
σωματείου.
12. Διορισμός επιτηρητών για πυρασφάλεια και πρώτες βοήθειες και κατανομή των
επιτηρητών στον αθλητικό χώρο από υπεύθυνο ασφάλειας.
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ΜΕΡΟΣ V
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
13. Υπεύθυνος επιτηρητών και ομαδάρχες.
14. Καθήκοντα και υποχρεώσεις επιτηρητών.
15. Έρευνα, επιθεώρηση και περιορισμός προσώπων από επιτηρητή.
16. Παράδοση προσώπων στην αστυνομία.
17. Αμοιβή επιτηρητών.
ΜΕΡΟΣ V
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ
18. Αδικήματα και ποινές.
19. Υποβολή παραπόνου.

3
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟΣ
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 18 και 74
Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του
χορηγούνται από τα άρθρα 18 και 74 του περί της Πρόληψης
48(Ι) του 2008
97(Ι) του 2011
119(Ι) του 2012

και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους
Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

...(Ι) του 2012.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της

τίτλος.

Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς
Χώρους (Επιτηρητές) Κανονισμοί του 2012.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το
κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια«γηπεδούχο σωματείο» σημαίνει το σωματείο το οποίο έχει
υποδείξει ως έδρα τον αθλητικό χώρο στον οποίο διεξάγεται
ο αγώνας ή διοργανώνεται η εκδήλωση ή

το οποίο έχει

καθοριστεί από την οικεία ομοσπονδία ως γηπεδούχο για
συγκεκριμένη χρονική διάρκεια πριν, κατά και μετά τη
διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης·
«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή που συστήνεται δυνάμει
του Κανονισμού 3·
«Κ.Ο.Α.» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού,
41 του 1969
22 του 1972
2 του 1973
51 του 1977

που

ιδρύθηκε

με

τον

περί

Κυπριακού

Οργανισμού

Αθλητισμού Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται·
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79 του 1980
87 του 1985
140 του 1991
70(Ι) του 1992
101(Ι) του 1992
62(Ι) του 1993
86(Ι) του 1995
87(Ι) του 1996
136(I) του 2002.

«Μητρώο»

σημαίνει

το

Μητρώο

καταρτίζεται

από

την

Επιτροπή

Επιτηρητών

που

δυνάμει

της

υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 4·
«Νόμος»

σημαίνει

τον

περί

της

Πρόληψης

και

της

Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμο όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«σωματείο» σημαίνει σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο
που λαμβάνει μέρος σε αγώνα πρωταθλήματος πρώτης
κατηγορίας ή πρωταθλήματος κυπέλλου ή που λαμβάνει
μέρος σε αγώνα ή εκδήλωση που έχει διεθνή διάσταση·
«υπεύθυνος επιτηρητών» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που
ορίζεται ως υπεύθυνος επιτηρητών δυνάμει της παραγράφου
(β) του Κανονισμού 11·
«φιλοξενούμενο σωματείο» σημαίνει το σωματείο το οποίο
μετέχει σε αγώνα ή εκδήλωση με το γηπεδούχο σωματείο.
(2)

Όροι

που

δεν

ερμηνεύονται

στους

παρόντες

Κανονισμούς έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το
Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Σύσταση και

3.-(1) Συστήνεται πενταμελής Επιτροπή που απαρτίζεται

λειτουργία της

από –

Επιτροπής.

(α) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο·
(β) τον Αρχηγό Αστυνομίας, ή εκπρόσωπό του·
(γ) τον πρόεδρο του Κ.Ο.Α. ή εκπρόσωπό του·
(δ) τον

πρόεδρο

της

Κυπριακής

Ομοσπονδίας

Ποδοσφαίρου ή εκπρόσωπό του· και
(ε) ένα εκπρόσωπο των λοιπών ομαδικών αθλημάτων
τον οποίο επιλέγουν από κοινού οι ομοσπονδίες
καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και χειροσφαίρισης:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο πιο πάνω
εκπρόσωπος

