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 #SafeSPORTevent
Το εγχείρημα #SafeSPORTevent έρχεται σε μία εξαιρετικά απαιτητική εποχή για την Ευρώπη 
και τον Κόσμο, όταν ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ασφάλεια όλων 
των εμπλεκομένων στα προγράμματα Erasmus+ και στους συμμετέχοντες του Σώματος 
Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης και ακόμη περαιτέρω – η προστασία οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων 
προκλήσεων μπορεί να επέλθουν στο μέλλον. Ο κύριος στόχος του #SafeSPORTevent είναι 
να προστατέψει τους αθλητές, ιδίως τους νεότερους, από κινδύνους που αφορούν την υγεία 
και την ασφάλειά τους, βελτιώνοντας την εκπαίδευση και τις ανταγωνιστικές συνθήκες, και 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Mejure, όπου οι απειλές ασφαλείας πρέπει να αντιμετωπίζονται 
βάσει συγκεκριμένων πρωτόκολλων ασφαλείας τα οποία σε αυτό το σημείο ανάπτυξης, δεν 
υπάρχουν στον αθλητικό τομέα. Αυτό το εγχείρημα θα υποστηρίζει την κινητικότητα των 
εθελοντών, προπονητών, μάνατζερ και λοιπού προσωπικού μη κερδοσκοπικών οργανώσεων 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα και θα εμπλουτίσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους με στόχο τη 
σωστή αντίδραση σε θέματα ασφαλείας. 

Τα παρακάτω εξαγόμενα θα αναπτυχθούν για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων:

• Το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει τις ιδανικές τακτικές (πρωτόκολλα) για Ασφαλείς 
Αθλητικές Διοργανώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός κατά την οργάνωση 
των τοπικών/ εθνικών/ διεθνών αθλητικών οργανώσεων και των πρωτοποριακών μεθόδων 
εκπαίδευσης, μέσα από Αθλητικές ενέργειες με στόχευση στην ασφάλεια (μη επίσημες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες).

• Ενδυνάμωση των αθλητικών μάνατζερ, διαχειριστών και εθελοντών σε 2 χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μίας διοργανώτριας χώρας και μία χώρα των δυτικών Βαλκανίων ώστε 
να εστιαστεί η ενδυνάμωση της ασφάλειας στον αθλητισμό, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 
αθλητικών διοργανώσεων. 

• Η δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου εκπαίδευσης σε θέματα ασφαλείας στον αθλητισμό 
και η εκτέλεση τοπικών θεματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως προσομοίωση των 
διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ώστε να επιτευχθεί το φαινόμενο της χιονόπτωσης. 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει να εντοπίσει την πλέον καλύτερη ασφάλεια στο χώρο του 
αθλητισμού. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα αναλυθούν από την ομάδα του εγχειρήματος και 
τα αθροιστικά αποτελέσματα της έρευνας θα ληφθούν υπόψιν κατά τον προγραμματισμό των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του #SafeSPORTevent.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στο χώρο του 
αθλητισμού. Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με το #SafeSPORTevent στη σελίδα  
www.safesportevent.net.
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Από τις αρχαίες εποχές, ο αθλητισμός υπήρξε ένα 
σύμβολο ειρήνης, ενότητας και ισχύος του ανθρώπινου 
πνεύματος και της σωματικής αντοχής. Ο αθλητισμός 
αποτελεί ένα καίριο κομμάτι της ζωής στις σύγχρονες 
κοινωνίες. Καίριες αθλητικές διοργανώσεις ελκύουν 
το ενδιαφέρων πολλών ανθρώπων από όλο τον κόσμο. 
Η εξέλιξη των νέων και πρωτοποριακών τεχνολογιών 
έχει επιταχύνει την κάλυψη των Μέσων των αθλητικών 
διοργανώσεων, ενώ η πρόσβαση σε αθλητικές 
διοργανώσεις, ποδόσφαιρο, τουρνουά κλπ. έχει γίνει 
ευκολότερη από οποτεδήποτε παλαιότερα. 

Η ταχεία ταχύτητα της παγκοσμιοποίησης έχει 
επιτρέψει τους οπαδούς να ταξιδεύουν μαζί ως 
μέρη οργανωμένων ομάδων, ή να συμμετέχουν 
μεμονωμένα σε αθλητικές διοργανώσεις. Αυτές οι 
μαζικές συγκεντρώσεις για την υποστήριξη μίας 
συγκεκριμένης ομάδας ή ενός παίκτη έχουν φτάσει 
να αντιπροσωπεύουν την ομόνοια της ανθρωπότητας, 
ανεξάρτητα από φυλή, φύλο ή κοινωνικό στάτους.

Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια μεγάλων αθλητικών 
οργανώσεων, παρουσιάζονται καίρια ρίσκα ασφαλείας 
για την ανθρώπινη ζωή. Ο όρος «ασφάλεια στον 
αθλητισμό» είναι ένας όρος «ομπρέλα» που 
καλύπτει μία ποικιλία απειλών που προέρχονται από 
ανθρώπινους παράγοντες, όπως η τρομοκρατία και η 
αμέλεια στην τήρηση των κανονισμών ασφαλείας, ή 
από εξωγενείς, όπως φυσικές καταστροφές, πολιτική 
αστάθεια και πανδημίες. Όλα αυτά έχουν μετατρέψει 
τις αθλητικές διοργανώσεις εξαιρετικά ευάλωτες και 
ολοένα πιο προσαρτημένες στη διεθνή και την εθνική 
ασφάλεια, την πολιτική και φυσικές απειλές, μεταξύ 
άλλων.

Τα τελευταία χρόνια, η ριζοσπαστικοποίηση των 
νέων και η βία έχουν γίνει σημαντικά παγκόσμια 
προβλήματα. Έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ρητορικής 
μίσους, την ξενοφοβία και τη ρατσιστική βία, καθώς 
και το θρησκευτικό και πολιτικό βίαιο εξτρεμισμό, και 
τελικά την τρομοκρατία.

Έχουν υπάρξει πολλαπλά παραδείγματα στο παρελθόν 
όπου γνωστοί αθλητές ή και οπαδοί έχουν υπάρξει 
θύματα αθλητικών αναταραχών λόγω διάφορων 

παραγόντων κινδύνου. Ως αποτέλεσμα αυτού, 
τέτοια περιστατικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
σημαντική ζημιά στην ασφάλεια των ανθρώπων και την 
ακεραιότητα των εμπλεκόμενων συλλόγων. Περιστατικά 
σε αθλητικές διοργανώσεις έχουν οδηγήσει στο 
παρελθόν σε μερική ή και πλήρη ακύρωση των 
διοργανώσεων, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική 
οικονομική απώλεια και  συλλογικές διαταραχές τόσο 
στους αθλητές όσο και στους οπαδούς.

Μερικά από τα σημαντικότερα περιστατικά 
κατά τη διοργάνωση καίριων αθλητικών 
διοργανώσεων αποτελούν τα παρακάτω: 

• Μάιος 1964 – ΠΕΡΟΥ: Σε ένα από τις χειρότερες 
καταστροφές στο ποδόσφαιρο, περισσότεροι από 
300 οπαδοί πέθαναν και 500 τραυματίστηκαν κατά 
τη διάρκεια των προκριματικών παιχνιδιών έναντι 
της Λίμα.

• Ιανουάριος 1971 – ΒΡΕΤΑΝΙΑ: 66 άτομα πέθαναν 
αφού ποδοπατήθηκαν στο στάδιο Ίμπροξ της 
Γλασκώβης ενώ έφευγαν από ένα αγώνα των 
Ρέιντζερς εναντίων των Σέλτικς.

• Οκτώβριος 1982 – ΡΩΣΙΑ: Οπαδοί ποδοπατήθηκαν 
καθώς έφευγαν από το ισόπαλο παιχνίδι 
Κυπέλου UEFA μεταξύ της Σπάρτακ Μόσχας 
και της Ολλανδικής HFC Haarlem στο γήπεδο 
Λουζνίκι της Μόσχας. Επισήμως δεν έγινε ποτέ 
παραδοχή του γεγονότος από την Πρώην Σοβιετική 
έννωση, παρά μόνο χρόνια αργότερα. Όταν έγινε 
η παραδοχή, ο επίσημος απολογισμός ήταν 66 
νεκροί, ωστόσο ο πραγματικός αριθμός ίσως και 
να φτάνει τους 340.Μάιος 1985 – ΒΡΕΤΑΝΙΑ: 
Τουλάχιστον 56 άνθρωποι σκοτώνονται και άνω των 
200 τραυματίζονται σε φωτιά στις κερκίδες του 
Μπράντφορντ. 

• Μάρτιος 1988 – ΝΕΠΑΛ: 90 οπαδοί 
ποδοπατήθηκαν μετά από μαζική έξοδο στο στάδιο 
του Κατμαντού μετά από χαλαζόπτωση. 

• Απρίλιος 1989 – ΒΡΕΤΑΝΙΑ: 96 άτομα σκοτώνονται 
και άνω των 200 τραυματίζονται στη χειρότερη 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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αθλητική τραγωδία της χώρας όταν πλήθος οπαδών 
συμπιέστηκε κόντρα σε κάγκελα ασφαλείας στο 
Αγγλικό παιχνίδι κυπέλου για τα ημιτελικά. Οι 
ομάδες ήταν η Λίβερπουλ ενάντια της Νότινγκαμ 
Φόρεστ στο στάδιο ΧΊλσμπορο του Σέφιλντ. 

•  Οκτώβριος 1996 – ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ: Έως και 82 
άτομα σκοτώθηκαν όταν πλήθος οπαδών έπεσε 
από τις σκάλες στο παιχνίδι για την πρόκριση στο 
Παγκόσμιο Κύπελο μεταξύ της Γουατεμάλας και 
Κόστα Ρίκα στην πόλη της Γουατεμάλα. 

•  Μάιος 2001 – ΓΚΑΝΑ: Περί τους 126 πέθαναν σε 
ποδοπάτημα στο κεντρικό στάδιο της Άκρα όταν η 
αστυνομία επιτέθηκε με δακρυγόνα κατά οπαδών. 

•  Φεβρουάριος 2012 – ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Οπαδοί κατέφυγαν 
σε λεηλασίες όταν η τοπικής ομάδα Αλ Μασρί 
νίκησε την Αλ Αλί, μία από τις δημοφιλέστερες 
της Αιγύπτου. Τουλάχιστον 74 σκοτώθηκαν, ενώ 
υπήρξαν πάνω από 1.000 τραυματίες. 
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Η τρομοκρατία αποτελεί παγκόσμια απειλή. Έχουμε 
γίνει μάρτυρες διάφορων τρομοκρατικών ενεργειών 
σε διάφορες χώρες και με διαφορετικές μεθόδους. 
Οι επιθέσεις μπορούν να διοργανωθούν από 
τρομοκρατικές οργανώσεις, μεμονωμένα άτομα, ή 
μεμονωμένους εξτρεμιστές. Τα όπλα που μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν είναι: Όπλα, βόμβες, μαχαίρια 
ή καθημερινά και εύκολα προσβάσιμα αντικείμενα 
όπως αυτοκίνητα κλπ. 

Πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν 
ενάντια σε αθλητές ή το κοινό, ή συσχετίστηκαν με 
αθλητικές διοργανώσεις και αγώνες. 

Κάποιες από τις πιο γνωστές τρομοκρατικές 
επιθέσεις που σχετίζονται με αγώνες είναι: 

Σεπτέμβριος 1972 – «Μαύρος Σεπτέμβρης», 
επίθεση εναντίον Ισραηλινών αθλητών στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες

Έντεκα Ισραηλινοί αθλητές και προπονητές 
απήχθησαν και εκτελέστηκαν μαζί με ένα Γερμανό 
αστυνομικό από την Παλαιστινιακή τρομοκρατική 
οργάνωση «Μαύρος Σεπτέμβρης» κατά τη 

“Σφαγή του Μονάχου” στους θερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 1972.

Ιούλιος 1996 – Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 
της Ατλάντα

Το 1996, ο Έρικ Ρόμπερτ Ρούντολφ, πρώην ειδικός 
γύρω από τα εκρηκτικά του Αμερικανικού στρατού 
τοποθέτησε ένα σακίδιο που περιείχε βόμβα στο 
Ολυμπιακό Πάρκο του Centennial, προκαλώντας 2 
θανάτους και άνω των 110 τραυματισμών. Αργότερα 
ο Ρούντολφ έγινε γνωστός ως «ο βομβιστής του 
Ολυμπιακού Πάρκου». Το πάρκο ήταν ο μόνος 
ανοιχτός για το κοινό χώρος και αμέσως μετά την 
επίθεση, διπλασιάστηκε το επίπεδο επιτήρησης και 
ασφάλειας, ενώ όλες οι τσάντες ελέγχονταν  κατά την 
είσοδο στο πάρκο.

2005: Βομβιστική επίθεση στο Πανεπιστήμιο 
της Οκλαχόμα

Ο Τζο Χινριχς, μαθητής του Πανεπιστημίου, 
ενεργοποίησε βόμβα σε ανοιχτή εκδήλωση κατά 
τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα το 2005 των 
Οκλαχόμα Σούνερς. Η βόμβα εξερράγη σε λιγότερα 
από 200 μέτρα από το στάδιο Gaylord Family Okla-
homa Memorial, με χωρητικότητα 82.112 ατόμων. 
Μόνο ο βομβιστής σκοτώθηκε, ωστόσο το περιστατικό 
πυροδότησε ενέργειες έκτακτης ανάγκης το 2007 στο 
χώρο του πανεπιστημίου. 

Μάρτιος 2009 – Επίθεση κατά του λεωφορείου 
της Ομάδας κρίκετ της Σρι Λάνκα

Το Πακιστάν έπαιζε σχεδόν αποκλειστικά εκτός 
έδρας, όταν 6 αστυνομικοί και 2 πολίτες σκοτώθηκαν 
όταν το λεωφορείο της ομάδας δέχτηκε επίθεση 
καθοδόν για το στάδιο Γκαντάφι της Λαχόρης,  την 
τρίτη μέρα των δεύτερων προκριματικών. 2 παίκτες 
χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ άλλοι 
τραυματίστηκαν λιγότερο σοβαρά.

Ιανουάριος 2010 – Επίθεση κατά του 
λεωφορείου της ομάδας ποδοσφαίρου του 
Τόκιο

Τρία άτομα – ο οδηγός, ο βοηθός προπονητή και 
ένας δημοσιογράφος- σκοτώθηκαν όταν τρομοκράτες 
άνοιξαν πυρ κατά του λεωφορείου του Τόγκο στην 
περιοχή Καμπίντα της Αγκόλα, όπου η ομάδα ταξίδευε 
για την έναρξη του Αφρικανικού κυπέλου. Ο αμυντικός 
Serge Akakpo και ο τερματοφύλακας Kodjovi Obilale 
ήταν ανάμεσα στους τραυματίες. 

Απρίλιος 2013 Βομβιστική επίθεση στο 
μαραθώνιο της Βοστώνης April 2013 

Οι Τσετσενο-Αμερικανοί αδερφοί Dzhokhar Tsarnaev 
και Tamerlan Tsarnaev ενεργοποίησαν δύο βόμβες 
κοντά στη γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου της 
Βοστώνης το 2013, με αποτέλεσμα το θάνατο τριών 

  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η 
ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ατόμων και πάνω από 200 τραυματισμούς. Μετά 
το περιστατικό, τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν, 
προτρέποντας τους συμμετέχοντες να  φέρουν τα 
προσωπικά τους αντικείμενα σε διάφανες τσάντες. 

 Νοέμβριος 2015 – Τρομοκρατική επίθεση 
στο Παρίσι/ Βομβιστική επίθεση στο Stade de 
France

Κύμα τρομοκρατικών ενεργειών χτύπησε το Παρίσι 
και άφησε 137 απώλειες, συμπεριλαμβανομένων 
τριών βομβιστών αυτοκτονίας, όταν τρεις εκρήξεις 
σημειώθηκαν κοντά στο Stade de France, όπου 
η Γαλλία και Γερμανία έπαιζαν σε φιλικό διεθνές 
παιχνίδι. Με τη λήξη του παιχνιδιού, οι οπαδοί 
διανυκτέρευσαν μαζί με τις ομάδες στο γήπεδο. 
Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ήταν ακόμη 
μεγαλύτερος αν δεν είχε επιβληθεί ισχυρότερη 
ασφάλεια στο Stade de France. Ιδιωτική ομάδα 
ασφαλείας αρνήθηκε την πρόσβαση σε 20χρονο 
βομβιστή αυτοκτονίας μετά την ύποπτη συμπεριφορά 
του, ο οποίος ενεργοποίησε τη βόμβα του εκτός του 

σταδίου, τραυματίζοντας πολίτες, και σκοτώνοντας 
μόνο τον εαυτό του. 

Πέραν της απειλής της τρομοκρατίας, έχουν υπάρξει 
γνωστές περιπτώσεις περιστατικών που προκλήθηκαν 
από φυσικές καταστροφές ή άλλες απειλές 
ασφαλείας, όπως το μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών 
Αγώνων για πολιτικούς λόγους και άλλες κοινωνικές 
διαταραχές.

Είναι λογικό κλείνοντας, να αναφερθεί ότι τα μέτρα 
ασφαλείας και οι δράσεις αυτές είναι καίριο μέρος 
της προετοιμασίας και της διοργάνωσης αθλητικών 
γεγονότων. Κάθε επαγγελματική αθλητική ομάδα, 
και μάνατζερ αθλητών θα πρέπει να έχει συστήσει 
μία στρατηγική εκτίμησης ρίσκου, και θα πρέπει 
να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις 
για να προστατέψει τους αθλητές, το κοινό και τα 
περιουσιακά στοιχεία του αθλητικού γεγονότος. Είναι 
σημαντικότατο να αναγνωριστούν οι μεγαλύτερες 
απειλές και να μηδενιστούν ή να μειωθούν τα ευάλωτα 
σημεία, κάτι που θα μειώσει σημαντικά το ρίσκο σε 
αθλητικές διοργανώσεις.
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Είναι σημαντικό να έχουμε γνώση του τι αποτελεί 
απειλή και ως τι μεταφράζεται, ώστε να μπορέσουμε 
να αναγνωρίσουμε τις απειλές για την ασφάλεια στην 
οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Η Συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά 
με την ενσωματωμένη ασφάλεια, καθώς και την 
προσέγγιση σχετικά με την ασφάλεια σε παιχνίδια 
ποδοσφαίρου και άλλες αθλητικές οργανώσεις (CETS 
No. 218) αναγνωρίζει την αθλητική ασφάλεια ως 
«όλα τα μέτρα που στόχο έχουν την αντιμετώπιση της 
βίας εντός και εκτός σταδίων, και όλα τα μέτρα που 
στοχεύουν να αποτρέψουν, προλάβουν, αποτρέψουν 
και τιμωρήσουν κάθε περιστατικό βίας ή άσχημης 
συμπεριφοράς που σχετίζεται με ποδοσφαιρικά 
παιχνίδια και άλλες αθλητικές διοργανώσεις. 
Περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, εκτίμηση ρίσκου, 
συνεργασία μεταξύ αστυνομίας και άλλων οργανώσεων, 
και τη γνωστοποίηση των ποινών». Αυτή η ακριβής 
περιγραφή περιλαμβάνει τους χώρους τόσο εντός όσο 

και εκτός σταδίων, που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής 
των μέτρων που μπορούν να ληφθούν στις αθλητικές 
διοργανώσεις. 

Παράλληλα με τον όρο της ασφάλειας, η Συνθήκη 
αναγνωρίζει την ασφάλεια των αθλητικών 
διοργανώσεων ως «όλα τα μέτρα που σχετίζονται με 
την προστασία των ατόμων από τραυματισμό ή απειλή 
στην υγεία και ευεξία κατά τη διάρκεια αθλητικών 
διοργανώσεων. Αυτό περιλαμβάνει σταδιακές 
υποδομές, πιστοποιήσεις και σχέδια έκτακτης 
ανάγκης».

Τόσο η ασφάλεια όσο και η προστασία που 
συμπεριλαμβάνονται στην διαχείριση ρίσκου και τα 
σχέδια αξιολόγησης, μπορούν να μειώσουν το ρίσκο 
απειλής τρομοκρατικών ενεργειών, βίαιου εξτρεμισμού, 
φυσικών καταστροφών και αμέλειας για την ασφάλεια 
υποδομών ζωτικής σημασίας.

  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
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Η ασφάλεια σε αθλητικές διοργανώσεις έχει γίνει 
ολοένα πιο σημαντικός τομέας, όχι μόνο σε τοπικό και 
εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Μεγάλοι αθλητικοί 
οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχουν δημιουργήσει παγκόσμια προγράμματα 
και έχουν λάβει μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουν απειλές 
ασφαλείας σε αθλητικές διοργανώσεις. 

Η υπηρεσία την Ηνωμένων Εθνών κατά της 
Τρομοκρατίας (UN-OCT) έχει δημοσιεύσει ένα 
παγκόσμιο πρόγραμμα ασφαλείας μεγάλων αθλητικών 
διοργανώσεων και προωθήσεων της Άθλησης και των 
αξιών της ώστε να προτρέψει βίαιες εξτρεμιστικές 
ενέργειες ώστε να εφαρμοστούν στους θερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και του Παγκοσμίου 
Κυπέλου της FIFA στο Κατάρ το 2022.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει υπό στενή 
παρακολούθηση την μάχης κατά της τρομοκρατίας 
σε αθλητικές διοργανώσεις. Η ΕΕ έχει υιοθετήσει 
μία στρατηγική για να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία 
με δύο από τους τέσσερις βασικούς της πυλώνες να 
είναι «πρόληψη και προστασία», το οποίο είναι άμεσα 
εφαρμόσιμο σε αθλητικές διοργανώσεις. 

Σύμφωνα με το «Σχέδιο Δράσης για την υποστήριξη 
της ασφάλειας σε δημόσια μέρη» οι «πιο πρόσφατες 
τρομοκρατικές ενέργειες έχουν δείξει μία στόχευση 
δημοσίων χώρων χρησιμοποιώντας τα ευάλωτα σημεία 
των «εύκολων στόχων» που απορρέει από την ανοιχτό 
και δημόσιό χαρακτήρα τους». Το Σχέδιο Δράσης τονίζει 
την εμφάνιση ενός αυξανόμενου αριθμού επιθέσεων 

χαμηλής εξειδίκευσης με στόχο να προκαλέσουν 
μαζικές απώλειες και τρόμο στο κοινό. 

Η προστασία των δημοσίων χώρων δημιουργεί 
σημαντικές προκλήσεις στις χώρες-μέλη της ΕΕ. 
Αυτό είναι λόγω της ευρείας ποικιλίας των δημοσίων 
χώρων που έχουν ή είναι πιθανόν να γίνουν στόχοι, τα 
διαφορετικά τους χαρακτηριστικά από πλήρως ανοιχτοί 
χώροι με κάποιο είδος προστασίας, τη διαφορετικότητα 
των σωμάτων ασφαλείας σε αυτές τις περιοχές, την 
απειλή μαζικών θυμάτων και, σημαντικότερα, την ανάγκη 
εξισορρόπησης της βελτίωσης της ασφάλειας και της 
διατήρησης του ανοιχτού χαρακτήρα των δημοσίων 
χώρων, σιγουρεύοντας ότι οι πολίτες μπορούν να 
συνεχίσουν την καθημερινότητά τους. 

Αυτό διότι το 2017, η ΕΕ ξεκίνησε να εφαρμόζει μία 
προσέγγιση πολλαπλών υπηρεσιών ασφαλείας σε 
μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Η προσέγγιση 
τονίζει την ανάγκη εφαρμογής ασφάλειας και μέτρων 
προφύλαξης σε συνδυασμό, ώστε να διατηρείται 
ο ανοιχτός χαρακτήρας των δημοσίων χώρων 
διασφαλίζοντας την ασφάλεια τόσο των αθλητών, όσο και 
των οπαδών.

Παρά το γεγονός ότι το βάρος της εφαρμογής αυτής 
πέφτει πάνω στη χώρα-μέλος, το Σχέδιο Δράσης 
της ΕΕ και τα σχετικά έγγραφα παρέχουν σημαντική 
υποστήριξη, καθοδήγηση και συντονισμό των μέτρων 
της πολιτικής αυτής που λαμβάνονται από εθνικές 
κυβερνήσεις. 

  Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΖΗΤΗΜΑ
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Μπορεί να παρατηρηθεί ότι τα αθλητικά περιστατικά 
είναι διαφορετικών φύσεων και μπορεί να προκληθούν 
από ποικίλους παράγοντες. Έχουμε ήδη γίνει 
μάρτυρες αιματηρών τρομοκρατικών επιθέσεων 
έναντι αθλητών και του κοινού, βία από χούλιγκαν, 
ή απώλειες από δομικές αποτυχίες ή παρόμοια 
περιστατικά. Λαμβάνοντας υπόψιν την πολυπλοκότητα 
του περιβάλλοντος ασφαλείας, είναι αδύνατον να 
εγγυηθεί ότι δε θα υπάρξουν επιθέσεις ή περιστατικά 
σχετιζόμενα με αθλητικές διοργανώσεις στο μέλλον. 
Μπορούμε να αναμένουμε ότι περιστατικά θα 
σημειωθούν, έκτακτες ανάγκες θα προκύψουν, και 
επιθέσεις ίσως να γίνουν πιο εξειδικευμένες. Είναι 
θέμα προετοιμασίας, αντίδρασης και ανάκτησης 
δυνάμεων ώστε να μειωθούν οι συνέπειες των 
εκτάκτων αναγκών σε αθλητικές διοργανώσεις. Οι 
διαχειριστές αθλητικών διοργανώσεων πρέπει να 
γνωρίζουν μεθοδολογίες διαχείρισης απειλών ώστε να 
τις εντοπίζουν, όπως και τρωτά σημεία για να μπορούν 
να ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας.

Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών, οι παράγοντες που 
ενδέχεται να προκαλέσουν συμβάντα ασφαλείας σε 
αθλητικές διοργανώσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν 
ως εξής:

1. Ανθρωπίνως προκαλούμενα περιστατικά: 
Τρομοκρατία, χουλιγκανισμός, αμέλεια κανόνων 
ασφαλείας κλπ.

2. Φυσικές καταστροφές (Ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες, 
πλημμύρες, σεισμοί)

3.  Πολιτική αστάθεια, πόλεμοι, πανδημίες κλπ.

4. Υβριδικές απειλές

5. Κυβερνοεπιθέσεις

6. Απειλές από νέες και ανατρεπτικές τεχνολογίες.

Οι παραπάνω παράγοντες μπορεί να εμφανιστούν 
μεμονωμένοι ή σε διάφορους συνδυασμούς, 
περιπλέκοντας τα προληπτικά μέτρα και τη γενική 
διαχείριση ασφάλειας. Οι παράγοντες μπορεί να 
εμφανιστούν σε διάφορους βαθμούς. Ένα πρόβλημα 
που οι διαχειριστές αντιμετωπίζουν είναι η αξιολόγηση 
του επιπέδου των πιθανών απειλών και η λήψη 
κατάλληλων μέτρων. 

Η διαδικασία αξιολόγησης ρίσκου είναι τρόπος 
για να αποφασιστεί το επίπεδο των απειλών και η 
ταυτοποίηση πιθανών τρωτών σημείων. Αυτές οι 
αξιολογήσεις παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για 
την προστασία καίριων στοιχείων έναντι τρομοκρατικών 
ή άλλων απειλών. Οι διαχειριστές αθλητικών χώρων 
μπορούν να αναγνωρίσουν τρωτά σημεία και να 
βελτιώσουν τις υποδομές του χώρου καθώς και 
ενισχύσουν τα συστήματα φυσικής προστασίας.

Το ρίσκο είναι υπαρκτό σε όλες σχεδόν τις πτυχές της 
ζωής και δε μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως από το 
περιβάλλον. Η διαχείριση ρίσκου είναι η συστηματική 
και αναλυτική διαδικασία που κρίνει την πιθανότητα 
ότι μία απειλή θα φέρει σε κίνδυνο ένα περιουσιακό 
στοιχείο, ένα άτομο ή μία λειτουργία, και θα 
αναγνωρίσει δράσεις για τη μείωση του ρίσκου και των 
συνεπειών μίας επίθεσης ή βλαπτικού γεγονότος.
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1.1.  Ανθρωπίνως προκαλούμενα 
περιστατικά: Τρομοκρατία, 
χουλιγκανισμός, αμέλεια 
πρωτοκόλλων ασφαλείας κλπ.

Τρομοκρατία
Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει εύρος τρομοκρατικών 
επιθέσεων – πολιτικά ή ιδεολογικά υποκινούμενες 
ενέργειες – έναντι ανθρώπων ή/και υποδομών. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, οι τρομοκρατικές ενέργειες 
υποκινούνται από το Ριζοσπαστικό Ισλαμισμό ή την 
ακροδεξιά/  ακροαριστερά ιδεοληψία. Ο κύριος στόχος 
των τρομοκρατών είναι να εκτελέσουν επιθέσεις προκα-
λώντας το μέγιστο αριθμό θυμάτων, κυρίως πολίτες, δημι-
ουργώντας πανικό και χάος. Δεδομένων των μεθόδων πρό-
κλησης τρομοκρατικών ενεργειών, οι δράστες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν βόμβες, όπλα, μαχαίρια, σπαθιά και 
άλλα αντικείμενα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει κοινά 
μέσα να χρησιμοποιούνται όπως αυτοκίνητα και φορτηγά 
και να γίνονται όπλα τρομοκρατικών επιθέσεων. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι στόχοι των τρομοκρατών 
είναι μεγάλες ομάδες ανθρώπων, αφού ο κύριος στόχος 
είναι να προκαλέσουν περισσότερες απώλειες. Η κάλυψη 
των γεγονότων από τα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της καταγραφής της δράσης από τους ίδιους τους 
τρομοκράτες, είναι καίριο συστατικό των επιθυμητών απο-
τελεσμάτων. Έτσι, οι στόχοι της επίτευξης μεγαλύτερης 
πρόκλησης τρόμου και χάους επιτυγχάνονται ευκολότερα. 

Έχουμε ήδη δει αρκετές σοβαρές τρομοκρατικές επιθέσεις 
κατά αθλητικών διοργανώσεων, οι οποίες γίνονται στόχος 
από τρομοκράτες για αρκετούς λόγους. Πρώτον, αποτελεί 
συγκέντρωση πολλών ατόμων – αθλητών και θεατών. 
Δεύτερον, οι αθλητικές διοργανώσεις βρίσκονται στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ΜΜΕ και μεγάλου 
αριθμού ανθρώπων. Έτσι, οι επιθέσεις πετυχαίνουν 
μεγαλύτερη απόκριση. Τρίτον, με απεριόριστο αριθμό 
συμμετεχόντων και θεατών, γίνεται ολοένα δυσκολότερο 
να γίνονται έλεγχοι ασφαλείας ,κίνησης και συμπεριφοράς 
των ανθρώπων. 

Ο βαθμός στον οποίο μια τρομοκρατική επίθεση αποτελεί 
απειλή διαφέρει από χώρα σε χώρα. Εξαρτάται από το 
βαθμό ριζοσπαστικοποίησης της χώρας, τις πολιτικές του 
κράτους, αλλά και άλλους παράγοντες. Το μέγεθος του 
ρίσκου διαφέρει ανάλογα με την πάροδο του χρόνου. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις η αξιολόγηση γίνεται από εξει-
δικευμένες κρατικές υπηρεσίες. Οι οργανωτές αθλητικών 
διοργανώσεων πρέπει να γνωρίζουν ότι οι διοργανώσεις 
μπορεί να αποτελούν στόχο για τους τρομοκράτες, και να 
ζητούν την αρωγή εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

Παράγοντες κινδύνου για την απειλή της τρομοκρατίας 
σε αθλητικές διοργανώσεις μπορεί επίσης να ποικίλουν, 
ανάλογα με τη διαμόρφωση του δημοσίου χώρου, 
του μεγέθους της διοργάνωσης, τη διαθεσιμότητα και 
ετοιμότητα του προσωπικού ασφαλείας και τον αντίκτυπο 
εξωτερικών παραγόντων όπως η γεωγραφική τοποθεσία 
και οι οικονομικοί πόροι διαθέσιμοι για την ασφάλεια και 
προστασία της διοργάνωσης.

Ένα απλό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί 
το ρίσκο τρομοκρατικών περιστατικών είναι το ευρωπαϊκό 
εγχειρίδιο Εκτίμησης Τρομοκρατικού Ρίσκου σε Δημόσιους 
Χώρους. Μία σημαντική εκτίμηση της πιθανότητας 
συγκεκριμένων τόπων να γίνουν στόχοι περιλαμβάνει τις 
εξής ενδείξεις:

•  Ανθρώπινη παρουσία

•  Συμβολισμός του τόπου (π.χ. πολιτιστικός, 
θρησκευτικός, ιδεολογικός, ιστορικός, 
οικονομικός)

• Μέγεθος της αθλητικής εγκατάστασης

• Σημασία (συνέπειες αν ο δημόσιος χώρος 
δεχθεί επίθεση – ανθρώπινη ζωή, οργανωτικές, 
οικονομικές, κοινωνικές)

• Συγκεκριμένο γεγονός και παρουσία VIP

• Υπάρχοντα μέτρα προστασίας

• Προσβασιμότητα (ελεύθερη είσοδος, έλεγχος στην 
είσοδο, πεζοί, οχήματα κλπ.)

Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι παράγοντες ενδέχεται να 
είναι υποκειμενικοί σε συσχετισμό με ένα συγκεκριμένο 
αθλητικό χώρο, είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι τα 
αθλητικά γεγονότα τυγχάνουν μεγάλης κοινωνικής 
αποδοχής, έχουν συμβολική σημασία και  αποτελούν 
μεγάλης κλίμακας γεγονότα, και άρα γίνονται ελκυστικοί 
στόχοι κακόβουλης δραστηριότητας.

Όσον αφορά τις πιθανές συνέπειες, οι τρομοκρατικές 
επιθέσεις θεωρούνται χαμηλής πιθανότητας και υψηλών 
συνεπειών γεγονότα. Οι συνέπειες συνήθως είναι 
σημαντικές και ανεπανόρθωτες και μπορεί να χωριστούν σε 
βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. 
Στο βραχυπρόθεσμο στάδιο, οι τρομοκρατικές επιθέσεις 
προκαλούν σωματικές βλάβες σε άτομα, και σε πολλές 
περιπτώσεις απώλειες ανθρώπινης ζωής. Ένας ακόμα 
άμεσος αντίκτυπος είναι οι σοβαρές οικονομικές 
επιπτώσεις και η καταστροφή περιουσίας και υποδομών. 
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Λαμβάνοντας υπόψιν μακροπρόθεσμες συνέπειες, οι 
τρομοκρατικές ενέργειες ενδέχεται να επηρεάσουν 
αρνητικά τον τουρισμό και την άμεση ξένη επενδυτική 
δραστηριότητα στη χώρα ή περιοχή. Ο μακροπρόθεσμος 
φόβος του κοινού οδηγεί σε οικονομική ζημία και 
διαταραχές στην αγορά, όπως και απώλεια εμπιστοσύνης 
στους κυβερνητικούς μηχανισμούς και όργανα εξουσίας..

Χουλιγκανισμός

Ο χουλιγκανισμός είναι διάσπαρτος σε πολλές χώρες. Οι 
αθλητικές διοργανώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως ευκαιρία να διασπαρθεί η προπαγάνδα. Συχνά η 
συμμετοχή των χούλιγκαν σε αθλητικές διοργανώσεις 
συνοδεύεται από τη χρήση αλκοόλ ή και ναρκωτικών, 
που οδηγούν σε βίαια συμπεριφορά. Οι συμπεριφορές 
των χούλιγκαν μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή 
πολλών ατόμων ή να εξελιχθούν σε βανδαλισμούς και 
άλλες παράνομες δραστηριότητες. Αυτές είναι γνωστές 
αιτίες απώλειας ζωής και τραυματισμών σε άνω του ενός 
ατόμων κατά τη διάρκεια αθλητικών διοργανώσεων. 
Οι αθλητικές διοργανώσεις μπορεί περιστασιακά να 
μαζεύουν ταραχοποιούς που δρουν τιμωρητικά έναντι 
άλλων ομάδων και των οπαδών τους, ή αποφασίζουν να 
δημιουργήσουν πογκρόμ ή εγκληματικές δραστηριότητες 
έναντι άλλων μειονοτήτων ή ομάδες ατόμων. 

Το ποδοσφαιρικό πνεύμα παρέχει άλλο ένα σημαντικό 
παράδειγμα της διάχυσης του βίαιου εξτρεμισμού 
ανάμεσα σε οπαδούς. Οι Ultras, που χαρακτηρίζονται ως 
σκληροπυρηνικοί οπαδοί ποδοσφαίρου, είναι ενεργοί 
στην Ευρώπη και χρησιμοποιούν την αφορμή των αγώ-
νων ώστε να προωθήσουν ακροδεξιές, βίαιες ιδεολογίες, 
αντί – ΛΟΑΤΚΙ, ρατσιστικές, ισλαμοφοβικές, αντισημιτι-
κές ιδεολογίες. Έτσι, τα αθλητικά στάδια συχνά γίνονται 
μέρη έκφρασης όλων των μορφών εξτρεμισμού και 
αντικομφορμισμού. Αυτό ως αποτέλεσμα γεννά τη βία, 
το μίσος, και τελικά το χουλιγκανισμό ανάμεσα στους 
οπαδούς του ποδοσφαίρου. 

Αυτό θέτει ξεκάθαρους στόχους για τις Αρχές και 
τους διοργανωτές αθλητικών διοργανώσεων για τους 
διοργανωτές ώστε να αποτρέψουν παράνομες ενέργειες 
από τους χούλιγκανς.

Ο βαθμός της απειλής επιθετικής συμπεριφοράς των 
χούλιγκαν εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τους, τον τύπο 
αθλήματος που λαμβάνει χώρα και άλλους. Οι κρατικές 
αρχές συχνά διατηρούν αρχεία και παρακολουθούν τις 
δραστηριότητές τους και των ηγετών τους. Για αυτό, 
οι διοργανωτές αθλητικών δραστηριοτήτων πρέπει να 

έρχονται σε επαφή με την αστυνομία και τις δημόσιες 
αρχές.

Οι παράγοντες που συμβάλουν στην επιθετική 
συμπεριφορά και το χουλιγκανισμό κατά τη διάρκεια 
αθλητικών δραστηριοτήτων προκαλείται από 
συνδυασμούς παραγόντων. Μία σχετική έρευνα στο 
χουλιγκανισμό και στους νέους σε αθλητικές διοργανώσεις 
που διεξάχθηκε από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και 
τη Συνεργασία στην Ευρώπη διαχώρισε τους παράγοντες 
κινδύνου του χουλιγκανισμού σε δύο κατηγορίες: τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου και τα εξωτερικά 
(κυρίως κοινωνικά).

Όσον αφορά μεμονωμένους παράγοντες, οι παράγοντες 
που συμβάλουν μπορεί να είναι ο εκνευρισμός που 
προκαλείται από κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, 
ανεργία, χρόνια υπαρξιακή αβεβαιότητα, απελπισία, 
έλλειψη προοπτικής, οικονομικές ανισότητες, όπως 
και ψυχολογικά κίνητρα όπως η ανία, ανάγκη για 
περιπέτεια και η περιέργεια. Οι εξωτερικοί παράγοντες 
περιλαμβάνουν το κοινωνικό στάτους και τη θέση στην 
κοινωνία, ωστόσο η μελέτη τονίζει ότι δεν προέρχονται 
όλοι οι χούλιγκαν από ευάλωτες χαμηλότερες κοινωνικές 
τάξεις, ότι δηλαδή κάποια από τα βίαια χαρακτηριστικά 
μπορούν να αποδοθούν και σε μεσαίες ή ανώτερες τάξεις.

Άλλες αιτίες του χουλιγκανισμού σε αθλητικές 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν απέχθεια ενάντια σε 
οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, φτωχή ασφάλεια σε 
στάδια, φτωχές υποδομές στις αθλητικές εγκαταστάσεις 
και υπερβολική χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών. 

Το RAND Europe εξέτασε επίσης παράγοντες 
σχετιζόμενους με βίαιες και αντικοινωνικές συμπεριφορές 
σε ποδοσφαιρικά γεγονότα, αναγνωρίζοντας τα παρακάτω:

• Η επιρροή του αλκοόλ, παρά το συσχετισμό μεταξύ 
του αλκοόλ και του χουλιγκανισμού είναι ασαφής

• Εσωτερικές και εξωτερικές ή σχεσιακοί 
ψυχολογικοί παράγοντες (έκρηξη αδρεναλίνης, 
αίσθηση νοήματος ύπαρξης κλπ.)

• Αντιπαλότητες στα αθλήματα, οι οποίες φαίνεται 
πως ενισχύουν την επιθετικότητα ανάμεσα σε 
οπαδούς

• Κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες όπως η ανεργία, η 
καταπίεση από κρατικούς οργανισμούς και εθνικό-
κρατικές εντάσεις. Αυτός ο παράγοντας μπορεί να 
αλληλοεπηρεάζεται από την πολιτική αστάθεια σε 
μία συγκεκριμένη χώρα
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• Χωροταξικοί παράγοντες: Μεγάλη μερίδα οπαδών 
ενδέχεται να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα χωρίς να 
θέλουν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι, αλλά για 
να συναντηθούν με υποστηρικτές σε δημόσιους 
χώρους και ζώνες οπαδών

• Περιστασιακοί και σχετιζόμενοι με την ατμόσφαιρα 
παράγοντες: Αυτοί περιλαμβάνουν, αλλά δεν 
περιορίζονται σε, το μέγεθος του ποδοσφαιρικού 
αγώνα, το στάδιο, το μέγεθος του πλήθους και το 
μέγεθος των οπαδών που βρίσκονται στο αθλητικό 
γεγονός

• Αντιδράσεις στο παιχνίδι που σχετίζονται με τις 
προσδοκίες των οπαδών του παιχνιδιού  

Συνολικά, η απειλή του χουλιγκανισμού μπορεί να 
θεωρηθεί ως πολυδιάστατο συμβάν, το οποίο συχνά είναι 
απρόβλεπτο και ενέχει σοβαρές συνέπειες.

Παραμέληση κανονισμών ασφαλείας

Η αποτυχία να γίνουν δραστηριότητες ή ασυνέπεια 
τήρησης των κανονισμών ασφαλείας είναι επίσης 
κοινές δράσεις ή εκπτώσεις που οδηγούν σε ατυχήματα 
σε αθλητικές διοργανώσεις. Αυτά μπορεί να είναι μη 
συμμόρφωση με κανόνες πυρασφάλειας που μπορεί να 
οδηγήσει σε φωτιές, την είσοδο περισσότερων ατόμων 
σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που μπορεί να οδηγήσει 
στην καταστροφή ή την κατάρρευση υποδομών υπό την 
πίεση του βάρους των θεατών, και πολλά άλλα. Οι μάνα-
τζερ αθλητικών γεγονότων πρέπει να κάνουν λεπτομερή 
ανάλυση παραγόντων ρίσκου και να λαμβάνουν τα απα-
ραίτητα προληπτικά μέτρα. Αυτά περιλαμβάνουν αναγνώ-
ριση των παραγόντων κινδύνου, συμμόρφωση με όλες τις 
αναγκαίες διαδικασίες και προτροπές από τις Αρχές και 
άλλους. 

Οι σχετιζόμενοι παράγοντες κινδύνου με την έλλειψη 
κανονισμών προστασίας και ασφάλειας σε αθλητικούς 
χώρους συνδέονται συχνά σε αναποτελεσματικές και 
συχνά ανύπαρκτες άδειες λειτουργίας και πιστοποιήσεις 
ασφαλείας. Η ύπαρξη τέτοιων αδειών είναι καίριας 
σημασίας αφού θα βοηθούσε τους υπεύθυνους του 
αθλητικού χώρου και της οργάνωσης να ελέγχουν, 
εκτιμούν και να παρακολουθούν το σχεδιασμό, τη δόμηση 
και τη διαχείριση των συμφωνιών για το κοινό που τίθενται 
στα στάδια και ως αποτέλεσμα αυτού να σιγουρεύονται 
ότι όλα τα σημαντικά σημεία βρίσκονται σε παραλληλισμό 
με εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς καλών πρακτικών.   

Η έλλειψη αδειών και η ανεπαρκής συμμόρφωση με 
τα νομικά δεδομένα και τις υποχρεώσεις που συχνά 

σχετίζονται με διαφθορά και έτσι τις συνεργασίες μεταξύ 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην ταυτοποίηση 
θεμάτων ασφαλείας είναι καίριας σημασίας. Οι συνέπειες 
της πτωχής υλικοτεχνικής υποδομής σε αθλητικές 
διοργανώσεις θα μπορούσε να είναι καταστροφικές και 
για την προστασία και την ασφάλεια των αθλητών, και 
για το κοινό και το προσωπικό στο γήπεδο, αλλά και για 
την φήμη των οργανωτών και της ομάδας διαχείρισης της 
ασφάλειας.

1. 2. Φυσικές καταστροφές 
(ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες, 
πλημμύρες, σεισμοί)

Οι φυσικές καταστροφές είναι πολυδιάστατες και σπάνια 
προβλέψιμες. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί πότε ακριβώς 
και με τι ισχύ και με ποιο τρόπο μπορούν να επηρεάσουν 
το ένα ή άλλο γεγονός. Υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις 
ηφαιστειακών εκρήξεων που απέτρεψαν τη συμμετοχή 
αθλητών και θεατών. Για παράδειγμα, το 2010, λόγω 
ηφαιστειακής έκρηξης, αναστάλθηκε όλη η εναέρια 
κίνηση πάνω από τη Βόρεια Ευρώπη. Οι σεισμοί έχουν 
προκαλέσει πολλές καταστροφές, απώλειες κλπ.

Η δράση του μάνατζερ αθλητικών δραστηριοτήτων 
όταν εκτιμά τον κίνδυνο είναι να εκτιμήσει αν όλα τα 
προαπαιτούμενα για τη δόμηση των υποδομών έχουν 
τηρηθεί.

Σε άλλες περιπτώσεις, η φύση, η ισχύς και ο χρόνος 
συγκεκριμένων φυσικών φαινομένων όπως οι τυφώνες, 
ανεμοστρόβιλοι, έντονες βροχοπτώσεις, χαλάζι και άλλες 
μπορούν να προβλεφθούν. Τυπικά, αυτές οι πληροφορίες 
μπορούν να παρθούν από εξειδικευμένες υπηρεσίες και να 
λαμβάνονται υπόψιν όταν αποφασίζεται η καθυστέρηση 
μεταβολή ημερομηνίας ή ακύρωση ενός αθλητικού 
γεγονότος. 

Εφόσον η ισχύς της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να 
αυξηθεί στο άμεσο μέλλον, το ίδιο ισχύει και για τις 
απειλές για την οργάνωση και διεξαγωγή αθλητικών 
δραστηριοτήτων. Κύματα ζέστης στέλνουν αθλητές στο 
νοσοκομείο σε αθλήματα όπως το τένις και το κρίκετ, 
διοργανώσεις ακυρώνονται λόγω ακραίων καιρικών 
συνθηκών και χειμερινές αθλητικές δραστηριότητες 
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το ολοένα μειωμένο 
διαθέσιμο χιόνι και πάγο. Όλα αυτά αναγκάζουν 
τους αθλητικούς παράγοντες να προσαρμόζονται στο 
μεταβαλλόμενο κλιματικό περιβάλλον. 

Ο πλανήτης θερμαίνεται και παράγοντες κινδύνου 
περιλαμβάνουν πελώριες φωτιές, πιο έντονα κύματα 
ζέστης και πιο έντονη βροχόπτωση. Ως αποτέλεσμα, πολλοί 
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αίθριοι αθλητικοί χώροι γίνονται ολοένα πιο απαιτητικοί. 
Για παράδειγμα, διαταραχές στην Ευρωπαϊκή ήπειρο 
λόγω κλιματικών συνθηκών μπορεί να γίνονται εμφανείς 
σε όλη τη διάρκεια του έτους. Πιο υγρές συνθήκες κατά 
το φθινόπωρο και τον χειμώνα οδηγούν σε πιο λασπώδεις 
συνθήκες και ξηρότερα καλοκαίρια έχοντας σας αρνητικό 
αντίκτυπο στην ποιότητα των επιφανειών. 

Έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακάλυψε ότι οι ακραίες 
καιρικές συνθήκες αποτελούν απειλή για τους αθλητές 
και το κοινό, και έχουν σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο. Για 
παράδειγμα, η σεζόν του 2015/2016 είδε 25 ακυρώσεις 
αγώνων συνολικά. 

Δεδομένων των παραπάνω συνθηκών, μία αποτελεσματική 
και ενημερωμένη στρατηγική εκτίμησης κινδύνου 
είναι αναγκαία να είναι αναμενόμενη από διαχειριστές 
αθλητικών δραστηριοτήτων  και όπου είναι εφικτό να 
μετριάζουν το ρίσκο φυσικών καταστροφών. 

1. 3. Πολιτική αστάθεια, κίνδυνοι, 
πανδημίες κλπ. 

Η πολιτική αστάθεια και οι πόλεμοι δημιουργούν 
σημαντικές απειλές για αθλητικές διοργανώσεις, αθλητές 
και θεατές. Μία καλή ανάλυση ρίσκου πρέπει να γίνεται 
όταν αποφασίζεται να αποσταλούν αθλητές για να 
συμμετάσχουν σε αθλητικές διοργανώσεις σε ευαίσθητες 
περιοχές και μεμονωμένες ασταθείς χώρες. Πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψιν το ρίσκο σε αθλητές και θεατές να 
γίνουν θύματα επιθετικών ενεργειών ή καταστάσεων 
ομηρίας. Αντιθέτως, τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να 

κάνουν την εγκατάλειψη της χώρας αδύνατη λόγω των 
καθυστερήσεων σε πτήσεις και κλείσιμο των λιμανιών. 