αντικαθίσταται,

ενημερώνεται

η

Επιτροπή.
(2) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα
τουλάχιστο τρία (3) μέλη αυτής.
(3) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία
των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας,
ακολουθεί δεύτερη ψηφοφορία, κατά την οποία ο πρόεδρος
ή ο προεδρεύων αυτής έχει νικώσα ψήφο:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα παρόντα μέλη είναι
μόνο τρία (3), οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται
ομόφωνα.
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(4) Ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών της Επιτροπής,
περιλαμβανομένων

του

τρόπου

σύγκλησης

των

συνεδριάσεών της, της ακολουθούμενης διαδικασίας κατά τις
συνεδριάσεις αυτές και του τρόπου τήρησης των πρακτικών
και κοινοποίησης των αποφάσεών της, ρυθμίζεται από την
ίδια την Επιτροπή.
(5) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, «λοιπά
ομαδικά

αθλήματα»

σημαίνει

τα

αθλήματα

της

καλαθόσφαιρας, της πετόσφαιρας και της χειροσφαίρισης.
Αρμοδιότητες της

4.-(1)

Επιτροπής.

οποιουδήποτε θέματος αφορά τους επιτηρητές.

Η

Επιτροπή

είναι

υπεύθυνη

για

τη

ρύθμιση

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (1),
η Επιτροπή ρυθμίζει (α) την

επιλογή

των

υποψήφιων

επιτηρητών,

λαμβάνοντας υπόψη κατά πόσο αυτοί ικανοποιούν τα
προσόντα που προβλέπονται στις υποπαραγράφους
(α) και (β) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 8,
πριν την έναρξη της εκπαίδευσής τους·
(β)

την εκπαίδευση των επιτηρητών, περιλαμβανομένων
του διορισμού εκπαιδευτών και της ετοιμασίας,
έκδοσης και έγκρισης εγχειριδίου εκπαίδευσης των
επιτηρητών·

(γ) τον καθορισμό της αναγκαίας εκπαίδευσης για τους
υπεύθυνους

ασφάλειας

και

τους

υπεύθυνους

σωματείου, καθώς και τον έλεγχο των προσόντων
τους, όπως αυτά καθορίζονται στο Νόμο·
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(δ) τη διεξαγωγή εξετάσεων και τη χορήγηση διπλώματος
επιτηρητή στους επιτυχόντες·
(ε) τον καταρτισμό και την τήρηση Μητρώου Επιτηρητών·
(στ) την εγγραφή επιτηρητών στο Μητρώο και τη διαγραφή
επιτηρητών από το Μητρώο· και
(ζ) τον καθορισμό της στολής και του εξοπλισμού που
φέρουν

οι

επιτηρητές

κατά

την

εκτέλεση

των

καθηκόντων τους.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ Ή
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Άσκηση

5.

καθηκόντων

Κανονισμών δύνανται να ασκούνται μόνο από πρόσωπο το

επιτηρητή.

Τα

καθήκοντα

επιτηρητή

δυνάμει

των

παρόντων

οποίο έχει τύχει ειδικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τον
Κανονισμό 6 και το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 8.

Εκπαίδευση

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2),

επιτηρητών.

πρόσωπο το οποίο προτίθεται να αιτηθεί εγγραφή στο
Μητρώο παρακολουθεί ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
σχετικό με τα καθήκοντα και το επίπεδο της θέσης επιτηρητή
που

επιθυμεί

να

αναλάβει,

το

οποίο

περιλαμβάνει

τουλάχιστον τα στοιχεία εκπαίδευσης που καθορίζονται στο
εγχειρίδιο που εγκρίνεται από την Επιτροπή:
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(2) Πρόσωπο το οποίο δεν ικανοποιεί τα προσόντα που
προβλέπονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) της
παραγράφου (2) του Κανονισμού 8 δεν επιτρέπεται να
παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης όπως αναφέρεται
στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού.
(3) Η Επιτροπή διορίζει ως εκπαιδευτή πρόσωπο που
κατέχει τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα σύμφωνα με το
πρόγραμμα εκπαίδευσης επιτηρητών που καθορίζεται στο
εγχειρίδιο που εγκρίνεται από την Επιτροπή.
(4) Πρόσωπο το οποίο

έχει εγγραφεί στο Μητρώο

παρακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που εγκρίνεται ή
καταρτίζεται από την Επιτροπή από καιρού εις καιρόν.
Κόστος

7.-(1) Το κόστος της εκπαίδευσης των επιτηρητών, όπως

εκπαίδευσης και

αυτό καθορίζεται από την Επιτροπή, βαραίνει τους ίδιους

παροχή στολής
και εξοπλισμού

τους υποψήφιους επιτηρητές.

επιτηρητών.

(2) Η στολή και ο αναγκαίος, κατά περίπτωση, εξοπλισμός
που

φέρουν

οι

επιτηρητές

κατά

την

εκτέλεση

των

καθηκόντων τους παρέχονται από το σωματείο.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (1) και
(2), για τα πρώτα τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, ο Κ.Ο.Α.
καταβάλλει το κόστος εκπαίδευσης των επιτηρητών και
παραχωρεί στα σωματεία τη στολή και τον αναγκαίο
εξοπλισμό.

9
Εγγραφή

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2),

προσώπου στο

οποιοδήποτε

Μητρώο.

πρόσωπο

ολοκληρώσει

επιτυχώς

την

εκπαίδευσή του ως επιτηρητής δύναται, μετά από αίτηση του
στην Επιτροπή, να εγγραφεί στο Μητρώο.
(2) Στο Μητρώο δεν εγγράφεται οποιοδήποτε πρόσωπο το
οποίο (α) δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
(β) δεν κατέχει την πολύ καλή γνώση της Ελληνικής
γλώσσας·
(γ) έχει καταδικαστεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό για
οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα και δεν έχει

70 του 1981
134 του 1988
228(Ι) του 2004.

αποκατασταθεί δυνάμει του περί Αποκαταστάσεως
Καταδικασθέντων Νόμου,

όπως αυτός εκάστοτε

τροποποιείται ή αντικαθίσταται:
(i) Ανθρωποκτονία, βιασμό, φόνο εκ προμελέτης ή
απόπειρα φόνου·
(ii) εμπρησμό, απόπειρα καταστροφής περιουσίας
με εκρηκτικές ύλες·
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(iii) εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή
μεταφορά εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με το
Κεφ. 54.
21 του 1970

εδάφιο (4) του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών
Υλών

Νόμου,

όπως

αυτός

εκάστοτε

95(Ι) του 2003

τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρουμένης

19(Ι) του 2005

της κατοχής φυσιγγίων πυροβόλου όπλου της

109(Ι) του 2009

Κατηγορίας Δ του περί Πυροβόλων και Μη

109(Ι) του 2010.
113(Ι) του 2004
91(Ι) του 2005

Πυροβόλων

Όπλων

Νόμου,

όπως

αυτός

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

56(Ι) του 2007
32(Ι) του 2011
178(Ι) του 2011.

(iv) παράνομη εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή, χρήση
πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Α, Β ή Γ του
περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων
Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται·
(v) επίθεση

με

πρόκληση

βαριάς

σωματικής

βλάβης ή πραγματικής σωματικής βλάβης·
(vi) παράνομη κατοχή ή κατοχή με σκοπό την
προμήθεια
29 του 1977
67 του 1983
20(Ι) του 1992
5(Ι) του 2000
41(Ι) του 2001
91(Ι) του 2003
146(Ι) του 2005
24(Ι) του 2010
99(Ι) του 2010.