Η απειλή των πανδημιών μπορεί να δοθεί ως παράδειγμα 
με τον κορονοϊό. Η πανδημία προκάλεσε σημαντικές 
δυσκολίες στο σχεδιασμό και την οργάνωση αθλητικών 
δραστηριοτήτων. Αυτό έχει επηρεάσει τόσο αθλητές 
όσο και οργανωτές. Για παράδειγμα, γίνεται ολοένα 
δυσκολότερη η συγκέντρωση πολλών ατόμων σε ένα 
μέρος χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. 
Απεναντίας, γεγονότα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν 
τεράστια ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική αξία, και η 
ακύρωσή τους θα έχει συνέπειες για τη χώρα που τους 
φιλοξενεί, όχι μόνο όσον αφορά την οικονομική ζημία, 
αλλά επίσης και στις διπλωματικές σχέσεις με άλλες χώρες 
κλπ.

Η φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων με μεγάλο κοινό 
μπορεί να είναι παράγοντας μετάδοσης ασθένειας, 
έτσι υπονομεύοντας τα μέτρα των οργανισμών υγείας. 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, «οι 
αθλητικές διοργανώσεις μπορούν να ελκύουν ένα 
ιδιαίτερα μεγάλα πλήθη ντόπιων και διεθνών θεατών που 
συναντιούνται σε στάδια, γήπεδα και ζώνες οπαδών, πριν 
και μετά τις διοργανώσεις. Αυτές μπορεί να προκύψουν σε 
δραστηριότητες οπαδών, δημόσιες πλατείες, αεροδρόμια, 
λεωφορεία, τρένα, και άλλα σημεία συνωστισμού που οι 
άνθρωποι έρχονται σε επαφή σε μεγάλες ομάδες. 

Στην περίπτωση των πανδημιών, ο καλύτερος συντονισμός 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή όλων 
των εμπλεκομένων είναι αναγκαία, όπως και η εφαρμογή 
απαραίτητων μέτρων, επαναξιολογώντας την ανάγκη 
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διεθνών ταξιδιών και την οργάνωση μαζώξεων και τη 
χρήση προσέγγισης με βάση το ρίσκο ώστε να αποφασιστεί 
η καθυστέρηση, μετατροπή, αναβολή ή ακύρωση 
μαζώξεων. Οι οργανωτές και όλοι οι φορείς μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το WHO Mass Gathering COVID-19 Risk 
Assessment Tool – Sports Events” see at: https://apps.who.
int/iris/handle/10665/333187. 

Οι διοργανωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι αρκετοί παράγοντες 
μπορούν να συνδυαστούν, πολλαπλασιάζοντας το 
ρίσκο. Για παράδειγμα, σε καταστάσεις πανδημίας, 
όταν μία απόφαση γίνεται να φιλοξενηθεί μία αθλητική 
δραστηριότητα με μειωμένο αριθμό θεατών, πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εισιτήρια που μπορεί να 
οδηγήσει σε μεγαλύτερο του αναμενόμενου συνωστισμό, 
και να υπονομεύσει τα μέτρα υγείας.

Ένα ακόμη ρίσκο θα μπορούσε να εντοπιστεί στην 
περίπτωση της πολιτικής αστάθειας στη χώρα που 
φιλοξενεί μία αθλητική διοργάνωση. Δημόσιες ταραχές και 
αναταραχές μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον τρόπο 
που γίνεται κατανοητή η ασφάλεια σε διοργανώσεις. 
Μία μελέτη αποκάλυψε ότι σε περιπτώσεις που υπάρχει 
ρίσκο πολιτικής ή/και κοινωνικής βίας, οι τουρίστες ήταν 
λιγότερο πιθανό να ταξιδέψουν στη χώρα που γίνεται το 
γεγονός. 

1. 4. Υβριδικές απειλές

Οι υβριδικές απειλές είναι σχετικά νέες και σε γενικές 
γραμμές σχετίζονται με τη μαζική διείσδυση των 
κοινωνικών δικτύων στην καθημερινότητα και την 
ικανότητα να ληφθούν και αποσταλούν πληροφορίες 
οποτεδήποτε, οπουδήποτε. 

Οι υβριδικές απειλές παραμένουν ανεπαρκώς κατανοητές 
όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στις αθλητικές 
διοργανώσεις. Μπορεί να θεωρηθεί ότι το ρίσκο σε 
αθλητικές διοργανώσεις σχετίζεται με τη διασπορά 
ψευδών ειδήσεων πχ. Η δημιουργία και αποστολή 
ψευδών ειδήσεων σχετιζόμενων με ένα αθλητικό γεγονός, 
τους αθλητές ή το κοινό μπορεί να γίνει αφορμή για 
ανεπιθύμητες ενέργειες και να προκαλέσει αρνητικές 
συνέπειες.

Είναι σημαντική η ανάλυση των πιθανών απειλών και 
η ταυτοποίηση των καναλιών και τρόπων έτσι ώστε να 
διανεμηθούν έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες.

Η διάδοση ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών μπορεί να 
επηρεάσει άμεσα καίριες αθλητικές διοργανώσεις. Μία 
πρόσφατη περίπτωση που αποδεικνύει τον αντίκτυπο 
των υβριδικών απειλών στην ασφάλεια στις αθλητικές 

διοργανώσεις είναι η διασπορά ψευδών ειδήσεων για τον 
ιό Ζίκα κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο 
της Βραζιλίας το 2016. Αναρτήσεις κοινωνικών δικτύων 
υποστήριζαν πως ο Ζίκα είναι τεχνητός ή ότι υπάρχει 
σχέδιο για τη μείωση του πληθυσμού του πολιτισμένου 
κόσμου οδήγησαν σε αυξημένη επαγρύπνηση για την 
παρουσία ή ακόμη και σε συζητήσεις για την ακύρωση των 
Ολυμπιακών του Ρίο.

Ψευδείς ειδήσεις περικύκλωσαν επίσης τη διοργάνωση 
των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο όπου αρχικά θα 
γίνονταν το 2020, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της έκρηξης της 
πανδημίας του κορονοϊού. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο του 2020 και οι 
διοργανωτές προειδοποίησαν για τη διάδοση ψευδών 
ειδήσεων σχετικά με την ακύρωση της διοργάνωσης. 

Υβριδικές απειλές μπορεί να έχουν εύρος από 
αναρτήσεις ερασιτεχνών με χαμηλό αντίκτυπο, μέχρι 
και καλά οργανωμένες υβριδικές επιθέσεις ενάντια στη 
διοργάνωση της αθλητικής δραστηριότητας. Πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψιν στρατηγική διαχείρισης απειλών, που 
θα βοηθήσει τους διοργανωτές να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε να αποφύγουν τέτοιες διαταραχές.

Η πολιτική αστάθεια παγκοσμίως, που ενισχύθηκε από 
την κρίση δημόσιας υγείας του κορονοϊού οδήγησε στην 
υποστήριξη απαγορεύσεων διαδηλώσεων ενάντια στην 
ρατσιστική αστυνομική βία, απολυταρχικά καθεστώτα, 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες 
χώρες, και δημιούργησε απειλές για τη χρήση καίριων 
αθλητικών διοργανώσεων ως εργαλείο να τονιστεί η 
δημόσια δυσαρέσκεια και να πολιτικοποιηθεί η αφορμή, 
δημιουργώντας περαιτέρω πόλωση και αντιδράσεις. 

1. 5. Κυβερνοεπιθέσεις

Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να επηρεάσουν κάθε 
δραστηριότητα τεχνολογίας, οδηγώντας σε αρνητικές 
συνέπειες για τα συστήματα και τον εξοπλισμό. 

Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να αχρηστεύσουν κάποιες 
δραστηριότητες ή να προκαλέσουν τεχνικές διεργασίες 
που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβες συστημάτων και να 
τα κάνουν δυνητικά επικίνδυνα. Η έλευση των βασισμένων 
στο ίντερνετ λύσεων θα κάνει τα συστήματα αυξανόμενα 
απειλούμενα από κυβερνοεπιθέσεις.

Για αυτό η κυβερνοασφάλεια πρέπει να είναι προτεραιότητα 
για κάθε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
οργάνωσης και φιλοξενίας αθλητικών δραστηριοτήτων. 
Προληπτική εκτίμηση των τρωτών σημείων και η λήψη 
επαρκών μέτρων για την προστασία και άμυνα είναι 
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απολύτως αναγκαία για τους διαχειριστές αθλητικών 
διοργανώσεων. 

Ο αυξανόμενος ρυθμός της ψηφιοποίησης έχει 
δημιουργήσει ευκαιρίες και προκλήσεις για την 
ασφάλεια του προσωπικού σε αθλητικές διοργανώσεις. 
Από τη διοργάνωση στην εκτέλεση των γεγονότων, 
διασυνδεδεμένες έξυπνες συσκευές όπως το Ίντερνετ 
των Πραγμάτων, τάμπλετ και έξυπνα κινητά έχουν γίνει 
αναπόσπαστα κομμάτια  στο κόσμο των αθλημάτων. 
Οι περισσότερες αθλητικές διοργανώσεις πλέον είναι 
ψηφιοποιημένες και όσο καλύτερη η συνδεσιμότητα, 
τόσο μεγαλύτερη η απειλή διαταραχής από κακόβουλους. 

Η «τεχνικοποίηση» των αθλημάτων φαίνεται πως θα 
συνεχίσει, και οι ψηφιακές τεχνολογίες θα ενσωματωθούν 
σε κάθε πτυχή της αθλητικής εμπειρίας. Από το σύστημα 
που μετράει το σκορ και την υγεία των αθλητών σε 
«έξυπνα» στάδια και οπτικές εμπειρίες με τη βοήθεια 
συσκευών για τους θεατές. Κάποιες από τις κυβερνο-τάσεις 
που εντοπίστηκαν από το Κέντρο για Μακροπρόθεσμη 
Κυβερνοασφάλεια (CLTC) περιλαμβάνουν:

• Η αυξανόμενη ποσοτικοποίηση των συστημάτων 
που κρατούν το σκορ αθλημάτων, που χρειάζονται 
λεπτομερή αριθμητικά συστήματα

• Τεχνολογία επανάληψης βίντεο που βοηθά τους 
διαιτητές να λαμβάνουν αποφάσεις

• Αυξημένο ενδιαφέρον στη συλλογή δεδομένων όσον 
αφορά την απόδοση και προπόνησή των αθλητών

• Τον πολλαπλασιασμό συσκευών σε κάθε πτυχή των 
αθλητικών υποδομών, από ψυγεία μέχρι σεσουάρ

• Η ανάπτυξη στις φορητές συσκευές και την ακόλουθη 
καταγραφή δεδομένων

• Αυξημένη απορρόφηση των θεατών αθλητικών μέσα 
από τη χρήση τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων 
της τεχνητής πραγματικότητας (Virtual Reality) και 
των drones 

Παρά τις βελτιώσεις που έρχονται με την εξέλιξη της 
τεχνολογίας, πολλές μελλοντικές απειλές περιλαμβάνουν 
διείσδυση σε συστήματα που θα μείωνε την ακεραιότητα 
των αθλητικών αποτελεσμάτων, καθώς και το κλειδί 
των διεργασιών σε στάδια. Ο CLTC σημείωσε 8 βασικές 
περιοχές κινδύνου στη διοργάνωση μελλοντικών 
αθλητικών δραστηριοτήτων: 

• Διείσδυση σε συστήματα του σταδίου

• Διείσδυση σε  συστήματα που κρατάνε τη 
βαθμολογία

• Διείσδυση σε  συστήματα επανάληψης φωτογραφιών 
και βίντεο

• Διείσδυση στην αθλητική φροντίδα
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• Κακόβουλος χειρισμός των συμμετεχόντων 
(παράνομη είσοδος)

• Διείσδυση σε Μέσα Μεταφοράς

• Διείσδυση για να διευκολύνει την τρομοκρατία και 
την ομηρία

• Διείσδυση με στόχο την πρόκληση πανικού

Οι παραβιάσεις που επηρεάζουν την ακεραιότητα του 
αθλητισμού είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, επειδή είναι 
δύσκολο να εντοπιστούν. Είναι προβληματική η ανίχνευση 
της παραβίασης ενός ψηφιακού συστήματος.

Για παράδειγμα, αξιωματούχοι στην Ιαπωνία διαπίστωσαν 
ότι κυβερνητικοί ιστότοποι δέχονταν επιθέσεις 
περίπου δύο φορές ανά λεπτό κατά τη διάρκεια των 
Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Τα διαβόητα περιστατικά 
κυβερνοασφάλειας από προηγούμενους Ολυμπιακούς 
Αγώνες περιλαμβάνουν:

ΠΕΚΙΝΟ:
• ΑΠΑΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

• Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS) και παρόμοιες 
κατά ηλεκτρονικών υποδομών

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ:
• ΑΠΑΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

• Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS) και παρόμοιες 
κατά ηλεκτρονικών υποδομών

• Ψεύτικες απειλές κατά του δικτύου ηλεκτροδότησης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΙΟ:
• Απάτες εισιτηρίων Ticket scamming;

• Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS) και παρόμοιες 
κατά ηλεκτρονικών υποδομών

• Διείσδυση σε δεδομένα αθλητών

Το 2018, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην 
Πιονγκτσάνγκ επλήγησαν από μια προηγμένη και 
ευρεία σειρά κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες φέρεται να 
προκάλεσαν αναστάτωση στην τελετή έναρξης και στον 
ιστότοπο της διοργάνωσης. Οι δραστηριότητες αυτές 
διεξήχθησαν σχεδόν σίγουρα από ένα έθνος-κράτος, 
με σκοπό να διαταράξουν τους αγώνες. Το περιστατικό 
συνέβη παρά τα βελτιωμένα μέτρα κυβερνοασφάλειας 

της Βόρειας Κορέας και την ενισχυμένη συνεργασία με 
φορείς του ιδιωτικού τομέα .

Υπό το πρίσμα των αντιληπτών κινδύνων κυβερνοασφάλειας 
για τις μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, οι διοργανωτές 
θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν εισάγουν νέες 
τεχνολογίες σε αθλητικές εκδηλώσεις. Τα απτά οφέλη θα 
πρέπει να σταθμίζονται έναντι των πιθανών κινδύνων για 
την ασφάλεια πριν προχωρήσουν στην εφαρμογή τους.

Όσον αφορά τις συνέπειες, οι κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες 
υποδομές θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές 
πιθανές ζημίες και σωματικές βλάβες σε θεατές, αθλητές, 
αξιωματούχους και άλλους παρευρισκόμενους. Αν και οι 
επιθέσεις τέτοιας κλίμακας είναι εξαιρετικά σπάνιες, συχνά 
βασίζονται στη στόχευση φυσικών υποδομών οι οποίες 
έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν ανθρώπινες ζωές: 
συστήματα ασφαλείας, μεταφορές, ιατρικές συσκευές 
κ.λπ.

Ένα πιο πιθανό γεγονός θα ήταν η πρόκληση σωματικής 
βλάβης λόγω μιας κατάστασης που προκαλεί πανικό. 
Για παράδειγμα, αν ένας δικτυακός ψηφιακός πίνακας 
σε ένα στάδιο παραβιαστεί για να εμφανίσει έναν 
τρομοκρατικό συναγερμό, τότε οι θεατές θα μπορούσαν 
να τραυματιστούν βιαστικά για να εγκαταλείψουν τον 
χώρο, ακόμη και αν ο συναγερμός είναι ψευδής.

Ως εκ τούτου, οι διοργανωτές και οι υπεύθυνοι ασφαλείας 
θα πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τέτοια 
σενάρια με συστήματα προστασίας και διαχείρισης 
κινδύνων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά 
περιστατικά στον κυβερνοχώρο με τον ασφαλέστερο 
δυνατό τρόπο.

1. 6. Απειλές από νέες και ριζοσπαστικές 
τεχνολογίες

Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αναμφίβολα συμβάλει στην 
πρόοδο της ανθρωπότητας. Ωστόσο, η ραγδαία εξέλιξη 
των συστημάτων πληροφορικής και των ηλεκτρονικών 
συσκευών συνοδεύεται από ορισμένα μειονεκτήματα 
όσον αφορά την πρόβλεψη και τον εντοπισμό των 
αρνητικών επιπτώσεων της εφαρμογής τους. Ορισμένες 
από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα των νέων και 
ανατρεπτικών τεχνολογιών περιλαμβάνουν την Τεχνητή 
Νοημοσύνη (AI), την τεχνολογία Blockchain, τη Ρομποτική, 
την Κβαντική Υπολογιστική, την τρισδιάστατη εκτύπωση 
και την Υπολογιστική χωρίς διακομιστές.

Λόγω της ταχείας και απρόβλεπτης ανάπτυξης αυτών των 
τεχνολογιών, οι υπεύθυνοι ασφαλείας και το προσωπικό 
επιβολής του νόμου συχνά υστερούν όσον αφορά 
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την ικανότητά τους να εντοπίζουν και να αποτρέπουν 
ένα πιθανό περιστατικό «υψηλής τεχνολογίας». Αυτό 
έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων. Οι διοργανωτές σε όλο τον κόσμο έχουν την 
ευθύνη να διατηρούν τους υπαλλήλους, το προσωπικό, 
τους επισκέπτες και τα περιουσιακά τους στοιχεία ασφαλή 
και προστατευμένα. Είναι σημαντικό να υιοθετήσουν την 
ικανότητα χαρτογράφησης των συστημάτων ασφαλείας 
σε όλη τη φυσική ασφάλεια, μαζί με τις τεχνολογικές 
πλατφόρμες λειτουργίας. Για να αποφύγουν και να 
εξαλείψουν πιθανά κενά και κινδύνους, οι διαχειριστές 
αθλητικών διοργανώσεων θα πρέπει να ενσωματώσουν 
συγκλίνουσες λύσεις ασφαλείας, να επενδύσουν σε 
προηγμένες τεχνολογίες, να εξοπλίσουν τους φρουρούς 
ασφαλείας με wearable τεχνολογία, να αναπτύξουν επίγεια 
ρομπότ για την ενίσχυση της ανθρώπινης ασφάλειας και να 
αναπτύξουν συστήματα παρακολούθησης που συνδέουν 
τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και την επιβολή του 
νόμου .

Οι νέες και ανατρεπτικές τεχνολογίες δημιουργούν 
συστημικούς κινδύνους για το παγκόσμιο οικοσύστημα, 
οι οποίοι δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί πλήρως από τους 
επαγγελματίες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να υπάρχει 
μια στρατηγική αξιολόγησης των κινδύνων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Μη επανδρωμένα Ιπτάμενα συστήματα
Μία από τις τεχνολογικές εξελίξεις με τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο να διαταράξει μια αθλητική εκδήλωση είναι τα 
λεγόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), κοι-
νώς γνωστά ως drones. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για καλόβουλους 
όσο και για κακόβουλους σκοπούς - από την πτήση ενός 
μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το στάδιο για 
να δημιουργηθεί μια καλύτερη γωνία κινηματογράφησης 
της εκδήλωσης, μέχρι τη δυνητική τοποθέτηση εκρηκτικού 
μηχανισμού σε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το 
οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές εάν δε γίνει 
αντιληπτό.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πρέπει να απασχολούν 
ιδιαίτερα τους υπεύθυνους ασφαλείας, διότι όχι μόνο 
γίνονται φθηνότερα και ευκολότερο να αποκτηθούν, αλλά 
και τόσο τεχνολογικά προηγμένα που ουσιαστικά ο καθέ-
νας, είτε πρόκειται για ερασιτέχνη είτε για τρομοκράτη - θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη συσκευή. Ακόμη και ερα-
σιτέχνες πιλότοι UAV με καλές προθέσεις ή δημοσιογράφοι 

μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια των 
αθλητών και των θεατών. Η χρήση τέτοιων συστημάτων 
έχει συζητηθεί έντονα κατά τη διάρκεια μεγάλων 
αθλητικών εκδηλώσεων και Ολυμπιακών Αγώνων.

Η ιπτάμενη φύση των συστημάτων drone είναι αυτή που 
δημιουργεί τις μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια των 
αθλημάτων, καθώς είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει 
κάτι που βρίσκεται στον αέρα. Για παράδειγμα, ορισμένα 
Παγκόσμια Πρωταθλήματα Τριάθλου εκτείνονται σε 
πολλά χιλιόμετρα και πολλά υπαίθρια στάδια, γεγονός 
που με τη σειρά του καθιστά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την 
παρακολούθηση ολόκληρου του χώρου των αγώνων.

Μια τέτοια περίπτωση ήταν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί 
Αγώνες του 2018 στην Πιονγκτσάνγκ της Νότιας 
Κορέας. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση είχε αυξημένες 
ανησυχίες σχετικά με την πιθανή διατάραξη της 
αθλητικής εκδήλωσης από τη Βόρεια Κορέα, επέβαλε 
ζώνες απαγόρευσης πτήσεων πάνω από τα στάδιά της, 
προκειμένου να μετριάσει τον πιθανό κίνδυνο επίθεσης 
με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι περιορισμοί πτήσεων 
έφτασαν ως μέρος μιας ενημέρωσης του λογισμικού 
των drone που θέσπισε περιορισμούς στη διάρκεια των 
αθλητικών αγώνων. Μέρος της προστασίας περιελάβανε 
τα λεγόμενα «drone-caching drones», τα οποία είχαν 
τη δυνατότητα να ρίχνουν δίχτυα πάνω από ύποπτα μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη που εισέρχονταν σε μη εξουσι-
οδοτημένες περιοχές στα γήπεδα. Επιπλέον, ένα ραντάρ 
ανίχνευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών χρησιμοποιή-
θηκε για την ανάληψη του ελέγχου πιθανών παραβατικών 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την προσγείωσή τους.

Οι αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν επίσης συστήματα 
αισθητήρων για να «μυρίζουν» και να ανιχνεύουν 
παράγοντες χημικού πολέμου και εκρηκτικές απειλές, στο 
πλαίσιο των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου για την 
αποτροπή απειλών που αναδύονται από νέες τεχνολογίες.

Παρά όλα τα μέτρα ασφαλείας που τέθηκαν σε εφαρμογή 
κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, η κυβέρνηση 
της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε μια κυβερνοεπίθεση 
κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, η οποία, όπως 
ισχυρίστηκε, προετοιμαζόταν για πάνω από ένα χρόνο 
και αφορούσε έναν κρατικό παράγοντα, πιθανότατα τη 
Ρωσία ή τη Βόρεια Κορέα . Το παράδειγμα αυτό δείχνει ότι 
ο κίνδυνος των νέων και ανατρεπτικών τεχνολογιών είναι 
συνυφασμένος με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως οι 
κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές.

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)
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Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας άλλος παράγοντας 
κινδύνου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τον 
εντοπισμό όσο και για την ενεργοποίηση κακόβουλων 
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων. 
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, το ΑΙ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους διαχειριστές ασφαλείας για 
να αποκτήσουν εικόνα της πιθανής συμπεριφοράς και 
των προθέσεων των συμμετεχόντων σε μια εκδήλωση, 
ιδίως όταν πρόκειται για εκδηλώσεις υψηλού προφίλ. Η 
διαδικασία της «εξόρυξης πληροφοριών» επιταχύνεται 
από το ΑΙ και χρησιμοποιείται από το προσωπικό 
ασφαλείας για την παρακολούθηση του περιεχομένου των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των διαδικτυακών φόρουμ 
και άλλων ιστότοπων που μπορεί να είναι δυνητικά 
επιβλαβή ή να σχετίζονται με την ασφάλεια της αθλητικής 
εκδήλωσης .

Ένα άλλο ολοένα και πιο ανησυχητικό αλλά ακόμη 
υπανάπτυκτο φαινόμενο είναι η χρήση του ΑΙ σε σαρωτές 
αναγνώρισης προσώπου που ανιχνεύουν πιθανές 
τρομοκρατικές απειλές. Τέτοιοι σαρωτές και ανιχνευτές 
διαδίδονται ευρέως σε αεροδρόμια και δημόσιους χώρους 
με συγκέντρωση πλήθους. Η Νότια Κορέα χρησιμοποίησε 
τέτοιου είδους αναγνώριση προσώπου κατά τη διάρκεια 
των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2018 για να 
διασφαλίσει την ασφάλεια στα στάδια.

Ωστόσο, καθώς η τεχνολογία AI εξελίσσεται, θα 
εξελίσσονται και οι κακόβουλες στρατηγικές με τη 
σειρά τους. Έρευνα που διεξήχθη από το Belfer Center 
for Science and International Affairs αποκαλύπτει ότι οι 
επιθέσεις ΑΙ στα συστήματα αναγνώρισης προσώπου θα 
μπορούσαν στην πραγματικότητα να χρησιμοποιηθούν 
για να αποφευχθεί η αναγνώριση από τις αρχές επιβολής 
του νόμου και να υποβαθμιστεί η ακρίβεια των εν λόγω 
συστημάτων . Οι επιθέσεις με βάση το ΑΙ θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες για να χειραγωγήσουν 
την αναγνώριση προσώπου κόβοντας ή βάφοντας τα 
μαλλιά κάποιου ή αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου, γεγονός που αυτόματα θέτει σε κίνδυνο την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας σε 
αθλητικές εκδηλώσεις.

Μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι νέες και ανατρεπτικές 
τεχνολογίες αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους 
κινδύνους για την ασφάλεια σε μεγάλες αθλητικές 
εκδηλώσεις, λόγω της ικανότητάς τους να προκαλούν 
κρυφές ζημιές και να διεισδύουν σε συστήματα που 
βασίζονται στο ΑΙ, τα οποία αρχικά θεωρούνταν ότι θα 
υποστήριζαν και όχι θα διατάραζαν το έργο των υπαλλή-
λων ασφαλείας.
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#SafeSPORTevent, τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 



Το σχέδιο #SafeSPORTevent είναι απολύτως 
σύμφωνο με τους ειδικούς στόχους που επιδιώκει το 
πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα του αθλητισμού για 
την ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων, την αύξηση 
της ικανότητάς τους να λειτουργούν σε διακρατικό 
επίπεδο, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την 
αντιπαράθεση ιδεών και μεθόδων σε διάφορους 
τομείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τη 
σωματική άσκηση. Κύριος στόχος του #SafeSPORTe-
vent είναι η προστασία των αθλητών, ιδίως των 
νεότερων, από κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών 
προπόνησης και ανταγωνισμού και ιδίως κατά τη 
διάρκεια θεμάτων ασφαλείας ανωτέρας βίας που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν με ειδικά πρωτόκολλα 
ασφαλείας που σε αυτό το σημείο δεν υπάρχουν στον 
αθλητικό τομέα. Το έργο υποστηρίζει την κινητικότητα 
εθελοντών, προπονητών, διευθυντών και προσωπικού 
μη κερδοσκοπικών αθλητικών οργανισμών για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και τον εμπλουτισμό των 
δεξιοτήτων και των γνώσεων τους για την αντίδραση σε 
καταστάσεις που απαιτούν ασφάλεια και προστασία. 

Το σχέδιο #SafeSPORTevent στοχεύει να συμβάλει 
στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρώπινων ικανοτήτων 
στον αθλητισμό μέσω της ανάπτυξης της κινητικότητας 
για αθλητικούς διευθυντές, εθελοντές και διοικητικούς 
υπαλλήλους που θα περιλαμβάνει τόσο εκπαιδευτικές 
ενότητες, όσο και ενότητες για την ανταλλαγή σωστών 
πρακτικών στον τομέα της ασφάλειας και της 
προστασίας στον αθλητισμό, με έμφαση στις αθλητικές 
εκδηλώσεις και στις συγκεντρώσεις μεγάλου αριθμού 
ανθρώπων στο αθλητικό περιβάλλον. Μέσα από 
την εξάσκηση και περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα 
της ασφάλειας και της προστασίας, της μη τυπικής 
εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, Education Through 
Sport (Εκμάθηση μέσα από την Άθληση), ETS, η οποία 
αποτελεί παράδειγμα της χρήσης του αθλητισμού ως 
εργαλείο μάθησης, και συνεπώς της λήψης μέτρων 
για την επέκταση του αθλητισμού πέρα από την ίδια 
τη δραστηριότητα. Η προσέγγιση ETS στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης, που βασίζεται στη μη τυπική 
εκπαίδευση, τη βιωματική μάθηση και την ενεργό 
συμμετοχή, αποτελεί ένα εννοιολογικό μοντέλο και 
ένα πρακτικό εργαλείο μάθησης. Οι δραστηριότητες 
αυτής της μεθοδολογίας βοηθούν και εμπλουτίζουν 
τις διαδικασίες μη τυπικής μάθησης στον αθλητικό 
τομέα και εφοδιάζουν τους συμμετέχοντες υπεύθυνους 
διαχείρισης και οργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων 
με νέες δεξιότητες και μέσα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν καθημερινά κατά τη διάρκεια 
αθλητικών εκδηλώσεων. Η μεθοδολογία ETS (επίσημος 
πόρος Salto) είναι μια δομημένη παιδαγωγική μη 
τυπική εκπαιδευτική προσέγγιση που λειτουργεί με 
τον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα, και 
αναφέρεται στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων ατόμων 
και ομάδων, προκειμένου να συμβάλει στην προσωπική 

ανάπτυξη και τον βιώσιμο κοινωνικό μετασχηματισμό, 
με κύριο στόχο την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. 

Η πρακτική εστίαση του έργου είναι η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και γνώσεων μέσω της εκπαιδευτικής 
κινητικότητας των αθλητικών διευθυντών, εθελοντών 
και διοικητικών στελεχών, προκειμένου να τους 
δοθεί η δυνατότητα να συν δημιουργήσουν, και να 
χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για την 
ασφάλεια και την προστασία, προσαρμοσμένα σε 
αθλητικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις μεγάλων 
ομάδων ανθρώπων στο αθλητικό περιβάλλον. Μέσω 
των αυξημένων εκπαιδευτικών δυνατοτήτων στον τομέα 
της ασφάλειας και της προστασίας στον αθλητισμό, το 
έργο #SafeSPORTevent θα επιφέρει θετική αλλαγή στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την 
Τουρκία ως άμεσοι ωφελούμενοι του έργου, αλλά και 
σε όλη την Ευρώπη, καθώς τα αποτελέσματα του έργου 
θα διαμοιράζονται ελεύθερα με την αθλητική κοινότητα. 

Ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
αθλητικοί οργανισμοί τόσο σε επαγγελματικό/ελίτ όσο 
και σε βασικό επίπεδο είναι: 

•  Έλλειψη τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης 
στον τομέα της ασφάλειας στον αθλητισμό και 
ιδίως κατά τη διάρκεια οργανωμένων αθλητικών 
εκδηλώσεων που συγκεντρώνουν τεράστιο αριθμό 
ανθρώπων 

•  Έλλειψη συγκεκριμένων πρωτοκόλλων για την 
αντίδραση σε καταστάσεις ανωτέρας βίας που 
θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την κατάλληλη 
αντίδραση, εάν αυτές οι καταστάσεις συν έβαιναν 
ξαφνικά 

•  Σαφώς εκφρασμένη ανάγκη σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξασφάλιση ποιοτικών 
πρωτοκόλλων και μέσων αντίδρασης κατά τη 
διάρκεια καταστάσεων ανωτέρας βίας στον 
αθλητικό χώρο 

Ταυτόχρονα, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός 
αθλητικών εκδηλώσεων (περισσότερες από 300 σε όλο 
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου της σημαντικότερης 
αθλητικής διοργάνωσης - των Ολυμπιακών Αγώνων) 
που ακυρώθηκαν τους τελευταίους μήνες λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και, ενώ ορισμένες από αυτές θα 
έπρεπε να διακοπούν ενώ συν έβαιναν και δεν υπήρχαν 
καθόλου, ή υπήρχαν πολύ περιορισμένα πρωτόκολλα 
για την αντίδραση των αθλητικών οργανισμών που 
διοργάνωναν αυτές τις εκδηλώσεις. 

2.1. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα 
της ασφάλειας και προστασία στο χώρο 
του αθλητισμού

Μέχρι σήμερα, στον τομέα του αθλητισμού και της 
σωματικής άσκησης στην ΕΕ έχουν εφαρμοστεί 
οι ακόλουθες φάσεις ανάπτυξης της αθλητικής 
πολιτικής: 
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- Στη White paper για τον αθλητισμό του 2007, 
σημειώνεται ότι η αυτορρύθμιση μπορεί να 
αντιμετωπίσει τις περισσότερες προκλήσεις που 
επηρεάζουν τον αθλητισμό, εφόσον εφαρμόζονται οι 
αρχές της ορθής διακυβέρνησης, 

- Στην ανακοίνωσή της του 2011 (Ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό) η Επιτροπή 
έλαβε μια πιο λεπτομερή θέση, σημειώνοντας ότι 
η χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό αποτελεί 
προϋπόθεση για την αυτονομία και την αυτορρύθμιση 
των αθλητικών οργανώσεων, 

- Το 2011, τα θέματα της χρηστής διακυβέρνησης και 
της ενίσχυσης της οργάνωσης του αθλητισμού στην 
Ευρώπη συμπεριλήφθηκαν στις προπαρασκευαστικές 
δράσεις στον τομέα του αθλητισμού. Οκτώ έργα 
επιλέχθηκαν, υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν μέχρι 
το τέλος του 2013, - Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής 
άσκησης έγινε πραγματικότητα το 2014 με την έναρξη 
του προγράμματος Erasmus Plus 2014 - 2020 και 
2021 - 2027, το οποίο επιτρέπει στους αθλητικούς 
συλλόγους και οργανισμούς της ΕΕ να συνδυάζουν τις 
προσπάθειές τους και να βρίσκουν λύσεις σε κοινά 
προβλήματα. 

- Η ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού ξεκίνησε το 
2016 και υποστηρίζει τους αθλητικούς συλλόγους και 
οργανισμούς ώστε να επιτύχουν καλύτερη προβολή 
των δραστηριοτήτων τους με τεράστια επιτυχία στις 
τελευταίες εκδοχές τους. 

Στον τομέα της ασφάλειας, η Ένωση έχει 
δημιουργήσει τις ακόλουθες πολιτικές: 

- Η αντιτρομοκρατική στρατηγική της ΕΕ, που 
υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 
2005, δεσμεύει την Ένωση να καταπολεμήσει την 
τρομοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο, σεβόμενη 
παράλληλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, και επιτρέποντας 
στους πολίτες της να ζουν σε έναν χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης. Βασίζεται σε τέσσερις 
άξονες: Αποτροπή των ανθρώπων προς στην στροφή 
στην τρομοκρατία και εμπόδιση εμφάνισης μελλοντικών 
γενεών τρομοκρατών. Προστασία των πολιτών και 
των υποδομών ζωτικής σημασίας με τη μείωση των 
τρωτών σημείων έναντι των επιθέσεων- καταδίωξη 
και διερεύνηση των τρομοκρατών, παρεμπόδιση 
του σχεδιασμού, των ταξιδιών και των επικοινωνιών, 
διακοπή της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και υλικά 
και προσαγωγή των τρομοκρατών στη δικαιοσύνη- 
συντονισμένη αντίδραση με την προετοιμασία για τη 
διαχείριση και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών 
μιας τρομοκρατικής επίθεσης, τη βελτίωση των 
ικανοτήτων αντιμετώπισης των συνεπειών και την 
εκτίμηση των αναγκών των θυμάτων.

- Ευρωπαϊκή ατζέντα για την ασφάλεια, που 
εκδόθηκε στις 28 Απριλίου του 2015: Με βάση τους 
στόχους της, η Επιτροπή ενέκρινε διάφορα μέτρα για 
να στερήσει από τους τρομοκράτες όσο το δυνατόν 
περισσότερο τα μέσα για την πραγματοποίηση 
επιθέσεων, ενισχύοντας την άμυνα και δημιουργώντας 
ανθεκτικότητα έναντι της τρομοκρατικής απειλής.

- Η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
που ενισχύει το νομικό πλαίσιο, ώστε να καλύπτει με 
πιο πλήρη τρόπο συμπεριφορές που σχετίζονται με την 
τρομοκρατία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν 
μηχανισμούς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
έκτακτων περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης σε αξιόπιστες πληροφορίες, αποφεύγοντας 
έτσι οποιαδήποτε πρόσθετη ταλαιπωρία για τα θύματα 
της τρομοκρατίας και τις οικογένειές τους.

Κεντρικό στοιχείο της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας είναι η υποστήριξη των κρατών-μελών 
στην προστασία της ευρωπαϊκής κοινωνίας και 
των κρίσιμων υποδομών απέναντι σε επιθέσεις. Οι 
προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 
κυβερνητικών, ιδιωτικών και μη κυβερνητικών εταίρων. 
Συγκεκριμένοι τομείς εστίασης περιλαμβάνουν την 
πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων με χρήση χημικών, 
βιολογικών, ακτινολογικών και πυρηνικών υλικών 
(CBRN), την προστασία των δημόσιων χώρων, από 
εκρηκτικές ύλες και τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών 
υλών, και την προστασία των υποδομών ζωτικής 
σημασίας. Εκτός από τη διευκόλυνση των δικτύων 
εμπειρογνωμόνων που συνεργάζονται σε αυτά τα 
θέματα, η Επιτροπή εργάζεται για την παρακολούθηση 
των απειλών και την ανάπτυξη οδηγιών για τα κράτη 
μέλη. Δεδομένου ότι η εφαρμογή και η περαιτέρω 
ανάπτυξη των αντιτρομοκρατικών πολιτικών βασίζεται 
στη διαθεσιμότητα τεχνολογιών αιχμής, η Επιτροπή 
συμμετέχει στη διευκόλυνση της εξέλιξής τους μέσω 
ερευνητικών έργων για την ασφάλεια, προκειμένου να 
εξοπλίσει τα κράτη μέλη με τα απαραίτητα εργαλεία 
για τον μετριασμό της τρομοκρατικής απειλής κατά των 
ευρωπαίων πολιτών. 

Ειδικές πολιτικές σχετικές με την αντίδραση και 
την ετοιμότητα για τη βίο-ασφάλεια και τις ιατρικές 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η πανδημία 
COVID-19, θα αναπτυχθούν σε μελλοντικό στάδιο και 
η παρούσα στιγμή θα συμβάλει στη βάση τεκμηρίων-
εγγράφων και πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από τον αθλητικό τομέα, αλλά τα περισσότερα από 
αυτά μπορούν επίσης να εφαρμοστούν για κάθε 
είδους μαζική συγκέντρωση μεγάλων ομάδων, όπως 
συναυλίες, καλλιτεχνικά φεστιβάλ, εκθέσεις κ.λπ.

2.2. Αποτελέσματα έρευνας 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υπόβαθρο του σχεδίου
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Υπόβαθρο της αναφοράς

Μεθοδολογία

Στατιστική ανάλυση

2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΙΤΑΣ

-Γλώσσα

-Συσκευή

-Τύπος οργανισμού

- Διοργανώνει ο αθλητικός σας οργανισμός αθλητικά 
γεγονότα;

- Εφαρμόζουν οι αθλητικοί σας οργανισμοί αξιολόγηση 
κινδύνου πριν από την πραγματοποίηση κάθε 
αθλητικής εκδήλωσης;

- Η αξιολόγηση κινδύνων εφαρμόζεται στις ακόλουθες 
φάσεις της διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων:

- Ο οργανισμός σας μπορεί να βασιστεί σε ειδικούς 
σε θέματα ασφάλειας και προστασίας προκειμένου να 
διασφαλίσει ασφαλείς αθλητικές εκδηλώσεις

- Διαθέτει ο οργανισμός σας διαδικασία ασφάλειας και 
προστασίας (στρατηγική, πρωτόκολλο, κατευθυντήριες 
γραμμές);

- Εφαρμόζει ο οργανισμός σας εκπαίδευση σε θέματα 
ασφάλειας και προστασίας για τους υπαλλήλους και 
τους εθελοντές του;

- Η εκπαίδευση για την αξιολόγηση κινδύνων παρέχεται 
σε

- Τρομοκρατική επίθεση

- Έκτακτη ανάγκη βιοασφάλειας (πιθανοί κίνδυνοι για 
ασθένειες)

- Ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες (οπαδοί, 
υποστηρικτές ομάδων)

- Υβριδικές επιθέσεις (προπαγάνδα, παραπλάνηση, 
σαμποτάζ και άλλες μη στρατιωτικές τακτικές)

- Ευκαιρίες νίκης για τους εθνικούς αθλητές

- Εισοδήματα (οικονομικά οφέλη)

- Αθλητικά αποτελέσματα

- Ορθή διεξαγωγή της εκδήλωσης

- Εξασφάλιση της ασφάλειας των αθλητών και των 
θεατών

- Εάν ενημερωθείτε ότι υπάρχει κίνδυνος ασφάλειας 
στην εκδήλωση που διοργανώνετε, τι θα κάνατε;

- Στα σχέδια του προϋπολογισμού σας, υπολογίζετε την 
ασφάλεια και την προστασία ως σημαντικό παράγοντα;

- Είχατε ποτέ πρόβλημα με την ασφάλεια κατά τη 
διάρκεια εκδηλώσεων που διοργανώσατε;

- Ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος σε ευκαιρίες 
κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και προστασίας 
σχετικά με τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων;

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

-Ερωτηματολόγιο
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Η δομή του έργου μας, Ασφάλεια και προστασία 
στον αθλητισμό, αποσκοπούσε στην προστασία των 
αθλητών, ιδίως των νεότερων, από κινδύνους για την 
υγεία και την ασφάλεια με τη βελτίωση των συνθηκών 
προπόνησης και ανταγωνισμού και ιδίως κατά τη 
διάρκεια μεγάλων κρουσμάτων ασφαλείας που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν με ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας, 
τα οποία σε αυτό το σημείο ανάπτυξης δεν υπάρχουν 
στον αθλητικό τομέα. Το έργο επικεντρώθηκε κυρίως 
σε αθλητές και παίκτες από τέσσερις κύριες χώρες 
(Βοσνία, Βουλγαρία, Ελλάδα και Τουρκία) που ανήκαν 
σε τρεις κύριες οργανώσεις, δηλαδή αθλητικούς 
συλλόγους, αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικούς 
οργανισμούς. Ο κύριος σκοπός της έρευνας ήταν ο 
σχεδιασμός της ασφάλειας και της προστασίας στον 
αθλητικό τομέα και η εφαρμογή των πορισμάτων 
αυτής της έρευνας στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων. Το έργο θα υποστηρίξει την 
κινητικότητα εθελοντών, προπονητών, διευθυντών και 
προσωπικού μη κερδοσκοπικών αθλητικών οργανισμών 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς και θα εμπλουτίσει τις 
δεξιότητες και τις γνώσεις τους για την αντίδραση σε 
καταστάσεις ασφάλειας και προστασίας.

 Υπόβαθρο του έργου
Το SafeSPORTevent είναι ένα έργο που σχεδιάστηκε 
σε μια δύσκολη εποχή για τις ευρωπαϊκές χώρες και 
τον κόσμο, όταν ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής είναι η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων 
στο πρόγραμμα Erasmus και στο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης και στο εξωτερικό - η προστασία από 
κάθε άλλη παρόμοια πρόκληση που μπορεί να 
προκύψει στο μέλλον. Από μια πιο προσωπική οπτική 
γωνία, η εκδήλωση αυτή έχει ως στόχο να λάβει υπόψιν 
τις σκέψεις των αθλητών και των παικτών σχετικά με τις 
ανησυχίες τους για την ασφάλεια, δηλαδή ποιες είναι 
οι προσδοκίες τους και ποια σχέδια και προγράμματα 
αξιοποιούν για την εκπλήρωση των σκοπών ασφαλείας. 
Παίρνοντας τις απόψεις των παικτών θα είναι 
ευκολότερο να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για το μέλλον 
σε μια ασφαλέστερη προσπάθεια. Για το σκοπό αυτό, οι 
τέσσερις κύριες χώρες (Βοσνία, Βουλγαρία, Ελλάδα και 
Τουρκία) αποτέλεσαν στόχο για τη λήψη των δεδομένων 
που ανήκαν σε μεγάλες αθλητικές οργανώσεις, ώστε οι 
πληροφορίες να διαδοθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπόβαθρο της Αναφοράς
Το κοινό μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 
για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και 
πληροφοριών στις χώρες προέλευσής τους ήταν το 
ερωτηματολόγιο.

•  Χώρα προέλευσης

•  Μητρική γλώσσα

•  Εκπροσωπούμενος οργανισμός

•  Αξιολόγηση κινδύνου

•  Ασφαλή μέτρα για τον οργανισμό

•  Επίπεδο παραγόντων κινδύνου

•  Επίπεδο οργανωμένων αθλητικών 
εκδηλώσεων

Κάθε ενότητα δημιουργήθηκε ανάλογα με τη συνάφεια 
της με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
του έργου. Η τελική έκδοση του ερωτηματολογίου είναι 
το αποτέλεσμα μακράς αναθεωρητικής εργασίας όλων 
των μελών που συμμετείχαν στο έργο αυτό.

Πρώτα απ’ όλα, ζητήθηκε η χώρα του συμμετέχοντα 
για να συγκριθούν τα αποτελέσματα κάθε χώρας που 
συμμετείχε στην παρούσα έρευνα. Κάθε ερώτηση 
οργανώθηκε με τη μορφή ερώτησης πολλαπλής 
επιλογής για την επιλογή της καλύτερης. Κάθε 
πιθανή απάντηση δόθηκε σε επιλογή. Υπήρχαν 
συνολικά 217 ερωτήσεις με 2 ερωτήσεις ανοικτού 
τύπου. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε μέσω 
διαδικτυακής έρευνας στην οποία οι συμμετέχοντες 
κλήθηκαν εθελοντικά να το λύσουν. Τα αποτελέσματα 
εξήχθησαν μέσω στατιστικής ανάλυσης, με απλές, 
γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών που 
χρησιμοποιήθηκαν και διαφοροποιήθηκαν με τη χρήση 
μέσων όρων και διαγραμμάτων.

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων του 
έργου θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

•  Έκδοση εργαλειοθήκης καλών πρακτικών Ασφαλής 
Αθλητικής Εκδήλωσης που περιλαμβάνει πρακτικά 
φυλλάδια (πρωτόκολλα) για την Ασφαλή Αθλητική 
Εκδήλωση, τα οποία οι αθλητικοί οργανισμοί 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως οδηγό κατά τη 

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

safesportevent.net 27



διοργάνωση τοπικών/εθνικών/διεθνών αθλητικών 
εκδηλώσεων και καινοτόμων δραστηριοτήτων 
Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού με έμφαση 
στην ασφάλεια και την προστασία (μη τυπικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες)

•  Ενδυνάμωση των αθλητικών διευθυντών, 
διοικητικών στελεχών και εθελοντών σε 2 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1 χώρα του 
προγράμματος και 1 χώρα των Δυτικών Βαλκανίων 
ώστε να εργαστούν με μεγαλύτερη έμφαση στην 
ενδυνάμωση της ασφάλειας και της προστασίας 
στον αθλητισμό, ιδίως κατά τη διάρκεια αθλητικών 
εκδηλώσεων, 

•  Παρέδωσε διεθνή εκπαίδευση σε πολύπλοκο 
περιβάλλον ασφάλειας και αθλητισμό, και 
εφάρμοσε τοπικά μαθήματα κατάρτισης ως 
αναπαραγωγή της διεθνούς TC προκειμένου να 
διασφαλιστεί ένα αποτέλεσμα ντόμινο  

Μεθοδολογία 
Ως προϋπόθεση, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας σε διεθνές και τοπικό επίπεδο 
σχετικά με τα θέματα του SafeSPORTevent, με στόχο 
να καθοριστούν οι καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες 
και δεδομένα (τα πιο πρόσφατα και τα πιο αξιόπιστα). 
Οι ερευνητές των εταίρων διεξήγαγαν βιβλιογραφική 
έρευνα για τον εντοπισμό υφιστάμενων, δοκιμασμένων 
ερωτηματολογίων. Σε κάθε χώρα, ένα δείγμα 
τουλάχιστον 214 αθλητών και παικτών συμπλήρωσε 
το ερωτηματολόγιο, σε διάστημα δύο εβδομάδων 
(Απρίλιος 2021).

Συλλογή
Στη Βουλγαρία, η έρευνα διεξήχθη μέσω ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε μέσω του 
δικτύου BSDA και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στην Ελλάδα, τη Βοσνία και την Τουρκία το 
ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά.

• CAWI (Συνέντευξη με τη βοήθεια Υπολογιστή) 
μέθοδος: οι ερωτώμενοι θα λάβουν ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τους ζητά να 
συμπληρώσουν τη φόρμα ηλεκτρονικά (σύνδεσμος 
προς Φόρμες Google).

Συμμετέχοντες
Το ποσοστό των συμμετεχόντων από τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη ήταν 17,8% του συνολικού πληθυσμού του 
δείγματος. Στη Βουλγαρία, ήταν 17,3%. Ομοίως στην 
Ελλάδα και την Τουρκία, η συμμετοχή ήταν 22,4% και 
42,5% αντίστοιχα. Όσον αφορά το είδος της οργάνωσης, 
τα μέλη των αθλητικών συλλόγων ήταν 59,8%, των 
αθλητικών οργανώσεων 28,5% και των αθλητικών 
ομοσπονδιών ήταν 11,7%.

• Στατιστικές Αναλύσεις

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στις τέσσερις χώρες 
που συμμετείχαν στο έργο συγχωνεύθηκαν σε μια 
ενιαία βάση δεδομένων, καθώς οι πληροφορίες 
που συλλέχθηκαν ήταν οι ίδιες σε κάθε υπόδειγμα. 
Αφού τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω διαδικτυακής 
έρευνας, το αρχείο excel μετατράπηκε πρώτα σε 
SPSS για την ανάλυση των δεδομένων. Το σύνολο των 
δεδομένων μετατράπηκε σε αριθμητική μορφή για 
να διαπιστωθούν οι συσχετισμοί και οι διαφορές. Τα 
δεδομένα που αφορούσαν κάθε χώρα αναλύθηκαν 
χωριστά για να διαπιστωθούν οι διαφορές ανά χώρα, 
και οι διαφορές μεταξύ του τύπου της αθλητικής 
οργάνωσης σε κάθε χώρα αναλύθηκαν επίσης χωριστά, 
για μια λεπτομερή επισκόπηση και σύγκριση μεταξύ 
τους. Πρώτα απ’ όλα, ο δημογραφικός πίνακας δείχνει 
τις συχνότητες της άποψης του σχετικού δείγματος σε 
διάφορες χώρες με διαφοροποίηση, με τη βοήθεια 
διαγραμμάτων πίτας. Ακολουθεί η διαφορά στα 
περιγραφικά στοιχεία με βάση τον τύπο της οργάνωσης. 
Η διαφορά αυτή απεικονίζεται επίσης με τη βοήθεια 
κυκλικών διαγραμμάτων.