ελεγχόμενων

φαρμάκων

ή

ψυχοτρόπων ουσιών, σύμφωνα με τον περί
Ναρκωτικών
Ουσιών

Φαρμάκων

Νόμο,

όπως

και

Ψυχοτρόπων

αυτός

τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

εκάστοτε
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(vii) ληστεία,

διάρρηξη,

κλοπή,

απαίτηση

περιουσίας με απειλές, απαγωγή, κακόβουλη
ζημιά ή αιμομιξία·
(viii) εμπορία

ενηλίκων

παιδιών,

προσώπων,

εμπορία

ανθρωπίνων

και

οργάνων,

εμπορία

εκμετάλλευση

εκμετάλλευση

στην

εργασία, σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων
προσώπων,

σεξουαλική

εκμετάλλευση

παιδιών, παιδική πορνογραφία και διατήρηση
οίκου ανοχής, κατά παράβαση του περί της
87(Ι) του 2007
13(Ι) του 2012.

Καταπολέμησης
Εκμετάλλευσης

της

Εμπορίας

Προσώπων

και
και

της
της

Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
22(ΙΙΙ) του 2004

(ix) παιδική πορνογραφία κατά παράβαση του περί

12(ΙΙΙ) του 2010.

της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του
Διαδικτύου (Κυρωτικού) Νόμου, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
(x) διατήρηση ή χρησιμοποίηση ή φροντίδα ή
διεύθυνση ή ενασχόληση με τη διεύθυνση
οποιουδήποτε

παιγνιδιού,

κατοχή

οποιωνδήποτε οργάνων ή συσκευών που
έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται ή
προτίθενται να χρησιμοποιηθούν για το παίξιμο
τέτοιων παιγνιδιών, κατά παράβαση του περί
Κεφ. 151.
23 του 1965

Οίκων

Στοιχημάτων,

Οίκων

Κυβείας

και

19 του 1978

Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμου, όπως

53(Ι) του 1995

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

32(Ι) του 1996
15(Ι) του 1998
72(Ι) του 2006.
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(xi) κατοχή ή έλεγχο μηχανής τυχερού παιγνιδιού ή
εισαγωγή
106(Ι) του 2012
108(Ι) του 2012.

ή

παιγνιδιού

κατασκευή
κατά

μηχανής

παράβαση

τυχερού

του

περί

Στοιχημάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
(xii) μη

απαγόρευση

της

εισόδου

ανηλίκων

προσώπων σε υποστατικό όπου παρέχονται
υπηρεσίες στοιχήματος κατά παράβαση του
περί Στοιχημάτων Νόμου·
(xiii) παροχή υπηρεσιών στοιχήματος χωρίς άδεια ή
κατά παράβαση των όρων της άδειας κατά
παράβαση του περί Στοιχημάτων Νόμου·
(xiv) αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή
ηθική αισχρότητα·
(xv) οποιοδήποτε αδίκημα προβλέπεται στο Νόμο ή
σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·
(δ) έχει απολυθεί από τη Δημόσια ή Εκπαιδευτική
Υπηρεσία

ή

Δημοκρατίας
Ευρωπαϊκής

την
ή

Αστυνομία
άλλου

Ένωσης

ή

ή

το

κράτους
από

Στρατό
μέλους

νομικό

της
της

πρόσωπο

δημοσίου δικαίου, για πειθαρχικό αδίκημα που ενέχει
έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας·
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(ε) κατέχει θέση στη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία
της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Αστυνομία ή στο Στρατό
της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι υπάλληλος σε νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εκτός αν κατέχει άδεια
σύμφωνα με τον οικείο νόμο·
(στ) είναι χρήστης οποιωνδήποτε ναρκωτικών φαρμάκων
ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών·
(ζ) πάσχει από ψυχική ασθένεια, η οποία, κατά την κρίση
της Επιτροπής, δύναται να εμποδίσει την άσκηση των
καθηκόντων του:
Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να ζητά από τον
αιτητή να προσκομίσει ειδικό ιατρικό πιστοποιητικό
από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό σε σχέση με την
κατάσταση της ψυχικής του υγείας·
(η) είναι κατασκευαστής ή έμπορος ή πωλητής όπλων και
πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών·
(θ) κρίθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας ότι δεν είναι
κατάλληλο πρόσωπο για να εγγραφεί στο Μητρώο ή
να ασκεί τα καθήκοντα του επιτηρητή.
(3)

Η Επιτροπή, για σκοπούς ικανοποίησης των

απαιτήσεων της παραγράφου (2), ζητά τις απόψεις του
Αρχηγού Αστυνομίας, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής του αιτήματος της Επιτροπής.
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Διαγραφή

9. Η Επιτροπή διαγράφει αμέσως επιτηρητή από το Μητρώο

επιτηρητή από το

σε περίπτωση -

Μητρώο.

(α) που παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που
καθορίζονται στον Κανονισμό 8 μετά την εγγραφή στο
Μητρώο ή αν διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχαν κατά το
χρόνο της εγγραφής·
(β) θανάτου του επιτηρητή·
(γ) αιτήματος του επιτηρητή για διαγραφή·
(δ) που ο επιτηρητής δεν παρακολουθεί εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (4)
του Κανονισμού 6:
Νοείται ότι σε περίπτωση παράλειψης της Επιτροπής να
διαγράψει επιτηρητή από το Μητρώο, αυτός θεωρείται
διαγραμμένος αφού παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την
ημέρα γνωστοποίησης του λόγου διαγραφής στην Επιτροπή.
Καθορισμός του

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), οι

αριθμού

μετέχοντες στη σύσκεψη που συγκαλείται δυνάμει του

επιτηρητών σε
αγώνα ή

άρθρου 46Α του Νόμου αποφασίζουν για τον αριθμό των

εκδήλωση και της

επιτηρητών του γηπεδούχου σωματείου που θα παρίστανται

ώρας ανάληψης

στον αγώνα ή στην εκδήλωση, τον αριθμό των επιτηρητών

και λήξης των

του φιλοξενούμενου σωματείου οι οποίοι θα βοηθούν στην

καθηκόντων τους.

επιτήρηση των οπαδών τους, όπως προβλέπεται στην
παράγραφο (5) του Κανονισμού 14, καθώς και για την ώρα
ανάληψης και λήξης των καθηκόντων των επιτηρητών, αφού
λάβουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α)

Την ώρα που θα διεξαχθεί ο αγώνας ή η εκδήλωση·
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(β)

την επικινδυνότητα και κρισιμότητα του αγώνα·

(γ)

τον

αριθμό

των

εισιτηρίων

που

εκδόθηκαν,

περιλαμβανομένου και του συνολικού αριθμού των
εισιτηρίων διαρκείας·
(δ)

τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, καθώς και τον
αριθμό των φιλάθλων ή θεατών που αναμένεται ότι θα
παρευρίσκονται στον αθλητικό χώρο·

(ε)
(στ)

τη χωρητικότητα του αθλητικού χώρου· και
τις εγκαταστάσεις του αθλητικού χώρου.

(2) Ο αριθμός των επιτηρητών στους οποίους ανατίθενται
καθήκοντα στις κερκίδες του αθλητικού χώρου καθορίζεται
με βάση την αναλογία τουλάχιστον ένας (1) επιτηρητής για
κάθε εκατό (100) φιλάθλους ή θεατές και δεν πρέπει να είναι
λιγότερος από τους πέντε (5) επιτηρητές.
ΜΕΡΟΣ ΙV
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διορισμός

11. Επιπρόσθετα από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται

επιτηρητών,

στο Νόμο, ο υπεύθυνος σωματείου -

υπεύθυνου
επιτηρητών και
ομαδαρχών από
υπεύθυνο
σωματείου.

(α)

διορίζει, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο ασφάλειας,
πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο
ως επιτηρητές για επικείμενο αγώνα ή εκδήλωση, με
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εξαίρεση τους επιτηρητές που έχουν καθήκοντα
πυρασφάλειας

ή

πρώτων

βοηθειών,

οι

οποίοι

διορίζονται από τον υπεύθυνο ασφάλειας δυνάμει του
Κανονισμού 12·
(β) διορίζει, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο ασφάλειας
και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 13, ως
υπεύθυνο επιτηρητών και ομαδάρχες πρόσωπα τα
οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο και εκτελούν
τα καθήκοντά τους για τη διάρκεια της αθλητικής
περιόδου:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε
λόγο, ο υπεύθυνος επιτηρητών ή οποιοσδήποτε
ομαδάρχης αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή
παραιτηθεί ή παυθεί από τη θέση του, τότε ο
υπεύθυνος σωματείου διορίζει στη θέση αυτή, σε
συνεννόηση