Η στατιστική ανάλυση αποτελείται από μετρήσεις 
που αναφέρονται ως ποσοστά για να εξασφαλιστεί 
η συγκρισιμότητα για κάθε θέμα που εξετάζεται 
μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Το δείγμα αυτό 
δεν είναι ακριβώς αντιπροσωπευτικό του συνόλου του 
πληθυσμού, αλλά αποδίδει τα κύρια θέματα σχετικά με 
τις βελτιώσεις στον αθλητισμό για την ασφάλεια και την 
προστασία των περαιτέρω σχεδίων που γίνονται προς 
αυτή την κατεύθυνση.
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   Διαφορές χωρών
Πίνακας 1

Γλώσσα

Χώρα κατοικίας Γλώσσα Συχνότητα Ποσοστό

Βοζνία Ερζεγοβίνη
Βοσνιακά 37 97.4
Αγγλικά 1 2.6
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία Βουλγάρικα 37 100.0

Ελλάδα

Βοσνιακά 1 2.1
Ελληνικά 46 95.8
Τούρκικα 1 2.1
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία
Αγγλικά 4 4.4
Τούρκικα 86 95.6
Σύνολο 90 100.0

  2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΤΑΣ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, συμμετέχοντες από 
τέσσερις κύριες χώρες (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 
Ελλάδα και Τουρκία) συμμετείχαν σε αυτή τη δραστηριότητα 
κατά την οποία συλλέχθηκαν πληροφορίες για λόγους 
ασφαλείας. Έτσι, όλοι αυτοί οι πίνακες βασίζονται στις 
διαφορές των χωρών. Όπως αναφέρεται στον παραπάνω 
πίνακα και τα στοιχεία, φαίνεται ότι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
το 97,4% επέλεξε τη βοσνιακή γλώσσα και το 2,6% των 

συμμετεχόντων επέλεξε την αγγλική γλώσσα. Όσον αφορά 
τη Βουλγαρία, όλοι οι συμμετέχοντες (100%) επέλεξαν τη 
βουλγαρική γλώσσα για να συμπληρώσουν το Performa. Στην 
Ελλάδα, η συχνότητα των συμμετεχόντων ήταν η βοσνιακή 
(2,1%), η ελληνική (95,8%) και η τουρκική (2,1%), ενώ στην 
Τουρκία επιλέχθηκαν η αγγλική και η τουρκική γλώσσα με 
συχνότητα 4,4% και 95,6% αντίστοιχα.
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Πίνακας 2

Συσκευή

Χώρα προέλευσης Συσκευή Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη
Υπολογιστής 7 18.4
Κινητό 31 81.6
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία
Υπολογιστής 17 45.9
Κινητό 20 54.1
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Υπολογιστής 31 64.6
Κινητό 15 31.3
Τάμπλετ 2 4.2
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Υπολογιστή 6 6.7
Κινητό 84 93.3
Σύνολο 90 100.0
Mobile 84 93.3
Total 90 100.0

Αν μιλήσουμε για τις συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν 
για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ο παραπάνω 
πίνακας και τα στοιχεία δείχνουν ότι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
χρησιμοποιήθηκαν 18,4% επιτραπέζιοι υπολογιστές και 
81,6% κινητά τηλέφωνα. Ομοίως στη Βουλγαρία, το 45,9% 
των συμμετεχόντων χρησιμοποίησε επιτραπέζιο υπολογιστή 
και το 54,1% κινητό. Στην Ελλάδα, το 64,6% χρησιμοποίησε 

επιτραπέζιο υπολογιστή και το 31,3% κινητό, ενώ στην 
Τουρκία, το 6,7% χρησιμοποίησε επιτραπέζιο υπολογιστή 
που ήταν συγκριτικά χαμηλή χρήση σε σύγκριση με άλλες 
χώρες και το 93,3% χρησιμοποίησε κινητό που είναι το 
υψηλότερο ποσοστό χρήσης κινητού σε σύγκριση με άλλες 
χώρες.
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Πίνακας 3

Παρακαλώ παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο οργανισμού που αντιπροσωπεύεται.

Χώρα προέλευσης Τύπος οργανισμού Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη
Αθλητικός σύλλογος 28 73.7
Αθλητική οργάνωση 10 26.3
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Αθλητικός σύλλογος 21 56.8
Αθλητική ομοσπονδία 10 27.0
Αθλητική οργάνωση 6 16.2
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Αθλητικός σύλλογος 40 83.3
Αθλητικό ομοσπονδία 5 10.4
Αθλητική οργάνωση 3 6.3
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Αθλητικός σύλλογος 38 42.2
Αθλητική ομοσπονδία 10 11.1
Αθλητική οργάνωση 42 46.7
Σύνολο 90 100.0

Αν μιλήσουμε για τις αθλητικές οργανώσεις που λειτουργούν 
σε διάφορες χώρες και την αναλογία των συμμετεχόντων 
που συμμετείχαν σε αυτή τη δραστηριότητα, τότε το 73,3% 
των συμμετεχόντων των αθλητικών συλλόγων ήταν από 
τη Βοσνία, το 56,8% για τη Βουλγαρία, το 83,3% από την 
Ελλάδα και το 42,2% από την Τουρκία. Αν μιλήσουμε για 

την αθλητική ομοσπονδία- το 27% των συμμετεχόντων ήταν 
από τη Βουλγαρία, το 10,4% από την Ελλάδα και το 11,1% 
από την Τουρκία. Ομοίως, για τις αθλητικές οργανώσεις, το 
26,3% των συμμετεχόντων ήταν από τη Βοσνία, το 16,2% από 
τη Βουλγαρία, το 6,3% από την Ελλάδα και το 46,7% από την 
Τουρκία. 
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Πίνακας 4

Ο αθλητικός σας οργανισμός διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις;

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Όχι 1 2.6
Ναι, σε τοπικό επίπεδο 19 50.0
Ναι, σε εθνικό επίπεδο 9 23.7
Ναι, σε διεθνές επίπεδο 9 23.7
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Όχι 2 5.4
Ναι, σε τοπικό επίπεδο 12 32.4
Ναι, σε εθνικό επίπεδο 10 27.0
Ναι, σε διεθνές επίπεδο 13 35.1
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Όχι 4 8.3
Ναι, σε τοπικό επίπεδο 23 47.9
Ναι, σε εθνικό επίπεδο 14 29.2
Ναι, σε διεθνές επίπεδο 7 14.6
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Όχι 2 2.2
Ναι, σε τοπικό επίπεδο 47 52.2
Ναι, σε εθνικό επίπεδο 23 25.6
Ναι, σε διεθνές επίπεδο 18 20.0
Σύνολο 90 100.0

Μια ερώτηση που τέθηκε ήταν αν ο αθλητικός οργανισμός 
τους διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις, και μόνο το 
2,6% των συμμετεχόντων από τη Βοσνία, το 5,4% από 
τη Βουλγαρία, το 8,3% από την Ελλάδα και το 2,2% από 
την Τουρκία απάντησαν όχι σε αυτή την ερώτηση. Ενώ το 
50% των συμμετεχόντων από τη Βοσνία, το 32,4% από τη 
Βουλγαρία, το 47,9% από την Ελλάδα και το 52,2% από την 
Τουρκία δήλωσαν ότι ο οργανισμός τους διεξάγει τέτοιες 
εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες που 

δήλωσαν ότι η οργάνωσή τους διεξάγει τέτοιες εκδηλώσεις 
σε εθνικό επίπεδο ήταν το 23,7% των συμμετεχόντων από τη 
Βοσνία, το 27% από τη Βουλγαρία, το 29,2% από την Ελλάδα 
και το 25,6% από την Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, οι 
συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι η οργάνωσή τους διεξήγαγε 
τέτοιες εκδηλώσεις σε διεθνές επίπεδο ήταν 23,7% από τη 
Βοσνία, 35,1% από τη Βουλγαρία, 14,6% από την Ελλάδα και 
20% από την Τουρκία.
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Πίνακας 5

Εφαρμόζει ο αθλητικός οργανισμός σας εκτιμήσεις ρίσκου πριν από κάθε αθλητικό γεγονός; 

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Όχι 2 5.3
Ναι 20 52.6
Κάποιες φορές, αλλά όχι για όλες τις διοργανώσεις που οργανώνουμε 16 42.1
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Όχι 10 27.0
Ναι 12 32.4
Κάποιες φορές, αλλά όχι για όλες τις διοργανώσεις που οργανώνουμε 15 40.5
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Όχι 13 27.1
Ναι 21 43.8
Κάποιες φορές, αλλά όχι για όλες τις διοργανώσεις που οργανώνουμε 14 29.2
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Όχι 16 17.8
Ναι 36 40.0
Κάποιες φορές, αλλά όχι για όλες τις διοργανώσεις που οργανώνουμε 38 42.2
Σύνολο 90 100.0

Σε ερώτηση που τέθηκε είναι αν ο οργανισμός 
τους εφαρμόζει αξιολόγηση κινδύνου πριν από την 
πραγματοποίηση κάθε αθλητικής εκδήλωσης, μόνο το 5,3% 
των συμμετεχόντων ήταν από τη Βοσνία, ενώ το 27% ήταν 
από τη Βουλγαρία, το 27,1% από την Ελλάδα και το 17,8% 
από την Τουρκία απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση αυτή. 
Ενώ το 52,6% των συμμετεχόντων από τη Βοσνία, το 32,4% 

από τη Βουλγαρία, το 43,8% από την Ελλάδα και το 40% 
από την Τουρκία δήλωσαν ότι ο οργανισμός τους εφαρμόζει 
αξιολόγηση κινδύνου. Οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι 
ο οργανισμός τους μερικές φορές διενεργεί αξιολόγηση 
κινδύνου και ήταν κατά 42,1% συμμετέχοντες από τη Βοσνία, 
40,5% από τη Βουλγαρία, 29,2% από την Ελλάδα και 42,2% 
από την Τουρκία.
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Πίνακας 6
Εφαρμογή εκτίμησης ρίσκου που εφαρμόζεται στα ακόλουθα στάδια παράδοσης των αθλητικών γεγονότων:

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Δεν εφαρμόζεται αξιολόγηση ρίσκου 7 18.4
Αξιολόγηση ρίσκου των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για την παράδοση του γεγονότος 5 13.2
Εκτίμηση ρίσκου των δραστηριοτήτων παράδοσης του γεγονότος 6 15.8
Σε όλα τα στάδια της παράδοσης των αθλητικών γεγονότων 20 52.6
Σύνολο 38 100

Βουλγαρία

Δεν εφαρμόζεται αξιολόγηση ρίσκου 12 32.4
Αξιολόγηση ρίσκου των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για την παράδοση του γεγονότος 4 10.8
Εκτίμηση ρίσκου των δραστηριοτήτων παράδοσης του γεγονότος 9 24.3
Σε όλα τα στάδια της παράδοσης των αθλητικών γεγονότων 12 32.4
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Δεν εφαρμόζεται αξιολόγηση ρίσκου 7 14.6
Αξιολόγηση ρίσκου των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για την παράδοση του γεγονότος 10 20.8
Εκτίμηση ρίσκου των δραστηριοτήτων παράδοσης του γεγονότος 4 8.3
Σε όλα τα στάδια της παράδοσης των αθλητικών γεγονότων 27 56.3
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Δεν εφαρμόζεται αξιολόγηση ρίσκου 10 11.1
Αξιολόγηση ρίσκου των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για την παράδοση του γεγονότος 19 21.1
Εκτίμηση ρίσκου των δραστηριοτήτων παράδοσης του γεγονότος 9 10.0
Σε όλα τα στάδια της παράδοσης των αθλητικών γεγονότων 52 57.8
Σύνολο 90 100.0

Μια άλλη ερώτηση ήταν αν εφαρμόζεται αξιολόγηση κινδύνου- 
οι συμμετέχοντες που απάντησαν ‘’Δεν εφαρμόζεται κανένας 
κίνδυνος’’ ήταν το 18,4% των συμμετεχόντων από τη Βοσνία, 
ενώ το 32,4% από τη Βουλγαρία, το 14,6% από την Ελλάδα και 
το 11,1% από την Τουρκία. Οι συμμετέχοντες που απάντησαν 
‘’Αξιολόγηση κινδύνου των δραστηριοτήτων προετοιμασίας της 
διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης’’ ήταν 13,2% από τη Βοσνία, 
10,8% από τη Βουλγαρία, 20,8% από την Ελλάδα και 21,1% από 

την Τουρκία. Οι συµµετέχοντες που απάντησαν στην ερώτηση 
“Αξιολόγηση κινδύνου των δραστηριοτήτων παράδοσης της 
αθλητικής εκδήλωσης” ήταν 15,8% από τη Βοσνία, 24,3% από 
τη Βουλγαρία, 8,3% από την Ελλάδα και 10% από την Τουρκία. 
Οι συμμετέχοντες που απάντησαν “Κατά τη διάρκεια όλων των 
σταδίων της παράδοσης αθλητικών εκδηλώσεων” ήταν 52,6% 
από τη Βοσνία, 32,4% από τη Βουλγαρία, 56,3% από την Ελλάδα 
και 57,8% από την Τουρκία.
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Πίνακας 7

Βασίζεται ο οργανισμός σας σε ειδικούς ασφάλειας και προστασίας για να βεβαιώσει την ασφαλή διοργάνωση αθλητικών γεγονότων;

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη
Όχι 16 42.1
Ναι, βασιζόμαστε σε εξωτερικούς ειδικούς ασφαλείας και προστασίας 22 57.9
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία
Όχι 23 62.2
Ναι, βασιζόμαστε σε εξωτερικούς ειδικούς ασφαλείας και προστασίας 14 37.8
Σύνολο 38 100.0

Ελλάδα
Όχι 28 58.4
Ναι, βασιζόμαστε σε εξωτερικούς ειδικούς ασφαλείας και προστασίας 20 41.6
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία
Όχι 24 26.7
Ναι, βασιζόμαστε σε εξωτερικούς ειδικούς ασφαλείας και προστασίας 66 73.3
Σύνολο 90 100.0

Μια άλλη ερώτηση στην οποία απάντησαν οι ερωτηθέντες 
ήταν είτε ο «οργανισμός τους μπορεί να βασιστεί σε ειδικούς 
σε θέματα ασφάλειας και προστασίας προκειμένου να 
εξασφαλίσει ασφαλείς αθλητικές εκδηλώσεις». Στις 
απαντήσεις, το 42,1% των συμμετεχόντων από τη Βοσνία το 
62,2% από τη Βουλγαρία, το 58,4% από την Ελλάδα και το 
26,7% από την Τουρκία απάντησαν ότι ο οργανισμός τους δεν 

βασίζεται σε τέτοιους εμπειρογνώμονες ασφαλείας για να 
εξασφαλίσει ασφαλή αθλητική εκδήλωση, ενώ από την άλλη 
πλευρά το 57,9% των συμμετεχόντων από τη Βοσνία το 37,8% 
από τη Βουλγαρία, το 41,6% από την Ελλάδα και το 73,3% 
από την Τουρκία απάντησαν ότι ο οργανισμός τους βασίζεται 
σε τέτοιους εμπειρογνώμονες.
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Πίνακας 8

Διαθέτει ο οργανισμός σας διαδικασίες ασφαλείας και προστασίας (στρατηγική πρωτόκολλα, οδηγίες);

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη
Όχι, δεν έχουμε τέτοια πρωτόκολλα 22 57.9
Ναι, βασιζόμαστε σε πρωτόκολλα προστασίας και ασφάλειας 16 42.1
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία
Όχι, δεν έχουμε τέτοια πρωτόκολλα 26 70.3
Ναι, βασιζόμαστε σε πρωτόκολλα προστασίας και ασφάλειας 11 29.7
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα
Όχι, δεν έχουμε τέτοια πρωτόκολλα 24 50.0
Ναι, βασιζόμαστε σε πρωτόκολλα προστασίας και ασφάλειας 24 50.0
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία
Όχι, δεν έχουμε τέτοια πρωτόκολλα 28 31.1
Ναι, βασιζόμαστε σε πρωτόκολλα προστασίας και ασφάλειας 62 68.9
Σύνολο 90 100.0

Μια άλλη ερώτηση στην οποία απάντησαν οι ερωτηθέντες 
ήταν: «Διαθέτει ο οργανισμός σας διαδικασίες ασφάλειας 
και προστασίας (στρατηγική, πρωτόκολλο, οδηγίες)»;. Στις 
απαντήσεις, το 57,9% των συμμετεχόντων από τη Βοσνία το 
70,43% από τη Βουλγαρία, το 50% από την Ελλάδα και το 
31,1% από την Τουρκία απάντησαν ότι ο οργανισμός τους 

δεν διαθέτει τέτοια διαδικασία ασφαλείας, ενώ από την άλλη 
πλευρά το 42,1% των συμμετεχόντων από τη Βοσνία το 29,7% 
από τη Βουλγαρία, το 50% από την Ελλάδα και το 68,9% από 
την Τουρκία απάντησαν ότι ο οργανισμός τους βασίζεται σε 
τέτοιες διαδικασίες.
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Πίνακας 9

Παρέχει ο οργανισμός σας εκπαίδευση προστασίας και ασφάλειας για τους υπαλλήλους και τους εθελοντές;

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Όχι, δε χρησιμοποιούμε τέτοιες πρακτικές 23 60.5
Ναι, σε τακτική βάση 2 5.3
Ναι, πριν την παράδοση καίριων αθλητικών διοργανώσεων 13 34.2
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Όχι, δε χρησιμοποιούμε τέτοιες πρακτικές 23 62.2
Ναι, σε τακτική βάση 2 5.4
Ναι, πριν την παράδοση καίριων αθλητικών διοργανώσεων 12 32.4
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Όχι, δε χρησιμοποιούμε τέτοιες πρακτικές 24 50.0
Ναι, σε τακτική βάση 8 16.7
Ναι, πριν την παράδοση καίριων αθλητικών διοργανώσεων 16 33.3
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Όχι, δε χρησιμοποιούμε τέτοιες πρακτικές 30 33.3
Ναι, σε τακτική βάση 25 27.8
Ναι, πριν την παράδοση καίριων αθλητικών διοργανώσεων 35 38.9
Σύνολο 90 100.0

Μια ερώτηση αφορούσε το αν ο οργανισμός τους εφαρμόζει 
εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και προστασίας για 
τους υπαλλήλους και τους εθελοντές του. Οι περισσότεροι 
από τους συμμετέχοντες απάντησαν ΟΧΙ σε αυτή την 
ερώτηση με ποσοστό 60,5% από τη Βοσνία, 62,2% από 
τη Βουλγαρία, 50% από την Ελλάδα και 33,3% από την 
Τουρκία. Ενώ ένα πολύ χαμηλό ποσοστό δήλωσε ότι διεξάγει 
τέτοια εκπαίδευση σε τακτική βάση, με ποσοστό 5,3% των 

συμμετεχόντων από τη Βοσνία, 5,4% από τη Βουλγαρία, 
16,7% από την Ελλάδα και 27,8% από την Τουρκία. Οι 
συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι ο οργανισμός τους μερικές 
φορές πραγματοποιούσε τέτοια εκπαίδευση λίγο πριν από 
μια συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση ήταν 34,2% από τη 
Βοσνία, 32,4% από τη Βουλγαρία, 33,3% από την Ελλάδα και 
38,9% από την Τουρκία. 
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Πίνακας 10
Η εκπαίδευση εκτίμησης ρίσκου γίνεται σε:

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Κανέναν 10 26.3
Την κύρια ομάδα της αθλητικής διοργάνωσης 9 23.7
Όλη την ομάδα υπεύθυνη για την αθλητική διοργάνωση 13 34.2
Τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση 2 5.3
Σε όλους 4 10.5
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Κανέναν 16 43.2
Την κύρια ομάδα της αθλητικής διοργάνωσης 3 8.1
Όλη την ομάδα υπεύθυνη για την αθλητική διοργάνωση 5 13.5
Τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση 4 10.8
Σε όλους 9 24.3
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Κανέναν 12 25.0
Την κύρια ομάδα της αθλητικής διοργάνωσης 9 18.8
Όλη την ομάδα υπεύθυνη για την αθλητική διοργάνωση 10 20.8
Τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση 9 18.8
Σε όλους 8 16.7
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Κανέναν 13 14.4
Την κύρια ομάδα της αθλητικής διοργάνωσης 12 13.3
Όλη την ομάδα υπεύθυνη για την αθλητική διοργάνωση 25 27.8
Τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση 14 15.6
Σε όλους 26 28.9
Σύνολο 90 100.0

Μια άλλη ερώτηση αφορούσε το αν εφαρμόζεται εκπαίδευση για 
την αξιολόγηση κινδύνων- οι συμμετέχοντες που απάντησαν “Σε 
κανένα από αυτούς” ήταν 26,3% από τη Βοσνία, ενώ 43,2% από τη 
Βουλγαρία, 25% από την Ελλάδα και 14,4% από την Τουρκία. Οι 
συμμετέχοντες που απάντησαν ότι η εκπαίδευση για την αξιολόγηση 
κινδύνων εφαρμόζεται μόνο για την “κύρια ομάδα του αθλητικού μας 
οργανισμού” ήταν 23,7% από τη Βοσνία, 8,1% από τη Βουλγαρία, 
18,8% από την Ελλάδα και 13,3% από την Τουρκία. Οι συµµετέχοντες 
που απάντησαν ότι “Για τη συνολική οµάδα που είναι υπεύθυνη για 

την υλοποίηση της εκδήλωσης” ήταν 34,2% από τη Βοσνία, 13,5% 
από τη Βουλγαρία, 20,8% από την Ελλάδα και 27,8% από την Τουρκία. 
Οι συμμετέχοντες που απάντησαν ότι παρέχεται εκπαίδευση στους 
συμμετέχοντες στην εκδήλωση ήταν πολύ λιγότεροι- κυμάνθηκαν 
από 5,3% από τη Βοσνία, 10,8% από τη Βουλγαρία, 18,8% από την 
Ελλάδα και 15,6% από την Τουρκία. Ενώ εκείνοι που απάντησαν ότι η 
κατάρτιση παρέχεται σε όλους τους συμμετέχοντες κυμαίνονταν από 
10,5% για τη Βοσνία έως 28,9% για την Τουρκία.
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Πίνακας 11

Τρομοκρατική επίθεση

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Χαμηλή απειλή 36 94.7
Μέτρια 1 2.6
Σημαντική απειλή 1 2.6
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Χαμηλή απειλή 27 73.0
Αρκετά χαμηλή απειλή 5 13.5
Μέτρια 1 2.7
High risk 1 2.7
Σημαντική απειλή 3 8.1
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Χαμηλή απειλή 45 93.8
Αρκετά χαμηλή απειλή 1 2.1
Μέτρια 2 4.2
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Χαμηλή απειλή 45 50.0
Αρκετά χαμηλή απειλή 5 5.6
Μέτρια 26 28.9
Υψηλή απειλή 3 3.3
Πολύ υψηλή απειλή 11 12.2
Σύνολο 90 100.0

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν επίσης αν διατρέχουν κίνδυνο 
τρομοκρατικής επίθεσης, και οι περισσότεροι απάντησαν ότι 
διατρέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο, από 94,7% για τη Βοσνία, 
73% για τη Βουλγαρία, 93,8% για την Ελλάδα και 50% για την 
Τουρκία. Όσοι απάντησαν ότι διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο 

είχαν πολύ χαμηλή συχνότητα 2,6% για τη Βοσνία, 8,1% για 
τη Βουλγαρία, 0% για την Ελλάδα και 12% για την Τουρκία. 
Ενώ οι υπόλοιπες αναλογίες κυμαίνονται μεταξύ αυτών των 
δύο.
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Πίνακας 12

Έκτακτη ανάγκη βιοασφάλειας (πιθανή απειλή από ασθένειες)

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Χαμηλή απειλή 22 57.9
Αρκετά χαμηλή απειλή 8 21.1
Μέτρια 5 13.2
Υψηλή απειλή 1 2.6
Πολύ υψηλή απειλή 2 5.3
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Χαμηλή απειλή 13 35.1
Αρκετά χαμηλή απειλή 6 16.2
Μέτρια 2 5.4
Υψηλή απειλή 6 16.2
Πολύ υψηλή απειλή 10 27.0
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Χαμηλή απειλή 20 41.7
Αρκετά χαμηλή απειλή 10 20.8
Μέτρια 9 18.8
Υψηλή απειλή 5 10.4
Πολύ υψηλή απειλή 4 8.3
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Χαμηλή απειλή 40 44.4
Αρκετά χαμηλή απειλή 12 13.3
Μέτρια 22 24.4
Υψηλή απειλή 6 6.7
Πολύ υψηλή απειλή 10 11.1
Σύνολο 90 100.0

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης αν είχαν κάποια 
έκτακτη ανάγκη βιοασφάλειας, και οι περισσότεροι από 
αυτούς απάντησαν πολύ χαμηλό κίνδυνο, που κυμαίνεται 
από 57,9% για τη Βοσνία, 35,1% για τη Βουλγαρία, 41,7% 
για την Ελλάδα και 44,4% για την Τουρκία. Όσοι δήλωσαν 

ότι διέτρεχαν πολύ υψηλό κίνδυνο είχαν πολύ χαμηλή 
συχνότητα 5,3% για τη Βοσνία, 27% για τη Βουλγαρία, 8,3% 
για την Ελλάδα και 11,1% για την Τουρκία. Ενώ οι υπόλοιπες 
αναλογίες κυμαίνονται μεταξύ αυτών των δύο.
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Πίνακας 13

 Ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες (οπαδοί, υποστηρικτές ομάδων)

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Χαμηλή απειλή 25 65.8
Αρκετά χαμηλή απειλή 4 10.5
Μέτρια 6 15.8
Υψηλή απειλή 1 2.6
Πολύ υψηλή απειλή 2 5.3
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Χαμηλή απειλή 18 48.6
Αρκετά χαμηλή απειλή 5 13.5
Μέτρια 4 10.8
Υψηλή απειλή 4 10.8
Πολύ υψηλή απειλή 6 16.2
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Χαμηλή απειλή 34 70.8
Αρκετά χαμηλή απειλή 8 16.7
Μέτρια 2 4.2
Υψηλή απειλή 2 4.2
Πολύ υψηλή απειλή 2 4.2
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Χαμηλή απειλή 30 33.3
Αρκετά χαμηλή απειλή 12 13.3
Μέτρια 19 21.1
Υψηλή απειλή 17 18.9
Πολύ υψηλή απειλή 12 13.3
Σύνολο 90 100.0

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης αν διατρέχουν 
κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης, οι περισσότεροι από 
αυτούς απάντησαν ότι διατρέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο, 
που κυμαίνεται από 65,8% για τη Βοσνία, 48,6% για τη 
Βουλγαρία, 70,8% για την Ελλάδα και 33,3% για την Τουρκία. 

Ενώ όσοι δήλωσαν ότι διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο είχαν 
πολύ χαμηλή συχνότητα 5,3% για τη Βοσνία, 16,2% για τη 
Βουλγαρία, 4,2% για την Ελλάδα και 13,3% για την Τουρκία. 
Ενώ οι υπόλοιπες αναλογίες κυμαίνονται μεταξύ αυτών των 
δύο.
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Πίνακας 14

Υβριδικές επιθέσεις (προπαγάνδα, παραπλάνηση, σαμποτάζ και άλλες μη στρατιωτικές τακτικές)

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Χαμηλή απειλή 32 84.2
Αρκετά χαμηλή απειλή 2 5.3
Μέτρια 2 5.3
Υψηλή απειλή 1 2.6
Πολύ υψηλή απειλή 1 2.6
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Χαμηλή απειλή 21 56.8
Αρκετά χαμηλή απειλή 4 10.8
Μέτρια 3 8.1
Υψηλή απειλή 2 5.4
Πολύ υψηλή απειλή 7 18.9
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Χαμηλή απειλή 37 77.1
Αρκετά χαμηλή απειλή 7 14.6
Μέτρια 2 4.2
Υψηλή απειλή 1 2.1
Πολύ υψηλή απειλή 1 2.1
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Χαμηλή απειλή 44 48.9
Αρκετά χαμηλή απειλή 10 11.1
Μέτρια 20 22.2
Υψηλή απειλή 8 8.9
Πολύ υψηλή απειλή 8 8.9
Σύνολο 90 100.0

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης αν διατρέχουν κίνδυνο 
υβριδικής επίθεσης, και οι περισσότεροι από αυτούς 
απάντησαν ότι διατρέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο, από 84,2% 
για τη Βοσνία, 56,8% για τη Βουλγαρία, 77,1% για την 
Ελλάδα και 48,9% για την Τουρκία. Ενώ όσοι απάντησαν 

ότι διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο είχαν πολύ χαμηλή 
συχνότητα 2,6% για τη Βοσνία, 18,9% για τη Βουλγαρία, 2,1% 
για την Ελλάδα και 8,9% για την Τουρκία. Ενώ οι υπόλοιπες 
αναλογίες κυμαίνονται μεταξύ αυτών των δύο.
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Πίνακας 15

Ευκαιρία νίκης για τους ντόπιους αθλητές

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Πολύ σημαντική 5 13.2
Σημαντική 4 10.5
Ουδέτερη 12 31.6
Λιγότερο σημαντική 9 23.7
Αμελητέα 8 21.1
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Πολύ σημαντική 3 8.1
Σημαντική 8 21.6
Ουδέτερη 9 24.3
Λιγότερο σημαντική 12 32.4
Αμελητέα 5 13.5
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Πολύ σημαντική 2 4.2
Σημαντική 7 14.6
Ουδέτερη 19 39.6
Λιγότερο σημαντική 13 27.1
Αμελητέα 7 14.6
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Πολύ σημαντική 11 12.2
Σημαντική 20 22.2
Ουδέτερη 24 26.7
Λιγότερο σημαντική 21 23.3
Αμελητέα 14 15.6
Σύνολο 90 100.0

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης αν η ευκαιρία νίκης 
για έναν εθνικό αθλητή ήταν σημαντική ή όχι, σημειώθηκε 
ένας συνδυασμός απαντήσεων που κυμαίνονταν από το 
πιο σημαντικό, δηλαδή 13,2% για τη Βοσνία, 8,1% για τη 
Βουλγαρία, 4,2% για την Ελλάδα και 12,92% για την Τουρκία. 

Ενώ στη λιγότερο σημαντική ήταν 21,1% για τη Βοσνία, 
13,5% για τη Βουλγαρία, 14,6% για την Ελλάδα και 15,6% για 
την Τουρκία. Ενώ άλλα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ αυτών 
των δύο.
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Πίνακας 16

Έσοδα (οικονομικά οφέλη)

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Πολύ σημαντικό 7 18.4
Σημαντικό 3 7.9
Ουδέτερο 5 13.2
Λιγότερο σημαντικό 6 15.8
Αμελητέο 17 44.7
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Πολύ σημαντικό 5 13.5
Σημαντικό 2 5.4
Ουδέτερο 5 13.5
Λιγότερο σημαντικό 6 16.2
Αμελητέο 19 51.4
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Πολύ σημαντικό 3 6.3
Σημαντικό 2 4.2
Ουδέτερο 3 6.3
Λιγότερο σημαντικό 8 16.7
Αμελητέο 32 66.7
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Πολύ σημαντικό 26 28.9
Σημαντικό 18 20.0
Ουδέτερο 17 18.9
Λιγότερο σημαντικό 12 13.3
Αμελητέο 17 18.9
Σύνολο 90 100.0

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης αν το εισόδημα ήταν 
σημαντικό ή όχι, και υπήρξε ένας συνδυασμός απαντήσεων 
που κυμαίνονταν από το πιο σημαντικό, δηλαδή 18,4% για 
τη Βοσνία, 13,5% για τη Βουλγαρία, 6,3% για την Ελλάδα 
και 28,9% για την Τουρκία. Ενώ το ποσοστό των λιγότερο 

σημαντικών ήταν μεγαλύτερο και κυμαινόταν από 44,7% για 
τη Βοσνία, 51,4% για τη Βουλγαρία, 66,7% για την Ελλάδα 
και 18,9% για την Τουρκία. Ενώ άλλα ποσοστά κυμαίνονται 
μεταξύ αυτών των δύο.
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Πίνακας 17

Αποτελέσματα αγώνων

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Πολύ σημαντικό 4 10.5
Σημαντικό 7 18.4
Ουδέτερο 6 15.8
Λιγότερο σημαντικό 13 34.2
Αμελητέο 8 21.1
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Πολύ σημαντικό 4 10.8
Σημαντικό 11 29.7
Ουδέτερο 11 29.7
Λιγότερο σημαντικό 8 21.6
Αμελητέο 3 8.1
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Πολύ σημαντικό 3 6.3
Σημαντικό 4 8.3
Ουδέτερο 18 37.5
Λιγότερο σημαντικό 18 37.5
Αμελητέο 5 10.4
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Πολύ σημαντικό 18 20.0
Σημαντικό 22 24.4
Ουδέτερο 12 13.3
Λιγότερο σημαντικό 22 24.4
Αμελητέο 16 17.8
Σύνολο 90 100.0

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης αν τα αθλητικά 
αποτελέσματα ήταν σημαντικά ή όχι, σημειώθηκε ένας 
συνδυασμός απαντήσεων που κυμαίνονταν από το πιο 
σημαντικό, δηλαδή 10,5% για τη Βοσνία, 10,8% για τη 
Βουλγαρία, 6,3% για την Ελλάδα και 20% για την Τουρκία. 

Ενώ είχαν μεγαλύτερο ποσοστό των λιγότερο σημαντικών 
που κυμαίνονταν από 21,1% για τη Βοσνία, 8,1% για τη 
Βουλγαρία, 10,4% για την Ελλάδα και 17,8% για την Τουρκία. 
Ενώ άλλα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ αυτών των δύο.

safesportevent.net 45



Πίνακας 18

Σωστή οργάνωση του αθλητικού γεγονότος

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Πολύ σημαντικό 12 31.6
Σημαντικό 16 42.1
Ουδέτερο 5 13.2
Λιγότερο σημαντικό 3 7.9
Αμελητέο 2 5.3
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Πολύ σημαντικό 19 51.4
Σημαντικό 6 16.2
Ουδέτερο 5 13.5
Λιγότερο σημαντικό 5 13.5
Αμελητέο 2 5.4
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Πολύ σημαντικό 14 29.2
Σημαντικό 24 50.0
Ουδέτερο 6 12.5
Λιγότερο σημαντικό 1 2.1
Αμελητέο 3 6.3
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Πολύ σημαντικό 17 18.9
Σημαντικό 19 21.1
Ουδέτερο 20 22.2
Λιγότερο σημαντικό 21 23.3
Αμελητέο 13 14.4
Σύνολο 90 100.0

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης αν η σωστή παράδοση 
της εκδήλωσης ήταν σημαντική ή όχι, οι περισσότεροι από 
τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι ήταν πολύ σημαντική γι’ 
αυτούς. δηλ. 31,6% για τη Βοσνία, 51,4% για τη Βουλγαρία, 
29,2% για την Ελλάδα και 18,9% για την Τουρκία. Ενώ 

είχε μεγαλύτερο ποσοστό των λιγότερο σημαντικών που 
κυμαίνονταν από 5,3% για τη Βοσνία, 5,4% για τη Βουλγαρία, 
6,3% για την Ελλάδα και 14,4% για την Τουρκία. Ενώ άλλα 
ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ αυτών των δύο.

46 #SafeSPORTevent



Πίνακας 19

Εξασφάλιση της προστασίας αθλητών και θεατών

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Πολύ σημαντικό 10 26.3
Σημαντικό 8 21.1
Ουδέτερο 10 26.3
Λιγότερο σημαντικό 7 18.4
Αμελητέο 3 7.9
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Πολύ σημαντικό 6 16.2
Σημαντικό 10 27.0
Ουδέτερο 7 18.9
Λιγότερο σημαντικό 6 16.2
Αμελητέο 8 21.6
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Πολύ σημαντικό 26 54.2
Σημαντικό 11 22.9
Ουδέτερο 2 4.2
Λιγότερο σημαντικό 8 16.7
Αμελητέο 1 2.1
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Πολύ σημαντικό 18 20.0
Σημαντικό 11 12.2
Ουδέτερο 17 18.9
Λιγότερο σημαντικό 14 15.6
Αμελητέο 30 33.3
Σύνολο 90 100.0

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης αν η διασφάλιση της 
ασφάλειας των αθλητών και των θεατών ήταν σημαντική ή όχι, 
και οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι 
ήταν πολύ σημαντική για αυτούς, δηλαδή 26,3% για τη Βοσνία, 
16,2% για τη Βουλγαρία, 54,2% για την Ελλάδα και 20% για 

την Τουρκία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των λιγότερο σημαντικών 
κυμαίνονταν από 7,9% για τη Βοσνία, 21,6% για τη Βουλγαρία, 
2,1% για την Ελλάδα και 33,3% για την Τουρκία. Ενώ άλλα 
ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ αυτών των δύο.
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Πίνακας 20

Αν γνωρίζατε ότι υπάρχει κίνδυνος ασφαλείας στη διοργάνωση που διοργανώνετε, τι θα κάνατε;

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Θα εγκαθιστούσαμε περισσότερα μέτρα ασφαλείας 15 39.5
Θα ενημερώναμε τη διαθέσιμη ασφάλεια σε τοπικό/ περιφερειακό 
επίπεδο 23 60.5

Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Θα επιμέναμε να γινόταν η διοργάνωση σύμφωνα με το σχέδιο 1 2.7
Θα εγκαθιστούσαμε περισσότερα μέτρα ασφαλείας 12 32.4
Θα ενημερώναμε τη διαθέσιμη ασφάλεια σε τοπικό/ περιφερειακό 
επίπεδο 24 64.9

Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Θα επιμέναμε να γινόταν η διοργάνωση σύμφωνα με το σχέδιο 1 2.1
Θα εγκαθιστούσαμε περισσότερα μέτρα ασφαλείας 13 27.1
Θα ενημερώναμε τη διαθέσιμη ασφάλεια σε τοπικό/ περιφερειακό 
επίπεδο 34 70.8

Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Θα επιμέναμε να γινόταν η διοργάνωση σύμφωνα με το σχέδιο 11 12.2
Θα εγκαθιστούσαμε περισσότερα μέτρα ασφαλείας 34 37.8
Θα ενημερώναμε τη διαθέσιμη ασφάλεια σε τοπικό/ περιφερειακό 
επίπεδο 45 50.0

Σύνολο 90 100.0

Μια άλλη ερώτηση ήταν “Εάν γνωρίζατε ότι υπάρχει 
κίνδυνος ασφάλειας στην εκδήλωση που διοργανώνετε, τι θα 
κάνατε;” Οι συμμετέχοντες που απάντησαν “Θα επιμείνω να 
πραγματοποιηθεί η εκδήλωση όπως έχει προγραμματιστεί” 
ήταν 2,7% από τη Βουλγαρία, 2,1% από την Ελλάδα και 
12,2% από την Τουρκία. Οι συμμετέχοντες που απάντησαν 
“θα διασφαλίσουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας” ήταν 39,5% 

από τη Βοσνία, 32,4% από τη Βουλγαρία, 27,1% από την 
Ελλάδα και 37,8% από την Τουρκία. Οι συμμετέχοντες που 
απάντησαν “θα ενημερώσουν τους υπεύθυνους ασφαλείας 
σε κρατικό/περιφερειακό επίπεδο” ήταν 60,5% από τη 
Βοσνία, 64,9% από τη Βουλγαρία, 70,8% από την Ελλάδα και 
50% από την Τουρκία. 
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Πίνακας 21

Στα σχέδια προϋπολογισμού σας, υπολογίζετε την προστασία και ασφάλεια ως σημαντικό παράγοντα;

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Όχι 10 26.3
Ναι 16 42.1
Δεν έχω πληροφόρηση 12 31.6
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Όχι 6 16.2
Ναι 18 48.6
Δεν έχω πληροφόρηση 13 35.1
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Όχι 6 12.5
Ναι 30 62.5
Δεν έχω πληροφόρηση 12 25.0
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Όχι 16 17.8
Ναι 58 64.4
Δεν έχω πληροφόρηση 16 17.8
Σύνολο 90 100.0

Μια άλλη ερώτηση ήταν “Στα σχέδια του προϋπολογισμού 
σας, υπολογίζετε την ασφάλεια και την προστασία ως 
σημαντικό παράγοντα;” Οι συμμετέχοντες που απάντησαν 
“Όχι” ήταν το 26,3% των συμμετεχόντων από τη Βοσνία, ενώ 
το 16,2% από τη Βουλγαρία, το 12,5% από την Ελλάδα και το 

17,8% από την Τουρκία. Οι συμμετέχοντες που απάντησαν 
“Ναι” ήταν 42,1% από τη Βοσνία, 48,6% από τη Βουλγαρία, 
62,5% από την Ελλάδα και 64,5% από την Τουρκία. Ενώ 
άλλοι δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία πληροφορία γι’ αυτό.
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Πίνακας 22

Υπήρξε ποτέ πρόβλημα ασφαλείας κατά τη διάρκεια γεγονότος που διοργανώσατε;

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη
Όχι 32 84.2
Ναι 6 15.8
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία
Όχι 31 83.8
Ναι 6 16.2
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα
Όχι 43 89.6
Ναι 5 10.4
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία
Όχι 72 80.0
Ναι 18 20.0
Σύνολο 90 100.0

Μια άλλη ερώτηση ήταν “Είχατε ποτέ πρόβλημα με 
την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που 
διοργανώσατε;” Οι συμμετέχοντες που απάντησαν “Όχι” ήταν 
84,2% από τη Βοσνία, 83,8% από τη Βουλγαρία, 89,6% από 

την Ελλάδα και 80% από την Τουρκία. Οι συμμετέχοντες που 
απάντησαν “Ναι” ήταν 15,8% από τη Βοσνία, 16,2% από τη 
Βουλγαρία, 10,4% από την Ελλάδα και 20% από την Τουρκία.

50 #SafeSPORTevent



Πίνακας 23

Ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος σε ευκαιρίες εκπαίδευσης σε προστασία και ασφάλεια όσον αφορά την οργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων;

Χώρα προέλευσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Όχι 3 7.9
Ναι 28 73.7
Δεν είμαι σίγουρος 7 18.4
Σύνολο 38 100.0

Βουλγαρία

Όχι 3 8.1
Ναι 30 81.1
Δεν είμαι σίγουρος 4 10.8
Σύνολο 37 100.0

Ελλάδα

Όχι 4 8.3
Ναι 35 72.9
Δεν είμαι σίγουρος 9 18.8
Σύνολο 48 100.0

Τουρκία

Όχι 10 11.1
Ναι 62 68.9
Δεν είμαι σίγουρος 18 20.0
Σύνολο 90 100.0

Μια άλλη ερώτηση ήταν «Ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος σε 
ευκαιρίες κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και προστασίας 
σχετικά με τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων; Οι 
συμμετέχοντες που απάντησαν «Όχι» ήταν 7,9% από τη 
Βοσνία, 8,1% από τη Βουλγαρία, 8,3% από την Ελλάδα και 

11,1% από την Τουρκία. Οι συμμετέχοντες που απάντησαν 
«Ναι» ήταν 73,7% από τη Βοσνία, 81,1% από τη Βουλγαρία, 
72,9% από την Ελλάδα και 68,9% από την Τουρκία. Ενώ οι 
άλλοι απάντησαν ότι δεν είναι σίγουροι γι’ αυτό.
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Πίνακας 1

Διοργανώνει ο αθλητικός οργανισμός τους αθλητικές εκδηλώσεις;

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος

Όχι 7 5.5
Ναι, σε τοπικό επίπεδο 67 52.8
Ναι, σε εθνικό επίπεδο 33 26.0
Ναι, σε διεθνές επίπεδο 20 15.7
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Ναι, σε τοπικό επίπεδο 6 24.0
Ναι, σε εθνικό επίπεδο 4 16.0
Ναι, σε διεθνές επίπεδο 15 60.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Όχι 2 3.3
Ναι, σε τοπικό επίπεδο 28 45.9
Ναι, σε εθνικό επίπεδο 19 31.1
Ναι, σε διεθνές επίπεδο 12 19.7
Σύνολο 61 100.0

Τους και οι συμμετέχοντες των χωρών, οι συμμετέχοντες 
διαχωρίστηκαν με βάση το είδος του οργανισμού που 
εκπροσωπούν. Υπήρχαν τρεις τύποι οργανισμών που είναι: 
αθλητικοί σύλλογοι, αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικοί 
οργανισμοί. Έτσι, αυτοί οι πίνακες και τα στοιχεία αναλύονται 
με βάση τους διαφορές στον τύπο του οργανισμού. Τους 
αναφέρεται στον πίνακα 1. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε το 
ότι είτε η αθλητική τους οργάνωση διοργανώνει αθλητικές 
εκδηλώσεις. Το 5,5% των συμμετεχόντων των αθλητικών 
συλλόγων και το 3,3% των αθλητικών οργανισμών απάντησαν 
«Όχι» σε αυτή την ερώτηση. Το 52,8% από αθλητικούς 

συλλόγους, το 24% από αθλητικές ομοσπονδίες και το 45,9% 
από αθλητικό οργανισμό απάντησαν ότι τέτοιες εκδηλώσεις 
διοργανώνονται σε τοπικό επίπεδο. Ενώ το 26% από 
αθλητικούς συλλόγους, το 16% από αθλητικές ομοσπονδίες 
και το 31,1% από αθλητική οργάνωση απάντησαν ότι 
τέτοιες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. 
Ομοίως, εκείνοι που απάντησαν ότι οι εκδηλώσεις αυτές 
πραγματοποιούνται σε διεθνές επίπεδο ήταν το 15,7% από 
αθλητικούς συλλόγους, το 60% από αθλητικές ομοσπονδίες 
και το 19,7% από αθλητική οργάνωση.