με

τον

υπεύθυνο

ασφάλειας,

αντικαταστάτη αυτού, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντά
του για το υπόλοιπο της αθλητικής περιόδου.
Διορισμός

12. Επιπρόσθετα από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται

επιτηρητών για

στο Νόμο, ο υπεύθυνος ασφάλειας-

πυρασφάλεια και
πρώτες βοήθειες
και κατανομή
επιτηρητών στον
αθλητικό χώρο
από υπεύθυνο
ασφάλειας.

(α) διορίζει ως επιτηρητές κατάλληλα εκπαιδευμένα
πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο
και αναθέτει σε αυτούς καθήκοντα πυρασφάλειας ή
πρώτων βοηθειών·
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(β)

αποφασίζει την κατανομή του αριθμού των

επιτηρητών που έχουν συγκεκριμένη ειδίκευση για
κάλυψη

αναγκών,

όπως

εφαρμογή

σχεδίου

εκκένωσης του αθλητικού χώρου, πυρασφάλεια,
παροχή

βοήθειας

σε

φυσικές

καταστροφές

και

παροχή πρώτων βοηθειών.
ΜΕΡΟΣ V
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
Υπεύθυνος

13.-(1) Ως υπεύθυνος επιτηρητών ή ομαδάρχης διορίζεται

επιτηρητών και

πρόσωπο το οποίο έχει προηγουμένως παρακολουθήσει την

ομαδάρχες.

απαιτούμενη εκπαίδευση, όπως προβλέπεται στο εγχειρίδιο
που εγκρίνει η Επιτροπή.
(2) Ο υπεύθυνος ασφάλειας, σε συνεννόηση με τον
υπεύθυνο επιτηρητών, κατανέμει τους επιτηρητές σε ομάδες,
κατά τη διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης και για κάθε
τέτοια ομάδα ορίζει ομαδάρχη, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο και
το συντονισμό των δραστηριοτήτων της ομάδας του.
(3) Ο ομαδάρχης της κάθε ομάδας επιτηρητών, οφείλει να
βρίσκεται

σε

συνεχή

επικοινωνία

με

τον

υπεύθυνο

επιτηρητών ο οποίος λαμβάνει οδηγίες από τον υπεύθυνο
ασφάλειας.
Καθήκοντα και

14.-(1) Οι επιτηρητές εκτελούν τα καθήκοντά τους με

υποχρεώσεις

ευγένεια

επιτηρητών.

και

ευπρέπεια

σε

όσους

προσέρχονται

και

βρίσκονται στον αθλητικό χώρο, έχοντας αντίληψη του
ρόλου τους ως υπεύθυνοι για την ασφαλή διεξαγωγή του
αγώνα και όχι ως θεατές και των ευθυνών τους έναντι της
υγείας και της ασφάλειας όλων των φιλάθλων ή θεατών,
συμπεριλαμβανομένων των προσώπων με αναπηρίες και
των παιδιών, των άλλων επιτηρητών και του προσωπικού

18
του αθλητικού χώρου.
(2) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι επιτηρητές
δεν μεταφέρουν οποιαδήποτε επικίνδυνα αντικείμενα, εκτός
από τη στολή και τον εξοπλισμό που καθορίζονται από την
Επιτροπή, για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
(3) Οι επιτηρητές που έχουν επιλεγεί για να επιτηρούν
αγώνα ή εκδήλωση, παρουσιάζονται στον αθλητικό χώρο
την ώρα που έχει καθοριστεί κατά τη σύσκεψη δυνάμει του
Κανονισμού 10.
(4) Οι επιτηρητές συμμορφώνονται με τις οδηγίες του
υπεύθυνου επιτηρητών και του ομαδάρχη της ομάδας στην
οποία ανήκουν και συνεργάζονται με την αστυνομία.
(5)