   1. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

52 #SafeSPORTevent



Πίνακας 2

Υιοθετεί ο αθλητικός οργανισμός σας εκτίμηση ρίσκου πριν την παράδοση της κάθε αθλητικής διοργάνωσης;

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος

Όχι 27 21.3
Ναι 59 46.5
Μερικές φορές, αλλά όχι για όλες τις εκδηλώσεις που 
οργανώνουμε 41 32.3

Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Όχι 6 24.0
Ναι 4 16.0
Μερικές φορές, αλλά όχι για όλες τις εκδηλώσεις που 
οργανώνουμε 15 60.0

Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Όχι 8 13.1
Ναι 26 42.6
Μερικές φορές, αλλά όχι για όλες τις εκδηλώσεις που 
οργανώνουμε 27 44.3

Σύνολο 61 100.0

Όπως αναφέρεται στον πίνακα 2, η δεύτερη ερώτηση 
αφορούσε το κατά πόσον ο αθλητικός οργανισμός 
τους εφαρμόζει αξιολόγηση κινδύνου πριν από την 
πραγματοποίηση κάθε αθλητικής εκδήλωσης. Το 21,3% 
των συμμετεχόντων από αθλητικούς συλλόγους, το 24% 
από αθλητικές ομοσπονδίες και το 13,1% από αθλητικό 
οργανισμό απάντησαν “Όχι” σε αυτή την ερώτηση. Το 

46,5% από αθλητικούς συλλόγους, το 16% από αθλητικές 
ομοσπονδίες και το 42,6% από αθλητικό οργανισμό 
απάντησαν “Ναι” σε αυτή την ερώτηση. Το 32,3% από τα 
αθλητικά σωματεία, το 60% από τις αθλητικές ομοσπονδίες 
και το 44,3% από την αθλητική οργάνωση απάντησαν ότι 
«Μερικές φορές, αλλά όχι για όλες τις εκδηλώσεις που 
διοργανώνουμε». 
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Πίνακας 3
Η εκτίμηση ρίσκου εφαρμόζεται στον ακόλουθες φάσεις της παράδοσης των αθλητικών εκδηλώσεων:

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος

Δεν εφαρμόζεται εκτίμηση ρίσκου 23 18.1
Εκτίμηση ρίσκου των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων της παράδοσης της αθλητικής 
εκδήλωσης 22 17.3

 Αξιολόγηση κινδύνου των δραστηριοτήτων παράδοσης της αθλητικής εκδήλωσης 18 14.2
Σε όλα τα στάδια της παράδοσης της αθλητικής εκδήλωσης 64 50.4
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Δεν εφαρμόζεται εκτίμηση ρίσκου 7 28.0
Εκτίμηση ρίσκου των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων της παράδοσης της αθλητικής 
εκδήλωσης 5 20.0

 Αξιολόγηση κινδύνου των δραστηριοτήτων παράδοσης της αθλητικής εκδήλωσης 4 16.0
Σε όλα τα στάδια της παράδοσης της αθλητικής εκδήλωσης 9 36.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Δεν εφαρμόζεται εκτίμηση ρίσκου 6 9.8
Εκτίμηση ρίσκου των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων της παράδοσης της αθλητικής 
εκδήλωσης 11 18.0

 Αξιολόγηση κινδύνου των δραστηριοτήτων παράδοσης της αθλητικής εκδήλωσης 6 9.8
Σε όλα τα στάδια της παράδοσης της αθλητικής εκδήλωσης 38 62.3
Σύνολο 61 100.0

Όπως αναφέρεται στον πίνακα 3, η τρίτη ερώτηση αφορούσε 
το κατά πόσον η αξιολόγηση κινδύνων εφαρμόζεται στις 
παραπάνω φάσεις κατά την υλοποίηση των αθλητικών 
εκδηλώσεων. Το 18,1% των συμμετεχόντων από αθλητικούς 
συλλόγους, το 28% από αθλητικές ομοσπονδίες και το 9,8% 
από αθλητικούς οργανισμούς απάντησαν στην ερώτηση αυτή 
“Δεν εφαρμόζεται αξιολόγηση κινδύνου”. Το 17,3% από 
αθλητικούς συλλόγους, το 20% από αθλητικές ομοσπονδίες 
και το 18% από αθλητικό οργανισμό απάντησαν ότι 
“Αξιολόγηση κινδύνου των δραστηριοτήτων προετοιμασίας 

της παράδοσης των αθλητικών εκδηλώσεων”. Το 14,2% από 
αθλητικούς συλλόγους, το 16% από αθλητικές ομοσπονδίες 
και το 9,8% από αθλητικούς οργανισμούς απάντησαν 
ότι “γίνεται αξιολόγηση κινδύνου των δραστηριοτήτων 
παράδοσης της παράδοσης αθλητικών εκδηλώσεων”. 
Ομοίως, εκείνοι που απάντησαν ότι γίνεται κατά τη διάρκεια 
όλων των σταδίων της παράδοσης αθλητικών εκδηλώσεων 
ήταν το 50,4% από αθλητικούς συλλόγους, το 36% από 
αθλητικές ομοσπονδίες και το 62,3% από αθλητικό 
οργανισμό.
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Πίνακας 4

Βασίζεται ο αθλητικός οργανισμός σας σε ειδικούς προστασίας και ασφάλειας ώστε να βεβαιώσει την ασφάλεια σε αθλητικές 
εκδηλώσεις;

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος
Όχι 63 49.6
Ναι, βασιζόμαστε σε εξωτερικούς ειδικούς ασφαλείας 64 50.4
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία
Όχι 12 48.0
Ναι, βασιζόμαστε σε εξωτερικούς ειδικούς ασφαλείας 13 52.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός
Όχι 18 29.5
Ναι, βασιζόμαστε σε εξωτερικούς ειδικούς ασφαλείας 43 70.5
Σύνολο 61 100.0

Όπως αναφέρεται στον πίνακα 4, η τέταρτη ερώτηση 
αφορούσε το αν ο οργανισμός τους μπορεί να βασιστεί σε 
ειδικούς σε θέματα ασφάλειας και προστασίας προκειμένου 
να διασφαλίσει ασφαλείς αθλητικές εκδηλώσεις. Το 
49,6% των συμμετεχόντων από αθλητικά σωματεία, το 
48% των συμμετεχόντων από αθλητικές ομοσπονδίες 

και το 29,5% από αθλητικές ομοσπονδίες και το 9,8% 
των αθλητικών οργανισμών απάντησαν “Όχι” σε αυτή την 
ερώτηση. Το 50,4% από αθλητικούς συλλόγους, το 52% 
από αθλητικές ομοσπονδίες και το 70,5% από αθλητικούς 
οργανισμούς απάντησαν ότι “Ναι, βασιζόμαστε σε εξωτερικό 
εμπειρογνώμονα ασφάλειας και προστασίας”.
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Πίνακας 5

Διαθέτει η οργάνωσή σας διαδικασία ασφάλειας και προστασίας (στρατηγική, πρωτόκολλο, κατευθυντήριες οδηγίες);

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος
Όχι, δε διαθέτουμε τέτοιο πρωτόκολλο 73 57.5
Ναι, βασιζόμαστε σε πρωτόκολλο προστασίας και ασφάλειας 54 42.5
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία
Όχι, δε διαθέτουμε τέτοιο πρωτόκολλο 12 48.0
Ναι, βασιζόμαστε σε πρωτόκολλο προστασίας και ασφάλειας 13 52.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός
Όχι, δε διαθέτουμε τέτοιο πρωτόκολλο 15 24.6
Ναι, βασιζόμαστε σε πρωτόκολλο προστασίας και ασφάλειας 46 75.4
Σύνολο 61 100.0

Όπως αναφέρεται στον πίνακα 5. Η πέμπτη ερώτηση 
αφορούσε το κατά πόσο ο οργανισμός τους διαθέτει 
διαδικασία (στρατηγική, πρωτόκολλο και κατευθυντήριες 
γραμμές) ασφάλειας και προστασίας. Το 57,5% των 
συμμετεχόντων από αθλητικούς συλλόγους, το 48% από 
αθλητικές ομοσπονδίες και το 24,6% από αθλητικούς 

οργανισμούς απάντησαν στην ερώτηση αυτή “Όχι, δεν 
διαθέτουμε τέτοιο πρωτόκολλο”. Το 42,5% από αθλητικούς 
συλλόγους, το 52% από αθλητικές ομοσπονδίες και το 
75,4% από αθλητικούς οργανισμούς απάντησαν ότι “Ναι, 
υπολογίζουμε σε πρωτόκολλο ασφάλειας και προστασίας”. 
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Πίνακας 6

Εφαρμόζει ο οργανισμός σας εκπαίδευση ασφάλειας και προστασίας για τους εργαζόμενους και τους εθελοντές;

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος

Όχι, δεν έχουμε τέτοιες πρακτικές 67 52.8
Ναι, σε τακτική βάση 19 15.0
Ναι, πριν την παράδοση της αθλητικής εκδήλωσης 41 32.3
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Όχι, δεν έχουμε τέτοιες πρακτικές 10 40.0
Ναι, σε τακτική βάση 5 20.0
Ναι, πριν την παράδοση της αθλητικής εκδήλωσης 10 40.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Όχι, δεν έχουμε τέτοιες πρακτικές 23 37.7
Ναι, σε τακτική βάση 13 21.3
Ναι, πριν την παράδοση της αθλητικής εκδήλωσης 25 41.0
Σύνολο 61 100.0

Όπως αναφέρεται στον πίνακα 6, η έκτη ερώτηση αφορούσε 
το κατά πόσον ο οργανισμός τους εφαρμόζει εκπαίδευση 
σε θέματα ασφάλειας και προστασίας για τους υπαλλήλους 
και τους εθελοντές του. Το 52,8% των συμμετεχόντων από 
αθλητικούς συλλόγους, το 40% από αθλητικές ομοσπονδίες 
και το 37,7% από αθλητικό οργανισμό απάντησαν “Όχι, δεν 

έχουμε τέτοια πρακτική” σε αυτή την ερώτηση. Το 21,3% των 
αθλητικών οργανώσεων απάντησε ότι “ναι, σε τακτική βάση”. 
Το 32,3% από αθλητικά σωματεία, το 40% από αθλητικές 
ομοσπονδίες και το 41% από αθλητικό οργανισμό απάντησαν 
ότι “Ναι, πριν από την παράδοση των συγκεκριμένων 
αθλητικών εκδηλώσεων”.
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Πίνακας 7
Η εκπαίδευση εκτίμησης ρίσκου δίδεται σε:

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος

Κανένα 31 24.4
Την κύρια ομάδα της αθλητικής οργάνωσης 19 15.0
Όλη την ομάδα που είναι υπεύθυνη για την παράδοση της αθλητικής 
εκδήλωσης 29 22.8

Στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης 19 15.0
Σε όλους 29 22.8
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Κανένα 9 36.0
Την κύρια ομάδα της αθλητικής οργάνωσης 2 8.0
Όλη την ομάδα που είναι υπεύθυνη για την παράδοση της αθλητικής 
εκδήλωσης 6 24.0

Στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης 4 16.0
Σε όλους 4 16.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Κανένα 11 18.0
Την κύρια ομάδα της αθλητικής οργάνωσης 12 19.7
Όλη την ομάδα που είναι υπεύθυνη για την παράδοση της αθλητικής 
εκδήλωσης 18 29.5

Στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης 6 9.8
Σε όλους 14 23.0
Σύνολο 61 100.0

Όπως αναφέρεται στον πίνακα 7. Η έβδομη ερώτηση αφορούσε το 
κατά πόσον παρέχεται εκπαίδευση για την εκτίμηση κινδύνων. Το 
24,4% των συμμετεχόντων από αθλητικούς συλλόγους, το 36% από 
αθλητικές ομοσπονδίες και το 18% από αθλητικούς οργανισμούς 
απάντησαν “Σε κανένα”. Το 15% από αθλητικούς συλλόγους, το 8% 
από αθλητικές ομοσπονδίες και το 19,7% από αθλητικό οργανισμό 
απάντησαν ότι ‘Στην κύρια ομάδα των αθλητικών μας οργανισμών’. 
Ενώ το 22,8% από αθλητικούς συλλόγους, το 24% από αθλητικές 

ομοσπονδίες και το 29,5% από αθλητικούς οργανισμούς 
απάντησαν ότι “Στη γενική ομάδα υπεύθυνη για την υλοποίηση 
της εκδήλωσης”. Ομοίως, όσοι απάντησαν «στους συμμετέχοντες 
στην εκδήλωση» ήταν 15% από αθλητικούς συλλόγους, 16% από 
αθλητικές ομοσπονδίες και 9,8% από αθλητικούς οργανισμούς. 
Επίσης, το 22,8% από αθλητικούς συλλόγους, το 16% από 
αθλητικές ομοσπονδίες και το 23% από αθλητικούς οργανισμούς 
δήλωσαν «σε όλους».
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Πίνακας 8

Τρομοκρατική επίθεση

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος

Χαμηλό ρίσκο 103 81.1
Αρκετά χαμηλό ρίσκο 7 5.5
Μεσαίο ρίσκο 12 9.5
Σημαντικό ρίσκο 5 3.9
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Χαμηλός κίνδυνος 15 60.0
Αρκετά χαμηλός κίνδυνος 1 4.0
Μέτριος 5 20.0
Υψηλός κίνδυνος 1 4.0
Σημαντικός κίνδυνος 3 12.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Χαμηλός κίνδυνος 35 57.4
Αρκετά χαμηλός κίνδυνος 3 4.9
Μέτριος 14 23.0
Υψηλός κίνδυνος 3 4.9
Σημαντικός κίνδυνος 6 9.8
Σύνολο 61 100.0

Όπως αναφέρεται στον πίνακα 8, η όγδοη ερώτηση 
αφορούσε τρομοκρατική επίθεση. Το 81,1% των 
συμμετεχόντων από αθλητικούς συλλόγους, το 60% από 
αθλητικές ομοσπονδίες και το 57,4% από αθλητικούς 
οργανισμούς απάντησαν “Χαμηλός κίνδυνος”. Το 5,5% από 
αθλητικούς συλλόγους, το 4% από αθλητικές ομοσπονδίες 
και το 4,9% από αθλητικούς οργανισμούς απάντησαν ότι 
“Αρκετά χαμηλός κίνδυνος”. Ενώ το 9,5% από αθλητικά 

σωματεία, το 20% από αθλητικές ομοσπονδίες και το 23% 
από αθλητικούς οργανισμούς απάντησαν “Μεσαίο ρίσκο”. 
Ομοίως, εκείνοι που απάντησαν ότι “Υψηλός κίνδυνος” 
ήταν το 4% από αθλητικές ομοσπονδίες και το 4,9% από 
αθλητικές οργανώσεις. Επίσης, το 3,9% από αθλητικά 
σωματεία, το 12% από αθλητικές ομοσπονδίες και το 9,8% 
από αθλητικούς οργανισμούς δήλωσαν ότι ‘Σημαντικό 
κίνδυνο’.
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Πίνακας 9

Έκτακτες ανάγκες βιοασφάλειας (πιθανότητα ρίσκου για ασθένειες) 

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος

Χαμηλός κίνδυνος 64 50.4
Αρκετά χαμηλός κίνδυνος 20 15.7
Μέτριος 24 18.9
Υψηλός κίνδυνος 8 6.3
Σημαντικός κίνδυνος 11 8.7
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Χαμηλός κίνδυνος 7 28.0
Αρκετά χαμηλός κίνδυνος 5 20.0
Μέτριος 2 8.0
Υψηλός κίνδυνος 5 20.0
Σημαντικός κίνδυνος 6 24.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Χαμηλός κίνδυνος 24 39.3
Αρκετά χαμηλός κίνδυνος 11 18.0
Μέτριος 12 19.7
Υψηλός κίνδυνος 5 8.2
Σημαντικός κίνδυνος 9 14.8
Σύνολο 61 100.0

Όπως αναφέρεται στον πίνακα 9, η ένατη ερώτηση 
αφορούσε την επείγουσα κατάσταση βιοασφάλειας. Το 
50,4% των συμμετεχόντων από αθλητικά σωματεία, το 28% 
από αθλητικές ομοσπονδίες και το 39,3% από αθλητικούς 
οργανισμούς απάντησαν “Χαμηλός κίνδυνος”. Το 15,7% από 
αθλητικά σωματεία, το 20% από αθλητικές ομοσπονδίες 
και το 18% από αθλητικές οργανώσεις απάντησαν “αρκετά 
χαμηλός κίνδυνος”. Ενώ το 18,9% από αθλητικά σωματεία, 

το 8% από αθλητικές ομοσπονδίες και το 19,7% από 
αθλητικούς οργανισμούς απάντησαν “μεσαίος”. Αντίστοιχα, 
εκείνοι που απάντησαν “Υψηλός κίνδυνος” ήταν το 6,3% από 
αθλητικά σωματεία, το 20% από αθλητικές ομοσπονδίες και 
το 8,2% από αθλητικές οργανώσεις. Επίσης, το 8,7% από 
αθλητικούς συλλόγους, το 24% από αθλητικές ομοσπονδίες 
και το 14,8% από αθλητικούς οργανισμούς δήλωσαν 
‘Σημαντικός κίνδυνος’
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Πίνακας 10

 Ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες (οπαδοί, υποστηρικτές ομάδων)

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος

Χαμηλός κίνδυνος 77 60.6
Αρκετά χαμηλός κίνδυνος 15 11.8
Μεσαίος 15 11.8
Υψηλός κίνδυνος 14 11.0
Σημαντικός κίνδυνος 6 4.7
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Χαμηλός κίνδυνος 10 40.0
Αρκετά χαμηλός κίνδυνος 4 16.0
Μεσαίος 5 20.0
Υψηλός κίνδυνος 6 24.0
Σημαντικός κίνδυνος 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Χαμηλός κίνδυνος 20 32.8
Αρκετά χαμηλός κίνδυνος 10 16.4
Μεσαίος 11 18.0
Υψηλός κίνδυνος 10 16.4
Σημαντικός κίνδυνος 10 16.4
Σύνολο 61 100.0

Όπως αναφέρεται στον πίνακα 10, η δέκατη ερώτηση 
αφορούσε τις ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες. Το 60,6% 
των συμμετεχόντων από αθλητικούς συλλόγους, το 40% 
από αθλητικές ομοσπονδίες και το 32,8% από αθλητικούς 
οργανισμούς απάντησαν ότι αποτελούν “Χαμηλό κίνδυνο”. Το 
11,8% από αθλητικούς συλλόγους, το 16% από αθλητικές 
ομοσπονδίες και το 16,4% από αθλητικούς οργανισμούς 
απάντησαν ότι αποτελούν “Αρκετά χαμηλό κίνδυνο”. Ενώ 

το 11,8% από αθλητικά σωματεία, το 20% από αθλητικές 
ομοσπονδίες και το 18% από αθλητικούς οργανισμούς 
απάντησαν “Μεσαίος”. Ομοίως, εκείνοι που απάντησαν 
ότι αποτελούν ‘Υψηλό κίνδυνο’ ήταν το 11% από αθλητικά 
σωματεία και το 16,4% από αθλητική οργάνωση. Επίσης, 
το 4,7% από αθλητικούς συλλόγους, το 24% από αθλητικές 
ομοσπονδίες και το 16,4% από αθλητικούς οργανισμούς 
δήλωσαν ότι είναι ‘Σημαντικός κίνδυνος’.
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Πίνακας 11

Υβριδικές επιθέσεις (προπαγάνδα, παραπλάνηση, σαμποτάζ και αυτούς μη πολεμικές τακτικές)

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος

Χαμηλός κίνδυνος 92 72.4
Αρκετά χαμηλός κίνδυνος 11 8.7
Μεσαίος 15 11.8
Υψηλός κίνδυνος 4 3.1
Σημαντικός κίνδυνος 5 3.9
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Χαμηλός κίνδυνος 12 48.0
Αρκετά χαμηλός κίνδυνος 4 16.0
Μεσαίος 3 12.0
Υψηλός κίνδυνος 1 4.0
Σημαντικός κίνδυνος 5 20.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Χαμηλός κίνδυνος 30 49.2
Αρκετά χαμηλός κίνδυνος 8 13.1
Μεσαίος 9 14.8
Υψηλός κίνδυνος 7 11.5
Σημαντικός κίνδυνος 7 11.5
Σύνολο 61 100.0

Μια ερώτηση που περιλαμβανόταν σε αυτό το 
ερωτηματολόγιο ήταν αν οι συμμετέχοντες διατρέχουν 
κίνδυνο υβριδικών επιθέσεων. Οι συμμετέχοντες από 
όλους αυτούς οργανισμούς απάντησαν ότι διατρέχουν πολύ 

χαμηλό κίνδυνο με ποσοστό 72,4% για αυτούς αθλητικούς 
συλλόγους, 48% για αυτούς αθλητικές ομοσπονδίες και 
49,2% για αυτούς αθλητικούς οργανισμούς.
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Πίνακας 12

Ευκαιρία νίκης για αυτούς εθνικούς αθλητές

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος

Πολύ σημαντικό 11 8.7
Σημαντικό 22 17.3
Μέτριο 41 32.3
Λίγο σημαντικό 32 25.2
Ελάχιστα σημαντικό 21 16.5
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Πολύ σημαντικό 3 12.0
Σημαντικό 6 24.0
Μέτριο 5 20.0
Λίγο σημαντικό 5 20.0
Ελάχιστα σημαντικό 6 24.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Πολύ σημαντικό 7 11.5
Σημαντικό 11 18.0
Μέτριο 18 29.5
Λίγο σημαντικό 18 29.5
Ελάχιστα σημαντικό 7 11.5
Σύνολο 61 100.0

Μια άλλη ομάδα ερωτήσεων ζητούσε από αυτούς 
συμμετέχοντες να απαντήσουν αν η ευκαιρία νίκης για 
αυτούς εθνικούς αθλητές είναι σημαντική ή όχι. Η απάντηση 
σε αυτή την ερώτηση ήταν αυτούς συνδυασμός με ίσο 

ποσοστό να πέφτει από το πιο σημαντικό στο λιγότερο 
σημαντικό. Δεν θα ήταν λάθος να πούμε ότι ήταν αυτούς 
συνδυασμός όλων των απαντήσεων.
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Πίνακας 13

Οφέλη (οικονομικά προνόμια)

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος

Πολύ σημαντικό 22 17.3
Σημαντικό 10 7.9
Μέτριο 20 15.7
Λίγο σημαντικό 20 15.7
Ελάχιστα σημαντικό 55 43.3
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Πολύ σημαντικό 4 16.0
Σημαντικό 4 16.0
Μέτριο 1 4.0
Λίγο σημαντικό 3 12.0
Ελάχιστα σημαντικό 13 52.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Πολύ σημαντικό 15 24.6
Σημαντικό 11 18.0
Μέτριο 9 14.8
Λίγο σημαντικό 9 14.8
Ελάχιστα σημαντικό 17 27.9
Σύνολο 61 100.0

Μια άλλη ερώτηση σχετιζόταν με τη σημασία του 
εισοδήματος, μεγαλύτερη αναλογία συμμετεχόντων 
αθλητικών συλλόγων και αθλητικών ομοσπονδιών δήλωσε 
ότι ήταν το λιγότερο σημαντικό για αυτούς, ενώ η συχνότητα 

των αθλητικών οργανώσεων μειώθηκε σε αυτούς αυτούς 
απαντήσεις με συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό στο λιγότερο 
σημαντικό.
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Πίνακας 14

Αποτελέσματα αγώνα

Τύπος οργάνωσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος Πολύ σημαντικό 15 11.8
Σημαντικό 29 22.8
Μέτριο 29 22.8
Λίγο σημαντικό 37 29.1
Ελάχιστα σημαντικό 17 13.4
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία Πολύ σημαντικό 4 16.0
Σημαντικό 7 28.0
Μέτριο 6 24.0
Λίγο σημαντικό 5 20.0
Ελάχιστα σημαντικό 3 12.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός Πολύ σημαντικό 10 16.4
Σημαντικό 8 13.1
Μέτριο 12 19.7
Λίγο σημαντικό 19 31.1
Ελάχιστα σημαντικό 12 19.7
Σύνολο 61 100.0

Ο πίνακας 14 δείχνει αυτούς απαντήσεις που σχετίζονται 
με τη σημασία των αθλητικών αποτελεσμάτων, μεγαλύτερη 

συχνότητα των συμμετεχόντων σε αυτές αυτούς τρεις 
οργανώσεις δήλωσε ότι ήταν λιγότερο σημαντικό για αυτούς.
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Πίνακας 15

Η σωστή διεξαγωγή αυτούς εκδήλωσης

Τύπος οργάνωσης Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος 

Πολύ σημαντικό 40 31.5
Σημαντικό 40 31.5
Μέτριο 20 15.7
Λίγο σημαντικό 15 11.8
Ελάχιστα σημαντικό 12 9.4
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Πολύ σημαντικό 11 44.0
Σημαντικό 4 16.0
Μέτριο 5 20.0
Λίγο σημαντικό 3 12.0
Ελάχιστα σημαντικό 2 8.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Πολύ σημαντικό 11 18.0
Σημαντικό 21 34.4
Μέτριο 11 18.0
Λίγο σημαντικό 12 19.7
Ελάχιστα σημαντικό 6 9.8
Σύνολο 61 100.0

Όταν τέθηκε η ερώτηση σχετικά με τη σημασία αυτούς 
σωστής διεξαγωγής μιας εκδήλωσης, οι περισσότεροι 
συμμετέχοντες απάντησαν ότι ήταν πιο σημαντική για αυτούς 

με ποσοστό 31,5% για τα αθλητικά σωματεία, 44% για αυτούς 
αθλητικές ομοσπονδίες και 34% για αυτούς αθλητικούς 
οργανισμούς.
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Πίνακας 16

Εξασφάλιση αυτούς ασφάλειας των αθλητών και θεατών

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος

Πολύ σημαντικό 39 30.7
Σημαντικό 26 20.5
Μέτριο 17 13.4
Λίγο σημαντικό 23 18.1
Ελάχιστα σημαντικό 22 17.3
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Πολύ σημαντικό 3 12.0
Σημαντικό 4 16.0
Μέτριο 8 32.0
Λίγο σημαντικό 9 36.0
Ελάχιστα σημαντικό 1 4.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Πολύ σημαντικό 18 29.5
Σημαντικό 10 16.4
Μέτριο 11 18.0
Λίγο σημαντικό 3 4.9
Ελάχιστα σημαντικό 19 31.1
Σύνολο 61 100.0

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αυτούς αν η διασφάλιση 
αυτούς ασφάλειας των αθλητών και των θεατών ήταν 
σημαντική ή όχι, οι απαντήσεις ήταν ένα μείγμα και για 
αυτούς τρεις τύπους οργανισμών. Οι συμμετέχοντες των 

αθλητικών συλλόγων απάντησαν ότι ήταν πιο σημαντικό 
για αυτούς, ενώ ένα ποσοστό των αθλητικών ομοσπονδιών 
και των αθλητικών οργανισμών δήλωσε ότι ήταν λιγότερο 
σημαντικό για αυτούς.
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Πίνακας 17

Αν γνωρίζατε ότι υπάρχει απειλή ασφαλείας στην εκδήλωση που διοργανώνετε, τι θα κάνατε;

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος

Θα επιμείνουμε να κάνουμε τη διοργάνωση τους έχει προγραμματιστεί 8 6.3
Θα σιγουρευτούμε ότι θα εφαρμοστούν περισσότερα μέτρα ασφαλείας 43 33.9
Θα ενημερώσουμε την ασφάλεια σε τοπικό/ περιφερειακό επίπεδο 76 59.8
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Θα επιμείνουμε να κάνουμε τη διοργάνωση τους έχει προγραμματιστεί 2 8.0
Θα σιγουρευτούμε ότι θα εφαρμοστούν περισσότερα μέτρα ασφαλείας 7 28.0
Θα ενημερώσουμε την ασφάλεια σε τοπικό/ περιφερειακό επίπεδο 16 64.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Θα επιμείνουμε να κάνουμε τη διοργάνωση τους έχει προγραμματιστεί 3 4.9
Θα σιγουρευτούμε ότι θα εφαρμοστούν περισσότερα μέτρα ασφαλείας 24 39.3
Θα ενημερώσουμε την ασφάλεια σε τοπικό/ περιφερειακό επίπεδο 34 55.7
Σύνολο 61 100.0

Μια άλλη ερώτηση ήταν «Εάν ενημερωθείτε ότι υπάρχει 
κίνδυνος ασφάλειας στην εκδήλωση που διοργανώνετε, τι θα 
κάνατε;» Οι συμμετέχοντες που απάντησαν «Θα επιμείνω να 
γίνει η διοργάνωση τους έχει προγραμματιστεί» ήταν 6,3% 
από αθλητικούς συλλόγους, 8% από αθλητικές ομοσπονδίες 
και 4,9% από αθλητική οργάνωση. Οι συμμετέχοντες που 

απάντησαν «θα εξασφαλίσουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας» 
ήταν σε μέση αναλογία με ποσοστό 33,9% από αθλητικούς 
συλλόγους, 28% από αθλητικές ομοσπονδίες και 39,3% 
από αθλητικό οργανισμό. Πάνω από το 50% του υπόλοιπου 
ποσοστού δήλωσε ότι θα ενημερώσει τους υπεύθυνους 
ασφαλείας σε μια τέτοια κατάσταση.
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Πίνακας 18

Υπολογίζετε στον προϋπολογισμό τους την προστασία και την ασφάλεια ως σημαντικούς παράγοντες;

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος

Όχι 26 20.5
Ναι 68 53.5
Δεν έχω πληροφορίες 33 26.0
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία

Όχι 6 24.0
Ναι 11 44.0
Δεν έχω πληροφορίες 8 32.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός

Όχι 6 9.8
Ναι 43 70.5
Δεν έχω πληροφορίες 12 19.7
Σύνολο 61 100.0

Μια άλλη ερώτηση ήταν: «Στα σχέδια προϋπολογισμού τους, 
υπολογίζετε την ασφάλεια και την προστασία ως σημαντικό 
παράγοντα;  Το 20,5% των συμμετεχόντων σε αθλητικούς 
συλλόγους και 24% των αθλητικών ομοσπονδιών και 9,8% 
των αθλητικών οργανισμών απάντησαν ότι δεν υπολογίζουν 
τέτοιους σκοπούς ασφάλειας. Οι περισσότεροι απάντησαν 

ότι υπολογίζουν σε σκοπούς ασφάλειας/ προστασίας με 
ποσοστό 53,5% από τα αθλητικά σωματεία, 44% από τους 
αθλητικές ομοσπονδίες και 70,5% από τους αθλητικούς 
οργανισμούς. Ένα μικρό ποσοστό δεν είχε καμία πληροφορία 
σχετικά με αυτό.
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Πίνακας 19

Είχατε ποτέ πρόβλημα ασφαλείας κατά την εκδήλωση που διοργανώσατε; 

Τύπος οργανισμού Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό

Αθλητικός σύλλογος
Όχι 111 87.4
Ναι 16 12.6
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία
Όχι 18 72.0
Ναι 7 28.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός
Όχι 49 80.3
Ναι 12 19.7
Σύνολο 61 100.0

Μια άλλη ερώτηση ήταν: “Είχατε ποτέ πρόβλημα με 
την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που 
διοργανώσατε;” Το 87,4% των συμμετεχόντων από 
αθλητικούς συλλόγους, το 72% από αθλητικές ομοσπονδίες 

και το 80,3% των αθλητικών οργανισμών απάντησαν ότι 
δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα. Ενώ μικρότερο ποσοστό των 
συμμετεχόντων απάντησε στην ερώτηση αυτή με «ναι».
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Πίνακας 20

Ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος σε ευκαιρίες εκπαίδευσης σχετικά με την οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων;

Τύπος οργάνωσης Απαντήσεις Συχνότητα Percent

Αθλητικός σύλλογος Όχι 14 11.0
Ναι 90 70.9
Δεν είμαι σίγουρος 23 18.1
Σύνολο 127 100.0

Αθλητική ομοσπονδία Όχι 2 8.0
Ναι 18 72.0
Δεν είμαι σίγουρος 5 20.0
Σύνολο 25 100.0

Αθλητικός οργανισμός Όχι 4 6.6
Ναι 47 77.0
Δεν είμαι σίγουρος 10 16.4
Σύνολο 61 100.0

Η τελευταία ερώτηση αφορούσε το αν οι συμμετέχοντες 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε ευκαιρίες κατάρτισης σε 
θέματα ασφάλειας και προστασίας σχετικά με τη διοργάνωση 
αθλητικών εκδηλώσεων. Το 11% των συμμετεχόντων των 
αθλητικών συλλόγων και το 8% των αθλητικών ομοσπονδιών 

και 6,6% των αθλητικών οργανισμών απάντησαν ότι δεν 
ενδιαφέρονται. Το 70,9% από αθλητικούς συλλόγους, το 
72% από αθλητικές ομοσπονδίες και το 77% από αθλητικές 
οργανώσεις απάντησαν ότι ενδιαφέρονται για τέτοιες 
εκδηλώσεις. Ενώ οι υπόλοιποι δεν ήταν σίγουροι γι’ αυτό.
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Ο κύριος σκοπός της εκδήλωσης SafeSPORT ήταν 
να προστατευθούν οι νεαροί αθλητές και παίκτες από 
τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και να 
διαπιστωθούν οι παράγοντες που δεν εφαρμόζονται 
στον βαθμό που θα έπρεπε. Ο λόγος πίσω από αυτό το 
σχέδιο ήταν επίσης να διαπιστωθεί ποια μέτρα ασφαλείας 
λαμβάνονται στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και σε ποιο 
επίπεδο. Στην έρευνά μας, διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι 
συμμετέχοντες από αθλητικούς συλλόγους συμμετείχαν 
σε αυτή την έρευνα. Επιπλέον, οι αθλητικές εκδηλώσεις 
λαμβάνουν χώρα κυρίως σε εθνικό επίπεδο, οπότε 
μπορούμε να ερμηνεύσουμε ότι οι απαντήσεις αυτές δίνονται 
έχοντας υπόψη τις εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο. Η 
κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου γίνεται σε όλα τα στάδια των 
αθλητικών εκδηλώσεων και ο οργανισμός διαθέτει επίσης 
ένα κατάλληλο σύστημα ασφαλείας για τους εργαζόμενους.

Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν διάφορα σημαντικά σημεία 
στα οποία πρέπει να βασιστούμε για να προωθήσουμε 
τους σωστούς σκοπούς ασφάλειας και προστασίας, ώστε 
να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον και να 
ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες:

• Θα πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση για την αξιολόγηση 
κινδύνων σε όλα τα μέλη της ομάδας και τους 
συμμετέχοντες του οργανισμού.

• Να υιοθετηθούν νέοι κοινωνικοοικονομικοί κανόνες 
που ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των 
συμμετεχόντων.

• Έκδοση εργαλειοθήκης καλών πρακτικών Safe 
Sport Event που περιλαμβάνει πρακτικά φυλλάδια 
(πρωτόκολλα) για το Safe Sport Event που οι αθλητικοί 
οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν ως οδηγό κατά 
τη διοργάνωση τοπικών/εθνικών/διεθνών αθλητικών 
εκδηλώσεων και καινοτόμων δραστηριοτήτων 
εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού, με έμφαση στην 

ασφάλεια και την προστασία (μη τυπικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες),

•  Ενδυνάμωση αθλητικών διευθυντών, διοικητικών 
στελεχών και εθελοντών σε 2 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 1 χώρα του προγράμματος και 1 χώρα των 
Δυτικών Βαλκανίων για να εργαστούν με επίκεντρο 
την ενδυνάμωση της ασφάλειας και της προστασίας 
στον αθλητισμό, ιδίως κατά τη διάρκεια αθλητικών 
εκδηλώσεων.

• Να παραδίδεται διεθνής εκπαίδευση σε πολύπλοκο 
περιβάλλον ασφάλειας και αθλητισμού και να 
εφαρμόζονται τοπικά μαθήματα κατάρτισης ως 
επανάληψη της διεθνούς ΤΚ προκειμένου να 
διασφαλιστεί το αποτέλεσμα «ντόμινο».

• Παρεμπιπτόντως, δεδομένου ότι χωρίς να δαπανηθούν 
μεγάλα χρηματικά ποσά, μια νέα φορολογική μείωση 
θα μπορούσε να επιτρέψει στα αθλητικά κέντρα να 
μειώσουν το κόστος της συνδρομής με εκπτώσεις για 
γυναίκες/οικογένειες και/ή να μειώσουν όλα τα έξοδα 
που σχετίζονται με τη σωματική δραστηριότητα.

• Οι συμμετέχοντες έχουν πολλά κίνητρα για να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες ή κατάρτιση που 
αφορούν σκοπούς ασφαλείας- επομένως, θα πρέπει να 
παρέχονται τέτοιες ευκαιρίες.

• Οι εργαζόμενοι βασίζονται στους παρεχόμενους 
σκοπούς ασφάλειας, οπότε οι εν λόγω ανησυχίες για την 
ασφάλεια θα πρέπει να παρέχονται με ακρίβεια για την 
ασφάλεια των παικτών καθώς και της λοιπής διοίκησης.

  3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
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2.3. Θεωρητικά και πρακτικά αποτελέσματα 
έρευνας

Το έργο αυτό αποσκοπεί στην προστασία των αθλητών, 
ιδίως των νεότερων, από κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια με τη βελτίωση των συνθηκών προπόνησης και 
ανταγωνισμού, και ιδίως κατά τη διάρκεια περιστατικών 
ασφαλείας ανωτέρας βίας που πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία σε αυτό το 
σημείο ανάπτυξης δεν υπάρχουν στον αθλητικό τομέα. 
Για το λόγο αυτό, λόγω της κύριας προτεραιότητας του 
έργου, κάθε εταίρος έχει προσδιορίσει κατάλληλους 
εμπειρογνώμονες στον τομέα της ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, και έχουν διεξαχθεί 
συνεντεύξεις σε βάθος. Η εμπειρία και οι γνώσεις που μοι-
ράζονται οι εμπειρογνώμονες θα ρίξουν φως στο θέμα και 
θα μάθουμε τι μπορεί να βελτιωθεί σε αυτόν τον τομέα.

Απόψεις ειδικών του #SafeSPORTevent – Βοσνία 
Ερζεγοβίνη 

Όνομα: Goran Goran

Θέση: Sports and Physical education coach

Εμπειρία στον τομέα της προστασίας και 
ασφάλειας και σύντομες πληροφορίες:

Εκτεταμένο ιστορικό ως αθλητής. Ο κ. Goran ασχολείται 
με το καράτε εδώ και 30 χρόνια. Είναι πρώην παγκόσμιος 
πρωταθλητής και αντιπρωταθλητής Ευρώπης στο επίπεδο 
U 21 και νικητής του βραβείου του καλύτερου αθλητή 
νέων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για το έτος 2005. Είναι επίσης 
ιδιοκτήτης του συλλόγου καράτε «Olimp». Ο σύλλογος αυ-
τός υπάρχει εδώ και 15 χρόνια και ο κ. Goran είναι επίσης 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας 
καράτε της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του καντονιού του 
Σαράγεβο. Προφανώς, με αυτό το βιογραφικό, έχει επίσης 
εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων στον αθλητικό 
τομέα και γνώση των νόμων και των δικαιοδοσιών όσον 
αφορά την ασφάλεια στον αθλητισμό.

Όσον αφορά τη γνώμη του σχετικά με την κατάσταση 
ασφαλείας και τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται για 
τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους 
αθλητές και τους φιλάθλους, ο κ. Goran δηλώνει ότι 
υπάρχουν ορισμένοι νόμοι που διέπουν τις τεράστιες 
συγκεντρώσεις στη χώρα. Όταν σχεδιάζεται μια 
εκδήλωση, πρέπει να ενημερώνονται οι αρχές και να 
προσλαμβάνεται συγκεκριμένος αριθμός προσωπικού 
ασφαλείας. Ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσης, 
μπορεί να χρειαστεί να οργανωθεί μια ομάδα γιατρών, 
ενώ μπορεί να χρειαστεί και ασθενοφόρο. Όλα αυτά τα 
πρωτόκολλα, κατά τη γνώμη του, δεν έχουν καμία σχέση 
με τον αθλητισμό, αλλά μάλλον με τον προγραμματισμό 

εκδηλώσεων. Σύμφωνα με τον κ. Γκόραν, τα πρωτόκολλα 
αυτά είναι απολύτως αποδεκτά και γενικά ακολουθούνται 
και εκτελούνται, τουλάχιστον απ› όσο γνωρίζει. Κατά 
συνέπεια, όταν είναι σε θέση να οργανώσει ένα τουρνουά, 
ο κ. Goran γνωρίζει ότι αυτοί οι κανόνες και οι απαιτήσεις 
πρέπει να ακολουθούνται και να ολοκληρώνονται.

Σύμφωνα με την εμπειρία του, όταν πρόκειται για τη 
διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, όπως τα Ευρωπαϊκά 
και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, όλα αυτά τα πρωτόκολλα 
είναι ευρέως αναγνωρισμένα, και η ασφάλεια των 
αθλητών και των θεατών είναι γενικά υψηλή. Για το 
άθλημα του καράτε, ο Γκόραν πιστεύει ότι ο βαθμός 
ασφάλειας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι σημαντικά 
υψηλότερος από ό,τι, για παράδειγμα, σε άλλες χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων.

Ζητήθηκε επίσης από τον Γκόραν να κάνει μια σύγκριση 
μεταξύ του επιπέδου ασφάλειας στη Βοσνία και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Όταν πρόκειται για πιο δημοφιλή 
αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, πιστεύει 
ότι το καταστατικό των περισσότερων αθλητικών 
ομοσπονδιών θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το 
καταστατικό οποιασδήποτε ευρωπαϊκής ή διεθνούς 
ομοσπονδίας, όπως η UEFA. Με αυτά τα δεδομένα, αν 
θέλει κανείς να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, πρέπει 
να πληρούνται τα κριτήρια ασφαλείας, τα οποία, όπως 
πιστεύει ο κ. Γκόραν, τις περισσότερες φορές πληρούνται. 
Μια μικρή ανησυχία θα ήταν ότι στη Βοσνία δεν υπάρχουν 
τόσες πολλές κάμερες και άλλη τεχνολογία ασφαλείας στις 
υψηλότερες κατηγορίες μας, ας πούμε στο μπάσκετ, όσο 
στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας ή της Γερμανίας.

Το ζήτημα των κυβερνητικών επενδύσεων καλύφθηκε 
επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, και ο κ. 
Goran δήλωσε ότι δυστυχώς, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν 
έχει νομοθεσία που να ρυθμίζει τον αθλητισμό και την 
αθλητική δραστηριότητα. Έχουν γίνει προσπάθειες για 
τη σύνταξη μερικών καντονικών καταστατικών. Υπάρχει 
ημιτελές σχέδιο νόμου. Όσον αφορά τον αθλητισμό, 
υπάρχουν κάποιες ανησυχίες. Άλλοι νόμοι, όπως αυτός 
που καλύπτει τις δημόσιες συναθροίσεις, επιβάλλουν 
υποχρεώσεις στους διοργανωτές εκδηλώσεων να 
διασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία των 
εκδηλώσεών τους. Ο κ. Γκόραν πιστεύει ότι ο νόμος που 
διέπει τον αθλητισμό θα περιλαμβάνει διατάξεις για την 
ασφάλεια και την προστασία, οι οποίες θα βοηθήσουν 
στην εξασφάλιση της προστασίας τόσο των αθλητών όσο 
και των θεατών.

Συνολικά, σύμφωνα με τον κ. Goran, η κατάσταση στη 
Βοσνία όσον αφορά την αθλητική ασφάλεια δεν είναι 
κακή, αλλά ο ίδιος, ως πρώην αθλητής υψηλού επιπέδου 
και νυν προπονητής, θα άλλαζε ορισμένα πράγματα. Η 
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τήρηση πειθαρχικών διαδικασιών είναι μια επιλογή που 
θα μπορούσε να γίνει. Στη Βοσνία, δεν υπάρχουν πολλοί 
φυσικοί καβγάδες, αλλά υπάρχουν πολλοί λεκτικοί. Αυτό, 
κατά τη γνώμη του, δεν είναι καλό για τον αθλητισμό. Κάθε 
αθλητής που εμπλέκεται σε λεκτική διαμάχη θα πρέπει να 
τιμωρείται κατάλληλα. Απ’ όσο γνωρίζει ο κ. Γκόραν, επί 
του παρόντος δεν λαμβάνονται πειθαρχικά μέτρα, ωστό-
σο οι πειθαρχικοί κανόνες αναφέρουν ότι τέτοιου είδους 
δραστηριότητες πρέπει να τιμωρούνται. Έτσι, δεδομένων 
των πόρων, πιστεύει ότι αυτή είναι μια μέθοδος για την 
ενίσχυση των αθλητικών προτύπων. Ένα άλλο θετικό βήμα 
θα ήταν ο αθλητικός νόμος και η εκτέλεσή του.

Απόψεις ειδικών του #SafeSPORTevent 
– Βουλγαρία 

Όνομα: Alexander Yordanov

Θέση: Professor at the National Sports Academy - 
Bachelor’s and Master’s degree programme – Sport 
and Security, Lieutenant Colonel National Security

Εμπειρία στον τομέα της προστασίας και 
ασφάλειας και σύντομες πληροφορίες: 

Πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του 
αθλητισμού και της ασφάλειας, βετεράνος υπάλληλος στο 
Υπουργείο Άμυνας, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην 
αντικατασκοπεία με χαρτοφυλάκιο στην καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος. Δημιουργός του πρώτου 
προγράμματος σπουδών για την εκπαίδευση σπουδαστών 
από την ΕΥΠ στην ειδικότητα «Αθλητικοί φροντιστές». 
Βετεράνος προπονητής και εκπαιδευτής προσωπικής 
άμυνας, μάχης σώμα με σώμα και τάε κβον ντο. Εκπαιδευ-
τής σε εξειδικευμένες αστυνομικές τακτικές. Έχει 1 Dan 
στο Shotokan Karate και 5 Dan στο Taekwondo, Παγκό-
σμιος Πρωταθλητής Taekwondo για Βετεράνους - 2006. 
Παγκόσμιος πρωταθλητής Taekwondo (ITF).

Σύμφωνα με τον καθηγητή Yordanov, λόγω του μεγέ-
θους τους και της ευρείας κάλυψης από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, οι αθλητικές εκδηλώσεις παρέχουν ευκαι-
ρίες για χρήση για κακόβουλους σκοπούς. Οι επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο αποτελούν επίσης απειλή από αυτή 
την άποψη. Ως εκ τούτου, η Κρατική Υπηρεσία Εθνικής 
Ασφάλειας, το Υπουργείο Εσωτερικών, η Υπηρεσία Εθνι-
κής Ασφάλειας, το Υπουργείο Άμυνας και η Στρατιωτική 
Αστυνομία έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο 
του Εθνικού Σχεδίου, οι οποίες δεν αποκλείουν όλους τους 
τύπους απειλών.

Οι κίνδυνοι ασφαλείας πριν και κατά τη διάρκεια 
αθλητικών εκδηλώσεων ποικίλλουν, αλλά, σύμφωνα 
με τον ίδιο και αξιόπιστα στοιχεία, οι σοβαρότεροι 

περιλαμβάνουν πιθανές πυρκαγιές, τρομοκρατικές 
επιθέσεις, πιθανές ζημιές σε γειτονικές δομές, ζημιές 
στον εξοπλισμό ασφαλείας, συνωστισμό υπερβολικά 
πολλών ατόμων υπό το πρίσμα των υφιστάμενων μέτρων 
COVID -19, και ατυχήματα μεταξύ θεατών/οπαδών, 
μεταξύ άλλων. Εξαιτίας όλων αυτών των απειλών, οι 
διοργανωτές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, και ο 
καθηγητής Yordanov υποστηρίζει ότι έχουν υψηλό βαθμό 
ετοιμότητας, διότι οι αθλητικές εκδηλώσεις και οι αθλη-
τικές εγκαταστάσεις βρίσκονται υπό το άγρυπνο μάτι του 
Υπουργείου Εσωτερικών και των ιδιωτικών εταιρειών 
ασφάλειας/επιτήρησης, οι κύριες δραστηριότητες των 
οποίων υπάγονται στην αρμοδιότητα των αρμόδιων 
αρχών. Όταν προκύψει μια κρίση, όπως μια πυρκαγιά ή 
μια τρομοκρατική επίθεση, υπάρχει ένα εύρος γνωστών 
και εγκεκριμένων μέτρων και δραστηριοτήτων που 
μπορούν να ληφθούν. Οι διοργανωτές απασχολούν 
επίσης εκπαιδευμένους αθλητικούς επιτηρητές για να 
διασφαλίσουν ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία, η συνεργασία είναι άριστη. Υπάρχει 
ένα εθνικό κέντρο στο Υπουργείο Εσωτερικών που 
παρέχει βοήθεια σε όλους τους διοργανωτές αθλητικών 
εκδηλώσεων.

Όσον αφορά συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης 
στον τομέα της αθλητικής ασφάλειας στη Βουλγαρία, 
ο καθηγητής Γιορντάνοφ δεν είναι απολύτως σίγουρος 
προς το παρόν, αλλά όταν πρόκειται για την κατάρτιση 
συγκεκριμένων εκπροσώπων εταιρειών στον τομέα της 
ασφάλειας και της επιτήρησης αθλητικών εκδηλώσεων 
σύμφωνα με συγκεκριμένες κανονιστικές πράξεις, όλα 
τα νομικά όργανα που αναφέρονται παραπάνω πρέπει 
να λαμβάνουν τα απαραίτητα έγγραφα από τις εταιρείες 
αυτές προκειμένου να τα εγκρίνουν. Στην περίπτωση 
αυτή, οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για την εκπαίδευση. 
Δεν είναι επίσης σίγουρος αν υπάρχει εθνική στρατηγική 
για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας 
κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, ωστόσο, 
υπάρχουν πολυάριθμες κανονιστικές πράξεις και 
δικαιοδοσίες. 

Ισχυρίζεται επίσης, ότι υπάρχει μεθοδολογία για την 
αξιολόγηση του κινδύνου των αθλητικών εκδηλώσεων, 
διότι η εταιρεία ασφάλειας/επιτήρησης υποβάλλει 
συστατική επιστολή, σύμβαση, και άλλα έγγραφα στην 
αστυνομία. Ένα από αυτά είναι το έγγραφο εκτίμησης 
κινδύνου, στο οποίο πρέπει να αξιολογήσει το επίπεδο 
κινδύνου (ή την απουσία αυτού). Συνολικά, σύμφωνα με 
τον καθηγητή Γιορντάνοφ και άλλους εμπειρογνώμονες 
σε θέματα επιτήρησης, είναι πάντα απαραίτητο να 
βελτιώνεται συνεχώς η νομοθεσία στον τομέα της 
ασφάλειας όταν πρόκειται για αθλητικές εκδηλώσεις.
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Απόψεις ειδικών του #SafeSPORTevent 
– Ελλάδα 

Όνομα: Δημήτρης Ακριτίδης 

Θέση: Vice President, Public Sports Venues Thessa-
loniki (which includes 12 arenas, 45 stadiums and 3 
swimming pools)

Εμπειρία στον τομέα της προστασίας και 
ασφάλειας και σύντομες πληροφορίες: 

Ο κ. Ακριτίδης έχει μακρά επαγγελματική εμπειρία σε 
διοικητικές θέσεις σε δημόσιους αθλητικούς χώρους 
στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον κ. Ακριτίδη, η εκτίμηση του κινδύνου 
πριν και κατά τη διάρκεια ενός αθλητικού γεγονότος, 
αναφέρεται στην πιθανότητα να πάει κάτι στραβά. 
Δυστυχώς, δεν μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς, αλλά 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με προσεκτικό σχεδιασμό. 
Πριν από τις αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και κατά 
τη διάρκειά τους, διενεργούνται εκτιμήσεις κινδύ-
νου. Ως αποτέλεσμα αυτού, γίνονται προσπάθειες 
να αποφευχθεί η πιθανότητα να πάει κάτι στραβά, 
αξιολογώντας την πιθανότητα να συμβεί, καθώς και 
τις επακόλουθες συνέπειες. Κατά συνέπεια, η αξιο-
λόγηση κινδύνων επικεντρώνεται στην εκτίμηση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως οι 
απειλές για τον αθλητικό χώρο και τα περιουσιακά 
στοιχεία, καθώς και οι απειλές για το εργατικό δυνα-
μικό. Για παράδειγμα, κάνοντας ενδελεχή και τακτική 
συντήρηση, μπορούμε να μειώσουμε την πιθανότητα 
αποτυχίας ενός συστήματος. Κανείς δεν θέλει να 
χρειαστεί να ακυρώσει κάποια αθλητική εκδήλωση 
επειδή το σύστημα φωτισμού δεν λειτουργεί σωστά, 
λόγω ανεπαρκούς συντήρησης. Σε γενικές γραμμές, 
ο σκοπός της αξιολόγησης κινδύνου ασφαλείας είναι 
να παρέχει στους διοργανωτές και τις διοικητικές 
αρχές κρίσιμες πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν 
να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις 
αθλητικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 
στις εγκαταστάσεις. 

Όσον αφορά τους κύριους κινδύνους κατά τη διορ-
γάνωση μιας αθλητικής εκδήλωσης, ο κ. Ακριτίδης 
δήλωσε ότι οι κύριοι κίνδυνοι ασφαλείας περιλαμ-
βάνουν την αποτυχία της υλικοτεχνικής υποδομής 
(συστήματα), τον χουλιγκανισμό, τη διακοπή της 
λειτουργίας του πλήθους και/ή τους βανδαλισμούς 
και τις κακές καιρικές συνθήκες. Ως υλικοτεχνική 
αποτυχία ανέφερε το ενδεχόμενο απώλειας ηλεκτρι-
κού ρεύματος ή βλάβης ενός συστήματος. Επιπλέον, 
η παρουσία χούλιγκαν στον αθλητικό χώρο πρέπει 

να εξετάζεται με βάση το αθλητικό γεγονός, την 
εχθρότητα μεταξύ των διαγωνιζόμενων ομάδων και 
τη σημασία του αγώνα. Οι χούλιγκαν μπορούν να 
προκαλέσουν πολλές ζημιές (βανδαλισμούς) στον 
αθλητικό χώρο, εάν δεν ελεγχθούν, και οι ταραχές του 
πλήθους μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς. 
Επίσης, αν δεν αναλυθούν σωστά οι πιθανότητες 
κακοκαιρίας, μπορεί να εκτροχιάσουν τις αθλητικές 
εκδηλώσεις, ιδίως αν αυτές διεξάγονται σε εξωτερι-
κούς χώρους. Ουσιαστικά, ο διαχειριστής του χώρου 
πρέπει να αποφασίσει ποιοι από τους παραπάνω 
κινδύνους είναι δυνατόν να συμβούν και, επομένως, 
να καθορίσει πόσο ευάλωτος είναι ο αθλητικός χώρος 
σε οποιαδήποτε εκδήλωση των παραπάνω. Για την 
ιστορία, αν και οι τρομοκρατικές επιθέσεις μπορεί να 
βρίσκονται ψηλά στη λίστα των κινδύνων σε άλλες 
χώρες, η απειλή αυτή δεν θεωρείται τόσο υψηλή 
στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ο κ. Ακριτίδης είναι 
ευγνώμων που ευτυχώς, μέχρι στιγμής, η Ελλάδα δεν 
έχει αντιμετωπίσει κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα σε 
αθλητικές εκδηλώσεις.

Οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων και οι ιδιο-
κτήτες αθλητικών χώρων είναι συνήθως προετοιμα-
σμένοι σε κάποιο βαθμό για να διασφαλίσουν και να 
αντιμετωπίσουν τους προβλέψιμους κινδύνους, αλλά 
οι περικοπές του προϋπολογισμού έχουν σίγουρα 
βλάψει την ετοιμότητά τους. Ποτέ δεν ξοδεύονται 
αρκετά χρήματα για κλειστό κύκλωμα παρακολούθη-
σης (CCTV), ή άλλο εξοπλισμό ασφαλείας, ούτε για 
την αμειβόμενη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των 
εργαζομένων, ιδίως για τους δημόσιους αθλητικούς 
χώρους. Επιπλέον, η χρηματοδότηση για μόνιμους 
υπαλλήλους ασφαλείας είναι περιορισμένη, με απο-
τέλεσμα να υπονομεύεται το επίπεδο ετοιμότητας, 
ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό.

Όσον αφορά τον συντονισμό μεταξύ των διοργανωτών 
αθλητικών εκδηλώσεων και των ιδιοκτητών αθλητικών 
εγκαταστάσεων και των κρατικών φορέων είναι καλός, 
ιδίως όταν πρόκειται για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, 
όπως η φιλοξενία διεθνών εκδηλώσεων. Το καθήκον 
της παροχής ασφαλών αγώνων είναι ζωτικής σημασίας 
για κάθε διαχειριστή αθλητικών χώρων ή διοργανωτή 
εκδηλώσεων, αλλά ο κ. Ακριτίδης αναγνωρίζει ότι 
απαιτείται πρόσθετη βοήθεια από άλλους φορείς. Ως 
αποτέλεσμα, υπάρχει πάντα μια διακλαδική συνεργασία 
(Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, προσωπικό 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, δημοτικοί υπάλληλοι) 
που διασφαλίζει την επιτυχή προετοιμασία, την αντίδραση 
και τις επιτυχείς δραστηριότητες αποκατάστασης, ειδικά 
όταν διοργανώνονται σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις.
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Σχετικά με το αν υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης 
στον τομέα της αθλητικής ασφάλειας, ο κ. Ακριτίδης 
υποστηρίζει ότι αν και υπάρχουν διάφορα προγράμματα 
κατάρτισης (σεμινάρια και εργαστήρια πρώτων βοηθειών), 
δεν είναι ποτέ αρκετά όσον αφορά την αθλητική 
ασφάλεια, διότι είναι συνεχώς υποστελεχωμένα και έχουν 
λιγότερη χρηματοδότηση από την απαιτούμενη.

Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι αν υπάρχει εθνική στρατηγική 
για τη διασφάλιση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια 
αθλητικών εκδηλώσεων. Πριν από τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, αναπτύχθηκε μια εθνική 
πολιτική για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της 
προστασίας των αθλητικών εκδηλώσεων, και η στρατηγική 
αυτή βρίσκεται σήμερα σε ισχύ. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε 
μεγάλη εκπαίδευση σχετικά με την αντιμετώπιση 
τεράστιου πλήθους. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Αθήνας αναπτύχθηκε ειδική ομάδα για την αντιμετώπιση 
τρομοκρατικών απειλών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 
συνέβαλαν στην επιτυχία των αγώνων. Η εκπαίδευση θα 
πρέπει να γίνεται συνεχώς για εκδηλώσεις μικρότερου 
μεγέθους, ωστόσο, με τον μειωμένο προϋπολογισμό που 
αφιερώνεται στις αθλητικές εκδηλώσεις, αυτό δεν είναι 
πάντα εφικτό. Πέρα από τη βασική εκπαίδευση, παρέχεται 
ετήσια εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας για όλα τα 
άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια, αν και 
αυτό δεν είναι πάντα επαρκές. Χρειάζονται περισσότερα 
χρήματα για τη χρηματοδότηση περισσότερων ασκήσεων 
ετοιμότητας που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Σύμφωνα με την τεχνική της εκτίμησης κινδύνου, πρώτα 
πρέπει να εντοπιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι ή 
οι αδυναμίες στους αθλητικούς χώρους. Ως εκ τούτου, ο 
εντοπισμός όσων δεν λειτουργούν αποτελεσματικά είναι 
το πρώτο στάδιο, ενώ ακολουθεί η αντιμετώπιση αυτών 
των ζητημάτων με την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών, 
διαδικασιών και μέτρων ασφαλείας. Είναι κρίσιμο να 
αναπτυχθούν ή να επικαιροποιηθούν οι υφιστάμενες 
πολιτικές ασφάλειας και προστασίας των αθλητικών 
χώρων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πολιτικές 
σχετικά με την αλληλεπίδραση των φιλάθλων. Ως 
αποτέλεσμα, έχουν δημιουργηθεί σχέδια αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών για την ημέρα των αγώνων, με 
πλήρη παραρτήματα. Τα πρωτόκολλα εκκένωσης, 
η αντιμετώπιση περιστατικών και ο σχεδιασμός 
για την επόμενη ημέρα μετά το αθλητικό γεγονός 
περιλαμβάνονται συχνά σε αυτό το σχέδιο. Υπάρχουν 
διαφορετικές μέθοδοι που πρέπει να εφαρμοστούν κατά 
τη διάρκεια της ημέρας του αθλητικού γεγονότος από 
εκείνες που πρέπει να εφαρμοστούν πριν και μετά την 
ημέρα του αθλητικού γεγονότος.

Σύμφωνα με τον κ. Ακριτίδη, σχετικά με το αν είναι 
αναγκαία η βελτίωση της νομοθεσίας στον τομέα της 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, 
πιστεύει ακράδαντα ότι δεν είναι τόσο θέμα βελτίωσης 
της νομοθεσίας για την ασφάλεια, όσο θέμα αύξησης του 
προϋπολογισμού που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Ο 
προϋπολογισμός για τον αθλητισμό, γενικότερα, μειώθηκε 
κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 
2008 και ποτέ δεν επανήλθε στα προ της κρίσης επίπεδα 
των δημόσιων επενδύσεων. 

Απόψεις ειδικών του #SafeSPORTevent 
– Ελλάδα 

Όνομα: Δόκτωρ Παναγιώτα Μπαλάσκα

Position: Head of Sports Facilities Department, 
Sports & Culture Directorate, Municipality of Kordelio 
– Evosmos

Εμπειρία στον τομέα της προστασίας και 
ασφάλειας και σύντομες πληροφορίες: 

Management of sports facilities and organization of sports 
events (European Men’s Volleyball Championship, National 
Rhythmic Gymnastics Championship etc.).

Σύμφωνα με την κα. Παναγιώτα, το είδος της εκδήλωσης 
και ο αριθμός των θεατών έχουν άμεσο αντίκτυπο στην 
αξιολόγηση των κινδύνων μιας αθλητικής εκδήλωσης. 
Όταν υπάρχει μικρό ενδιαφέρον και λίγοι θεατές σε ένα 
τουρνουά τένις, για παράδειγμα, η εκτίμηση κινδύνου 
είναι χαμηλή, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του 
τουρνουά. Στον τελικό ή προκριματικό αγώνα ανδρών 
στο χάντμπολ, από την άλλη πλευρά, όπου αναμένεται 
σημαντικός αριθμός θεατών και φιλάθλων, ο κίνδυνος 
παρακολουθείται προσεκτικά πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά το παιχνίδι. Μικρές παραβατικές ενέργειες έως 
ακραίες επιθετικές συμπεριφορές αποτελούν εν δυνάμει 
απειλές για την ασφάλεια του αθλητικού γεγονότος. 
Ως αποτέλεσμα, έχουμε: βίαιες επιθέσεις και ταραχές, 
αντικοινωνική συμπεριφορά, ανάρτηση  υβριστικών πανό 
διαμαρτυρίας, αναγραφή συνθημάτων - διαμαρτυριών 
σε μπλουζάκια των θεατών, μη ορατά στην είσοδο, με 
στόχο την επικοινωνία στους χώρους των θεατών για να 
αποζητήσουν την προβολή - διακοπές ρεύματος, ζημιές 
στις υποδομές της εγκατάστασης, παράνομη είσοδος, 
ιατρικά ατυχήματα, πυρκαγιές στις μόνιμες και προσω-
ρινές υποδομές της αθλητικής εγκατάστασης και άλλους 
κινδύνους όπως το οργανωμένο και το κοινό έγκλημα. Η 
κα. Παναγιώτα πιστεύει ότι οι πιθανοί κίνδυνοι διερευ-
νώνται διεξοδικά προκειμένου να προετοιμάζονται και να 
ενημερώνονται επαρκώς οι εργαζόμενοι. Καθορίζονται 
τεχνικές αντιμετώπισης προκειμένου να προβλεφθούν 
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μελλοντικοί κίνδυνοι ή να αντιμετωπιστούν έγκαιρα χωρίς 
να επιδεινωθούν. 

Όσον αφορά τον συντονισμό μεταξύ των διοργανωτών 
αθλητικών εκδηλώσεων και των ιδιοκτητών των 
αθλητικών εγκαταστάσεων και των κρατικών φορέων, η 
κα. Παναγιώτα δηλώνει ότι υπάρχει επιχειρησιακός σχε-
διασμός, ειδικά σε αθλητικές εκδηλώσεις υψηλού κινδύ-
νου, και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι, ιδιωτικοί και 
αθλητικοί σύλλογοι συμμετέχουν, συνεργάζονται και είναι 
υπεύθυνοι για τα στοιχεία που τους δίνονται από πλευράς 
ασφάλειας. Υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης για τις 
πρώτες βοήθειες και την πυρόσβεση με φορητούς πυρο-
σβεστήρες, καθώς και άλλες δεξιότητες όπως η διαχείριση 
του πλήθους, οι οποίες συνήθως εκπαιδεύονται και ενη-
μερώνονται από τον υπεύθυνο της αθλητικής εγκατάστα-
σης (εφόσον έχει τις γνώσεις).

Σύμφωνα με την κα. Παναγιώτα, υπάρχει εθνική στρατηγι-
κή και είναι σχετική η νομοθεσία που ορίζει με σαφήνεια 
τους αρμόδιους φορείς για την ασφάλεια στις αθλητικές 
εκδηλώσεις και τη διαχείριση της ασφάλειας των 
αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ανεξάρτητα από το αν υπάρχει μεθοδολογία για την 
εκτίμηση των κινδύνων των αθλητικών εκδηλώσεων, η κα. 
Παναγιώτα υποστηρίζει ότι ο εντοπισμός των κινδύνων 
είναι μια συνεχής δραστηριότητα που αποσκοπεί στον 
προσδιορισμό της συχνότητας με την οποία συμβαίνουν 
και στην εκτίμηση της πιθανότητας ζημιών. Η επιλογή 
γίνεται για ένα αθλητικό γεγονός με βάση αυτούς τους βα-
σικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Αποφυγή. Εάν η διοίκηση της εγκατάστασης πιστεύει 
ότι θα δημιουργηθούν συνθήκες που απειλούν τους 
συμμετέχοντες ή προκαλούν σημαντική βλάβη, 
μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να αρνηθεί τη 
φιλοξενία της εκδήλωσης (οικονομική ή άλλη)

• Αλλαγή κατεύθυνσης. Η επόμενη εναλλακτική 
λύση που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση της 
εγκατάστασης είναι να αναθέσει την ευθύνη για την 
αποκατάσταση πιθανών ζημιών σε κάποιον που έχει 
τη θέληση και τη δυνατότητα να το κάνει, όπως μια 
ασφαλιστική εταιρεία. Μπορεί να γίνει προμήθεια 
ασφάλισης για να καλύψει οποιονδήποτε ζημιωθεί 
εντός της εγκατάστασης, καθώς και ζημιές στην 
ίδια την εγκατάσταση ή/και στον εξοπλισμό

• Η αποδοχή είναι το τρίτο βήμα. Η διοίκηση μπορεί 
να επιτρέψει τη διεξαγωγή μόνο εκείνων των 
προγραμμάτων και εκδηλώσεων που έχουν χαμηλό 

κίνδυνο να θέσουν σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες 
ή να προκαλέσουν ζημιές. Οι κίνδυνοι μπορούν να 
μειωθούν ακόμη περισσότερο εάν καθοριστούν συ-
γκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας για την αντιμετώ-
πιση δυνητικά επικίνδυνων περιστάσεων.

Τελικώς, σύμφωνα με την κα. Παναγιώτα, η νομοθεσία θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζεται και να αλλάζει ανάλογα με τις 
κοινωνικές απαιτήσεις και την εξέλιξη. Η ισχύουσα ορίζει 
όλες τις διαδικασίες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμά-
των, αλλά υπάρχει πάντα η δυνατότητα για μεγαλύτερη 
εξειδίκευση και κάλυψη περισσότερων πιθανών κινδύνων 
κατά την εκτέλεση αθλητικών εκδηλώσεων.

Απόψεις ειδικών του #SafeSPORTevent 
– Τουρκία

Όνομα: Özgür Aygün

Θέση: Departmental Manager in Sakarya Provincial 
Directorate of Youth and Sport 

Εμπειρία στον τομέα της προστασίας και 
ασφάλειας και σύντομες πληροφορίες: 

Επαγγελματίας διαιτητής ποδοσφαίρου για 17 χρόνια 
συνολικά. Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών 
Ποδοσφαίρου για 5 χρόνια. Πρόεδρος του επαρχιακού 
συμβουλίου διαιτητών του ποδοσφαιρικού κλάδου της 
Σακαριάς για 3 χρόνια. Καθηγητής φυσικής αγωγής για 6 
χρόνια, Διευθυντής Αθλητικής Περιφέρειας για 4 χρόνια 
και αναπληρωτής της Διεύθυνσης Αθλητικών Υπηρεσιών 
για 2 χρόνια.

Σύμφωνα με τον κ. Aygün, αν και τα βασικά μέτρα ασφα-
λείας πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα ποικίλλουν 
ανάλογα με τους κλάδους και τα αθλητικά γήπεδα, οι 
αστυνομικοί λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλεί-
ας. Οι δραστηριότητες των θεατών, καθώς και οι είσοδοι 
και έξοδοι στις αίθουσες και τα στάδια, αποτελούν τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο ασφαλείας. Η ασφάλεια αποτελεί 
πρωτίστως ευθύνη των ιδιοκτητών ή των φορέων εκμετάλ-
λευσης των εγκαταστάσεων.

Το κράτος έχει θεσπίσει νόμους που πρέπει να 
ακολουθούν όλοι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων προκειμένου να λάβουν το απαιτούμενο 
πιστοποιητικό προσόντων για την κατασκευή μιας 
εγκατάστασης. Δεν μπορούν να ανοίξουν μέχρι να 
πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, για παράδειγμα, δεν 
μπορούν να ανοίξουν χωρίς έξοδο κινδύνου ή έξοδο 
κινδύνου.

Οι οργανισμοί επιβολής του νόμου ή ιδιωτικής ασφάλειας 
χρησιμοποιούν προηγούμενη εμπειρία και γεγονότα στον 
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τομέα της αθλητικής ασφάλειας για να διεξάγουν την 
απαραίτητη εκπαίδευση στις τάξεις τους.

Όσον αφορά μια εθνική στρατηγική και μια μεθοδολογία 
που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια 
αθλητικών εκδηλώσεων, ο κ. Aygün ισχυρίζεται ότι κάθε 
επαρχία διαθέτει ένα συμβούλιο αθλητικής ασφάλειας, 
το οποίο έχει προετοιμάσει μέτρα για διάφορες 
διοργανώσεις. Υπάρχει μια μεθοδολογία για περιστατικά 
που συνδέονται με προηγούμενες εμπειρίες. Ο νόμος 
υπ’ αριθ. 6222 πρέπει να τηρείται, ιδίως όσον αφορά τις 
εκδηλώσεις για τους θεατές, την αθλητική βία και το ευ 
αγωνίζεσθαι.

Απόψεις ειδικών του #SafeSPORTevent 
– Τουρκία

Όνομα: Kemal ATAÇ

Θέση: District Directorate of Youth and Sport 

Εμπειρία στον τομέα της προστασίας και 
ασφάλειας και σύντομες πληροφορίες: 

Υπήρξε Περιφερειακός Διευθυντής Νεολαίας και 
Αθλητισμού της περιοχής Karasu για αρκετά χρόνια 
και ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση όλων των 
αθλητικών εκδηλώσεων στην πόλη.

Σύμφωνα με τον κ. Atac, όταν πρόκειται για την 
αξιολόγηση των κινδύνων και την προετοιμασία, 
το Περιφερειακό Συμβούλιο Αθλητικής Ασφάλειας 
συνεδριάζει πριν από τον αγώνα. Ο Περιφερειάρχης, 
ο Δήμαρχος, ο Διοικητής της Περιφερειακής Χωροφυ-
λακής, ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, ο 
Περιφερειακός Διευθυντής Υγείας, ο Περιφερειακός 
Διευθυντής Νεολαίας και Αθλητισμού και εκπρόσω-
ποι των συλλόγων είναι υπεύθυνοι για τη συνεδρί-
αση. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ο κίνδυνος 
μπορεί να περιλαμβάνει την είσοδο θεατών στον 
αγωνιστικό χώρο, την επίθεση στους παίκτες της 
αντίπαλης ομάδας, την επίθεση στους διαιτητές και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, τη χρήση σκληρής βίας 
κατά του διαιτητή από τους παίκτες του αγωνιστικού 
χώρου μεταξύ τους.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης επιδιώκουν να είναι 
καλά προετοιμασμένοι, αναθέτοντας προσωπικό 
ασφαλείας σε ευάλωτες περιοχές, θεωρώντας ότι οι 
θεατές θα σπεύσουν στον αγωνιστικό χώρο και ότι τα 
ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν, και ότι υπάρ-
χει σιγουριά ότι το προσωπικό ασφαλείας μπορεί να 
επέμβει γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Όσον αφορά τον συντονισμό μεταξύ των διοργα-
νωτών αθλητικών εκδηλώσεων και των ιδιοκτητών 

των αθλητικών εγκαταστάσεων και των κρατικών 
φορέων, ο Kemal ανέφερε ότι δεν υπάρχει σύγχυση 
αρμοδιοτήτων. Κατά τη λήψη μέτρων ασφαλείας, 
η αστυνομία και η περιφερειακή διεύθυνση 
αθλητισμού εργάζονται συντονισμένα. Το αστυνομικό 
προσωπικό είναι αυτό που λαμβάνει την απαραίτητη 
εκπαίδευση. Ο νόμος για την πρόληψη της βίας 
και των ταραχών στον αθλητισμό είναι η εθνική 
στρατηγική για τη εξασφάλιση της ασφάλειας 
και της προστασίας κατά τη διάρκεια αθλητικών 
εκδηλώσεων.

2.4. Ανάλυση μελέτης περίπτωσης
Είναι σημαντικό να αναλύονται πληροφορίες σχετικά 
με σημαντικές περιπτώσεις σε κάθε χώρα, σχετικά με 
περιστατικά ασφαλείας κατά τη διάρκεια αθλητικών 
εκδηλώσεων ή ειδικά μέτρα που λαμβάνονται για την 
εγγύηση της ασφάλειας.

2.4.1 Ανάλυση μελέτης περίπτωσης – Βοσνία 
Ερζεγοβίνη (BiH)

Μελέτη περίπτωσης στον τομέα της ασφάλειας 
και προστασίας στην άθληση

Γεγονός κατά τη διάρκεια του οποίου έχει καταγραφεί 
συμβάν ασφαλείας: Προπόνηση της ομάδας «FK Sara-
jevo» πριν από τον τελικό γύρο της Premiere League της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Περίοδος διεξαγωγής της εκδήλωσης: Premiere League 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Μάιος 2021

Υπεύθυνη οργάνωση για την υλοποίηση της εκδήλωσης: 
Ποδοσφαιρικός σύλλογος “FK Sarajevo”

Έκταση της εκδήλωσης: Εθνικό 

Απειλή ασφαλείας: Η βία ξεκίνησε από ομάδα οπαδών 
της «FK Sarajevo» κατά τη διάρκεια της προπόνησης της 
ομάδας «FK Sarajevo» που προετοιμαζόταν για την τελική 
φάση της Premiere League.

Η ομάδα των οπαδών, γνωστή και ως «Horde zla» ήταν 
εξοργισμένη από την προηγούμενη απόδοση της ομάδας 
και το γεγονός ότι η ομάδα έχασε το πιθανό πλεονέκτημα 
των 13 βαθμών για τον επερχόμενο αγώνα με την «FK 
Borac».
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Εξέφρασαν την οργή και την απογοήτευσή τους 
εισβάλλοντας στον αγωνιστικό χώρο την ώρα που 
διεξαγόταν η προπόνηση, επιτιθέμενοι στους παίκτες.

Κυρίως επιτέθηκαν στους παίκτες των οποίων την 
απόδοση βρήκαν χειρότερη και την αιτία για την απώλεια 
κάποιων προηγούμενων αγώνων.

Ένας από τους στόχους ήταν ο Dušan Hodžić ο οποίος 
δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση, και υπέστη 
σωματικές βλάβες.

Με την αντίδραση άλλων παρευρισκόμενων και 
της αστυνομίας, οι επιθέσεις εναντίον των παικτών 
σταμάτησαν.

Αφού λύθηκε η κατάσταση, ήρθαν αντιδράσεις από τη 
διοίκηση του συλλόγου που καταδίκασε τη ενέργεια. 
Τελικώς, η αντίδραση του Dušan Hodžić, ο οποίος 
κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω των τραυματισμών, ήταν 
να αποχωρήσει από τον Σύλλογο την επόμενη εβδομάδα.

Ένα άλλο αποτέλεσμα ήταν ότι η υπόλοιπη ομάδα ήταν 
έτοιμη να εγκαταλείψει τον τελικό αγώνα, ωστόσο, στο 
τέλος αυτό δεν συνέβη και έπαιξε κανονικά

Γεγονός κατά τη διάρκεια του οποίου έχει καταγραφεί 
συμβάν ασφαλείας: Κατά τη διάρκεια προπόνησης της 
”FK Sarajevo”.

Θα ήταν εφικτό να προληφθεί: Θα μπορούσε να είχε 
αποφευχθεί εάν ο σύλλογος είχε ένα καλύτερο σύστημα 
ασφαλείας για το γήπεδο και τα κτίρια που είναι 
ιδιοκτησία του συλλόγου και όπου γίνεται η προπόνηση.

Έχουν εφαρμοστεί οποιαδήποτε μέτρα μετά το συμβάν 
για την πρόληψη περαιτέρω απειλών για την ασφάλεια 
(εθνική νομοθεσία, υιοθέτηση πρακτικών είτε από 
κρατικές είτε από αθλητικές οργανώσεις, κ.λπ...); 
Δυστυχώς όχι. Κανένας από τους δράστες δεν διώχθηκε 
ποινικά, παρόλο που η αστυνομία διεξήγαγε έρευνες.

2.4.2 Ανάλυση μελέτης περίπτωσης - Βουλγαρία 
(BUL)

Μελέτη περίπτωσης στην προστασία και ασφάλεια 
στην άθληση

Γεγονός κατά τη διάρκεια του οποίου καταγράφηκε 
συμβάν ασφαλείας: Εθνικό Στάδιο Vasil Levski, Σόφια • 
Λέφσκι - ΤΣΣΚΑ 1:1 • Αγώνας για το πρωτάθλημα PFL

Περίοδος διεξαγωγής της εκδήλωσης: 11 Σεπτεμβρίου, 
2015

Υπεύθυνη οργάνωση για την υλοποίηση της εκδήλωσης: 
Βουλγαρική Ποδοσφαιρική Ένωση

Μέγεθος γεγονότος: Εθνικό

Απειλή ασφαλείας:  Έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν 
και διακομίστηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο Εθνικό 
Νοσοκομείο «Pirogov» (Σόφια) και σε μια Στρατιωτική 
Ιατρική Ακαδημία (Σόφια), ενώ 77 οπαδοί συνελήφθησαν 
με βάση τους νόμους της τάξης μετά τον αγώνα μεταξύ 
Levski και CSKA.

Αυτό συνέβη μετά από καυγά μεταξύ οπαδών της Λέφσκι 
(Σόφια) και των ένστολων αστυνομικών που φρουρούσαν 
τον αγώνα. Οι αστυνομικοί υπέστησαν τραυματισμούς 
και μώλωπες από ξύλα, πέτρες και πέτρες, καθώς και 
κομμάτια καθισμάτων - 6 από τους αστυνομικούς 
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Pirogov. Τα επεισόδια ξεκί-
νησαν μετά το πρώτο ημίχρονο, όταν οι οπαδοί της Λέφσκι 
άρχισαν να παλεύουν στις κερκίδες και επιτέθηκαν στους 
αστυνομικούς.

Μετά το τέλος του αγώνα, η αστυνομία πήρε τους πιο 
θερμούς ποδοσφαιρόφιλους και προσήγαγε 75 από 
αυτούς. Από τους συλληφθέντες, οι 69 είναι οπαδοί της 
Λέφσκι και οι οκτώ - είναι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της αστυνομίας.

Πότε έγινε η απειλή ασφαλείας: Οι οπαδοί του 
ποδοσφαίρου είναι διαφορετικοί από όλους τους άλλους 
οπαδούς των σπορ. Οι ποδοσφαιρικές διοργανώσεις 
διαφέρουν επίσης, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται 
στον κόσμο. Οι άλλοι αθλητικοί αγώνες διεξάγονται 
κυρίως σε αθλητικές αίθουσες, γεγονός που καθιστά την 
πρόσβαση και το καθεστώς ασφαλείας αυστηρότερο. Ο 
ποδοσφαιρικός χουλιγκανισμός εξαρτάται άμεσα από 
τον σεβασμό του κοινού στην ασφάλεια και τη δημόσια 
τάξη γενικότερα. Η απειλή για την ασφάλεια υπάρχει σε 
κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Λέφσκι και της 
ΤΣΣΚΑ, ειδικά αν υποτιμάται από τις αρχές ασφαλείας 
στη Βουλγαρία. Η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών 
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του ποδοσφαίρου θέλει απλώς να απολαύσει το παιχνίδι. 
Δυστυχώς, ορισμένοι από τους πιο “μερίδα” από αυτούς 
βλέπουν τους αγώνες ως ευκαιρία για εγκληματικότητα, 
ταραχές και χουλιγκανισμό - βίαιοι εγκληματίες που 
κρύβονται πίσω από τα χρώματα της ποδοσφαιρικής τους 
ομάδας. Παρόλο που εγκληματίες όπως αυτοί αποτελούν 
μια μικρή μειοψηφία, εξακολουθούν να ευθύνονται 
για περιστατικά που επηρεάζουν τους ποδοσφαιρικούς 
αγώνες. Οι κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές και η αστυνομία 
πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πρόληψης.

Ήταν δυνατό να αποφευχθεί, αν ναι πως;  Οι 
βανδαλισμοί και ο χουλιγκανισμός στο ποδόσφαιρο 
μπορούν να μειωθούν σημαντικά εάν χρησιμοποιηθούν 
σύγχρονες τεχνολογίες και ένα σύστημα πρόληψης και 
ανάλυσης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των 
αθλητικών αγώνων.

Ορισμένοι τρόποι για τον περιορισμό των προβλημάτων 
που δημιουργούνται από ορισμένους οπαδούς του 
ποδοσφαίρου είναι οι εξής:

- Τα άτομα που φορούν μάσκες κεφαλής δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες,

- Η τεχνική υποστήριξη, η βιντεοεπιτήρηση και το καθε-
στώς πρόσβασης πρέπει να δεσμεύονται, να παρέχονται 
και να βελτιώνονται,

- Σαρωτές και ανιχνευτές στα σημεία εισόδου στα γήπεδα,

- Τα άτομα που αγοράζουν εισιτήρια θα πρέπει να το 
κάνουν με το έγγραφο ταυτότητας - έτσι ώστε σε μια κατά-
σταση που θα συμβεί, να είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυ-
νος για αυτό (η θέση του ατόμου που κάθεται).

Έχουν εφαρμοστεί οποιαδήποτε μέτρα μετά το συμβάν 
για την πρόληψη περαιτέρω απειλών για την ασφάλεια 
(εθνική νομοθεσία, υιοθέτηση πρακτικών είτε από 
κρατικές είτε από αθλητικές οργανώσεις, κ.λπ...); Λόγω 
των συχνών κρουσμάτων ποδοσφαιρικού χουλιγκανισμού 
και βανδαλισμών, η βουλγαρική κυβέρνηση και οι τοπικές 
αρχές λαμβάνουν τα ακόλουθα νομικά μέτρα για τον 
περιορισμό τους:

- Διάταγμα για την κατασκευή, συντήρηση και προστασία 
του συστήματος πρασίνου του δήμου Σόφιας που εγκρίθη-
κε με την απόφαση αριθ. 950 σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
αριθ. 120 της 11.10.2007, 

- Διάταγμα για τη διαχείριση και τη διάθεση των δημοτι-
κών αθλητικών ακινήτων και εγκαταστάσεων στο έδαφος 
του δήμου Σόφιας που εκδόθηκε με την απόφαση αριθ. 
898 σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 119 της 28.09.2007 
του δημοτικού συμβουλίου της Σόφιας, 

- Τροποποιήσεις του νόμου για την προστασία της δημό-
σιας τάξης κατά τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων 
- κρατικό φύλλο της Κυβερνήσεος της 29ης Δεκεμβρίου 
2005, τεύχος 105.

Μελέτη περίπτωσης στην προστασία και ασφάλεια 
στην άθληση

Γεγονός κατά τη διάρκεια του οποίου έχει καταγραφεί 
συμβάν ασφαλείας: «Το αιματηρό φινάλε» • Εθνικό 
Στάδιο Vasil Levski, Σόφια • ΤΣΣΚΑ - Λέφσκι 2:1 • Κύπελλο 
Βουλγαρίας - 1985.

Περίοδος διεξαγωγής της εκδήλωσης: 19 Ιουνίου, 1985

Υπεύθυνος διοργάνωσης: Βουλγαρική Ποδοσφαιρική 
Ένωση

Μέγεθος του συμβάντος: Εθνικό 

Απειλή ασφαλείας: Ο πιο διάσημος, ο πιο μαύρος, ο πιο 
σκανδαλώδης αγώνας μεταξύ της Λέφσκι και της ΤΣΣΚΑ 
είναι ο τελικός μεταξύ των δύο ομάδων για το Κύπελλο 
Βουλγαρίας του 1985.

Η πολιτικοποίηση του βουλγαρικού ποδοσφαίρου και 
η ανοχή αυτού (Βουλγαρικό Κομμουνιστικό Κόμμα, 
Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Άμυνας, κρατική 
και τοπική αυτοδιοίκηση, αθλητικός τομέας κ.λπ.), δύο 
από τους πιο επιτυχημένους Βούλγαρους ποδοσφαιριστές 
αποτελεί προϋπόθεση για τον «αιματηρό τελικό» για 
το Κύπελλο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Και οι 
δύο ομάδες είναι αποδεκτές από τις αρχές και αυτό 
είναι προφανές σε όλους, οι παίκτες είναι αστέρια του 
βουλγαρικού ποδοσφαίρου και η πειθαρχία είναι χαμηλή. 
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Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό με τους παίκτες της Λέφσκι 
(υπηρεσιακή ομάδα του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Μυστικών Υπηρεσιών), οι οποίοι είναι έμπειροι αθλητές 
και γνωρίζουν ότι σχεδόν ό,τι κάνουν εντός και εκτός 
γηπέδου θα τους συγχωρεθεί. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό 
ισχύει και για τους παίκτες της ΤΣΣΚΑ, αλλά η γενιά τους 
αλλάζει και οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι και 
άπειροι (τα αστέρια του βουλγαρικού ποδοσφαίρου που 
παίζουν στην ΤΣΣΚΑ, όπως ο Hristo Stoichkov και ο Emil 
Kostadinov είναι 19 και 18 ετών αντίστοιχα).

Κανείς δεν περιμένει ότι η νεαρή και άπειρη ομάδα της 
ΤΣΣΚΑ θα αντισταθεί ή θα νικήσει την έμπειρη ομάδα της 
Λέφσκι, αλλά στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου η ΤΣΣΚΑ 
προηγείται με 2-0, μπροστά σε 30.000 θεατές στο εθνικό 
στάδιο «Vasil Levski». Ο διαιτητής δίνει ένα αμφιλεγόμενο 
πέναλτι υπέρ της Λέφσκι, το οποίο επιδεινώνει περαιτέ-
ρω την κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο ομά-
δες άρχισαν τις διαμάχες, οι οποίες μόλις και μετά βίας 
κατευνάστηκαν από τον διαιτητή και τους αξιωματούχους. 
Ο ποδοσφαιρικός αγώνας διακόπηκε για λίγα λεπτά 
μπροστά στα μάτια των διαιτητών (κάτι ανέφικτο και 
αδιανόητο μέχρι τότε). Μετά το τέλος του αγώνα, οι 
παίκτες των δύο ομάδων τσακώνονται και ο καβγάς 
συνεχίζεται τόσο στο γήπεδο όσο και στη φυσούνα προς 
τα αποδυτήρια των δύο ομάδων.

Πότε συνέβη η απειλή ασφαλείας: Λόγω της ανοχής της 
τοπικής αυτοδιοίκησης προς τις δύο ομάδες, η πειθαρχία 
είναι τόσο χαμηλή, ο σεβασμός προς τον αντίπαλο, τους 
θεατές και την κρατική εξουσία είναι πολύ χαμηλός και 
οι ίδιοι οι παίκτες επιτρέπουν συμπεριφορές που είναι 
απαράδεκτες στο ποδόσφαιρο.

Οι περισσότεροι παίκτες είναι αστέρια τόσο στις ομάδες 
τους (αντίστοιχα ΤΣΣΚΑ και Λέφσκι), αλλά και στην 
εθνική ομάδα της Βουλγαρίας, η οποία προκρίθηκε στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, γεγονός που χαλάει ακόμη 
περισσότερο την πειθαρχία και τη συμπεριφορά τους.

Θα ήταν δυνατόν να προληφθεί, αν ναι πως;  Ο 
αιματηρός τελικός θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, 
με υψηλότερα μέτρα ασφαλείας και περισσότερο 
σεβασμό προς τον διαιτητή και τους αξιωματούχους του 
ποδοσφαιρικού αγώνα. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
ετών, ήταν αδιανόητο για τους αξιωματικούς ασφαλείας/
αστυνομίας να εισέρχονται στο γήπεδο.

Έχουν εφαρμοστεί οποιαδήποτε μέτρα μετά το συμβάν 
για την πρόληψη περαιτέρω απειλών για την ασφάλεια 
(εθνική νομοθεσία, υιοθέτηση πρακτικών είτε από 
κρατικές είτε από αθλητικές οργανώσεις, κ.λπ...); Ο 
τελικός του Κυπέλλου Βουλγαρίας το 1985 ξεκίνησε 
μια διαδικασία που ονομάστηκε «Μεταρρύθμιση του 
βουλγαρικού ποδοσφαίρου».

Ακολούθησε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του 
Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος, με την οποία 
διαλύθηκαν και οι δύο ομάδες. Από τους παίκτες της 
ΤΣΣΚΑ, αυστηρή τιμωρία έλαβαν ο Hristo Stoichkov, ο 
οποίος απομακρύνθηκε για πάντα από το άθλημα, και 
ο Kostadin Yanchev, ο οποίος τιμωρήθηκε για 3 μήνες. 
Από την ομάδα της Levski αποβλήθηκαν για πάντα οι 
Borislav Mihailov (σήμερα πρόεδρος της Βουλγαρικής 
Ποδοσφαιρικής Ένωσης), Plamen Nikolov, Emil Spasov 
και Emil Velev. Η διοίκηση και οι προπονητές και των δύο 
ομάδων τιμωρήθηκαν. Η απόφαση έχει μεγάλη υποστήρι-
ξη από οπαδούς άλλων ομάδων, καθώς και από πολλούς 
άλλους αθλητές. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν νέοι στη 
θέση των παλαιών: Το «Septemvriysko zname» της ΤΣΣΚΑ 
έγινε «Sredets» και το «Levski-Spartak» έγινε «Vitosha». 
Ένα χρόνο αργότερα, όλες οι ποινές ανακλήθηκαν και οι 
τιμωρημένοι παίκτες είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν 
την αθλητική τους καριέρα.

Το σκάνδαλο επηρέασε και την εθνική ομάδα, καθώς ο 
προπονητής Ιβάν Βούτσοφ δεν μπορούσε να υπολογίζει 
σε μερικούς βασικούς παίκτες για το Παγκόσμιο Κύπελλο 
του 1986 στο Μεξικό. Μισό χρόνο αργότερα, ωστόσο, 
το Βουλγαρικό Κομμουνιστικό Κόμμα μαλάκωσε, και οι 
ποινές άρχισαν να μειώνονται μία προς μία. Ο Μιχαΐλοφ 
και ο Σιράκοφ αποκαταστάθηκαν και στη συνέχεια και οι 
υπόλοιποι.

Άλλες βασικές αλλαγές:

- Οι ερασιτεχνικές ομάδες ποδοσφαίρου θα έπρεπε να 
αναδιαρθρωθούν σε επαγγελματικούς συλλόγους χωριστά 
από άλλους αθλητικούς συλλόγους,

- Τοποθετήθηκαν μεταγραφικά ποσά στους Βούλγαρους 
ποδοσφαιριστές και επιτρέπεται η μεταγραφή τους στο 
εξωτερικό,

- Η BFF καταργείται, και δημιουργείται η BFU.
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2.4.3 Ανάλυση μελέτης περίπτωσης - Ελλάδα 
(GRE)

Μελέτη περίπτωσης στην προστασία και ασφάλεια 
στην άθληση

Γεγονός κατά τη διάρκεια του οποίου έχει καταγραφεί 
συμβάν ασφαλείας: Ολυμπιακοί αγώνες του 2004

Περίοδος διεξαγωγής: 13-29 Αυγούστου 2004

Υπέυθυνος διοργάνωσης: Οργανωτική επιτροπή 
Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνας (ATHOC)

Μέγεθος γεγονότος: Διεθνές 

Απειλή ασφαλείας: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
αναφερθεί ότι η Ελλάδα ήταν η δεύτερη μικρότερη 
χώρα που φιλοξένησε ποτέ Ολυμπιακούς Αγώνες μετά 
τη Φινλανδία το 1952, και πριν από την ανάθεση της 
διοργάνωσης στη χώρα αυτή, υπήρχαν πολλά ερωτήματα 
σχετικά με την ικανότητά της να παρέχει επαρκή 
ασφάλεια για τις ομάδες, τους τοπικούς θεατές και τους 
τουρίστες.  Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας ήταν η 
πρώτη ολυμπιακή διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε 
μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 
2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, φερόμενοι ως 
μαχητές της Αλ Κάιντα συνδέθηκαν με τις βομβιστικές 
επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο του 
2003 και την έκρηξη του προαστιακού στη Μαδρίτη στις 
11 Μαρτίου 2004. Όλα αυτά τα γεγονότα προκάλεσαν τις 
προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να παραμείνει 
σε επαγρύπνηση όσον αφορά μια πιθανή τρομοκρατική 
επίθεση κατά τη διάρκεια των θερινών Ολυμπιακών 
Αγώνων στην Αθήνα.

Πότε έγινε η απειλή ασφαλείας: Σύμφωνα με 
ορισμένους αναλυτές, η τρομοκρατική οργάνωση Αλ 
Κάιντα ενδιαφερόταν να επιτεθεί σε συγκεκριμένους 
αγώνες για να μεταδώσει το μήνυμά της σε παγκόσμια 
κλίμακα, επιτυγχάνοντας μια επίθεση κατά της δυτικής 
δημοκρατίας, και επιτιθέμενη ταυτόχρονα σε δυτικά 
άτομα και συμφέροντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η 
Μεγάλη Βρετανία και η Ισπανία ήταν μεταξύ των χωρών 
των οποίων οι πολίτες θεωρούνταν ότι διέτρεχαν υψηλό 
κίνδυνο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, 
όπως και το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία. Επιπλέον, 
τους προηγούμενους μήνες αναφέρθηκαν επιθέσεις 

τρομοκρατών της Αλ Κάιντα εναντίον τουριστών στην 
Ινδονησία, το Μαρόκο, την Τυνησία και τη Σαουδική 
Αραβία, ενώ ορισμένοι μαχητές της Αλ Κάιντα 
επιχείρησαν να χτυπήσουν Ισραηλινούς τουρίστες 
στην Κένυα. Εκτός από τις υπάρχουσες απειλές προς 
άλλα έθνη, υπήρχαν πολλές ανησυχίες σχετικά με την 
ευπάθεια της Ελλάδας σε ξένες τρομοκρατικές ομάδες, οι 
οποίες πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από τα πολυάριθμα 
σημεία παράνομης εισόδου της χώρας, καθώς και από τις 
προφανώς αναποτελεσματικές διαδικασίες στα σύνορα 
και τα διαβατήρια. Για παράδειγμα, στο Αιγαίο, το Ιόνιο 
και τη Μεσόγειο Θάλασσα, η Ελλάδα έχει κυριότητα σε 
εκατοντάδες νησιά και βρίσκεται κοντά σε εστίες της 
Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Για τους παραπάνω 
λόγους, οι ελληνικές αρχές κατέβαλαν προσπάθειες 
να επιστρατεύσουν τη βοήθεια των γειτόνων τους 
στα βόρεια σύνορά τους, ιδίως της Αλβανίας, για να 
συνδράμουν στην ασφάλεια των συνόρων κατά τη 
διάρκεια των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Επιπλέον, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επέτρεψε στην Ελλάδα να 
επιβάλει αυστηρότερους μεταναστευτικούς ελέγχους 
όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της 
ΕΕ, παρά την ύπαρξη της Συμφωνίας του Σένγκεν.

Θα ήταν εφικτό να προληφθεί, αν ναι πως;  Κατά τη 
διάρκεια των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 
στην Αθήνα δεν αναφέρθηκαν σοβαρά ή ήσσονος 
σημασίας περιστατικά.

Έχουν εφαρμοστεί οποιαδήποτε μέτρα μετά το συμβάν 
για την πρόληψη περαιτέρω απειλών για την ασφάλεια 
(εθνική νομοθεσία, υιοθέτηση πρακτικών είτε από 
κρατικές είτε από αθλητικές οργανώσεις, κ.λπ...);

Παρόλο που δεν σημειώθηκε κανένα περιστατικό σχετικά 
με την ασφάλεια των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004 στην Αθήνα, ελήφθησαν πολλά μέτρα για την 
αποτροπή οποιασδήποτε απειλής για την ασφάλεια. 
Για παράδειγμα, η ελληνική κυβέρνηση κατανόησε 
την ευθύνη για την ασφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων 
θεατών και έτσι ανέπτυξε περισσότερους από 40.000 
αστυνομικούς και 10.000 στρατιώτες, μικρός αριθμός 
των οποίων ήταν εκπαιδευμένος για την αντιμετώπιση 
διαφόρων απειλών, όπως πυρηνικές, χημικές και 
βιολογικές, με συνολικό κόστος 1,2 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων. Για τον αποτελεσματικό συντονισμό των 
προσπαθειών ασφαλείας, η Ελλάδα ανέπτυξε ένα 
Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής Ασφάλειας, το 
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οποίο αποτελούνταν από 10 διαφορετικά υπουργεία και 
στο οποίο προήδρευε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης. Με 
κόστος άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων, η ελληνική 
κυβέρνηση υπέγραψε σύμβαση με την Science Applica-
tions International Corporation (SAIC), η οποία είχε την 
έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να συνδράμει στην 
υποδομή ασφαλείας των αγώνων. Εκτός από τα παραπά-
νω, η ελληνική κυβέρνηση συγκρότησε το 2000 την Ολυ-
μπιακή Συμβουλευτική Ομάδα, η οποία αποτελούνταν 
από εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνω-
μένου Βασιλείου, της Γερμανίας, του Ισραήλ, της Αυστρα-
λίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας και η οποία είχε έδρα 
την Αθήνα και βοηθούσε στην εκπαίδευση του ελληνικού 
προσωπικού ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων, με έμ-
φαση στην απειλή της διεθνικής τρομοκρατίας. Επιπλέον, 
η ελληνική κυβέρνηση διεξήγαγε πολλές ασκήσεις ασφα-
λείας που αποσκοπούσαν στον εντοπισμό τομέων για 
υποχρεωτικές βελτιώσεις ή τροποποιήσεις των υφιστάμε-
νων σχεδίων ασφαλείας. Με τη βοήθεια ξένων δυνάμεων 
που περιλάμβαναν 400 πράκτορες ειδικών επιχειρήσεων 
των ΗΠΑ, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους Έλληνες 
ομολόγους τους στην ανάπτυξη πολλών σεναρίων 
τρομοκρατίας, που κυμαίνονταν από βομβιστικές 
επιθέσεις αυτοκτονίας, χημικές και βιολογικές επιθέσεις, 
έως αεροπειρατείες αεροσκαφών. Η ελληνική κυβέρνηση 
δέχθηκε βοήθεια από χώρες που δεν ήταν μέλη της 
Συμβουλευτικής Ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της 
Ρωσίας. Η τελευταία παρείχε κινητά εργαστήρια για να 
βοηθήσει σε περίπτωση πυρηνικής, βιολογικής ή χημικής 
επίθεσης, καθώς και ανέπτυξε ειδικές δυνάμεις για να 
αντιμετωπίσει μια πιθανή απειλή από την Τσετσενία κατά 
των αθλητών της. Ομοίως, το Γραφείο Διπλωματικής 
Ασφάλειας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ανέπτυξε 
μια δύναμη ασφαλείας 100-110 πρακτόρων, αναλυτών 
και διοικητικών υπαλλήλων στην Ολυμπιακή ομάδα των 
ΗΠΑ, όπως έκαναν και άλλα έθνη όπως η Ισπανία και η 
Μεγάλη Βρετανία που ανέπτυξαν τους πράκτορές τους 
στις Ολυμπιακές ομάδες τους.

2.4.4 Ανάλυση μελέτης περίπτωσης - Τουρκία 
(TUR)

Μελέτη περίπτωσης στην προστασία και ασφάλεια 
στην άθληση

Γεγονός κατά τη διάρκεια του οποίου έχει καταγραφεί 
συμβάν ασφαλείας: 15 Ιουλίου Εορτασμός των Μαρτύ-
ρων, 4ος Εθνικός Ποδηλατικός Διαγωνισμός

Περίοδος διεξαγωγής της εκδήλωσης: Για μία μέρα

Υπεύθυνη οργάνωση για την υλοποίηση της 
εκδήλωσης: Τουρκική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και 
Δήμου Kahramankazan

Μέγεθος εκδήλωσης: Εθνικό 

Απειλή ασφαλείας: Οι κατηγορίες ενηλίκων, νέων και 
αστέρων ξεκίνησαν τον αγώνα ταυτόχρονα. (Περίπου 280 
αθλητές). Ως αποτέλεσμα αυτού του πλήθους, ξέσπασε 
χάος. Επιπλέον, ορισμένοι ποδηλάτες εγκατέλειψαν την 
πίστα ως αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης της τροχαίας. 
Όταν ο δρόμος άνοιξε στην κυκλοφορία ταυτόχρονα με 
τον αγώνα, οι αθλητές συναγωνίστηκαν με τα φορτηγά (!)
και ο αγώνας τελικά ακυρώθηκε.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο εθνικός ποδηλάτης Kübra 
Bektas είχε ατύχημα. Ωστόσο, το ασθενοφόρο έφτασε 
με καθυστέρηση 1,5 ώρας στο σημείο. Και επίσης στα 
ατυχήματα, οι διαιτητές αντί να επέμβουν, φώναζαν στα 
θύματα του ατυχήματος.

Ο Erol Küçükbakırcı, πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας 
Ποδηλασίας, δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα σχετικά με 
τον αγώνα ποδηλασίας δρόμου για τον εορτασμό των 
Μαρτύρων της 15ης Ιουλίου, στον οποίο κινδύνευσε η 
ζωή των αθλητών λόγω οργανωτικής αταξίας. Ο Küçük-
bakırcı δήλωσε: «Απολύσαμε όλους τους διαιτητές και το 
λοιπό προσωπικό που είχε οριστεί για τους αγώνες στο 
Kahramankazan”.

Πότε έγινε η απειλή ασφαλείας:  Λόγω των οργανωτικών 
ταραχών, ήταν ένας αγώνας γεμάτος απειλές για την 
ασφάλεια από την αρχή μέχρι το τέλος.

Θα ήταν εφικτό να αποφευχθεί, αν ναι πως; Ένα 
από τα βασικά λάθη ήταν η ταυτόχρονη εκκίνηση των 
αγωνιζομένων σε όλες τις κατηγορίες.

Το άνοιγμα του δρόμου στην κυκλοφορία ταυτόχρονα με 
τον αγώνα δεν ήταν σε καμία περίπτωση αποδεκτό.

Θα μπορούσε να είχε προσφερθεί μια πολύ ασφαλέστερη 
αγωνιστική εμπειρία με τη λήψη αυστηρών μέτρων 
ασφαλείας με ειδικούς στον τομέα.
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Έχουν εφαρμοστεί οποιαδήποτε μέτρα μετά το 
συμβάν για την πρόληψη περαιτέρω απειλών για την 
ασφάλεια (εθνική νομοθεσία, υιοθέτηση πρακτικών 
είτε από κρατικές είτε από αθλητικές οργανώσεις, 
κ.λπ...); Οι διαιτητές που ήταν υπεύθυνοι για τη 
διοργάνωση απολύθηκαν. Οποιαδήποτε μέτρα για την 
αποτροπή περαιτέρω απειλών για την ασφάλεια δεν 
έχουν ανακοινωθεί.