Οι

επιτηρητές

του

φιλοξενούμενου

σωματείου

επικουρούν τους επιτηρητές του γηπεδούχου σωματείου
στην

επιτήρηση

των

φιλάθλων

του

φιλοξενούμενου

σωματείου κατά την προσέλευση, την είσοδο, την παραμονή
τους στον αθλητικό χώρο και την αποχώρησή τους από
αυτόν.
(6) Κατά τη χρονική περίοδο της παρουσίας τους στον
αθλητικό χώρο για τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης, οι
επιτηρητές

εκτελούν

οποιαδήποτε

από

τα

ακόλουθα

καθήκοντα τους ανατίθενται, ανάλογα με την εκπαίδευση και
τις αρμοδιότητές τους:
(α) Επιθεωρούν, ελέγχουν και ερευνούν τις εγκαταστάσεις
του αθλητικού χώρου·
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(β) επιθεωρούν και ελέγχουν τα εισιτήρια ή και τις κάρτες
διαπίστευσης των φιλάθλων ή θεατών πριν από την
είσοδό τους στον αθλητικό χώρο·
(γ) ελέγχουν κατά πόσο έκαστο πρόσωπο που επιχειρεί
να εισέλθει στον αθλητικό χώρο είναι τιμωρημένο με
αποκλεισμό ή απαγόρευση εισόδου, σύμφωνα με το
άρθρο 73 του Νόμου·
(δ) επιτηρούν τις εγκαταστάσεις του αθλητικού χώρου
κατά την προσέλευση και παραμονή των φιλάθλων ή
θεατών στον αθλητικό χώρο και κατά την αποχώρησή
τους από αυτόν·
(ε) παρέχουν

υπηρεσίες

οποιοδήποτε

πρόσωπο

πρώτων
και

βοηθειών

οποτεδήποτε

σε
αυτό

καταστεί αναγκαίο·
(στ) μεριμνούν για την ταξιθέτηση των φιλάθλων ή θεατών
στις κερκίδες του αθλητικού χώρου·
(ζ) παρέχουν υπηρεσίες πυρόσβεσης οποτεδήποτε αυτό
καθίσταται αναγκαίο·
(η) διατηρούν ελεύθερη και απρόσκοπτη την πρόσβαση
στις εισόδους, στις εξόδους και στους διαδρόμους
διακίνησης του αθλητικού χώρου·
(θ) επιτηρούν την παραμονή και διακίνηση των φιλάθλων
ή θεατών εντός του αθλητικού χώρου και ιδιαίτερα στις
κερκίδες,

ελέγχοντας

και

καθοδηγώντας

τους

φίλαθλους ή θεατές που εισέρχονται ή εξέρχονται από
τον αθλητικό χώρο με τρόπο που να βοηθά στην
επίτευξη μιας σταθερής ροής φιλάθλων ή θεατών από
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και προς τις κερκίδες·
(ι) στελεχώνουν τις εισόδους, τις εξόδους και άλλα
στρατηγικά

σημεία

του

αθλητικού

χώρου,

περιλαμβανομένων των σημείων διαχωρισμού, της
περιμέτρου και των θυρών εξόδου και των πυλών που
δεν είναι ανοικτές, όταν ο αθλητικός χώρος είναι σε
λειτουργία·
(ια) παρακολουθούν

τους

φιλάθλους

ή

θεατές

και

αναγνωρίζουν τις συνθήκες του πλήθους, έτσι ώστε
να είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ασφαλή
διασπορά των φιλάθλων ή θεατών και την πρόληψη
του υπερπληθυσμού, ιδιαίτερα στις κερκίδες·
(ιβ) παρέχουν βοήθεια στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
της Δημοκρατίας, όπως απαιτείται και ανάλογα με την
εκπαίδευσή τους·
(ιγ) ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
λαμβάνοντας τα αναγκαία άμεσα μέτρα και καλώντας
τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης·
(ιδ) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αναλαμβάνουν
προκαθορισμένα καθήκοντα ή ακολουθούν τις οδηγίες
του υπεύθυνου ασφάλειας ή του αρμόδιου λειτουργού
υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης·
(ιε) στο βαθμό που δεν επηρεάζονται τα καθήκοντα που
προβλέπονται

στους

παρόντες

Κανονισμούς,

παρέχουν βοήθεια στην πρόληψη των παραβάσεων
των κανονισμών του αθλητικού χώρου στον οποίο
διεξάγεται ο αγώνας ή η εκδήλωση·
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(ιστ) αναλαμβάνουν

οποιαδήποτε

άλλη

εργασία

τους

ανατεθεί από τον υπεύθυνο ασφάλειας.
Έρευνα,

15.-(1) Κάθε επιτηρητής μπορεί, κατά την εκτέλεση των

επιθεώρηση και

καθηκόντων του και για σκοπούς τήρησης της τάξης, να

περιορισμός
προσώπων από
επιτηρητή.

διενεργεί

έρευνα

ή/και

επιθεώρηση

προσώπου

που

εισέρχεται ή βρίσκεται στον αθλητικό χώρο.

(2) Επιτηρητής απαγορεύει την είσοδο στον αθλητικό χώρο
σε

οποιοδήποτε

πρόσωπο

αρνηθεί

να

ερευνηθεί

ή

επιθεωρηθεί.
(3) Επιτηρητής δύναται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του και για σκοπούς τήρησης της τάξης, να περιορίσει για το
χρονικό

διάστημα

που

είναι

απολύτως

αναγκαίο

οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στον αθλητικό
χώρο κατά την καθοριζόμενη χρονική διάρκεια διεξαγωγής
αγώνα ή εκδήλωσης, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό (α) διαπράττει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που
προβλέπονται στα άρθρα 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 72 και 73 του Νόμου· ή
(β) έχει εισέλθει στον αθλητικό χώρο ή αρνείται να
αποχωρήσει

από

αυτόν

κατά

παράβαση

των

διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 28 του Νόμου.
Παράδοση

16.

προσώπου στην

προσώπου σύμφωνα με τον Κανονισμό 15, παραδίδει το

αστυνομία.

Επιτηρητής,

ο

οποίος

προβαίνει

σε

περιορισμό

πρόσωπο αυτό στην αστυνομία αμέσως και σε περίπτωση
που είναι αδύνατο να πράξει τούτο, το μεταφέρει στο
γραφείο που διατηρεί η αστυνομία εντός του αθλητικού
χώρου ή σε άλλο χώρο εντός αυτού που καθορίζεται δυνάμει
του άρθρου 9 του Νόμου.
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Αμοιβή

17. Η αμοιβή των επιτηρητών καθορίζεται και καταβάλλεται

επιτηρητών.

από

το

φιλοξενούμενο

σωματείο

όσον

αφορά

τους

επιτηρητές που συνοδεύουν τους φιλάθλους του και από το
γηπεδούχο σωματείο για τους υπόλοιπους επιτηρητές και
είναι ανάλογη με το χρόνο εργασίας και τα καθήκοντά τους
κατά τον αγώνα ή την εκδήλωση.
ΜΕΡΟΣ VI
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ
Αδικήματα και

18. Οποιοδήποτε πρόσωπο που, με οποιοδήποτε τρόπο,

ποινές.

παρακωλύει ή παρεμποδίζει επιτηρητή από την άσκηση των
καθηκόντων του εντός των εγκαταστάσεων του αθλητικού
χώρου, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται σε χρηματική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

Υποβολή

19. Παράπονο, σχετικά με τη συμπεριφορά επιτηρητή ή την

παραπόνου.

εκτέλεση από αυτόν των καθηκόντων που προβλέπονται
στους παρόντες Κανονισμούς, δύναται να υποβληθεί στην
Επιτροπή, στο σωματείο που διόρισε τον επιτηρητή ή στον
υπεύθυνο ασφάλειας, οι οποίοι δύνανται να εξετάσουν το
παράπονο.
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