Μελέτη περίπτωσης στην προστασία και ασφάλεια 
στην άθληση

Γεγονός στο οποίο έγινε το περιστατικό:  Besiktas Bur-
saspor Football Match (Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2010). 
Μπούρσασπορ και Μπεσίκτας αναμετρήθηκαν στη 
Vodafone Arena στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της 
Spor Toto Super League. Κάποιοι οπαδοί κινδύνεψαν να 
πεθάνουν εξαιτίας της συμπλοκής. 

Περίοδος γεγονότος:  2010 

Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή:  Τουρκική Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου, Bursaspor, Beşiktaş JK Sports Clubs 

Μέγεθος περιστατικού: Εθνικό 

Απειλή ασφαλείας: Οι οπαδοί της Beşiktaş επιτέθηκαν 
σε οπαδούς της Bursaspor πριν από τον αγώνα. Υπήρξε 
σχεδόν μία μάχη μεταξύ των οπαδών της Beşiktaş και 
των οπαδών της Bursaspor, οι οποίοι προσπαθούσαν να 
αντεπιτεθούν.

Το επεισόδιο ξεκίνησε αφού οι οπαδοί της Μπούρσασπορ 
οδηγήθηκαν στον εξωτερικό χώρο της παλιάς ανοικτής 
κερκίδας, όταν κάποιοι από τους οπαδούς της Beşik-
taş που προέρχονταν από την κατεύθυνση της Beşiktaş 
έσπασαν τα οδοφράγματα και κινήθηκαν προς το τμήμα 
όπου βρίσκονταν οι οπαδοί της Μπούρσασπορ.

Υπήρξε επίσης μια επίθεση με μαχαίρι στα γεγονότα 
που προέκυψαν από την αντιπαράθεση περίπου 1200 
οπαδών της Bursaspor και χιλιάδων οπαδών της Beşiktaş, 
οι οποίοι ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη με περίπου 20 
λεωφορεία. Υπήρξαν επίσης οπαδοί που συνεπλάκησαν 
με την αστυνομία. Η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι 
πιπεριού στη βίαιη συμπλοκή κατά την οποία πέτρες 
και ξύλα πετούσαν στον αέρα. Όσοι έχασαν αίμα λόγω 
τραυματισμών από μαχαίρι έλαβαν ιατρική φροντίδα 

μπροστά από το γήπεδο. Οι οπαδοί της Μπούρσασπορ 
κρατήθηκαν για λίγη ώρα στις κερκίδες μετά τον αγώνα 
για λόγους ασφαλείας. Παρατηρήθηκε ότι ορισμένοι από 
τους οπαδούς της Μπούρσασπορ, οι οποίοι κρατήθηκαν 
στις παλιές ανοικτές κερκίδες για 1 ώρα και 10 λεπτά μετά 
τη λήξη του αγώνα, έκαψαν τις κερκίδες. Οι οπαδοί που 
αφαίρεσαν πολλά καθίσματα από το τμήμα που τους είχε 
ανατεθεί, έβαλαν φωτιά σε κάποια από αυτά. Η αστυνομία 
της Κωνσταντινούπολης εφάρμοσε αυστηρά μέτρα 
τόσο μετά τον αγώνα όσο και πριν από αυτόν. Κατά τη 
διάρκεια της εκκένωσης των οπαδών της Μπούρσασπορ, 
ο δρόμος μπροστά από το παλάτι Dolmabahçe έκλεισε 
για την κυκλοφορία. Οι 1.600 οπαδοί της Μπούρσασπορ 
συνοδεύτηκαν κάτω από έκτακτα μέτρα ασφαλείας χωρίς 
να σημειωθούν επεισόδια.

Πότε έγινε η απειλή ασφαλείας: Στην αρχή του 
παιχνιδιού όταν μπήκαν στο στάδιο οι οπαδοί της 
Bursaspor

Θα μπορούσε να αποφευχθεί, αν ναι πως; Στο πλαίσιο 
αυτό, είναι απαραίτητο να αναδειχθούν οι επιπτώσεις 
της βίας στο ποδόσφαιρο, ιδίως μέσω εκστρατειών που 
απευθύνονται στους φιλάθλους, και να καταδειχθεί με 
παραδείγματα ότι οι πραγματικοί χαμένοι είναι οι ίδιοι οι 
σύλλογοί τους. 

Οι κανόνες πρέπει να υπογραμμιστούν με σαφήνεια. Θα 
πρέπει να αναπτυχθούν τυποποιημένες κυρώσεις για το 
πρόσωπο ή τα πρόσωπα που προκαλούν επεισόδια στα 
γήπεδα. Θα πρέπει να εφαρμοστούν αποφάσεις που τους 
καλύπτουν όλους εξίσου. 

Θα πρέπει να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των οπαδών 
και των οπαδικών κοινοτήτων εντός των συλλόγων και 
να ανοίξουν οι δρόμοι για την ενεργότερη συμμετοχή 
αυτών των ομάδων στους συλλόγους. Σε αυτό το 
στάδιο, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα νομικά 
και γραφειοκρατικά μέτρα για την υλοποίηση σχεδίων 
και πρακτικών που αποσκοπούν στην εκπαίδευση των 
φιλάθλων, αποτελούμενα από συλλόγους-ομοσπονδία-
οπαδούς και κρατικούς αξιωματούχους, τα οποία θα 
εφαρμοστούν στην πράξη μακροπρόθεσμα. 

Έχουν εφαρμοστεί οποιαδήποτε μέτρα μετά το συμβάν 
για την πρόληψη περαιτέρω απειλών για την ασφάλεια 
(εθνική νομοθεσία, υιοθέτηση πρακτικών είτε από το 
κράτος είτε από αθλητικούς οργανισμούς, κ.λπ...);
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Τα επόμενα 3 ή 4 παιχνίδια διεξήχθησαν χωρίς οπαδούς.  

2.5. Εθνική νομοθεσία στον τομέα της 
αθλητικής ασφάλειας

Εθνική νομοθεσία στην ασφάλεια στον 
αθλητισμό – Βοσνία Ερζεγοβίνη (BiH)

Η στρατηγική για την ανάπτυξη του αθλητισμού στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι ένα έγγραφο που παρέχει 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και ένα σχέδιο 
δράσης για την ανάπτυξη του αθλητισμού στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη για την περίοδο 2010-2014, με στόχο την 
ευημερούσα ανάπτυξη του αθλητισμού, των αθλητικών 
δραστηριοτήτων και των αθλητικών υποδομών στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο για τον 
αθλητισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα έγγραφα που 
διέπουν τον τομέα του αθλητισμού. Η στρατηγική αυτή 
εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτικών Υποθέσεων της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις 13.07.2010.

Οι κύριοι στόχοι του εν λόγω εγγράφου είναι οι εξής:

- Εναρμόνιση των νόμων με τον νόμο για τον αθλητισμό 
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

- Καθιέρωση των υψηλότερων νομικών προτύπων στον 
αθλητισμό με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ,

- Αύξηση του επιπέδου νομικής ασφάλειας των αθλητών 
και των αθλητικών οργανισμών,

- Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.

Το κείμενο αυτής της στρατηγικής, όταν πρόκειται για την 
ασφάλεια, αναφέρεται κυρίως στην οικονομική ασφάλεια 
των επενδύσεων στον τομέα αυτό.

Από τις 17 έως τις 18 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε 
στο Σαράγεβο εργαστήριο με τίτλο «Ολοκληρωμένη και 
επαγγελματική ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης 
ασφάλειας στον τομέα των αθλητικών αγώνων».

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να καθοριστούν 
συγκεκριμένα μέτρα που θα συνέβαλαν στη μείωση και 
τον έλεγχο των ταραχών (βίας) στους αθλητικούς αγώνες 
(γήπεδα και αίθουσες), να ευαισθητοποιηθούν για την 
πρόληψη της βίας, να τονιστεί η ενοποιητική δυναμική 
του αθλητισμού και να ανταλλαγούν πληροφορίες μεταξύ 
των φορέων που ασχολούνται με τη βία στα αθλητικά 
γήπεδα.

Τα συμπεράσματα του εν λόγω εργαστηρίου ήταν τα εξής:

- Βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων φορέων, των εισαγγελικών αρχών 

και των δικαστηρίων, προκειμένου να καταπολεμηθεί όσο 
το δυνατόν πιο αποτελεσματικά ο τομέας της πρόληψης 
των ταραχών σε αθλητικούς αγώνες. Υπό αυτή την έννοια, 
είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι δραστηριότητες με 
τη διεξαγωγή περιφερειακών εργαστηρίων, σεμιναρίων, 
επισκέψεων μελέτης και την ανάπτυξη περιφερειακής 
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων οργάνων,

- Δεδομένου ότι όλες οι χώρες της περιοχής στοχεύουν 
στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως καλή πρακτική, 
προτείνουμε σε όλους τους συμμετέχοντες στο εργαστή-
ριο να ξεκινήσουν την υιοθέτηση διαδικασιών σύμφωνα 
με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, οι οποίες θα επιτρέ-
ψουν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή 
δεδομένων και τη συνεργασία για την επίλυση συγκεκρι-
μένων προβλημάτων,

- Συνιστάται η εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά με την 
πρόληψη της βίας στους αθλητικούς αγώνες σύμφωνα με 
τις υπάρχουσες δυνατότητες της εθνικής νομοθεσίας και 
των ευρωπαϊκών κανονισμών και πρακτικών,

- Να συνεχιστεί η συνεργασία με τα δικαστήρια και τις 
εισαγγελίες και να εργαστούν για την υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων τους όσον αφορά τη δίωξη των δραστών 
πλημμελημάτων και ποινικών αδικημάτων σε αθλητικούς 
αγώνες,

- Συνέχιση των δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση των 
νέων, μέσω διδακτικών δραστηριοτήτων και φόρουμ για 
την ασφάλεια των πολιτών.

Μέχρι σήμερα δεν είναι ακόμη σαφές πόσα και σε 
ποιο βαθμό αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν τα 
συμπεράσματα αυτού του εργαστηρίου.

Το άρθρο 6, στοιχείο η, του νόμου για τον αθλητισμό της 
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αναφέρεται στη διασφάλιση της 
υγειονομικής περίθαλψης των αθλητών και στην πρόληψη 
της χρήσης παράνομων διεγερτικών ουσιών.

Από την άποψη αυτή, ο νόμος για τον αθλητισμό της 
Δημοκρατίας της Σερβίας ρυθμίζει καλύτερα αυτόν 
τον τομέα. Το άρθρο 19, παράγραφος 1, ορίζει ότι «Ο 
αθλητικός οργανισμός υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση 
για την ασφάλιση του αθλητή του και του προσώπου που 
ασκεί επαγγελματικές δραστηριότητες στον αθλητισμό 
από τις συνέπειες ατυχήματος κατά την άσκηση 
αθλητικών δραστηριοτήτων».

Η παράγραφος 2, ορίζει ότι «Το ασφαλισμένο ποσό για 
το οποίο πρέπει να συναφθεί υποχρεωτική ασφάλιση 
για έναν αθλητή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 
3.000 ΜΑΜ (περίπου 1.500 €) σε περίπτωση θανάτου του 
αθλητή και 6.000 ΚΜ (περίπου 3.000 €) σε περίπτωση 
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μόνιμης απώλειας της γενικής ικανότητας εργασίας του 
αθλητή, δραστηριοτήτων.»

Η παράγραφος 3, ορίζει ότι «Σε περίπτωση που ο 
αθλητικός οργανισμός δεν έχει συνάψει τη σύμβαση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, οφείλει να αποζημιώσει τη ζημία που υπέστη ο 
ανασφάλιστος αθλητής και το ανασφάλιστο πρόσωπο που 
ασκεί επαγγελματικές δραστηριότητες στον αθλητισμό».

Τα άρθρα 31 και 33 του εν λόγω νόμου προβλέπουν 
επίσης το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης και 
ασφάλειας των ερασιτεχνών αθλητών. Ο διοργανωτής 
υποχρεούται να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή 
διεξαγωγή ενός αθλητικού αγώνα ή μιας αθλητικής 
εκδήλωσης, όπως ορίζει το άρθρο 138 του νόμου της 
RS για τον αθλητισμό. Ο νόμος αυτός προβλέπει επίσης 
ποινικές διατάξεις για την παραβίαση των διατάξεών του 
στο άρθρο 163, οι οποίες αφορούν την ασφάλεια των 
αθλητών και την ασφάλεια στους αθλητικούς χώρους.

Από ό,τι μπορούμε να βρούμε στην ισχύουσα νομοθεσία 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στο νόμο περί αθλητισμού 
του καντονιού της Κεντρικής Βοσνίας όλη η ευθύνη για 
τα μέτρα ασφαλείας ανήκει στον αθλητικό οργανισμό 
που κατέχει ή διαχειρίζεται αθλητικό έδαφος ή αίθουσα. 
Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 16 και στο άρθρο 47 του 
προαναφερθέντος νόμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, το άρθρο 50, προβλέπει 
ότι οι διοργανωτές αθλητικών αγώνων και αθλητικών 
εκδηλώσεων πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια 
όλων των συμμετεχόντων και των θεατών, σύμφωνα με 
τον νόμο περί δημόσιας ασφάλειας και την απαραίτητη 
ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο 
και άλλους κανονισμούς. Περαιτέρω, στο άρθρο 72, ο 
νόμος αυτός προβλέπει οικονομικές ποινικές διατάξεις 
για παραβάσεις των διατάξεων περί ασφάλειας. Οι 
προβλεπόμενες διατάξεις είναι από 1000 BAM έως 5000 
BAM (που αντιστοιχεί περίπου σε 500 € έως 2500 €).

Η πρόληψη, ως μορφή αντιμετώπισης της εξάπλωσης 
της επιρροής και των επιπτώσεων ενός επιβλαβούς 
κοινωνικού φαινομένου, αποτελεί πολύ σημαντικό 
στοιχείο για την καταπολέμηση της βίας στους αθλητικούς 
χώρους στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η συμμόρφωση με τις 
νομικές διατάξεις και η συνεπής εφαρμογή τους είναι 
ασφαλώς το πρώτο βήμα για την πρόληψη αυτών των 
επιβλαβών και παράνομων μορφών συμπεριφοράς. Αυτό 
αναφέρεται κυρίως στον νόμο για την πρόληψη της βίας 
και της κακής συμπεριφοράς στους αθλητικούς χώρους, ο 
οποίος ψηφίστηκε το 2007 στο Καντόνι του Σαράγεβο.

Τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, πριν και κατά τη 
διάρκεια αγώνων υψηλού κινδύνου, είναι κοινά μέτρα 

που λαμβάνουν τακτικά οι αρχές ασφαλείας και ενεργούν 
σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν γίνει προηγουμένως για 
τέτοιες καταστάσεις.

Ως ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο στην προσπάθεια 
πρόληψης και αποτροπής κάθε μορφής παραπτωμάτων 
σε αθλητικούς χώρους, έχει αποδειχθεί η πλήρης κάλυψη 
των κερκίδων και του χώρου μπροστά και γύρω από το 
γήπεδο με ένα ποιοτικό σύστημα βιντεοεπιτήρησης.

Σύμφωνα με τους νόμους της ΒΔΕ, οι ποινές που 
προβλέπονται για τη διατάραξη της τάξης σε αθλητικούς 
χώρους και αθλητικούς αγώνες είναι:

1. Τιμωρία για ποινικό αδίκημα διάρκειας από τρεις 
μήνες έως πέντε έτη φυλάκισης,

2. Πρόστιμο για φυσικά πρόσωπα, για πλημμέλημα που 
κυμαίνεται από 500 KM έως 1.500 KM,

3. Πρόστιμο για πλημμέλημα αθλητικού οργανισμού ή 
άλλου νομικού προσώπου, από 1.000 έως 10.000 KM,

4. Προστατευτικό μέτρο - απαγόρευση παρακολούθησης 
ορισμένων αθλητικών εκδηλώσεων για περίοδο από 
τρεις μήνες έως ένα έτος.

Ο νόμος για την πρόληψη της βίας και της ανάρμοστης 
συμπεριφοράς σε αθλητικές εκδηλώσεις εγκρίθηκε στην 
RS το 2003, και στη συνέχεια τροποποιήθηκε αρκετές 
φορές με σκοπό τη βελτίωσή του. Η βίαιη συμπεριφορά 
σε αθλητική εκδήλωση προβλεπόταν κάποτε ως ποινικό 
αδίκημα από τον εν λόγω νόμο, αλλά με τις τροποποιήσεις 
του νόμου, η διάταξη αυτή έπαψε να ισχύει. Ο νόμος 
αυτός προβλέπει πρόστιμο για πλημμέλημα για αθλητική 
ομοσπονδία, αθλητική ένωση ή αθλητικό οργανισμό, εάν 
ενεργεί αντίθετα προς τις διατάξεις του νόμου.

Το Επιχειρησιακό Εγχειρίδιο για την εταιρική σχέση 
αστυνομίας-κοινότητας εγκρίθηκε από την Ομάδα 
Εργασίας του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης για την εφαρμογή της στρατηγικής 
κοινοτικής αστυνόμευσης. Η στρατηγική έχει σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη των αστυνομικών υπηρεσιών 
στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και βασίζεται στις αρχές της 
εταιρικής σχέσης, της συνεργασίας, του εντοπισμού 
και της επίλυσης προβλημάτων, της λογοδοσίας, της 
πρόληψης, της διαφάνειας, της βελτίωσης και της 
καθοδήγησης των υπηρεσιών και των έργων, με απώτερο 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην τοπική 
κοινωνία. Το προαναφερθέν Εγχειρίδιο και η Στρατηγική, 
πραγματεύονται επίσης το θέμα της ασφάλειας στους 
αθλητικούς χώρους και τους αθλητικούς αγώνες, όπου 
τονίζεται η σημασία τόσο των αστυνομικών οργάνων όσο 
και του ρόλου της κοινότητας στην πρόληψη αυτών των 
κοινωνικοπαθολογικών φαινομένων.
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Εθνική νομοθεσία στην ασφάλεια στον 
αθλητισμό –  Βουλγαρία (BUL)

H βουλγαρική νομοθεσία περιγράφει λεπτομερώς 
την οργάνωση του αθλητισμού στη Βουλγαρία, 
τις δραστηριότητες των αθλητικών οργανισμών, 
τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση αθλητικών 
δραστηριοτήτων για υψηλό αθλητικό πνεύμα και σχολείο, 
κ.λπ. Τα θέματα ασφάλειας στον αθλητισμό ρυθμίζονται 
γενικά και η βασική αρχή που ορίζεται στους νόμους και 
τους κανονισμούς είναι ότι η ασφάλεια των αθλητικών 
εκδηλώσεων αποτελεί ευθύνη του διοργανωτή τους. 

Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, ο διοργανωτής 
οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και 
προστασίας κατά τη διάρκεια των αθλητικών εκδηλώσεων.

Οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες των εγκαταστάσεων στις 
οποίες λαμβάνουν χώρα οι αθλητικές εκδηλώσεις 
πρέπει να ορίσουν έναν υπεύθυνο ασφαλείας για τον 
αντίστοιχο χώρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα τα 
γεγονότα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Ο εν λόγω 
υπεύθυνος λαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
που σχετίζονται με την ασφάλεια πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά τις αθλητικές εκδηλώσεις. Σημαντικό μέρος 
των αρμοδιοτήτων του είναι η διενέργεια ανάλυσης 
κινδύνου, για την οποία θα συνεργαστεί με τις κρατικές 
και δημοτικές αρχές.

Οι νόμοι ρυθμίζουν επίσης τη δραστηριότητα των 
κρατικών φορέων κατά τη διάρκεια αθλητικών 
εκδηλώσεων, που σχετίζονται κυρίως με την προστασία 
της δημόσιας τάξης.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης και οι υπεύθυνοι 
ασφαλείας πρέπει να αλληλεπιδρούν με τις κρατικές 
αρχές. 

Σε σχέση με την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων, 
εφαρμόζονται κανονισμοί που σχετίζονται με τις τεχνικές 
απαιτήσεις για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και 
κανονισμοί για την πυρασφάλεια.

Υπάρχει ειδικός κανονισμός που αφορά την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με εξειδικευμένα 
κρατικά όργανα που έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες 
σε περίπτωση τρομοκρατικής απειλής ή δραστηριότητας.

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η 
κύρια ευθύνη για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και 
δραστηριότητες ανατίθεται από τον νομοθέτη στους 
ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων και στους 
διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων. Αυτοί οφείλουν 
να διενεργούν όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες 
προκειμένου να διασφαλίζουν την ασφάλεια των 

αθλητών, των θεατών και των εγκαταστάσεων. Απαιτείται 
συντονισμός μεταξύ των υπαλλήλων ασφαλείας και των 
κρατικών ή δημοτικών αρχών.

ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο. 4. (Τροποποίηση, SG 75/02) Το κράτος ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με:

- 8. (Τροποποίηση, SG 87/2012) αναλαμβάνει μέτρα για 
την τήρηση των κανόνων του υποχρεωτικού ιατρικού ελέγ-
χου για την καταπολέμηση της χρήσης ντόπινγκ, για την 
ασφάλεια των αθλητικών χώρων, καθώς και μέτρα κατά 
της βίας και της κακής συμπεριφοράς των θεατών πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τις αθλητικές εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται σε στάδια και αθλητικές αίθουσες,

Άρθρο. 47β (νέο- SG 50/2010) (1) Οι μηχανικές και τεχνι-
κές απαιτήσεις για την ασφάλεια των αθλητικών χώρων και 
εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων 
που διοργανώνονται σε στάδια και αθλητικές αίθουσες 
καθορίζονται με διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο,

(2) Οι δήμοι συγκροτούν δημοτικές επιτροπές για τον 
έλεγχο και τον έλεγχο της τήρησης των τεχνικών και τεχνι-
κών απαιτήσεων των αθλητικών χώρων σε σχέση με την 
ασφάλειά τους,

(3) (Τροποποίηση, Γ.Γ. 68/2013) Η δημοτική επιτροπή του 
εδαφίου (2) αποτελείται από υπαλλήλους της δημοτικής 
διοίκησης, που ορίζονται από το δήμαρχο, υπαλλήλους 
των περιφερειακών διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών ή των περιφερειακών τμημάτων και μονάδων που 
υπάγονται σε αυτές, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και έναν εκπρόσωπο της 
περιφερειακής διεύθυνσης εθνικού ελέγχου κατασκευών.

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Από 30.11.2004

Άρθρο. 2Α. (Νέο, SG 65/2018) (1) Αθλητικές εκδηλώσεις 
είναι όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις που πραγματοποι-
ούνται σε δημόσιο χώρο και έχουν αθλητικό-αγωνιστικό 
χαρακτήρα.

(2) Τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας κατά τη διάρκεια 
των αθλητικών εκδηλώσεων αποτελούν ευθύνη των διορ-
γανωτών τους.

(3) Οι αθλητικές εκδηλώσεις μπορεί να είναι:

1. να διοργανώνονται σε δημοτικό, περιφερειακό, εθνικό 
και διεθνές επίπεδο,
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2. με υψηλό ή χαμηλό κίνδυνο διατάραξης της δημόσιας 
τάξης.

(4) Το επίπεδο κινδύνου διατάραξης της δημόσιας τάξης 
κατά τη διάρκεια μιας αθλητικής εκδήλωσης καθορίζεται 
από τον διοργανωτή της εκδήλωσης και την αθλητική 
ομοσπονδία που διαχειρίζεται τον αγώνα, σε συνεργασία 
με τα όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Άρθρο. 39. (1) Στη ζώνη της αντιτρομοκρατικής επιχείρη-
σης τα όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών, οι στρατιώτες 
των ενόπλων δυνάμεων και όσοι καθορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 39. 37, παρ. 1, σημείο 4 φορείς, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους, έχουν το δικαίωμα να εφαρμό-
ζουν τα ακόλουθα μέτρα και προσωρινούς περιορισμούς:

19. παύση συγκεντρώσεων, συγκεντρώσεων ή διαδηλώσε-
ων, εορτασμών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, 
τελετών ή θρησκευτικών τελετών.

ΔΙΆΤΑΓΜΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΧΏΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΑΚΉΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΏΝ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΆ 
ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΆΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΈΣ ΑΊΘΟΥΣΕΣ 
ΑΠΌ ΤΟ ΈΤΟΣ 2000

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο αριθ. 173 της 
31.08.2000

Άρθρο. 2. Το διάταγμα ισχύει για όλες τις αθλητικές 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε αθλητικούς χώρους.

Άρθρο. 3. Οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων υπο-
χρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και επαρκή 
μέτρα για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των αθλητικών 
εκδηλώσεων. Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για τη συ-
μπεριφορά όλων των προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί 
η διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων.

Άρθρο 2 13. (1) Στους αθλητικούς χώρους, οι έξοδοι 
διάσωσης έκτακτης ανάγκης πρέπει να διαθέτουν πόρτες 
που ανοίγουν στον αγωνιστικό χώρο, με τηλεχειρισμό και 
χειροκίνητο ή μόνο με χειροκίνητο έλεγχο.

(2) (Τροποποίηση, SG 101/02) Οι έξοδοι κινδύνου διά-
σωσης πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2 μέτρα, να 
είναι εξοπλισμένες με εγκατάσταση σήματος και οι πόρτες 
πρέπει να είναι μονόφυλλες ή δίφυλλες και να είναι 
χρωματισμένες κατά μήκος του περιγράμματός τους σε 
κίτρινο χρώμα σήματος.

(3) Οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να κατασκευάζονται σε 
άμεση σύνδεση με τις σκάλες και τους διαδρόμους των 
τομέων των θεατών. Η διαδρομή εκκένωσης προς την 

παιδική χαρά δεν πρέπει να εμποδίζεται με διαφημιστικές 
πινακίδες ή άλλο εξοπλισμό. Οι διαφημιστικές πινακίδες 
θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μην αποτε-
λούν εμπόδιο για την ασφάλεια του χώρου.

Άρθρο. 18. (1) Ο τομέας των θεατών ή τα μπλοκ πρέπει 
να είναι σαφώς σηματοδοτημένα και διαμορφωμένα έτσι 
ώστε οι θεατές και ιδίως οι αρχές ασφαλείας να μπορούν 
να περιηγηθούν σε αυτά ανά πάσα στιγμή.

(2) Οι τομείς ή τα μπλοκ για τους οπαδούς των αντίπαλων 
ομάδων πρέπει να βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλο 
και να διαχωρίζονται από τον τομέα ή το μπλοκ για τους 
θεατές με σταθερό φράγμα. Ο τομέας ή το μπλοκ για τους 
οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας θα πρέπει να έχει 
ξεχωριστή είσοδο, αν είναι δυνατόν.

Άρθρο. 22. (1) Στους αθλητικούς χώρους θα πρέπει να 
κατασκευάζονται τηλεφωνικές συνδέσεις. Το κέντρο 
ελέγχου και τα σημεία διοίκησης των αρχών ασφαλείας θα 
πρέπει να είναι εξοπλισμένα με επίσημους τηλεφωνικούς 
σταθμούς.

Άρθρο 24. Οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες των αθλητικών 
χώρων, όπου διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις, υποχρε-
ούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των 
θεατών στον αθλητικό χώρο.

Άρθρο. 26. (1) Οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες των αθλητικών 
χώρων υποχρεούνται να ορίσουν υπεύθυνο ασφαλείας 
για τον αντίστοιχο χώρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα 
τα γεγονότα που σχετίζονται με την ασφάλεια.

(2) Ο υπεύθυνος ασφαλείας:

1. προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που σχετί-
ζονται με την ασφάλεια πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις 
αθλητικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρο-
χής ασφάλειας στον αθλητικό χώρο,

2. έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του 
αθλητικού χώρου.

(3) Ο υπεύθυνος ασφαλείας πρέπει να συνεργάζεται με τις 
αρμόδιες κρατικές και δημοτικές αρχές.

(4) Η προστασία πραγματοποιείται από τις αρχές επιβολής 
του νόμου σε συμβατική βάση.

Το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται 
σε όλες τις περιπτώσεις που η φύλαξη της δημόσιας 
περιουσίας είναι υποχρεωτική. 

Άρθρο. 28. (1) Οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες των αθλητικών 
χώρων υποχρεούνται να ορίζουν υπεύθυνο της αθλητικής 
εκδήλωσης.
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(2) Ο υπεύθυνος της αθλητικής εκδήλωσης υποχρεούται 
να ακολουθεί τις οδηγίες του υπεύθυνου ασφαλείας και 
να διατηρεί συνεχή επαφή μαζί του.

(3) Ο διαχειριστής της αθλητικής εκδήλωσης υποχρεούται 
να εξασφαλίζει τη συνεχή παρουσία προσώπων με προσό-
ντα για τη συντήρηση των τεχνικών και κατασκευαστικών 
εγκαταστάσεων, τα οποία, αν χρειαστεί, λαμβάνουν αμέ-
σως τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την προστα-
σία της αθλητικής εγκατάστασης.

(4) (Νέο, SG 101/02) Ο διαχειριστής της αθλητικής εκδήλω-
σης, μετά από προηγούμενο αίτημα και συντονισμό, παρέ-
χει συνθήκες εργασίας και ασφάλειας στους εκπροσώπους 
των μέσων ενημέρωσης.

Άρθρο. 45. (Τροποποίηση, SG 101/02) (1) Στους δήμους 
συστήνονται δημοτικές επιτροπές για την επιθεώρηση και 
τον έλεγχο της τήρησης των τεχνικών και τεχνικών απαι-
τήσεων των αθλητικών χώρων όσον αφορά την ασφάλειά 
τους.

(3) Η δημοτική επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή των απαι-
τήσεων του διατάγματος στην επικράτεια του αντίστοιχου 
δήμου. Η επιτροπή υποχρεούται, τουλάχιστον 30 ημέρες 
πριν από την έναρξη της αθλητικής περιόδου ή σε περί-
πτωση ύπαρξης περιστάσεων που απειλούν την ασφάλεια 
του χώρου, να αξιολογεί την ασφάλεια των αθλητικών 
εγκαταστάσεων μαζί με τους ιδιοκτήτες, τους χρήστες ή 
τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.

ΔΙΑΤΑΓΉ № 24 ΑΠΌ 05.11.2019

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις οργάνωσης 
και διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάρτισης και 
ανταγωνισμού για παιδιά και μαθητές εκτός του 
προγράμματος σπουδών

Εκδόθηκε από τον Υπουργό Παιδείας και Επιστημών και 
τον Υπουργό Νεολαίας και Αθλητισμού

Άρθρο. 17. (1) Για να συμμετάσχουν σε αγώνες και αθλητι-
κές εκδηλώσεις, οι μαθητές υποβάλλονται υποχρεωτικά σε 
ιατρική εξέταση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
(2) Η ιατρική περίθαλψη και τα μέτρα για την προστασία 
της τάξης και της ασφάλειας των αθλητικών αγώνων/
εκδηλώσεων για παιδιά και μαθητές είναι υποχρεωτικά 
και παρέχονται από τον διοργανωτή του αγώνα ή της 
εκδήλωσης.

Οι δήμοι έχουν τους δικούς τους κανόνες για τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις.

Εθνική νομοθεσία στην ασφάλεια στον 
αθλητισμό – Ελλάδα (GRE)

Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι διαχειριστές των αθλητικών 
εγκαταστάσεων να είναι προετοιμασμένοι για κάθε είδους 
έκτακτη ανάγκη που θα μπορούσε να διαταράξει τις 
συνήθεις λειτουργίες, επομένως είναι απαραίτητη η βαθιά 
κατανόηση της διαχείρισης κινδύνων. Ευτυχώς, η ελληνική 
κυβέρνηση μέσω υπουργικής απόφασης (38404/2009 - 
ΦΕΚ 1780/Β›/ 26.8.2009

Ο σύνδεσμος http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomoth-
esia/ya38404_09.htm)

έχει παράσχει έναν πολύ λεπτομερή «ενιαίο κανονισμό 
ασφαλείας για αθλητικές εκδηλώσεις», ο οποίος 
αφαιρεί τις εικασίες από την εξίσωση. Ως εκ τούτου, οι 
διαχειριστές των αθλητικών εγκαταστάσεων διαθέτουν 
ένα εγκεκριμένο σχέδιο για το πώς να αναπτύξουν ένα 
αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης κινδύνων για τη 
μείωση των κινδύνων και τον μετριασμό των συνεπειών 
των συμβάντων στις αθλητικές εκδηλώσεις που 
φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις τους. Στην προσπάθεια 
της ελληνικής κυβέρνησης συμμετείχαν οι υπουργοί 
Εσωτερικών - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Πολιτισμού, οι οποίοι έλαβαν υπόψη τους τις ακόλουθες 
διατάξεις:

• Του άρθρου του ν.δ. 397/1968 (ΦΕΚ 110 Α΄) 
«Περί επανασύστασης της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής»,

• Του προεδρικού διατάγματος. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

• Του προεδρικού διατάγματος 77/1985 (ΦΕΚ 
28 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού», όπως ισχύει,

• Της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 
239 Α΄), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 18 
παρ. 14 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α΄),

• Της υπ› αριθμ. Υ6940/2009 (ΦΕΚ 112 Β΄) 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Πολιτισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού,

• Την υπ› αριθμ. Υ 357/2009 (ΦΕΚ 3Β) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Κατάργηση της θέσης 
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του Αναπληρωτή Υπουργού και σύσταση θέσης 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών»,

• Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και αποφάσισε την έγκριση 
του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών 
Εκδηλώσεων που περιλαμβάνει τα εξής άρθρα

Δείτε παρακάτω:

Άρθρο 1

Σκοπός

Κεφάλαιο A – Γενικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αναφέρεται σε θέματα οργάνωσης 
της ασφάλειας κατά τη διεξαγωγή Αθλητικών Εκδηλώσεων 
και σκοπός του είναι να καθορίσει τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις, τη συνεργασία και το συντονισμό όλων 
των εμπλεκόμενων Φορέων (εφεξής Ενδιαφερόμενοι) και 
συγκεκριμένα: τις Αρχές Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, 
Λιμενικό Σώμα), το Πυροσβεστικό Σώμα, τη διοργανώτρια 
αρχή, επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές ενώσεις ή εθνικές 
ή άλλες αντιπροσωπευτικές ομάδες, πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την αθλητική εκδήλωση, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η προστασία κάθε προσώπου που 
παρίσταται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και 
με οποιονδήποτε τρόπο σε αθλητική εκδήλωση, η ομαλή 
διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης και η ασφάλεια 
των υποδομών και των λειτουργιών της αθλητικής 
εγκατάστασης.  

Άρθρο 2

Αρχές λειτουργίας

Οι βασικές αρχές που διέπουν τον Ενιαίο Κανονισμό 
Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων είναι:

- Η τήρηση των νόμων και των κανόνων του αθλητικού 
πνεύματος από οποιονδήποτε παρευρίσκεται ή συμμετέ-
χει με οποιονδήποτε τρόπο σε μια αθλητική εκδήλωση,

- Η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας για την 
προστασία της ανθρώπινης ζωής, της σωματικής ακεραιό-
τητας και της περιουσίας,

- Η ασφαλής διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης,

- Η πρόληψη, αποτροπή και καταστολή πράξεων βίας σε 
αθλητικές εκδηλώσεις και η εφαρμογή όλων των προβλε-
πόμενων διαδικασιών για την επιβολή ποινικών, πειθαρχι-
κών και διοικητικών κυρώσεων,

- Η αποδοχή του όρου ασφάλεια με την έννοια της ασφά-
λειας και της προστασίας,

- Η εναρμόνιση του παρόντος κανονισμού με τους ευρω-
παϊκούς και διεθνείς κανονισμούς, ιδίως όταν εφαρμόζεται 
σε διεθνείς αγώνες ή εκδηλώσεις.

Άρθρο 3

Όροι - Σκέψεις - Ακρωνύμια

SA: Ανώνυμες Εταιρείες Αθλητισμού

Α.Ε.Α: Αρχηγείο ΕΛΑΣ

Α.Μ.Ε.Λ. SA: Εταιρία Αττικό Μετρό

GGA: Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

GGPP: Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

D.Ε.Α.Β: Επιτροπή Καταπολέμησης Βίας

ETHEL: Θερμική Εταιρεία Λεωφορειών

Ε.Κ.Α.Β: Εθνικό Κέντρο Υγείας

EL.AS: Ελληνική Αστυνομία

EOK: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

EEP B and C ‘National category: Επαγγελματικός 
Αθλητικός Σύνδεσμος B’ και Γ Εθνικής Κατηγορίας

EPO: Ελληνική Ποσοσφαιρική Ομοσπονδία

Ε.S.Α.Κ.Ε: Ελληνικός Οργανισμός Ανώνυμων Εταιρειών 
Καλαθοσφαίρισης

ESAP: Οργανισμός Έμμισθων Παικτών Βόλεει

HLPAP: Ηλεκτρικά Λεωφορεία - Πειραιάς

ISAP: Αθήνα – Ηλεκτρικά Λεωφορεία

I.E.P.Y.A: Εταιρεία Ιδιωτικής Ασφάλειας

LS: Λιμενικό

MMM: Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

OASA: Οργανισμός Αστικής Μετακίνησης Αθήνας

PS: Πυροσβεστικό Σώμα

PSAP: Πανελλήνιος Οργανισμός Έμμισθων Παικτών 
Ποδοσφαίρου

PSAK: Πανελλήνιος Οργανισμός Έμμισθων Παικτών 
Καλαθοσφαίρισης

TAA: Οργανισμός Έμμισθων Αθλητών

U.P.A: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
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SUPER LEAGUE: Α Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου

Έκτακτη ανάγκη: Πρόκειται για κάθε αιφνίδια κατάσταση 
που προκαλείται από φυσικά ή άλλα τεχνολογικά ή 
στρατιωτικά γεγονότα που έχουν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ή την απειλή εκτεταμένων απωλειών, ζημιών 
και καταστροφών στην ψυχή ή στο άψυχο δυναμικό 
της χώρας ή την παρεμπόδιση και τη διατάραξή της. της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. (άρθρο 16 
του ν. 2936/2001, ΦΕΚ 166/Α›).

Αθλητικό γεγονός: Κυρίως αθλητικές εκδηλώσεις ή άλλα 
αθλητικά γεγονότα που σχετίζονται με την τέλεση αγώνων, 
πρωταθλημάτων ή εκδηλώσεων.

Αθλητική εγκατάσταση: Σημαίνει όλες τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις και υποδομές (παιδική χαρά, κερκίδες, απο-
δυτήρια, βοηθητικοί χώροι κ.λπ.), καθώς και τον περιβάλ-
λοντα χώρο τους, ο οποίος οριοθετείται σύμφωνα με τη 
χωρική κατανομή της περιοχής.

Σχέδιο ασφαλείας: Είναι το σύνολο των διαβαθμισμένων 
και ιεραρχημένων ενεργειών, μέτρων και δράσεων, με 
οργανωτικό, επιχειρησιακό, προληπτικό και κατασταλτικό 
χαρακτήρα, που αναλαμβάνουν οι Αρχές Δημόσιας Ασφά-
λειας, σε συνεργασία με τους λοιπούς Ενδιαφερόμενους 
Φορείς, για την έγκαιρη, ορθή και αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση κάθε κινδύνου που απειλεί τους αγώνες.

Ασφάλεια και προστασία: Οι ξενόγλωσσοι όροι που 
συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία και στα άρθρα 
για να υποδηλώσουν την κατάσταση ασφάλειας από 
τον κίνδυνο αναφέρονται στον πρώτο όρο (ασφάλεια), 
ενώ η ασφάλεια αναφέρεται στο σύνολο των μέτρων 
για την προστασία ενός ατόμου, μιας περιουσίας ή ενός 
τόπου. Και οι δύο όροι χαρακτηρίζουν και ορίζουν την 
εξατομικευμένη ασφάλεια με σκοπό την προστασία της 
ζωής, της υγείας των ανθρώπων και της περιουσίας της 
αθλητικής εγκατάστασης, αλλά διαφέρουν στο ότι ο 
όρος «ασφάλεια» αναφέρεται σε δόλιες ανθρωπογενείς 
ενέργειες από εξωτερικούς κινδύνους, ενώ ο όρος 
«ασφάλεια» αναφέρεται στην ασφάλεια και την υγιεινή 
του προσωπικού από κινδύνους που δημιουργούνται κατά 
τη διάρκεια της εργασίας του.

Άρθρο 4

Προαπαιτούμενα για την ασφαλή διεξαγωγή ενός 
αθλητικού γεγονότος

Για την ομαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις απαιτούνται τα εξής:

4.1 Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και 
άδεια διεξαγωγής αγώνων

Η λειτουργία οποιουδήποτε αθλητικού ή αθλητικού 
χώρου όλων των εθνικών, περιφερειακών, δημοτικών, 
κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων, όλων των 
αθλητικών κέντρων ή αθλητικών εγκαταστάσεων και των 
αθλητικών εγκαταστάσεων εν γένει, πλην των ιδιωτικών 
γυμναστηρίων - ιδιωτικών σχολείων, απαιτεί τη συνδρομή 
των απαραίτητων συνθηκών ασφαλείας για τους αθλητές, 
τους παράγοντες, τους διαιτητές, τους θεατές και τους 
λοιπούς συμμετέχοντες στην αθλητική εκδήλωση.

Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής 
εγκατάστασης ή του Φορέα στον οποίο ανήκει, από τον 
Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας με ιδιαίτερα 
αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον πληρούνται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο. Για τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, η 
άδεια λειτουργίας χορηγείται υπέρ του χρήστη κάθε 
Ολυμπιακού Συγκροτήματος ή τμήματος αυτού, μετά από 
αίτησή του στη γνωμοδοτική επιτροπή, με κοινή απόφαση 
των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Πολιτισμού (Ν. 3342/2005). 
Σε αθλητική εγκατάσταση που δεν έχει αδειοδοτηθεί δεν 
λαμβάνει χώρα κανένα αθλητικό γεγονός. Η άδεια ισχύει 
για ένα έτος από την έκδοσή της.

4.2 Προληπτικά μέτρα κατά της φωτιάς

Για την ασφαλή διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων 
σε οποιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση, οι μελέτες 
πυροπροστασίας πρέπει να εγκρίνονται από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η τελευταία οφείλει να 
εκδίδει πιστοποιητικά πυροπροστασίας σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν η αθλητική εγκατάσταση 
διαθέτει μόνιμο εξοπλισμό πυροπροστασίας (μόνιμο 
δίκτυο ύδρευσης) που καλύπτει όλους τους χώρους, το 
προσωπικό της αθλητικής εγκατάστασης εκπαιδεύεται 
στη χρήση πυροσβεστικών μέσων και η εκπαίδευσή του 
πιστοποιείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

4.3 Παρουσία αρχής δημόσιας ασφάλειας λόγω αρμοδι-
ότητας (ΕΛΑΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ)

Η ευθύνη για την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια 
των αθλητικών εκδηλώσεων, εντός και εκτός των 
χώρων διεξαγωγής των αγώνων, ανήκει στην Ελληνική 
Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, εφόσον η αθλητική 
εκδήλωση διεξάγεται σε περιοχή της δικαιοδοσίας τους. 
Οι διοργανώτριες αρχές των αθλητικών εκδηλώσεων, 
τα αντίστοιχα διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, οι 
Σύλλογοι Αμειβομένων Αθλητών (ΣΑΑ), οι Ανώνυμες 
Αθλητικές Εταιρείες (ΑΑΕ), οι σύλλογοι φίλων των 
αθλητικών σωματείων και γενικά όλοι οι αθλητικοί 
Φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια 
αστυνομική αρχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες 
και τις αποφάσεις της. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν 
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στην ασφαλή διεξαγωγή μιας αθλητικής εκδήλωσης 
και γενικότερα στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Η 
Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα διαθέτουν 
κατά την κρίση τους, στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, 
το απαραίτητο και ικανό προσωπικό για την τήρηση της 
τάξης σε αθλητικές εκδηλώσεις. Το Πυροσβεστικό Σώμα 
και το ΕΚΑΒ ανταποκρίνονται στα αιτήματα συνδρομής 
των ανωτέρω αρχών, σύμφωνα με την αποστολή τους, 
σε αθλητικές εκδηλώσεις με βαθμό επικινδυνότητας που 
απαιτεί «έκτακτα αστυνομικά μέτρα».

4.4 Παρουσία του προσωπικού I.E.P.Y.A.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες Ποδοσφαίρου που αγωνίζονται 
στα εθνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα της Α και 
Β εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου και οι Ανώνυμες 
Εταιρείες Καλαθοσφαίρισης της Α1 εθνικής κατηγορίας 
καλαθοσφαίρισης υποχρεούνται να προσλαμβάνουν 
το απαραίτητο και καταρτισμένο προσωπικό για την 
ασφάλεια των αγώνων και την εφαρμογή μέτρων τάξης 
στα γήπεδα, οι οποίοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι 
με την άδεια εργασίας που προβλέπεται από το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τυχόν πρόσθετα στοιχεία 
πιστοποίησης σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας (αθλητικός φορέας).

4.5 Ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας των αθλητικών 
εγκαταστάσεων.

Στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προορίζονται είτε για τη 
διεξαγωγή αγώνων των εθνικών πρωταθλημάτων, καθώς 
και των Κυπέλλων Ελλάδος, όπου αγωνίζονται Ανώνυμες 
Αθλητικές Εταιρείες και Ενώσεις Έμμισθων Αθλητών, 
είτε για τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων οποιασδήποτε 
διοργάνωσης των αθλημάτων ποδοσφαίρου, 
καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, καθώς και των 
Εθνικών ομάδων αυτών, έχουν εγκατασταθεί και 
λειτουργούν στους χώρους ηλεκτρονικά συστήματα 
παρακολούθησης. Η χρήση και λειτουργία των ανωτέρω 
συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης, καθώς 
και η ευθύνη για την επεξεργασία και αποθήκευση των 
δεδομένων που παράγουν, ανήκει αποκλειστικά στην 
Ελληνική Αστυνομία.

Άρθρο 5

Ρόλοι – Καθήκοντα και ευθύνη φορέων

Κεφάλαιο Β – Φορείς και διαδικασίες

Οι εμπλεκόμενοι φορείς και οργανισμοί που μπορούν 
κατά περίπτωση να συμμετέχουν στην εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος είναι οι εξής:

• Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (G.G.A.),

• Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ),

• Μόνιμη Επιτροπή Βίας (D.E.A.B.),

• Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής 
Κατηγορίας (SUPER LEAGUE),

• Επαγγελματική Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Β’ & Γ’ Εθνικής Κατηγορίας,

• Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ),

• Ε.Σ.Α.Κ.Ε,

• Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ελληνική 
Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης),

• Αθλητικός Εισαγγελέας,

• Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.),

• Λιμενικό Σώμα (ΛΣ),

• Πυροσβεστική Υπηρεσία (ΠΣ),

• Εθνικό Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης (ΕΚΑΒ),

• Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών της χώρας,

• Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.),

• Διαιτησία, παρατηρητές διαιτησίας,

• Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθήνας-Πειραιά (ΗΣΑΠ),

• Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργίας 
(Α.Μ.Ε.Λ ΑΕ),

• ΟΑΣΑ,

• ETHEL,

• ILPAP,

• ΤΡΑΜ,

• Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (U.P.A.),

• OLYMPIC REAL ESTATE SA.

Από αυτούς, βάσει των αρμοδιοτήτων τους, οι παρακάτω 
ενδιαφερόμενοι έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

5.1 Μόνιμη επιτροπή κατά της βίας

Η ΔΕΑΒ είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα, την 
παρακολούθηση και το συντονισμό μεταξύ της Γ.Γ. 
Αθλητισμού και των συν διοργανωτών αρχών σύμφωνα με 
το νόμο, για την εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται 
και αποφασίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού. 
Επιπλέον, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 
στο άρθρο 41 Α του ν. 2725/1999 στο βαθμό που είναι 
αναγκαίες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την 
επιβολή των μέτρων και δράσεων που προβλέπονται 
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στον παρόντα κανονισμό και στο ν. 2725/1999, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3708/2008.

5.2 Αθλητική Ομοσπονδία - Διοργανωτής Αθλητικής 
Εκδήλωσης [Αγωνιστικά Αθλητικά Σωματεία, ΤΑΑ, Αθλη-
τικοί Ενδιαφερόμενοι]

Ο διοργανωτής της αθλητικής εκδήλωσης διασφαλίζει την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
συνεργάζεται πλήρως:

• Με τους συνυπεύθυνους φορείς, προκειμένου 
να τηρούνται αυστηρά τα συμφωνηθέντα 
και αποφασισθέντα στις συναντήσεις που 
πραγματοποιούνται πριν από αθλητικό γεγονός.

• Με τις δημόσιες Αρχές και τις Αρχές Ασφαλείας 
(ιδίως την Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα), 
προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών για θέματα ασφάλειας και εφαρμογής 
του σχεδιασμού ασφάλειας.

• Οι διορισμένοι Αρχιφύλακες της Ελληνικής 
Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος είναι 
υπεύθυνοι για τη λήψη μέτρων τάξης, ασφάλειας και 
κυκλοφορίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Επίσης, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, ενημερώνει 
- υπενθυμίζει στους θεατές ότι δεν πρέπει να φέρνουν 
απαγορευμένα ή παράνομα αντικείμενα στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις και ότι πρέπει να συμπεριφέρονται με 
ευλάβεια.

5.3 Υπεύθυνος Ασφάλειας Αγώνα

Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη 
τη διάρκειά της, οι διοργανώτριες αρχές των αθλητικών 
διοργανώσεων σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία, 
το Τ.Α.Α. και την Α.Α.Ε. ορίζουν έναν υπεύθυνο για την 
ασφάλεια των αγώνων με τον αναπληρωτή του υπεύθυνο 
για την αντιμετώπιση της βίας με αφορμή τις αθλητικές 
εκδηλώσεις. Επιπλέον, γνωστοποιούν στις διοργανώτριες 
αρχές των αθλητικών εκδηλώσεων, τη Δ.Ε.Α.Β. και 
το αστυνομικό επιτελείο ποιος είναι ο διορισμένος 
Υπεύθυνος Ασφαλείας.

Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας του γηπεδούχου σωματείου 
ή του αθλητικού φορέα που έχει την ευθύνη της 
συγκεκριμένης εκδήλωσης ελέγχει και συντονίζει το 
Προσωπικό Ασφαλείας του Σταδίου (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) και συνερ-
γάζεται με τους επικεφαλής αξιωματικούς της Ελληνικής 
Αστυνομίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λήψη 
μέτρων προστασίας της τάξης, της ασφάλειας και της 
κυκλοφορίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, ο 
Υπεύθυνος Ασφαλείας είναι παρών στο Κέντρο Ελέγχου 
της Αστυνομίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

5.4 Αθλητικός Εισαγγελέας

Στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Πειραιά και 
Θεσσαλονίκης, ορίζεται από τον προϊστάμενό τους 
εισαγγελέας αρμόδιος για θέματα αθλητισμού. Ο 
Εισαγγελέας Αθλητισμού ασκεί την ποινική δίωξη για 
ποινικά αδικήματα που διαπράττονται με αφορμή 
αθλητικές εκδηλώσεις και κατά τη διάρκειά τους, καθώς 
και για αδικήματα που διαπράττονται από συμμετέχοντες 
στη διοίκηση αθλητικών φορέων κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων ή των καθηκόντων τους και επιβλέπει 
την εκτέλεση των κύριων και παρεπόμενων ποινών που 
επιβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο 
αρμόδιος για την εισαγγελεία κατευθύνει το έργο των 
αστυνομικών αρχών για την αντιμετώπιση περιστατικών 
βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, και μεριμνά για 
την εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας αθλητικής 
νομοθεσίας.

5.5 Πυροσβεστική - ΕΚΑΒ

Εφόσον ζητηθεί, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το 
ΕΚΑΒ υποστηρίζουν την Ελληνική Αστυνομία κατά την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πριν, κατά τη διάρκεια, 
και μετά τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, οι 
οποίες σχετίζονται με την αποστολή τους. Ειδικότερα, 
αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με το 
νόμο 3511/2006 και το προεδρικό διάταγμα 210/1992 
είναι μεταξύ άλλων η ασφάλεια και η προστασία της 
ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους 
από κινδύνους πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών 
και λοιπών καταστροφών, πέραν της ευθύνης και του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της καταστολής των πάσης 
φύσεως πυρκαγιών και της παροχής κάθε δυνατής 
συνδρομής για τη διάσωση ατόμων και περιουσιών που 
απειλούνται από αυτές. Επιπλέον, είναι αρμόδιοι για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών, τεχνολογικών και 
άλλων καταστροφών, καθώς και για τη διάσωση - παροχή 
κάθε δυνατής βοήθειας σε πρόσωπα των οποίων η ζωή 
και η σωματική ακεραιότητα απειλούνται ή τίθενται σε 
οποιοδήποτε κίνδυνο από κάθε είδους ατυχήματα.

Άρθρο 6

Συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την 
ασφαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης - Σύσταση 
ομάδας συντονισμού ασφαλείας

• Πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής εκδήλωσης, 
πραγματοποιείται σύσκεψη για θέματα 
ασφάλειας εντός της αθλητικής εγκατάστασης, 
την οποία συγκαλεί ο παρατηρητής αγώνων της 
διοργανώτριας αρχής και συγκροτείται άτυπη 
ομάδα συντονισμού ασφάλειας της εκδήλωσης, 
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αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων (αρχηγός αστυνομίας, 
εκπρόσωπος υγειονομικών υπηρεσιών, 
επικεφαλής ομάδας). Η συνάντηση αυτή δεν 
αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τη συνάντηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 41Δ παρ. 2 του ν. 2725/1999, 
όπως ισχύει.

• Για το σκοπό αυτό, ο διοργανωτής της αθλητικής 
εκδήλωσης ορίζει κατάλληλο χώρο συνάντησης 
εντός της αθλητικής εγκατάστασης, όπου η 
Ομάδα Συντονισμού Ασφάλειας θα συναντηθεί 
πριν την έναρξη της εκδήλωσης, για τη συνολική 
αξιολόγηση της εξέλιξης των μέτρων αρμοδιότητας 
του καθενός και για τον καθορισμό των ρόλων, 
καθώς και των ενεργειών του καθενός σε επίπεδο 
επιχειρησιακής τακτικής, σε περίπτωση σοβαρού 
κινδύνου.

• Ο διοργανωτής της εκδήλωσης πρέπει να 
διασφαλίσει ότι καθ› όλη τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, θα υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ 
των μελών, μέσω τηλεφώνου ή ασυρμάτου VHF, 
ώστε ο καθένας να μπορεί να παρέμβει για την 
αντιμετώπιση των θεμάτων της αρμοδιότητάς του 
για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που προ-
κύπτουν πριν αυτά επιδεινωθούν. 

• Τα μέλη της ομάδας συνεργασίας πρέπει να 
προσδιορίσουν ένα σύντομο, κωδικοποιημένο, 
ηχητικό σήμα που θα μεταδοθεί από το σύστημα 
δημόσιων ανακοινώσεων προκειμένου να 
συγκεντρωθούν στον συμφωνημένο χώρο.

• Σε θέματα συντονισμού, ελέγχου και διοίκησης, 
καθώς και για τη λήψη αποφάσεων, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Διαλειτουργικότητα – Συντονισμός

7.1 Διαχείριση περιστατικού ασφαλείας

Οι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση της ασφάλειας ασκούν 
τα θεσμικά τους καθήκοντα κάθετα και οριζόντια. Όταν 
υπάρχει ανάγκη διαλειτουργικότητας και συντονισμού 
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, τότε όλοι εντάσσονται 
υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου για την αντιμετώπιση ενός 
συγκεκριμένου ζητήματος, όπως ορίζεται στην ισχύουσα 
νομοθεσία, ο οποίος κατά περίπτωση:

• Για θέματα ασφάλειας και πρόληψης επεισοδίων - 
η Ελληνική Αστυνομία

• Για τη διατήρηση της τάξης - μετακινήσεις, 
αποφυγή συνωστισμού, έλεγχος εισόδου θεατών 
- το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας και, αν 
χρειαστεί, το αστυνομικό προσωπικό

• Για θέματα αθλητικής φύσης - η διοργανώτρια 
αρχή και ο παρατηρητής αγώνων του αθλητικού 
γεγονότος

• Για θέματα διάσωσης, πυρόσβεσης και 
αντιμετώπισης φυσικών ή τεχνολογικών 
καταστροφών - το Πυροσβεστικό Σώμα και η 
ΓΓΠΠ. Σε περίπτωση που υπάρξουν φυσικές 
ή τεχνολογικές καταστροφές που επηρεάζουν 
την περιοχή γενικότερα και όχι μόνο την 
αθλητική εγκατάσταση, θα εφαρμόσουν όλα τα 
προβλεπόμενα σχέδια πολιτικής προστασίας, 
σύμφωνα με το Ν. 3013/2002

• Η Ελληνική Αστυνομία για θέματα υποχρεωτικής - 
βίαιης εκκένωσης γηπέδου για λόγους δημόσιας 
τάξης και ασφάλειας

• Για άλλα θέματα εκκένωσης λόγω καταστροφής, 
δολιοφθοράς κλπ - ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης του 
σταδίου σύμφωνα με σχέδιο εκκένωσης, το οποίο 
καταρτίζεται με ευθύνη του με βάση τους σχετικούς 
κανονισμούς και τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος 
και πιστοποιείται από την αρμόδια διοργανώτρια 
αρχή

• Για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και τη 
μεταφορά τραυματιών - ΕΚΑΒ.

7.2 Διαχείριση

Προσδιορίζονται δύο παράλληλα [οριζόντια] επίπεδα 
διοίκησης, δηλαδή η Διαχείριση Επιχειρήσεων και 
η Διαχείριση Ασφάλειας. Υπεύθυνος της Διοίκησης 
Λειτουργίας είναι ο εκάστοτε διοργανωτής της αθλητικής 
εκδήλωσης, ενώ υπεύθυνος της Διοίκησης Ασφάλειας 
είναι ο υπεύθυνος για την ασφάλεια της αθλητικής 
εκδήλωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού 
Σώματος, κατά περίπτωση.

94 #SafeSPORTevent



7.3 Λήψη αποφάσεων

Οι πιο κρίσιμες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με 
θέματα ασφάλειας, εκκένωσης, προσωρινής διακοπής 
ή αναστολής της αθλητικής εκδήλωσης υπακούουν στο 
δόγμα που αναφέρεται σε δύο βασικές προτεραιότητες: α) 
την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας 
των συμμετεχόντων και β) την τήρηση του προγράμματος 
της αθλητικής εκδήλωσης. Ειδικότερα, την ευθύνη για τη 
λήψη αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας, ανεξαρτήτως αν 
συμφωνεί ή όχι ο υπεύθυνος διοργανωτής της αθλητικής 
εκδήλωσης, έχει ο υπεύθυνος ασφαλείας της αθλητικής 
εκδήλωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού 
Σώματος, κατά περίπτωση, ο οποίος αξιολογεί και 
λαμβάνει τη σχετική απόφαση αιτιολογημένα. Όταν οι 
αρχές ασφαλείας απαιτούν την προσωρινή διακοπή της 
αθλητικής εκδήλωσης, τότε ο υπεύθυνος διοργανωτής 
υποχρεούται να διακόψει την αθλητική εκδήλωση. Η 
ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων επί των λοιπών θεμάτων, 
που έχουν σχέση με την προσωρινή ή πλήρη διακοπή της 
αθλητικής εκδήλωσης, ανήκει στον υπεύθυνο διοργανωτή, 
είτε παρέχονται εγγυήσεις ασφαλείας είτε όχι. Στην 
περίπτωση αυτή υπερισχύει η απόφαση του διοργανωτή 
της αθλητικής εκδήλωσης.

Άρθρο 8

Στρατηγική διαχωρισμού και διασποράς θεατών

8.1 Μέτρα σχετικά με την άφιξη των θεατών

Ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, ο διαχωρισμός 
των φιλάθλων/ θεατών θα πρέπει να ξεκινάει όσο το 
δυνατόν πιο μακριά από την αθλητική εγκατάσταση, ώστε 
να αποφεύγεται η ανάμειξη των φιλάθλων των δύο (2) 
ομάδων στις εισόδους του σταδίου. Οι χώροι στάθμευσης 
αυτοκινήτων και λεωφορείων θα πρέπει να βρίσκονται σε 
διαφορετικές πλευρές του σταδίου και όσο το δυνατόν πιο 
κοντά στις αντίστοιχες θέσεις.

8.2 Μέτρα εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων

Σε αθλητικές εκδηλώσεις όπου οι θεατές διαχωρίζονται, 
η στρατηγική διαχωρισμού θα πρέπει να σχεδιάζεται από 
τον διοργανωτή της αθλητικής εκδήλωσης σε συνεργασία 
με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού 
Σώματος. Εάν είναι απαραίτητο, η στρατηγική αυτή θα 
περιλαμβάνει στρατηγική στάθμευσης για τους φιλάθλους 
κάθε ομάδας. Η στρατηγική διάλυσης του πλήθους 
μετά το τέλος της αθλητικής εκδήλωσης θα πρέπει να 
μελετηθεί και να εφαρμοστεί εάν είναι απαραίτητο, 
σύμφωνα με τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε 
αθλητικής εκδήλωσης.

Άρθρο 9

Απαιτήσεις σχεδιασμού εκκένωσης σταδίων

• Το προσωπικό της I.E.P.Y.A. διασφαλίζει ότι όλες 
οι δημόσιες διόδους, οι διάδρομοι, οι σκάλες, οι 
πόρτες και οι έξοδοι κινδύνου είναι ελεύθερες από 
εμπόδια που μπορεί να εμποδίσουν την ελεύθερη 
κίνηση των θεατών. Οι πόρτες εισόδου-εξόδου των 
αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να παραμένουν 
ανοικτές κατά τη διάρκεια της αθλητικής 
εκδήλωσης και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 
να κλειδώνεται καμία από τις πόρτες ή τις πύλες 
αυτές.

•  Το σχέδιο εκκένωσης του άρθρου 7 παρ. 1 πρέπει 
να ορίζει τους κατάλληλους χώρους προβολής 
- συγκέντρωσης του κοινού, την τοποθέτηση 
φώτων ασφαλείας και τα ειδικά καθήκοντα του 
προσωπικού της ΔΕΠΥΑ σε περίπτωση άμεσης 
εκκένωσης - ή επιχείρησης διάσωσης σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα.

Άρθρο 10

Επιχειρησιακή ανταπόκριση των ενδιαφερομένων 
μερών και των αρχών ασφαλείας

Για κάθε αθλητικό γεγονός, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιχειρησιακών διαδικασιών και 
μέτρων ασφαλείας προετοιμάζονται ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες και τον κίνδυνο κάθε αθλητικού γεγονότος. 
Το σχέδιο δεν είναι ένα καθαρά αστυνομικό σχέδιο, αλλά 
ένα επιχειρησιακό σχέδιο που αναφέρεται σε όλους 
τους εμπλεκόμενους. Την ευθύνη για την ανάπτυξη 
του σχεδίου έχει το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα που 
είναι υπεύθυνο για την αθλητική εγκατάσταση που θα 
φιλοξενήσει την αθλητική εκδήλωση και σε συνεργασία 
με τον υπεύθυνο για την ασφάλεια της εκδήλωσης 
και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ανάλογα με 
την επικινδυνότητα του κάθε αγώνα, καθορίζονται τα 
ακόλουθα:

• Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου 
φορέα που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση.

• Οι χώροι - θέσεις του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος, εντός 
της αθλητικής εγκατάστασης. Είναι επίσης 
υπεύθυνοι για τα σημεία άφιξης και αναχώρησης 
των φιλάθλων που χρησιμοποιούν μέσα μαζικής 
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μεταφοράς και όλων κατά τη διαδρομή τους προς 
την εγκατάσταση και τις πύλες εισόδου.

Οι διαθέσιμες δυνάμεις καθορίζονται κάθε φορά 
από την Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα ή το 
Πυροσβεστικό Σώμα, ανάλογα με τη σημαντικότητα της 
αθλητικής εκδήλωσης. Κάθε Αστυνομικός, Λιμενικός 
ή Πυροσβέστης είναι πλήρως ενημερωμένος για τα 
καθήκοντά του στη συγκεκριμένη θέση, καθώς και για την 
αντίδρασή του σε κάθε γεγονός (επεισόδια, παράνομες 
ενέργειες, τρομοκρατικές ή φυσικές καταστροφές και 
το ρόλο του στις διαδικασίες αστυνομικής επέμβασης, 
εκκένωσης ή διάσωσης). Επιπλέον, το προσωπικό 
ασφαλείας, οι ανταποκρινόμενοι στις πρώτες βοήθειες, 
η ιατρική υπηρεσία και οι πυροσβέστες πρέπει να είναι 
στη θέση τους πριν ανοίξουν οι πύλες του σταδίου για το 
κοινό.

Άρθρο 11

Ποινικές - Πειθαρχικές - Διοικητικές κυρώσεις 
– Διαδικασίες

• Η συμμόρφωση με αυτά είναι υποχρεωτική για 
όλους τους εμπλεκόμενους και οποιαδήποτε 
παραβίαση αυτών μπορεί να τιμωρηθεί ως εξής:

• Αθλητικό σωματείο, ΤΑΑ, ΑΑΕ, σωματεία φίλων 
ομάδων, διοργανώτριες αρχές και κάθε νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο που με οποιαδήποτε ιδιότητα 
συμμετέχει στη διοργάνωση και διεξαγωγή αθλητι-
κών εκδηλώσεων πρέπει να συμμορφώνεται με τα 
μέτρα και τους κανονισμούς που λαμβάνονται βάσει 
του παρόντος κανονισμού στο πλαίσιο του άρθρου 
41 παρ. 1 του ν. 2725/1999.

• Τα μέτρα, οι κανονισμοί, οι οδηγίες και κάθε άλλη 
νόμιμη ενέργεια που λαμβάνονται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και τα οποία εφαρμόζονται 
υποχρεωτικά από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
της προηγούμενης παραγράφου αποτελούν μέτρα 
αστυνόμευσης κατά την έννοια του άρθρου 41 Δ 
παρ. 1 του παρόντος. 1 του ν. 2725/1999.

Article 12

Μεμονωμένες φάσεις επιχειρηματικών σχεδίων

Κεφάλαιο Γ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Η οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση των σχεδίων 
ασφαλείας για τη φιλοξενία αθλητικών εκδηλώσεων 
σε αθλητικές εγκαταστάσεις πραγματοποιείται από την 

αρμόδια Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή σε τρεις (3) φάσεις, 
ως εξής:

ΦΑΣΗ 1: Προετοιμασία, σχεδιασμός και οργάνωση,

ΦΑΣΗ 2: Εφαρμογή του σχεδιασμού κατά τη διάρκεια της 
προ-διάρκειας-μετά το βράδυ,

ΦΑΣΗ 3: Αναστοχασμός και αξιολόγηση της διαδικασίας.

Για την υλοποίηση των παραπάνω επιχειρησιακών 
φάσεων ακολουθείται ένα πρότυπο σχέδιο ασφάλειας, το 
οποίο αναλύεται στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 13

Πρώτη φαση – Ανάλυση

Η φάση αυτή αποτελείται από μια σειρά διαφορετικών 
δραστηριοτήτων της Αστυνομίας ή της Λιμενικής Αρχής 
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της διοργανώτριας 
αρχής και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

13.1 Δραστηριότητες

• Αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι για τη διατήρηση 
της δημόσιας τάξης, η αστυνομική ή λιμενική 
αρχή εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού, αφού 
λάβει υπόψη την εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και της 
διοργανώτριας αρχής της αθλητικής εκδήλωσης, 
την απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων για την 
εκδήλωση στο γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, 
Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και στους φιλάθλους τους, καθώς 
και στα σωματεία και τα μέλη των φίλων ομάδων 
τους.

• Ομοίως, αν συντρέχει σοβαρός λόγος για τη 
διατήρηση της δημόσιας τάξης, αφού ληφθεί 
υπόψη η εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β., η αρμόδια 
αστυνομική ή λιμενική αρχή εισηγείται στον 
Υπουργό Πολιτισμού την αναβολή της αθλητικής 
εκδήλωσης.

• Η οικεία Αστυνομική Διεύθυνση ή Υπηρεσία του 
Λιμενικού Σώματος εισηγείται, εφόσον συντρέχει 
σοβαρός λόγος διατήρησης της δημόσιας τάξης, 
στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας την 
αναβολή της διεξαγωγής τοπικής αθλητικής 
εκδήλωσης.

13.2 Άλλες δράσεις

Επιπλέον, η Αστυνομία ή η Λιμενική Αρχή συνεισφέρει:
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• Στον καθορισμό του βαθμού επικινδυνότητας 
των Αθλητικών Εκδηλώσεων με αντίστοιχη 
βαθμολόγηση των μέτρων ασφαλείας, σε 
συνεργασία με τη ΔΕΑΒ,

• Στη σύγκλιση σύσκεψης όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων, η οποία ακολουθείται από την έκδοση 
σχετικής Απόφασης για το αθλητικό γεγονός. 
Η παραπάνω σύσκεψη συγκαλείται και από τον 
αρμόδιο αθλητικό εισαγγελέα,

• Στη ρύθμιση θεμάτων διακίνησης εισιτηρίων και 
στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων,

• Στη συλλογή πληροφοριών και την αξιοποίησή τους 
κατά το σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας.

13.3 Βαθμός επικινδυνότητας των αθλητικών εκδηλώσε-
ων - Εφαρμοσμένα μέτρα ασφαλείας

Ο βαθμός επικινδυνότητας σε κάθε αθλητικό γεγονός 
προσδιορίζεται από τη ΔΕΑΒ στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της, στο άρθρο 41α παρ. δ-στ του ν. 
2725/1999 εκτός από την κατάταξη των αντίστοιχων 
αστυνομικών μέτρων που διαμορφώνονται με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια κάθε φορά. Τα κριτήρια 
διαβάθμισης της επικινδυνότητας του αθλητικού 
γεγονότος και των αντίστοιχων αστυνομικών μέτρων 
συνίστανται στη βαθμολογική σημασία του αγώνα, στις 
συνθήκες που διαμορφώνονται στη συγκεκριμένη χρονική 
φάση, στην επικρατούσα κατάσταση και στην ένταση 
της αντιπαλότητας μεταξύ των φιλάθλων των ομάδων. 
Άλλα κριτήρια αποτελούν το ιστορικό παράνομων 
ενεργειών σε αντίστοιχους αγώνες στο παρελθόν, οι 
διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή 
πληροφορία που ανάλογα με τις συνθήκες θα μπορούσε 
να αξιολογηθεί από τη ΔΕΑΒ, ως σημαντικό για την ομαλή 
διεξαγωγή του αθλητικού γεγονότος.

Από την πλευρά της Αστυνομίας, ο βαθμός 
επικινδυνότητας της αθλητικής εκδήλωσης μπορεί 
να ταξινομηθεί ανάλογα με τη δυνατότητα λήψης 
αστυνομικών μέτρων για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις λοιπές αστυνομικές υποχρεώσεις 
και τις συνθήκες της δεδομένης χρονικής στιγμής. Σε κάθε 
περίπτωση, η ΔΕΑΒ οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως 
την αστυνομική αρχή για το βαθμό επικινδυνότητας 
της αθλητικής εκδήλωσης. Επιπλέον, η Αστυνομία 
είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση της ΔΕΑΒ για κάθε 
πληροφορία σχετική με την αποτελεσματική αστυνόμευση 

του αγώνα. Η εξέλιξη του μέτρου της Αστυνομίας είναι 
ανάλογη του βαθμού επικινδυνότητας κάθε αθλητικού 
γεγονότος και διαβαθμίζεται σε κανονικό, αυξημένο και 
έντονο.

• Στα συνήθη αστυνομικά μέτρα, διατίθεται η 
απαιτούμενη αστυνομική δύναμη και καθορίζεται ο 
ελάχιστος αριθμός των Δ.Ε.Π.Υ.Α. - εμφανίζεται με 
κίτρινο χρώμα,

• Στα αυξημένα αστυνομικά μέτρα, διατίθεται 
αυξημένη αστυνομική δύναμη ανάλογα με την 
κλιμάκωση και καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός 
των I.E.P.Y.A. - εμφανίζεται με πορτοκαλί χρώμα,

• Στα εντατικά αστυνομικά μέτρα, διατίθεται η 
μέγιστη αστυνομική δύναμη και προσδιορίζεται 
ο ελάχιστος αριθμός I.E.P.Y.A. - εμφανίζεται με 
κόκκινο χρώμα.

Ο ελάχιστος αριθμός I.E.P.Y.A. καθορίζεται ανά επίπεδο ως 
εξής: ΚΑΝΟΝΙΚΟ: 1 προσωπικό ανά 200 θεατές, ΑΥΞΗΜΕ-
ΝΟ: 1 προσωπικό ανά 100 θεατές, ΕΝΤΑΤΙΚΟ: 1 προσωπικό 
ανά 80 θεατές.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναπτύσσονται ανάλογα 
με το επίπεδο κινδύνου. Σε κάθε αθλητική εκδήλωση 
λαμβάνονται τα συνήθη αστυνομικά μέτρα. Τα εντατικά 
μέτρα κλιμακώνονται και λαμβάνονται κατόπιν σχετικής 
απόφασης. Όλες οι διεθνείς εκδηλώσεις απαιτούν την 
ανάπτυξη και την ανάπτυξη αυξημένων αστυνομικών 
μέτρων. Οι αθλητικές εκδηλώσεις που χαρακτηρίζονται ως 
«σημαντικές» απαιτούν την εκ των προτέρων ανάπτυξη 
αυστηρών αστυνομικών μέτρων.

Άρθρο 14

Δεύτερη φάση – Επιχειρησιακή ανάλυση

Η φάση αυτή αποτελείται από μια σειρά διαφορετικών 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
τις δραστηριότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
(Διαχείριση Ασφάλειας, Οργανωτική Αρχή, Ομοσπονδία, 
Αθλητικά Σωματεία κ.λπ.), πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά την αθλητική εκδήλωση, σύμφωνα με το παρόν 
επιχειρησιακό σχέδιο. Το επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργεί 
ως μοντέλο δυναμικής προσέγγισης της διαχείρισης 
της ασφάλειας για κάθε αθλητική εγκατάσταση και για 
κάθε εμπλεκόμενο φορέα και έχει αντίστοιχη εφαρμογή 
σε όλες τις κατηγορίες αθλητικών εκδηλώσεων, 
εφόσον λαμβάνονται υπόψη όλες οι προϋποθέσεις της 
αντίστοιχης αθλητικής κατηγορίας.
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14.1 Αναγνώριση απειλών

14.1.1 Γενική εκτίμηση απειλών

Οι ακόλουθοι είναι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για μια 
αθλητική εκδήλωση σε μια αθλητική εγκατάσταση:

• Βίαιες επιθέσεις

• Ταραχές

• Αντικοινωνική συμπεριφορά

• Αναρτήσεις υβριστικών πανό

• Μερική αναγραφή συνθημάτων - διαμαρτυριών σε 
μπλουζάκια που δεν είναι ορατά κατά την είσοδό 
τους στον αθλητικό χώρο. Στόχος των διαδηλωτών 
είναι να επικοινωνήσουν το μήνυμά τους και να το 
δημοσιοποιήσουν,

• Φυσικές καταστροφές

• Αποτυχία υλικοτεχνικής υποδομής - διακοπή 
ρεύματος

• Βανδαλισμοί στις υποδομές του αθλητικού χώρου

• Παράνομη είσοδος

• Ιατρικά περιστατικά

• Πυρκαγιές στις μόνιμες και προσωρινές υποδομές 
της αθλητικής εγκατάστασης

• Επιπλέον, άλλοι κίνδυνοι συνίστανται στο 
οργανωμένο και κοινό έγκλημα, το οποίο μπορεί 
να επηρεάσει την ασφαλή φιλοξενία αθλητικών 
εκδηλώσεων σε μια αθλητική εγκατάσταση.

14.1.2. Ανάλυση κινδύνων και αξιολόγηση τρωτότητας 
της αθλητικής εγκατάστασης (έκθεση τρωτότητας)

Οι κίνδυνοι για κάθε συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση 
αναλύονται με ειδική έκθεση τρωτότητας. Η έκθεση 
τρωτότητας είναι μια σύνθετη διαδικασία και απαιτεί τη 
συμμετοχή του αρχιτέκτονα της αθλητικής εγκατάστασης, 
των εκπροσώπων των αρχών ασφαλείας, του διοργανωτή 
της αθλητικής εκδήλωσης και του διαχειριστή της 
αθλητικής εγκατάστασης και ξεκινάει από την Αστυνομία 
ή τη Λιμενική Αρχή/Ακτοφυλακή.

1. Η εκπόνηση κάθε Σχεδίου Ασφαλείας κάθε αθλητικής 
εγκατάστασης («ανοικτού» ή «κλειστού» τύπου) 
προϋποθέτει την Έκθεση Τρωτότητάς της. Εάν ο 
έλεγχος τρωτότητας της αθλητικής εγκατάστασης 
αποκαλύψει σοβαρά τρωτά σημεία, απαιτούνται 
αυξημένα μέτρα ασφαλείας και προσαρμόζονται 
ανάλογα οι δυνάμεις και τα μέσα. Η έκθεση 
τρωτότητας αποσκοπεί στον εντοπισμό, τη 
χωροθέτηση και την καταγραφή των σημείων 
ή περιοχών μιας αθλητικής εγκατάστασης που 
παρουσιάζουν αδυναμίες σε σχέση με την προστασία/
ασφάλειά της και μέσω αυτών παρέχεται η 
δυνατότητα στην εγκατάσταση να υποστεί βλάβη από 
εκούσιες ή ακούσιες ανθρώπινες δραστηριότητες, 
με δυσμενή γεγονότα και επιπτώσεις. Αυτές οι 
αδυναμίες, ανάλογα με τον τρόπο δράσης του 
ανθρώπινου ή φυσικού παράγοντα, αποτελούν τα 
βασικά στοιχεία για τον εντοπισμό των κινδύνων 
και των απειλών που ενδέχεται να προκύψουν. 
Επιπλέον, η έκθεση αδυναμίας επιδιώκει να συνδέσει 
τους προαναφερθέντες κινδύνους ή απειλές με την 
πιθανότητα εμφάνισής τους και τις συνέπειες που 
μπορεί να έχουν.

2. Η έκθεση τρωτότητας περιλαμβάνει:

• Στοιχεία και γεγονότα σχετικά με την αθλητική 
εγκατάσταση και την ευρύτερη περιοχή 
(πληροφορίες - δεδομένα),

• Τον εντοπισμό, τον εντοπισμό και την καταγραφή 
των σημείων ή περιοχών της αθλητικής 
εγκατάστασης που παρουσιάζουν αδυναμίες σε 
σχέση με την προστασία ή την ασφάλειά της,

• Τους εντοπισμένους κινδύνους, τη διαβάθμιση των 
απειλών, τα πιθανά σενάρια εμφάνισης, καθώς και 
τις συνέπειες ή τις συνέπειες που θα έχουν,

• Τις συνιστώμενες προτάσεις για τον έλεγχο ή την 
εξάλειψη των απειλών που έχουν ήδη καταγραφεί,

• Για τη σύνταξη της έκθεσης τρωτότητας απαιτούνται 
τα ακόλουθα:

• Τοποθεσία της αθλητικής εγκατάστασης (με 
τοπογραφικά - γεωγραφικά - οικονομικά - τεχνικά 
στοιχεία),

• Πλήρης και σαφής περιγραφή της αθλητικής 
εγκατάστασης (δομή - δήλωση αποστολής),
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• Κατασκευαστικά σχέδια της αθλητικής 
εγκατάστασης (αρχιτεκτονικά - μηχανολογικά - 
ηλεκτρολογικά - ηλεκτρονικά - η πάσης φύσεως 
τεχνική υποδομή - επιμέρους λειτουργίες).,

• Καθορισμός των ζωνών των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, όσον αφορά τη θέση τους στη 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Λεπτομερής 
περιγραφή των ζωνών αυτών, καθώς και 
προσδιορισμός των κινδύνων ή απειλών/κινδύνων 
ανά ζώνη,

• Προσδιορισμός των επιμέρους επιπέδων/
τομέων της αθλητικής εγκατάστασης, καθώς 
και προσδιορισμός των απειλών/κινδύνων ανά 
επίπεδο/τομέα,

• Σενάρια πιθανών απειλών/κινδύνων, ανά ζώνη 
και επίπεδο/τομέα της αθλητικής εγκατάστασης, 
καθώς και συνιστώμενες προτάσεις για την 
πρόληψη ή την αντιμετώπισή τους,

• Εντοπίζονται και καταγράφονται τα κρίσιμα σημεία 
ανά ζώνη, από τα οποία είναι εύκολη η επίθεση 
στην αθλητική εγκατάσταση.

3. δ) Οι Ζώνες της αθλητικής εγκατάστασης που 
δημιουργούνται για τον καλύτερο εντοπισμό - 
καταγραφή και ανάλυση των ευάλωτων σημείων της, 
είναι οι εξής

• Ζώνη πλησίον της αθλητικής εγκατάστασης 
(αστική, ημιαστική, αγροτική περιοχή),

• Ζώνη πλησίον οικιστικής περιοχής (αστική, 
ημιαστική, αγροτική περιοχή),

• Ζώνη πρόσβασης στην αθλητική εγκατάσταση 
(πύλες πρόσβασης - κοινόχρηστοι χώροι - χώροι 
στάθμευσης),

• Ζώνη λειτουργικών υποδομών εγκατάστασης 
(λειτουργικές υποδομές, θέσεις αξιωματούχων - 
θεατών - μέσων ενημέρωσης),

• Αγωνιστικός χώρος (αγωνιστικός χώρος - χώροι 
διαμονής/αποδυτήρια αθλητών).

14.2 Στρατηγική ασφαλούς προσωπικού

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
και οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υπεύθυνοι για την 
εξασφάλιση μιας ασφαλούς αθλητικής εκδήλωσης με:

• Την πρόληψη περιστατικών

• Την ταχεία ανταπόκριση σε οποιοδήποτε συμβάν 
προκύψει, με τη διάθεση των κατάλληλων πόρων

• Την κατάλληλη διαχείριση των επιπτώσεων των 
γεγονότων.

14.2.1 Στρατηγική πρόβλεψης: Πρόληψη περιστατικών

Η πρόληψη ξεκινά με τη συγκέντρωση σχετικών 
πληροφοριών και δεδομένων. Κατά την κρίσιμη 
περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, 
οι αρμόδιες Υπηρεσίες Πληροφοριών θα καταβάλλουν 
προσπάθειες για τον εντοπισμό οποιασδήποτε απειλής 
που σχετίζεται με τις εκδηλώσεις. Οι πληροφορίες που θα 
συγκεντρωθούν θα συμπληρωθούν με ειδικές εκτιμήσεις 
κινδύνου για την αθλητική εγκατάσταση και τις περιοχές 
που επηρεάζονται από την εκδήλωση. Το αστυνομικό 
προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και τα μέτρα 
ανάπτυξης και ελέγχου για την πρόσβαση στους χώρους 
των εκδηλώσεων θα βασίζονται σε αυτές τις εκτιμήσεις.

14.2.2. Στρατηγική αντίδρασης: Άμεση αντίδραση με τη 
διάθεση κατάλληλων πόρων

Αστυνομικό προσωπικό θα αναπτυχθεί σε καίρια σημεία 
σε εγκαταστάσεις και αστικές περιοχές που επηρεάζονται 
από τους επισκέπτες αθλητικών εκδηλώσεων. Το 
αστυνομικό προσωπικό θα διαθέτει τον κατάλληλο 
εξοπλισμό και θα του παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη 
για την εκτέλεση του έργου που του ανατίθεται. Η 
ανταπόκριση θα συντονίζεται μέσω του τρέχοντος 
συστήματος διαχείρισης εκδηλώσεων.

14.2.3. Στρατηγική διαχείρισης επιπτώσεων: 
Υπάρχουσες δομές και διαδικασία

Η διαχείριση των συνεπειών των γεγονότων θα γίνεται 
σύμφωνα με τις υφιστάμενες δομές και διαδικασίες.

14.3 Επιχειρησιακή αντίδραση

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης - 
εξέλιξης του επιχειρησιακού σχεδίου διασφαλίζουν:

• Ασφαλείς και προστατευμένες αθλητικές 
εγκαταστάσεις,

• Ασφαλείς διαδρομές για την άφιξη αθλητικών 
ομάδων, αθλητών και θεατών,
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• Παρακολούθηση και έλεγχο της κυκλοφορίας 
στους κύριους οδικούς άξονες στον περιβάλλοντα 
χώρο της αθλητικής εγκατάστασης και στην αστική 
περιοχή, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων των αθλητικών 
ομάδων - αθλητών και των θεατών,

• Η απαίτηση να ελέγχονται όλοι όσοι εισέρχονται 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν εισάγονται λαθραία 
απαγορευμένα και μη εξουσιοδοτημένα 
αντικείμενα,

• Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στις ευαίσθητες 
περιοχές των αθλητικών εγκαταστάσεων,

• Αυξημένη κατάσταση ετοιμότητας των αρμόδιων 
Υπηρεσιών Ασφαλείας για τη διαχείριση 
των οργανωμένων οπαδών/οπαδών κατά τις 
προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες 
μετακινήσεις τους,

• Διασφάλιση της συνεργασίας με τους υπεύθυνους 
ασφάλειας αθλητικών εκδηλώσεων,

• Συγκρότηση ομάδας συντονισμού της ασφάλειας 
της αθλητικής εκδήλωσης, αποτελούμενης από 
εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
της εκδήλωσης.

14.4. Πλαίσιο επιχειρήσεων ασφαλείας

14.4.1 Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Οι βασικές ημερομηνίες για τις εταιρείες ασφαλείας είναι:

• Ημερομηνία και ώρα της 1ης συνάντησης για 
θέματα ασφαλείας

• Ημερομηνία και ώρα της 2ης συνάντησης για 
θέματα ασφαλείας

• Ημερομηνία και ώρα άφιξης της ομάδας υποδοχής

• Ημερομηνία και ώρα άφιξης των διαιτητών και των 
βοηθών διαιτητών της αθλητικής εκδήλωσης

• Ημερομηνία και ώρα ενδελεχούς διερεύνησης της 
αθλητικής εγκατάστασης για θέματα ασφάλειας

• Ημερομηνία και ώρα «κλειδώματος/κλειδώματος» 
της αθλητικής εγκατάστασης

• Ημερομηνία και ώρα έναρξης της φύλαξης της 
αθλητικής εγκατάστασης

• Ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των θυρών της 
αθλητικής εγκατάστασης

• Ημερομηνία και ώρα έναρξης της αθλητικής 
εκδήλωσης

• Ώρα αποδέσμευσης των δυνάμεων ασφαλείας (με 
την αποχώρηση όλων των θεατών - παραγόντων).

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα συµπληρώνεται κατά 
περίπτωση µε τις αναγκαίες προσθήκες των πληροφοριών 
που απαιτούνται ή κοινοποιούνται.

14.4.2 Επιχειρησιακές δραστηριότητες

Στη φάση αυτή, πραγματοποιείται μια σειρά από 
διαφορετικές επιχειρησιακές δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες όλων των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (Διαχείριση 
Ασφάλειας, Οργανωτική Αρχή, Ομοσπονδία κ.λπ.) ως εξής:

• Εξονυχιστική έρευνα των χώρων της αθλητικής 
εγκατάστασης και «κλείδωμα/κλείδωμά» της 
με κλιμακούμενη εφαρμογή του επιχειρησιακού 
σχεδίου ασφαλείας της,

• Πλήρης εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου 
ασφαλείας της αθλητικής εγκατάστασης. Ανάπτυξη 
πόρων ασφαλείας (προσωπικό, τεχνολογικός 
εξοπλισμός και μέσα),

• Μετά το τέλος της αθλητικής εκδήλωσης, οι 
επιχειρήσεις ασφαλείας ολοκληρώνονται. 
Αποδέσμευση των πόρων ασφαλείας.

14.5. Οργάνωση δραστηριοτήτων ασφαλείας

14.5.1 Σκοπός των δραστηριοτήτων ασφαλείας

Σκοπός των επιχειρήσεων ασφαλείας είναι η πρόληψη, 
ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση κάθε πιθανής 
εγκληματικής δραστηριότητας στους καθορισμένους 
χώρους των αθλητικών εκδηλώσεων και στους χώρους 
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που επηρεάζονται από την εκδήλωση αυτή. Η εφαρμογή 
μέτρων διαχείρισης απειλών (πρόληψη και αντιμετώπιση) 
στις καθορισμένες περιοχές και στην ευρύτερη αστική 
περιοχή, θεωρείται κρίσιμη για την επιχειρησιακή 
επιτυχία. Τα μέτρα διαχείρισης απειλών περιγράφονται 
στα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας.

14.5.2 Ατομικά επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας ειδι-
κών δράσεων

Οι επιχειρήσεις ασφαλείας των αθλητικών εκδηλώσεων 
χωρίζονται σε τέσσερα (4) επιμέρους σχέδια ειδικών 
δράσεων, τα οποία εκτελούν διαφορετικές επιχειρήσεις 
και λειτουργίες ασφαλείας. Τα επιμέρους επιχειρησιακά 
σχέδια ασφαλείας έχουν ως εξής

• Σχέδιο προστασίας - συνοδείας αθλητικών 
ομάδων το οποίο καταρτίζεται από την αντίστοιχη 
αστυνομική αρχή της αθλητικής εγκατάστασης 
όπου θα πραγματοποιηθεί η αθλητική εκδήλωση,

• Σχέδιο διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο 
καταρτίζεται από την αντίστοιχη Υπηρεσία Τροχαίας,

• Σχέδιο οργανωμένης διαχείρισης φιλάθλων, το 
οποίο καταρτίζεται από την αντίστοιχη αστυνομική 
αρχή της αθλητικής εγκατάστασης όπου θα 
πραγματοποιηθεί η αθλητική εκδήλωση,

• Σχέδιο αθλητικής εγκατάστασης, το οποίο 
καταρτίζεται από την αστυνομική αρχή της 
αθλητικής εγκατάστασης όπου θα πραγματοποιηθεί 
η αθλητική εκδήλωση.

Ειδικότερα, όσον αφορά την εκπόνηση του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου Ασφάλειας Αθλητικής 
Εγκατάστασης, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα. 
Ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των μέτρων σε συνήθη, 
αυξημένα και έντονα, δημιουργούνται ζώνες περιορισμού-
ελέγχου έξω από την αθλητική εγκατάσταση ως εξής

Ζώνη πρώτης στάσης (1ο σημείο ελέγχου) - Εντατικά 
μέτρα

Στη ζώνη αυτή πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος των 
εισερχόμενων θεατών προκειμένου να εξακριβωθεί 
η κατοχή εισιτηρίου για την αθλητική εκδήλωση 
(ηλεκτρονικό εισιτήριο). Τα σημεία στάσης καθορίζονται 
ανάλογα με τη ροή των θεατών που φθάνουν στην 
αθλητική εγκατάσταση με τα πόδια ή με τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς. Τα σημεία αυτά προσδιορίζονται φυσικά ή 
τεχνικά με τη χρήση της «BAR GATE» (κινητή περίφραξη) ή 
μέσω ανθρώπινης αλυσίδας.

Δεύτερη ζώνη στάσης (2ο σημείο ελέγχου) - Αυξημένα 
μέτρα

Σε αυτή τη ζώνη ταυτοποιούνται ένα ηλεκτρονικό 
εισιτήριο και ένας θεατής. Τα σημεία αυτά εντοπίζονται 
κοντά στην αθλητική εγκατάσταση και κοντά στη νοητή ή 
φυσική περίφραξη.

Τρίτη ζώνη εισόδου (3ο σημείο ελέγχου) - Συνήθη μέτρα

Στη ζώνη αυτή πραγματοποιείται φυσική έρευνα των 
θεατών και έλεγχος του εισιτηρίου «check in», μέσω 
της επικύρωσης του εισιτηρίου. Τα σημεία αυτά εντοπί-
ζονται μπροστά από τις πόρτες εισόδου της αθλητικής 
εγκατάστασης. Τα σημεία εισόδου των αθλητών και 
οι θέσεις στάθμευσης των οχημάτων των θεατών 
προσδιορίζονται επίσης. Ανάλογα με την κατηγοριοποίηση 
των μέτρων σε συνήθη, αυξημένα και έντονα, καθώς 
και τις ιδιαιτερότητες της αθλητικής εγκατάστασης 
και του αθλητικού γεγονότος, η αστυνομική δύναμη 
και το προσωπικό της Δ.Ε.Π.Υ.Α. είναι διαθέσιμα σε 
προκαθορισμένα σημεία (τομείς και υποτομείς) ανάλογα 
με τις αρμοδιότητες του καθενός.

14.5.3 Μονάδες ειδικής δράσης

Στην ασφάλεια αθλητικών εκδηλώσεων, θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για την υποστήριξη των ακόλουθων 
ενοτήτων:

• Διαχείριση πληροφοριών σχετικά με αθλητικές 
εκδηλώσεις ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης ή 
πετοσφαίρισης,

• Πολιτική ασφάλειας επικοινωνίας,

• Διαχείριση πλήθους / εκκένωση εγκαταστάσεων / 
μελέτη πυρασφάλειας,

• Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών υγείας.

14.6. Δυνάμεις ασφαλείας

14.6.1 Οριζόμενες δυνάμεις ασφαλείας

Οι καθορισμένες αστυνομικές δυνάμεις των επιχειρήσεων 
ασφαλείας σε αθλητικές εκδηλώσεις υποστηρίζονται, 
κατά περίπτωση από το ισχύον νομικό πλαίσιο, από 
προσωπικό ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα 
με τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τα ειδικά καθήκοντά 
τους. 1.6.2 Δυνάμεις υποστήριξης της ασφάλειας Οι 
επιχειρήσεις ασφαλείας στις αθλητικές εκδηλώσεις 
υποστηρίζονται από τα τμήματα πρόληψης οργανωμένης 
αθλητικής βίας, τις ενώσεις αθλητικής αστυνομίας και 
άλλα Σώματα Ασφαλείας, όπως το Π.Σ., καθώς και το 
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Ε.Κ.Α.Β. 14.6.3 Εφεδρικές Δυνάμεις Ασφαλείας. Σε κάθε 
περίπτωση, θα πρέπει να προβλέπονται εφεδρικές 
δυνάμεις για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και 
έκτακτων καταστάσεων ασφαλείας που μπορεί να 
προκύψουν στις αθλητικές εκδηλώσεις και στην ευρύτερη 
περιοχή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της 
αθλητικής εκδήλωσης και ιδίως κατά τις αφίξεις και τις 
μη προγραμματισμένες αφίξεις και αναχωρήσεις και 
μετακινήσεις οργανωμένων φιλάθλων.

14.7. Κατευθυντήριες οδηγίες δραστηριοτήτων 
ασφαλείας

14.7.1 Επιχειρησιακό σχέδιο ασφαλείας

Οι συγκεκριμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις ασφαλείας 
είναι:

• Διοίκηση και συντονισμός όλου του καθορισμένου 
προσωπικού ασφαλείας της αθλητικής εκδήλωσης,

• Εποπτεία και έλεγχος της εκτέλεσης των 
καθηκόντων γενικής αστυνόμευσης και 
ασφάλειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στον 
περιβάλλοντα χώρο τους,

• Αποτελεσματική διαχείριση του πλήθους (θεατών) 
κατά τη διάρκεια της παρουσίας - παραμονής 
στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων και 
κατά την αποχώρηση των φιλάθλων,

• Εντοπισμός, πρόληψη και αντιμετώπιση όλων 
των περιστατικών που σχετίζονται με θέματα 
ασφάλειας, με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις 
στην ομαλή διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης,

• Εγγυάται ότι όλο το προσωπικό που θα συμμετάσχει 
στην εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων θα 
λάβει την κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τους 
ρόλους και τις αρμοδιότητές του, σε σχέση με την 
υπηρεσία που θα εκτελέσει στη συγκεκριμένη 
αθλητική εκδήλωση,

• Διασφάλιση της πλήρους επιχειρησιακής 
ετοιμότητας του προσωπικού από την προηγούμενη 
ημέρα της αθλητικής εκδήλωσης,

• Διεξοδική διερεύνηση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων «κλείδωμα/κλείδωμα» και φύλαξή 
τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες.

14.7.2 Ρυθμίσεις ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού

Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

• Ρύθμιση της κυκλοφορίας γύρω από την αθλητική 
εγκατάσταση,

• Έκδοση αποφάσεων για προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφόσον απαιτείται,

• Προσδιορισμός των δρομολογίων, κύριων και 
εναλλακτικών, και της κίνησης των επισήμων και 
των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.,

• Προσδιορισμός - καταγραφή και φύλαξη (φύλαξη ή 
επιτήρηση) των ευάλωτων σημείων της αθλητικής 
εγκατάστασης,

• Προσδιορισμός των θέσεων στάθμευσης των 
οχημάτων των επισήμων και άλλων οχημάτων κ.λπ,

• Πρόβλεψη για τη διαθεσιμότητα οχημάτων 
συνοδείας,

• Πρόβλεψη οχήματος με γερανό,

• Προσδιορισμός των σημείων πρόσβασης των 
επισήμων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες,

• Προσδιορισμός των σημείων πρόσβασης, των 
σημείων προελέγχου και των σημείων ελέγχου για 
τους θεατές,

• Πρόβλεψη ειδικού χώρου ή ειδικού οχήματος 
(VAN) στα σημεία ελέγχου των θεατών για ενδελεχή 
σωματική εξέταση, όταν είναι απαραίτητο,

• Συγκρότηση ομάδας υπεύθυνης για τις συλλήψεις, 
εάν είναι απαραίτητο,

• Συγκρότηση ομάδας (-ων) αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών,

• Διάθεση οχημάτων για την ασφαλή μεταφορά των 
συλληφθέντων,

• Συγκρότηση ομάδας υπεύθυνης για την 
τεκμηρίωση της υπόθεσης κατά των συλληφθέντων,
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• Συγκρότηση ομάδας υπεύθυνης για τους 
κρατούμενους/συλληφθέντες,

• Προσδιορισμός της περιμέτρου όπου θα βρίσκεται 
το προσωπικό ασφαλείας, εντός και εκτός της 
περίφραξης,

• Καθορισμός θέσεων παρατηρητών σε τρέχοντα 
σημεία, για επιτήρηση και άμεση πληροφόρηση,

• Ανάπτυξη περιπολιών πεζών και επί του σκάφους 
γύρω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις,

• Ανίχνευση - καταγραφή και φύλαξη - επιτήρηση 
των ευάλωτων σημείων (διείσδυση) στους χώρους 
των αθλητικών εγκαταστάσεων,

• Ορατή και αόρατη, ενισχυμένη, αστυνομική 
παρουσία στους χώρους μετακίνησης και 
παραμονής των θεατών,

• Εξονυχιστική έρευνα των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, «κλείδωμα» και φύλαξή τους,

• Τεκμηρίωση των θέσεων εργασίας (τομείς, 
υποτομείς, σημεία εκτέλεσης υπηρεσιών),

• Προσδιορισμός των απαιτούμενων πόρων 
(ανθρώπινο δυναμικό - υλικά και μέσα),

• Παροχή εφεδρικών δυνάμεων,

• Μέτρα διαχείρισης απειλών/κινδύνων,

• Καθορισμός της υπηρεσιακής στολής, των 
δημοσίων αντικειμένων και του ωραρίου εργασίας,

• Ορισμός προϊσταμένων τμημάτων, αναπληρωτών 
προϊσταμένων τμημάτων και λοιπού προσωπικού, 
καθώς και έγκαιρη αναγνώριση των τομέων 
ευθύνης τους,

• Ο έλεγχος, για λόγους ασφαλείας, των θεατών 
που προσεγγίζουν την αθλητική εγκατάσταση 
ενόψει αθλητικού γεγονότος γίνεται με σωματική 
έρευνα από μέλος του προσωπικού της Ιδιωτικής 
Ασφάλειας του ίδιου φύλου με τον θεατή. Η 
υποχρεωτική σωματική εξέταση διενεργείται από 

την Ελληνική Αστυνομία, το προσωπικό της οποίας 
βρίσκεται στις πόρτες εισόδου της αθλητικής 
εγκατάστασης ή καλείται ειδικά για το σκοπό 
αυτό. Σε περίπτωση που ο εισερχόμενος θεατής 
αρνηθεί τον σωματικό έλεγχο, η αστυνομική αρχή 
ή το προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, εφόσον έχει 
προηγουμένως αρνηθεί από την αστυνομική αρχή 
κατά περίπτωση, δικαιούται να του απαγορεύσει 
την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση.

• Η ύπαρξη τουλάχιστον μιας γυναίκας (αστυνομικής 
δύναμης) σε κάθε χώρο ελέγχου εισόδου θεατών 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον φυσικό 
έλεγχο των γυναικών,

• Στελέχωση του επιχειρησιακού κέντρου με έμπειρο 
προσωπικό και έναν ανώτερο αξιωματικό,

• Τεκμηρίωση των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων 
φορέων, των Υπηρεσιών και ενός εκπροσώπου της 
Εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να στελεχωθεί 
το Επιχειρησιακό Κέντρο της αθλητικής 
εγκατάστασης,

• Προστασία/εποπτεία των διαιτητών, βοηθών 
διαιτητών και παρατηρητών διαιτητών της 
αθλητικής εκδήλωσης,

• Συνεργασία με το αντιπροσωπευτικό Γραφείο του 
Πυροσβεστικού Σώματος,

• Συνεργασία με τον υπεύθυνο λειτουργίας της 
αθλητικής εγκατάστασης,

• Προστασία/εποπτεία των αποδυτηρίων των ομάδων, 
με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό της γηπεδούχου 
ομάδας,

• Επιτήρηση των χώρων στάθμευσης των οχημάτων 
των διαιτητών, των ομάδων, των θεατών κ.λπ..

14.7.3 Χαρτογραφικά δεδομένα

Κάθε σχέδιο ασφάλειας συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
χαρτογραφικά δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν 
την απεικόνιση των κρίσιμων υποδομών, των σημείων 
ελέγχου, των κλειστών δρόμων, των σημείων δημόσιας 
συγκοινωνίας, των χώρων στάθμευσης, των εισόδων των 
αθλητών κ.λπ. όπου θα πραγματοποιηθεί η αθλητική 
εκδήλωση, καθώς και τη χαρτογραφική απεικόνιση 
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της διάταξης των απαιτούμενων δυνάμεων και μέσων 
σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου κάθε αθλητικής 
εκδήλωσης.

Άρθρο 15

Τρίτη φάση

1. Η φάση αυτή αποτελείται από μια σειρά διαδικασιών 
και ενεργειών, με τις οποίες οι ενέργειες των 
δύο προηγούμενων επιχειρησιακών φάσεων 
είτε δοκιμάζονται πριν από την εφαρμογή είτε 
αξιολογούνται μετά από αυτήν:

• ασκήσεις ετοιμότητας (επί χάρτου και σε 
πραγματικές ασκήσεις), μετά από προηγούμενη 
συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, με 
καθορισμό σχετικού χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης,

• δοκιμαστικών εκδηλώσεων. Η διοργανώτρια αρχή 
έχει τη δυνατότητα να διεξάγει δοκιμαστικές 
αθλητικές εκδηλώσεις, προκειμένου να ελέγξει 
στο σύνολό του το σχεδιασμό, τα τεχνικά συστήματα, 
την οργάνωση και το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να 
εντοπίσει αδυναμίες, λάθη και παραλείψεις,

• αξιολόγηση των αθλητικών εκδηλώσεων. Μετά από 
κάθε σοβαρό ή πολύ σοβαρό ή κρίσιμο περιστατικό 
ασφαλείας κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής 
μιας αθλητικής εκδήλωσης, είναι δυνατόν να 
καθιερωθεί διαδικασία αξιολόγησης για τις 
εταιρείες ασφαλείας.

2. Οι παραπάνω διαδικασίες αξιολογούν:

• Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις διαδικασίες 
που εφαρμόζονται,

• Την αξιοπιστία, την επάρκεια και την επιχειρησιακή 
ικανότητα του προσωπικού και των μέσων,

• Τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, τον 
συντονισμό και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων 
φορέων,

• Την επιτυχία των επιμέρους δράσεων και τον 
εντοπισμό της ανάγκης για τυχόν βελτιώσεις.

• Διαχείριση και λήψη κρίσιμων αποφάσεων,

• Η ετοιμότητα και η ικανότητα αντίδρασης του 
ανθρώπινου δυναμικού,

• Τυχόν λάθη και παραλείψεις ή δυσλειτουργίες στην 
αντίδραση.

Δεν αξιολογούνται τα πρόσωπα, αλλά οι διαδικασίες. 
Εάν υπάρχει ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ 
δύο ή περισσότερων εμπλεκόμενων φορέων, μπορεί να 
υπογραφεί σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.

Άρθρο 16

Διάταξη εμφάνισης δεδομένων

Οι υπηρεσίες ή οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται 
να καταρτίσουν σχέδια ασφαλείας βάσει του παρόντος 
κανονισμού και ενεργούν εφαρμόζοντας το μοντέλο 
δράσης, α) εμφανίζοντας ζώνες αποκλεισμού και ελέγχου 
και β) συντάσσοντας έκθεση τρωτότητας της αθλητικής 
εγκατάστασης.

Άρθρο 17

Εφαρμογή της νομοθεσίας

Όταν η νομοθεσία πέρασε από το φύλλο της 
Κυβερνήσεως, εφαρμόστηκε άμεσα.

Εθνική νομοθεσία στην ασφάλεια στον 
αθλητισμό – Τουρκία (TUR)

Οι αθλητικές υπηρεσίες και δραστηριότητες στην 
Τουρκία διεξάγονται βάσει του νόμου με αριθμό 3289, 
σήμερα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού 
διατάγματος με αριθμό 356, το οποίο επιφέρει ορισμένες 
τροποποιήσεις στον εν λόγω νόμο, διεξάγεται υπό το 
Κυβερνείο. Η Γενική Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού 
είναι ο αρμόδιος φορέας για την εκτέλεση των αθλητικών 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Εξωτερικών για λογαριασμό του Προέδρου. 
Αποστολή του εν λόγω οργάνου είναι η διεξαγωγή 
αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τουρκία και η λήψη των 
αναγκαίων μέτρων προς τούτο.

Τα τρία συνθήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των 
πολιτικών που πρέπει να εφαρμοστούν για την ανάπτυξη 
του αθλητισμού στην Τουρκία έχουν οριστεί ως εξής,

• Ειρήνη,

• Συμμετοχή,

• και Ανάπτυξη.
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Στην Τουρκία, ο νόμος αριθ. 6222 για την πρόληψη της 
βίας και της αταξίας στον αθλητισμό εγκρίθηκε στις 31 
Μαρτίου 2011 και τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 
27905 στις 14 Απριλίου 2011. Σκοπός του νόμου αυτού 
είναι η πρόληψη της βίας και της αταξίας πριν, κατά τη 
διάρκεια ή μετά τον αγώνα, μέσα και γύρω από τους 
αθλητικούς χώρους, στους χώρους όπου οι φίλαθλοι 
βρίσκονται σε ομάδες μόνιμα ή προσωρινά ή στις 
διαδρομές προς και από τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα, 
και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για το σκοπό αυτό 
αναφέρονται με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα.

Εκτός από τους παίκτες στον αθλητισμό, υπάρχουν 
σύλλογοι, διευθυντές συλλόγων, προπονητές, διαιτητές, 
εταιρείες χορηγοί, δυνάμεις ασφαλείας, φίλαθλοι, 
δημόσια μέρη καθώς και φορείς (Γενική Διεύθυνση 
Ασφάλειας, Κεντρική Μονάδα Αθλητικής Ασφάλειας, 
Επαρχιακά και Επαρχιακά Αστυνομικά Τμήματα και 
Επαρχιακές και Επαρχιακές Διοικήσεις Χωροφυλακής, 
Αστυνομία Παρατηρητών, Μονάδα Αθλητικής Ασφάλειας, 
Επόπτης Ασφάλειας Αγώνων, Επαρχιακό και Επαρχιακό 
Συμβούλιο Αθλητικής Ασφάλειας, Δήμοι, Υπηρεσίες 
Νεολαίας και Αθλητισμού Επαρχιακές και Επαρχιακές 
Διευθύνσεις. Ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας, αθλητικοί 
σύλλογοι, ομοσπονδίες). Όλα αυτά τα μέρη έχουν μεγάλες 
ευθύνες στην πρόληψη της βίας και της επιθετικότητας 
στους αθλητικούς οργανισμούς. Ο νόμος αριθ. 6222 
και ο σχετικός κανονισμός είναι για το σκοπό αυτό και 
αφαιρούνται σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής. Στο πρώτο 
μέρος της παρούσας μελέτης εξηγείται το εννοιολογικό 
πλαίσιο του τομέα της βίας και της ασφάλειας στον 
αθλητισμό. Στο δεύτερο μέρος, που δίνεται στα μέρη του 
αθλητισμού, αναφέρονται τα καθήκοντα, οι εξουσίες και 
οι ευθύνες- στο τρίτο μέρος, τονίζονται οι στρατηγικές 
ασφάλειας στους αθλητικούς οργανισμούς.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ 
ΕΦΑΡΜΌΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ 

Όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 
λαμβάνονται σε αθλητικούς αγώνες, πριν, κατά τη 
διάρκεια ή μετά τον αγώνα, οι αθλητικοί χώροι και τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας τους λαμβάνονται από 
τα Επαρχιακά και Περιφερειακά Συμβούλια Αθλητικής 
Ασφάλειας στην περιοχή, όπου οι φίλαθλοι βρίσκονται σε 
ομάδες μόνιμα ή προσωρινά, ή στις διαδρομές από και 
προς τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα και όπου οι ομάδες 
κατασκηνώνουν. (6222)Κανονισμός για την εφαρμογή 
του νόμου για την πρόληψη της βίας και των παρατυπιών 
στον αθλητισμό αριθ. (LPVIS), άρθρο 5/4). Εδώ, αφενός, 
ενώ λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, επιδιώκεται επίσης η 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των κινδύνων αυτών 

με την προετοιμασία αποτελεσματικών παρεμβάσεων για 
αναπόφευκτα ή απρόβλεπτα ατυχήματα.

Μέτρα σχετικά με την ασφάλεια και την τάξη του 
διαγωνισμού και των χώρων προβολής

ΆΡΘΡΟ 5 – (1) Αθλητικοί σύλλογοι που φιλοξενούν

α) Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους διεξαγωγής 
αγώνων και κρουαζιέρας, (1)

β) Παραχώρηση ενός ανεξάρτητου τμήματος για τους 
θεατές της φιλοξενούμενης ομάδας στον τόπο διεξαγωγής 
του αγώνα, καθώς και των αρμόδιων αθλητικών 
ομοσπονδιών και διεθνών αθλητικών οργανισμών για 
να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει επαφή μεταξύ των 
φιλάθλων, οι αθλητικοί σύλλογοι υποδοχής υποχρεούνται 
να λαμβάνουν τα μέτρα που καθορίζουν οι ομοσπονδίες.

(2) Οι αθλητικοί σύλλογοι, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια του αγώνα, η επαρχιακή ή περιφερειακή αθλη-
τική ασφάλεια είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των 
αποφάσεων που λαμβάνονται από τα διοικητικά συμβού-
λια σχετικά με αυτούς.

(3) Ειδικότερα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο,

α) Αγωνιστικοί χώροι και χώροι πλοήγησης, κατά τρόπο 
που να μην παρεμποδίζει την πορεία και στους οποίους 
είναι ενταγμένη η ομοσπονδία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της διεθνούς ομοσπονδίας, 
σύρματα, τοίχοι,

φράγματα και παρόμοια φυσικά εμπόδια μπορούν να 
τοποθετηθούν. (1)

β) Φυσικά εμπόδια, λαμβάνοντας τη γνώμη της αρμόδιας 
μονάδας αθλητικής ασφάλειας,

μπορεί να αφαιρείται κατά την κρίση του διοικητικού 
συμβουλίου.

γ) Στους χώρους θέασης, κατάλληλους για την κατάστασή 
τους, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες 
τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

διατίθενται θέσεις. (1)

ç) (Τροποποίηση: 4/7/2019-7182/3 άρθρο) Οι θέσεις των 
θεατών αριθμούνται στους χώρους θέασης.

Η πώληση των εισιτηρίων γίνεται με συσχέτιση με 
τον αριθμό της θέσης. Για να μπορούν οι θεατές να 
παρακολουθούν όρθιοι είναι επίσης δυνατή η πώληση 
εισιτηρίων με συσχέτιση με τον ρυθμιζόμενο αριθμημένο 
χώρο. Αυτή η εφαρμογή σχετίζεται με
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Η απόφαση λαμβάνεται από το Υπουργείο λαμβάνοντας 
τη γνώμη της ομοσπονδίας και του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Επιτρέπεται η επιβίβαση θεατών με 
υπερβολική χωρητικότητα ή θεατών χωρίς εισιτήρια.

Ασφάλεια διοργάνωσης

ΑΡΘΡΟ 7 - (1) Τα πρόσωπα που είναι επικεφαλής 
ασφαλείας των αγώνων ή ο βοηθός του είναι υπεύθυνα 
για την ασφάλεια που πρέπει να ληφθεί όσον αφορά 
την ασφάλεια του αγώνα σε αθλητικούς αγώνες. Όλα τα 
πρόσωπα στην εφαρμογή και την εποπτεία των μέτρων 
είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση του απαραίτητου 
συντονισμού με τα όργανα.

Εξασφάλιση της ασφάλειας παρακολούθησης του 
διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 10 - (1) Στις αθλητικές διοργανώσεις, τα επαρχιακά 
ή περιφερειακά συμβούλια αθλητικής ασφάλειας 
μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται οι απαραίτητες 
προφυλάξεις για την αποτροπή της παρακολούθησης 
των αγώνων σε χώρους γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, 
οι οποίοι ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη 
ζωή.

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ 
6222, «ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΟΥΣΊΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΆΡΑΞΗ ΤΗΣ ΤΆΞΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ»

Προκειμένου να αποφευχθούν βίαια επεισόδια σε 
αθλητικούς αγώνες, θεσπίστηκε ειδική ρύθμιση με τον 
νόμο αριθ. 5149 της 28.04.2004. Η ρύθμιση αυτή, η οποία 
ονομάζεται Νόμος για την πρόληψη της βίας και των 
παρατυπιών στους αθλητικούς αγώνες, δεν μπόρεσε να 
εξυπηρετήσει τον αναμενόμενο σκοπό σύμφωνα με τον 
νομοθέτη και παρά τον νόμο αυτό, η βία και οι παρατυπίες 
συνεχίστηκαν στις αθλητικές εκδηλώσεις. Ο νόμος αριθ. 
5149 αντικαταστάθηκε από τον νόμο αριθ. 6222, ο οποίος 
εκδόθηκε στις 31.03. 2011. Ο νόμος αριθ. 6222 ζητήθηκε 
επίσης να αντικατασταθεί από τον νόμο αριθ. 6250, αλλά 
στάλθηκε πίσω στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας 
για να αλλάξει και πάλι το κείμενο που διαπραγματεύτηκε 
ο Πρόεδρος. Ο νόμος αριθ. 6222, ο οποίος εξακολουθεί 
να ισχύει, έχει τροποποιηθεί σε ορισμένα σημεία με τον 
νόμο αριθ. 6259. Το αντικείμενο του άρθρου είναι» η 
είσοδος απαγορευμένων ουσιών σε αθλητικούς χώρους 
και η αποτροπή αγώνων». Στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη 
παράγραφο του δέκατου τρίτου άρθρου του εν λόγω 
νόμου- και τέθηκε επίσης σε ισχύ στις 15.12. 2011- 
εξετάστηκε η δεύτερη παράγραφος του νόμου 6259. Η 
δεύτερη παράγραφος, η οποία αποτελεί το αντικείμενο 
της μελέτης- τροποποιήθηκε εκ νέου με το έβδομο άρθρο 
του νόμου αριθ. 7182 που τέθηκε σε ισχύ στις 12.07. 
2019. Στο παρόν άρθρο, στο πλαίσιο του άρθρου 13 του 
νόμου αριθ. 6222- αναφέρονται ορισμένες κριτικές και 
προβλήματα. Επιπλέον, εξηγούνται προτάσεις λύσεων και 
επεξηγείται η ισχύουσα έκδοση.
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ΠΩΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ;

Κεφάλαιο 3



3.1.  Ποιος είναι υπεύθυνος για να παράσχει 
προστασία και ασφάλεια;

Στο κεφάλαιο 1, εντοπίσαμε και περιγράψαμε 6 ομάδες 
δυνητικών κινδύνων για τις αθλητικές εκδηλώσεις.  
Κάθε μία από αυτές θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διαφορετικές αρνητικές συνέπειες. Επομένως, είναι 
σημαντικό να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την 
πρόληψη των ατυχημάτων ή την ελαχιστοποίηση των 
συνεπειών τους.

Το περιβάλλον ασφαλείας γίνεται ολοένα και πιο 
πολύπλοκο, με παλιούς κινδύνους να συνδυάζονται με 
νέους. Σε πολλές περιπτώσεις, θα έχουμε καταστάσεις 
στις οποίες δεν θα εμφανίζονται ταυτόχρονα ένας 
ή δύο κίνδυνοι. Πολλοί διαφορετικοί κίνδυνοι, 
καθώς και διαφορετικοί παράγοντες, μπορούν να 
πολλαπλασιάσουν αυτές τις απειλές. Αυτές είναι οι 
πραγματικότητες του σύγχρονου κόσμου, οι οποίες 
ισχύουν πλήρως για τον αθλητισμό και τις αθλητικές 
εκδηλώσεις. Γι’ αυτό πρέπει να δοθεί σοβαρή προσοχή 
σε θέματα ασφάλειας - στην ασφάλεια των αθλητών, 
στην ασφάλεια των θεατών, στην ασφάλεια των 
υποδομών κ.λπ.

Δεδομένου του πολύπλοκου περιβάλλοντος ασφαλείας 
και των πολλών κινδύνων που, υπό ορισμένες 
συνθήκες, μπορούν να αποτελέσουν απειλή και να 
θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων 
ή να επηρεάσουν τις υποδομές, οι δραστηριότητες 
ασφαλείας θα πρέπει να θεωρούνται ουσιώδες στοιχείο 
της διοργάνωσης αθλητικών αγώνων ή αθλητικών 
εκδηλώσεων, ιδίως όταν υπάρχει μεγάλο δημόσιο 
ενδιαφέρον ή συγκέντρωση πολλών ανθρώπων.

Ένα από τα κύρια ζητήματα είναι ποιανού ευθύνη 
είναι η λήψη μέτρων για την ασφάλεια των αθλητικών 
εκδηλώσεων ή των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η 
απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνεται από την εθνική 
νομοθεσία κάθε χώρας. Από την ανάλυση που έγινε 
μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι στη Βουλγαρία, 
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ελλάδα και την Τουρκία, 
υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ασφάλειας είναι ο 
διοργανωτής της αθλητικής εκδήλωσης ή ο ιδιοκτήτης 
των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τα πρόσωπα αυτά 
είναι εκείνα που είναι νομικά επιφορτισμένα με τη 
λήψη όλων των απαραίτητων προκαταρκτικών μέτρων, 
καθώς και με τη διασφάλιση της ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια ολόκληρης της εκδήλωσης. Ταυτόχρονα, ο 
διοργανωτής ή ο ιδιοκτήτης μπορεί να μην έχει ειδικές 
γνώσεις ή εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας. Θα 
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι δραστηριότητες 
των διοργανωτών συνδέονται με πολλές υποχρεώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης των ίδιων 
των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, της παροχής 
των απαραίτητων συνθηκών για τους αθλητές, της 

κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης, της υποδοχής των 
καλεσμένων και πολλών, πολλών άλλων. 

Όπως περιγράψαμε, η ασφάλεια είναι ένα σημαντικό 
αλλά και δυναμικό στοιχείο κάθε διοργάνωσης. Αυτό 
απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, αναλύσεις και 
λήψη κατάλληλων μέτρων ανά πάσα στιγμή. Η τελική 
απόφαση σχετικά με το ποιος θα διαχειριστεί τις 
πτυχές της ασφάλειας, καθώς και ποιος θα φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη για ό,τι συμβαίνει πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά από μια εκδήλωση πρέπει να ληφθεί 
από τον διοργανωτή της εκδήλωσης ή τον ιδιοκτήτη/
μισθωτή των εγκαταστάσεων.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο διοργανωτής 
της εκδήλωσης ή ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής της 
αθλητικής εγκατάστασης πρέπει (κατά προτίμηση) 
να ορίσει ειδικό υπεύθυνο ασφαλείας ή υπεύθυνο 
ασφαλείας. Η σύστασή μας είναι να διοριστεί ένας 
ειδικός ασφαλείας ή ένα άτομο που έχει ολοκληρώσει 
ένα μάθημα και έχει πιστοποιηθεί στη διαχείριση της 
ασφάλειας ως υπεύθυνος ασφαλείας.

3.2.  Κύριες δραστηριότητες σχετικές με την 
ασφάλεια

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αξιολόγηση και η 
διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τους ίδιους τους 
διοργανωτές. Παρόλο που η ασφάλεια των αθλητικών 
εκδηλώσεων αποτελεί κύρια ευθύνη των διοργανωτών 
και της διαχείρισης της εκδήλωσης, είναι απαραίτητο 
να υποθέσουμε ότι ενδέχεται να μην είναι ειδικοί 
σε θέματα ασφάλειας με σχετική κατάρτιση ώστε 
να διαθέτουν τις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες 
που απαιτούνται για την εκτίμηση του κινδύνου. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η αξιολόγηση του κινδύνου 
ασφαλείας και η διαχείριση του κινδύνου μπορεί να 
πραγματοποιείται από εμπειρογνώμονες ασφαλείας ή 
εταιρείες ασφαλείας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, από 
κρατικές αρχές. 

Το παρόν κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει 
τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή 
ασφάλειας και προστασίας σε αθλητικές εκδηλώσεις 
να αξιολογήσουν τους κινδύνους ασφαλείας. Συνιστάται 
ιδιαίτερα στους διοργανωτές να συνεργάζονται με τις 
κρατικές και τοπικές αρχές που διαθέτουν σχετική 
κατάρτιση και εμπειρία. Η αστυνομία, οι πυροσβέστες, 
οι ιατροί κ.λπ. διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία 
για να συμβουλεύσουν τη διοίκηση σχετικά με τον 
τρόπο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να 
επιτευχθεί το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας. Αυτό, 
ωστόσο, δεν απαλλάσσει τη διοίκηση από την ευθύνη 
για την ασφάλεια της εκδήλωσης. 

Ο υπεύθυνος για την ασφάλεια εξετάζει προσεκτικά 
τι θα μπορούσε να πάει στραβά και να προκαλέσει 
βλάβη στα μέλη, τους φιλάθλους, την περιουσία ή 

108 #SafeSPORTevent



τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. 
Παρόλο που πολλοί κίνδυνοι είναι αναπόφευκτοι, είναι 
σημαντικό να λαμβάνονται ικανοποιητικές προφυλάξεις 
που μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις.

3. 3. Εκτίμηση και διαχείριση ρίσκου

Η ασφάλεια μιας αθλητικής εκδήλωσης είναι μια 
σύνθετη δραστηριότητα που απαιτεί την αξιολόγηση 
πολλών παραγόντων και την ανάληψη των απαραίτητων 
δραστηριοτήτων ώστε να προστατεύονται επαρκώς 
οι αθλητές, οι θεατές και οι σχετικές υποδομές. Η 
ασφάλεια δεν καθορίζεται μόνο από την εκτίμηση 
του κινδύνου, αλλά απαιτεί τη λήψη των απαραίτητων 
μέτρων. Είναι πολύ πιθανό η κατάσταση να είναι 
δυναμική και να αλλάζει τόσο πριν όσο και κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητο να αναλύονται συνεχώς όλοι οι σχετικοί 
παράγοντες και να λαμβάνονται οι κατάλληλες 
αποφάσεις.

Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων ασφάλειας απαιτεί 
σαφείς κανόνες, σαφή ευθύνη και ένα σαφές 
σύστημα λήψης αποφάσεων και εφαρμογής. (Αλυσίδα 
διοίκησης).

Σε γενικές γραμμές, οι απαραίτητες δραστηριότητες 
για τη διασφάλιση της ασφάλειας της αθλητικής 
εκδήλωσης καλύπτουν τις ακόλουθες ομάδες θεμάτων:

•  Εφαρμογή των νομικών απαιτήσεων και 
εφαρμογή των οδηγιών και κανόνων των κρατικών 
φορέων, όπως οι κανονισμοί πυρασφάλειας, οι 
απαιτήσεις κατασκευής εγκαταστάσεων κ.λπ. Αυτό 
προϋποθέτει τη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας 
και των κανόνων από τους διοργανωτές ή από τον 
υπεύθυνο ασφαλείας ή από τον προσληφθέντα 
σύμβουλο/εξειδικευμένη εταιρεία

•  Αξιολόγηση πιθανών παραγόντων κινδύνου που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους αθλητές, τους 
θεατές, τις υποδομές ή άλλα δημόσια συμφέροντα

•  Σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη διασφάλιση 
της ασφάλειας και την προετοιμασία σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης

•  Παροχή του απαραίτητου τεχνικού προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού ασφαλείας 
και της εκπαίδευσής του και της εξοικείωσής του 
με τα σχέδια δράσης

•  Συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης και 
δυναμική αξιολόγηση των παραγόντων που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της 
επιτόπιας εκδήλωσης

•  Ενημέρωση και μέσα ενημέρωσης. Επικοινωνία 
με τους αθλητές και τους θεατές σε κατανοητή 
γλώσσα. (για το προσωπικό και τους θεατές).

Ανεξάρτητα από το αν ο διοργανωτής της εκδήλωσης ή 
ο ιδιοκτήτης της αθλητικής εγκατάστασης θα εκτελεί 
τα καθήκοντα του υπεύθυνου ασφαλείας ή αν θα 
οριστεί ειδικός υπεύθυνος ασφαλείας για τη λειτουργία 
αυτή, οι δραστηριότητες διαχείρισης της ασφάλειας 
χωρίζονται σε τρεις ομάδες:

1. Δραστηριότητες πριν από τη διοργάνωση της 
εκδήλωσης

2. Δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της αθλητικής 
εκδήλωσης

3. Δραστηριότητες μετά το τέλος της αθλητικής 
εκδήλωσης

Στις παρακάτω ενότητες θα εξετάσουμε τι πρέπει να 
γίνει σε κάθε ομάδα προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια της αθλητικής εκδήλωσης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται κυρίως με την 
ανάλυση της φύσης του συμβάντος και την εκτίμηση 
του κινδύνου. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης των 
δραστηριοτήτων ασφαλείας και τα απαιτούμενα 
περιουσιακά στοιχεία και την οργάνωση.

1. Ανάλυση των γενικών συνθηκών στη χώρα όπου 
λαμβάνει χώρα η εκδήλωση και ανάλυση της 
εκδήλωσης από την άποψη της ασφάλειας. Συνίσταται 
στον προσδιορισμό όλων των παραγόντων στη χώρα της 
εκδήλωσης που ενδέχεται να έχουν άμεσο ή έμμεσο 
αντίκτυπο στην εκδήλωση.

Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η (μη) 
σταθερότητα της πολιτικής κατάστασης, ο βαθμός 
κινδύνου τρομοκρατικών και άλλων επιθέσεων, 
οι κίνδυνοι απεργιών, αποκλεισμών και άλλοι. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορούν να ληφθούν από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από επίσημους φορείς. 
Όταν η εκδήλωση διοργανώνεται σε άλλη χώρα, οι 
πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από τις αρμόδιες 
πρεσβείες ή άλλες πηγές.

Για την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας των 
παραπάνω παραγόντων, οι διοργανωτές/υπεύθυνοι 
ασφαλείας μπορούν να ζητήσουν πρόσθετη βοήθεια 
από εξειδικευμένους φορείς της αντίστοιχης χώρας.

Η ανάλυση αυτών των κινδύνων θα πρέπει να οδηγήσει 
στο συμπέρασμα σε ποιο βαθμό ένας τέτοιος κίνδυνος 
είναι πιθανό να εμφανιστεί και να επηρεάσει την 
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εκδήλωση και ποια μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να 
ληφθούν.

2. Η επόμενη ομάδα θεμάτων σχετίζεται με παράγοντες 
όπως οι καιρικές συνθήκες ή η πιθανότητα φυσικών 
καταστροφών και άλλων, ανεξάρτητων από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι περισσότεροι από 
αυτούς τους κινδύνους είναι δύσκολο να προβλεφθούν. 
Ωστόσο, οι χώρες με υψηλή σεισμικότητα, για 
παράδειγμα, πρέπει να διαθέτουν και να τηρούν τους 
κατάλληλους κανόνες κατασκευής κ.λπ. 

Στις μέρες μας είναι δυνατόν να λαμβάνονται πολύ 
ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές 
συνθήκες κ.λπ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να 
αξιολογούνται. 

3. Ανάλυση συμβάντων.

Προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας, είναι απαραίτητο να γίνει μια 
προκαταρκτική ανάλυση του συμβάντος.

Τα κύρια στοιχεία της ανάλυσης πρέπει να είναι τα 
εξής:

Ο τόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης - σε αθλητική 
αίθουσα ή εγκατάσταση, έξω στην πόλη ή στη φύση. 
Ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής, θα πρέπει να 
αναλύονται διαφορετικοί παράγοντες. 

Στην περίπτωση των υπαίθριων εκδηλώσεων, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, 
όπως η κυκλοφορία, η ασφάλεια των κρίσιμων 
υποδομών, το κατά πόσον υπάρχουν κίνδυνοι για τους 
αγωνιζόμενους από ορισμένες στιγμές κρίσης κ.λπ. 
Για παράδειγμα, το 2021, 21 αθλητές υπερμαραθωνίου 
έχασαν τη ζωή τους στην Κίνα λόγω απότομης αλλαγής 
των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων σε κλειστούς 
χώρους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορα 
βήματα. Το πιο σημαντικό είναι η εξέταση της 
εγκατάστασης όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας.

Η κατασκευή των εγκαταστάσεων αποτελεί έργο 
εξειδικευμένων και αδειοδοτημένων εταιρειών και 
ιδιωτών. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει αρχικά να 
κατασκευαστούν σύμφωνα με ορισμένες απαιτήσεις και 
πρέπει να πληρούν διάφορους κανόνες και πρότυπα. 
Ωστόσο, ο εξοπλισμός απαξιώνεται και ορισμένα 
στοιχεία φθείρονται ή διακυβεύονται για ορισμένους 
λόγους.

Γι’ αυτό το λόγο η προκαταρκτική επιθεώρηση και η 
αξιολόγηση της κατάστασης των εγκαταστάσεων από 
εμπειρογνώμονες είναι εξαιρετικά σημαντική. Εάν 
η εγκατάσταση δεν έχει κατασκευαστεί ειδικά για 

αθλητικές εκδηλώσεις, αλλά θα χρησιμοποιηθεί για 
τέτοιες, είναι απαραίτητο να γίνει πρόσθετη τεχνική 
αξιολόγηση.

Η επιθεώρηση και η αξιολόγηση της εγκατάστασης θα 
πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα αν πληρούνται όλες 
οι απαιτήσεις μιας τέτοιας εγκατάστασης όσον αφορά 
την πυρασφάλεια ή άλλα μέτρα ασφαλείας.

Είναι πολύ σημαντικό να αξιολογηθεί η κατάσταση 
όσον αφορά τη δυνατότητα εισόδου του μέγιστου 
αριθμού ατόμων - αυτών που κάθονται, αυτών που 
στέκονται, ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανηλίκων κ.λπ. 
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση αυτή, θα γίνονται 
δεκτά άτομα μέχρι ένα ορισμένο μέγιστο όριο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις δυνατότητες 
εισόδου των θεατών και των αθλητών στις 
εγκαταστάσεις, καθώς και στην έξοδο και την 
επείγουσα εκκένωση των ατόμων σε καταστάσεις 
κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι εγκαταστάσεις 
πρόσβασης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, 
προσβάσιμες και υπό τον συνεχή έλεγχο των 
διοργανωτών.

Ανάλυση των τεχνικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν 
για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ή για την παροχή 
στοιχείων του. Αυτά τα τεχνικά μέσα μπορεί να είναι 
διαφόρων ειδών και ορισμένα από αυτά μπορεί να είναι 
δυνητικά επικίνδυνα. Για παράδειγμα, η κατασκευή 
αναβατήρων, η χρήση ηλεκτρικών γεννητριών κ.λπ. 
Πρέπει να διαπιστωθεί η τεχνική τους κατάσταση, να 
περάσουν τον έλεγχο, η απόσταση από τους θεατές 
και τους αγωνιζόμενους, η τήρηση των μέτρων 
πυρασφάλειας κ.λπ.

5. Ποιοι είναι οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στη 
διοργάνωση;

Υπάρχουν μεταξύ των αθλητών κάποιοι που 
απειλούνται, μπορούν να δεχθούν επίθεση και άλλα.

6. Ανάλυση των θεατών/θεατών. 

Ο διαχειριστής πρέπει να γνωρίζει πόσοι θεατές 
αναμένονται και ποιο είναι το προφίλ των θεατών. 
Μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικές καταστάσεις 
ασφαλείας κ.λπ.

Η ανάλυση αυτή γίνεται με βάση την εμπειρία από 
τις προηγούμενες διοργανώσεις, καθώς και σε 
επικοινωνία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Είναι 
σημαντικό να καθιερωθεί συνεχής έλεγχος των 
θεατών όσον αφορά την πρόληψη αποκλίνουσας 
συμπεριφοράς. Μία από τις μεθόδους είναι ο έλεγχος 
πρόσβασης και ο προκαθορισμός του αριθμού των 
παρευρισκομένων. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των 
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επισκεπτών/θεατών πρέπει να είναι συμβατός με τα 
χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. 

Εισιτήρια. Σημαντικό στοιχείο της προετοιμασίας 
της εκδήλωσης είναι ο περιορισμός του αριθμού 
των επισκεπτών στο μέγιστο δυνατό. Αυτό σημαίνει 
την έκδοση συγκεκριμένου αριθμού εισιτηρίων, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου τους και της 
αποτροπής της πλαστογράφησης των εισιτηρίων 
προκειμένου να εισέλθουν περισσότεροι άνθρωποι 
στην αθλητική εγκατάσταση.

7. Θα είναι παρόντα τα μέσα ενημέρωσης στην 
εκδήλωση και θα μεταδοθεί από τα μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διενέργεια αυτής της προκαταρκτικής 
ανάλυσης, ιδίως σε εκδηλώσεις μεγάλου χαρακτήρα 
ή ενδιαφέροντος, καθώς και με την παρουσία 
πολλών θεατών, είναι σκόπιμο να υπάρξει επαφή 
με τις κρατικές αρχές για την ασφάλεια, την ιατρική 
περίθαλψη κ.λπ.

Με βάση την ανάλυση, καταρτίζεται σχέδιο δράσης 
και εκτιμήσεις για τις απαραίτητες δυνάμεις και μέσα 
για την εξασφάλιση της ασφάλειας. Ως αποτέλεσμα 
των εντοπισμένων πιθανών κινδύνων, ο υπεύθυνος 
ασφαλείας πρέπει να διαθέτει σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της εκδήλωσης, 
προσλαμβάνονται φύλακες ασφαλείας, φροντιστές 
κ.λπ. οι οποίοι πρέπει να εξοικειωθούν με τους 
κανόνες σχετικά με τη δράση, και τα σχέδια δράσης και 
να έχουν εκπαιδευτεί.

Με βάση την ανάλυση, ο υπεύθυνος ασφαλείας 
αποφασίζει μόνος του ή μαζί με τον διοργανωτή για 
πρόσθετες επενδύσεις ασφαλείας. Είναι δυνατόν να 
προταθεί η αναβολή ή η ακύρωση της εκδήλωσης με 
βάση την ανάλυση και την αξιολόγηση των κινδύνων 
ή να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα ασφάλειας και 
προστασίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ

Πρόκειται για την κύρια δραστηριότητα, η οποία 
χαρακτηρίζεται από δυναμισμό, απρόβλεπτη εξέλιξη, 
συσσώρευση πολλών παραγόντων κ.λπ. Ο υπεύθυνος 
ασφαλείας πρέπει να ασχολείται συνεχώς με την 
παρακολούθηση και την ανάλυση της κατάστασης και 
να είναι σε θέση να λαμβάνει διάφορες αποφάσεις 
με γρήγορο τρόπο. Οι κύριες δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης είναι οι εξής:

- ο έλεγχος πρόσβασης,

- συνεχής ανάλυση της κατάστασης,

- ο έλεγχος της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων,

- βιντεοεπιτήρηση,

- απομάκρυνση των θεατών και των αγωνιζομένων 
μέσω των καθορισμένων χώρων εξόδου,

- δυνατότητα ενεργοποίησης του σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης,

Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης πρέπει να είναι 
προετοιμασμένος να λάβει/προτείνει αποφάσεις 
για τη διακοπή ή την ακύρωση της διοργάνωσης σε 
περίπτωση συμβάντος μεγάλης κλίμακας.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Ο υπεύθυνος ασφαλείας πρέπει να διασφαλίζει ότι 
όλες οι αθλητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες 
των αθλητών, των θεατών, του προσωπικού 
εξυπηρέτησης κ.λπ. τερματίζονται.

Υποχρεούται να επιθεωρεί για την εγκατάσταση 
ξεχασμένων/εγκαταλελειμμένων αντικειμένων, για 
την εκτέλεση ανεξέλεγκτων δραστηριοτήτων στις 
εγκαταστάσεις και για την ύπαρξη δραστηριοτήτων 
που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές ή άλλες 
καταστροφές.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο διαχειριστής 
συντάσσει ανάλυση και έκθεση για την κατάσταση των 
εγκαταστάσεων, για περιστατικά (εάν υπάρχουν) και 
άλλα έκτακτα γεγονότα. Οφείλει να διασφαλίζει την 
ασφάλεια των βιντεοσκοπήσεων, ιδίως εάν υπήρξαν 
περιστατικά.

3. 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση των υπευθύνων ασφαλείας, καθώς 
και των ομάδων και των ειδικών για τη διασφάλιση 
της ασφάλειας της εκδήλωσης αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο κύριες ενότητες:

• Θεωρητική κατάρτιση,

• Πρακτικά μαθήματα.

Η θεωρητική κατάρτιση δίνει μια ιδέα για την ασφάλεια, 
ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι απειλές, πώς να εκτελείτε 
ανάλυση και αξιολόγηση και πώς να προετοιμάζετε 
σχέδια δράσης σε διάφορες καταστάσεις.

Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει ενέργειες για 
την επεξεργασία ορισμένων καταστάσεων.
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3. 5. ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Με βάση την ανάλυση συμβάντων και σύμφωνα με την 
ανάλυση κινδύνου, ο διαχειριστής πρέπει να καταρτίσει 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να 
έχει ένα τμήμα για τους κινδύνους που είναι πιο πιθανό 
να συμβούν.

Είναι υποχρεωτικός ο συντονισμός με τις ιατρικές 
μονάδες για την ενδεχόμενη μεταφορά των θυμάτων 
διαφόρων ατυχημάτων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επαφές για τη σύνδεση με 
τις σχετικές κρατικές και τοπικές υπηρεσίες και 
δομές που ειδικεύονται στην αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας πρέπει να έχει μόνιμη 
σύνδεση με τους φρουρούς ασφαλείας και τους 
φροντιστές, καθώς και τη δυνατότητα επικοινωνίας 
με τους αθλητές και τους θεατές - οπτική, ακουστική, 
οπτικοακουστική κ.λπ.

3. 6.  Brainstorming ιδεών των 
συμμετεχόντων της Διεθνούς 
εκπαιδευτικής διαδικασίας του 
#SafeSPORTevent

• Εφαρμογές καταγγελίας για την αναφορά 
καταστροφικών συμπεριφορών κατά τη διάρκεια 
αθλητικών εκδηλώσεων

• Εξασφάλιση ειδικής δύναμης/ τμήματος για κάθε 
συγκεκριμένο άθλημα,

• Έλεγχος των ατόμων που εντάσσονται στην ομάδα - 
προσωπικό, εθελοντές

• Βάση δεδομένων της ΕΕ για τους απαγορευμένους 
φιλάθλους

• Ανάπτυξη ικανοτήτων των δομών φιλάθλων / 
επικοινωνία με τους ηγέτες των ομάδων αυτών

• Εκπαίδευση της νεολαίας (στα σχολεία) σχετικά 
με την ασφάλεια και την προστασία Ταυτοποίηση 
ατόμων (με ονοματεπώνυμο και καταγραφή 
επικοινωνίας), συμμετεχόντων σε αθλητικές 
εκδηλώσεις τόσο ως αθλητές, διοργανωτές όσο και 
ως κοινό Πρωτόκολλα ιατρικής και πυρασφάλειας, 
καθώς και πρωτόκολλα ασφαλείας και πρωτόκολλα 
για VIP

• Κοινή ευθύνη της ασφάλειας και των αθλητικών 
αρχών

• Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του 
θέματος

•  Αξιολόγηση των αθλητικών υποδομών

• Ανάπτυξη ικανοτήτων των αθλητικών οργανισμών 
στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας,

• Κλειστή εφαρμογή μεταξύ των αθλητικών 
αρχών και των αρχών ασφαλείας στην οποία οι 
αθλητικοί οργανισμοί καθορίζουν πληροφορίες 
σχετικά με την εκδήλωση που διοργανώνουν, το 
χρονοδιάγραμμα και τις προσδοκίες (άνθρωποι, 
κεράσματα), οι οποίες είναι εύκολα προσβάσιμες 
από τα τμήματα ασφαλείας και τα τμήματα έκτακτης 
ανάγκης. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια 
επιλογή ταχείας κλήσης μέσα στην εφαρμογή που 
καλεί για υποστήριξη ασφαλείας και η αστυνομία 
θα μπορεί να δει αμέσως τι, πού και ποιος είναι η 
εκδήλωση και να αντιδράσει γρήγορα

• Η κοινή ευθύνη δεν λειτουργεί - συγκεκριμένη 
ευθύνη και καθορισμένα πρόσωπα + έλεγχος για 
την εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά την 
ασφάλεια και την προστασία

• Σύστημα ελέγχου που πρέπει να εφαρμοστεί

• Υποχρεωτικοί απινιδωτές και επαγγελματίες να 
τους χρησιμοποιούν 

3. 7.  Εκπαίδευση μέσα από αθλητικούς 
τρόπους σκέψης και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σχετικές με την 
αντίδραση του προσωπικού κατά τη 
διάρκεια καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης

Εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού 

#SafeSPORTevent Εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες
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Κύριο θέμα

Ανάλυση παραγόντων απειλής

Μέγεθος ομάδας

15-25 people

Ομάδα - στόχος

Αθλητικοί διευθυντές, διαχειριστές και εθελοντές, εμπλέκονται σε 
αθλητικούς φορείς που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις σε 
διάφορα επίπεδα

Χρόνος

Προετοιμασία 10 λεπτά
Εφαρμογή 90 λεπτά
Απολογισμός 20 λεπτά
Σύνολο  120 λεπτά

Σύνοψη

Η περιγραφόμενη δραστηριότητα αποτελεί μια μη τυπική 
εκπαιδευτική δραστηριότητα που αποσκοπεί στην εύρεση και 
ανάλυση των κινδύνων και των απειλών που μπορεί να προκύψουν 
κατά τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Στόχοι

Εύρεση και ανάλυση των πιο συνηθισμένων προκλήσεων, κινδύνων 
και απειλών που αντιμετωπίζουν οι αθλητικοί οργανισμοί κατά τη 
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων

Υλικά

Αίθουσα σεμιναρίων, βιντεοπροβολέας για παρουσίαση, Η/Υ/άλλες 
φορητές συσκευές, flipcharts, στυλό, αυτοκόλλητες σημειώσεις, 
χαρτιά, μαρκαδόροι

Προετοιμασία

Προετοιμασία του τόπου και των υλικών της δραστηριότητας. 
Προετοιμασία για την ενημέρωση..

Οδηγίες για την υλοποίηση της συνεδρίας

Το περιβάλλον ασφάλειας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο, με 
γνωστούς κινδύνους να συνδυάζονται με νέους που αναδύονται. 
Σε πολλές περιπτώσεις, θα έχουμε καταστάσεις στις οποίες θα 
μπορούσαν να εμφανιστούν ταυτόχρονα περισσότεροι από ένας 
κίνδυνοι. Πολλοί διαφορετικοί κίνδυνοι, καθώς και διαφορετικοί 
παράγοντες, μπορούν να πολλαπλασιάσουν αυτές τις απειλές. 
Αυτές είναι οι πραγματικότητες του σύγχρονου Κόσμου και ισχύουν 
πλήρως και για τον αθλητισμό και τις αθλητικές εκδηλώσεις. Γι’ 
αυτό πρέπει να δοθεί σοβαρή προσοχή στις προκλήσεις ασφάλειας 
όλων των παραγόντων μιας αθλητικής εκδήλωσης: αθλητές, θεατές, 
υποδομές κ.λπ.
ΟΔΗΓΙΕΣ

•  Σύντομη επεξήγηση του σκοπού της συνεδρίας - 10 λεπτά,
•  Ομαδική εργασία (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και 

της παρουσίασης των ομαδικών παρουσιάσεων) - 90 λεπτά,
Χωρίστε τους συμμετέχοντες τυχαία σε 4 ίσες ομάδες και αναθέστε 
τους τις ακόλουθες εργασίες (60 λεπτά):
•  Ομάδα 1 - Βρείτε τουλάχιστον 10 κινδύνους που αντιμετωπίζουν 

οι αθλητικοί οργανισμοί κατά τη διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των 
υποδομών,

•  Ομάδα 2 - Βρείτε τουλάχιστον 10 κινδύνους που αντιμετωπίζουν 
οι αθλητικοί οργανισμοί κατά τη διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων όσον αφορά την ασφάλεια και την ασφάλεια των 
ανθρώπων (οπαδών, θεατών, πολιτών κ.λπ.),

• Ομάδα 3 - Βρείτε τουλάχιστον 10 κινδύνους που αντιμετωπίζουν 
οι αθλητικοί οργανισμοί κατά τη διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία από 
κινδύνους πυρκαγιάς,

•  Ομάδα 4 - Βρείτε τουλάχιστον 10 κινδύνους που αντιμετωπίζουν 
οι αθλητικοί οργανισμοί κατά τη διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία της 
βιοασφάλειας.

• Ομαδικές παρουσιάσεις - 20 λεπτά,
•  Συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων - 10 λεπτά.

Απολογισμός

Απολογισμός - 20 λεπτά,
• Πώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας;
• Τι μάθατε από αυτή τη συνεδρία;
• Ήταν χρήσιμη για εσάς;
• Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση κινδύνων είναι απαραίτητη για την 

ορθή ανάπτυξη/λειτουργία ενός αθλητικού οργανισμού/συλλόγου;
• Ακολουθεί ο οργανισμός σας πρωτόκολλα/εργαλεία εκτίμησης 

κινδύνου;
• Τι θα κάνατε για να εξασφαλίσετε την πιο επιτυχημένη λειτουργία 

του οργανισμού σας στον τομέα της ασφάλειας και της 
προστασίας

Σχόλια, οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία

Λάβετε υπόψη το επίπεδο εμπειρίας και το μέγεθος της ομάδας 
στη συνεδρία. Δώστε την ευκαιρία σε κάθε συμμετέχοντα στη 
συνεδρία να συμμετάσχει ενεργά σε αυτήν (εάν είναι απαραίτητο, 
προκαλέστε μια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε ο 
καθένας να εκφράσει την προσωπική του άποψη για το θέμα).

  #SAFEWORLD
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Κύριο θέμα συζήτησης

Ανάλυση κινδύνου/απειλής/ευπάθειας S.W.O.T.

Μέγεθος ομάδας

15-30 άτομα

Ομάδα στόχος

Αθλητικοί διευθυντές, διαχειριστές και εθελοντές, εμπλέκονται σε 
αθλητικούς φορείς που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις σε 
διαφορετικό επίπεδο

Χρόνος

Προετοιμασία 10 λεπτά
Εφαρμογή 90 λεπτά
Απολογισμός 20 λεπτά
Σύνολο  120 λεπτά

Συμπέρασμα

Η συνεδρία είναι μια μη τυπική εκπαιδευτική δραστηριότητα 
που αποσκοπεί στην ανάλυση των κινδύνων, των απειλών και των 
παραγόντων ευπάθειας σε αθλητικές εκδηλώσεις σύμφωνα με 
την επαγγελματική εμπειρία των συμμετεχόντων στο εργαστήριο. 
Η μέθοδος S.W.O.T. αποσκοπεί στην αποκάλυψη των Ισχυρών 
πλευρών, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Θεμάτων μιας δράσης ή 
δραστηριότητας.

Στόχοι

Εύρεση και ανάλυση των συνηθέστερων προκλήσεων, κινδύνων 
και απειλών που αντιμετωπίζουν οι αθλητικοί οργανισμοί κατά τη 
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων,

Υλικά

Seminar room, projector for a presentation, PC/other mobile 
devices, flipcharts, pens, sticky notes, papers, markers

Προετοιμασία

Prepare the activity location and materials.  
Prepare facilitation and debriefing.

Οδηγίες εφαρμογής συνεδρίας

Η αξιολόγηση κινδύνων/απειλών/ευπάθειας είναι ένα από τα 
σημαντικότερα στοιχεία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
ασφάλειας και προστασίας για μια αθλητική εκδήλωση. Χωρίς 

βαθιά αξιολόγηση, δεν μπορείτε να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε 
αποτελεσματικά ένα σχέδιο ασφάλειας και προστασίας.
ΟΔΗΓΙΕΣ
• Σύντομη επεξήγηση του σκοπού της συνεδρίας - 10 λεπτά,
• Ομαδική εργασία (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και 

της παρουσίασης των ομαδικών παρουσιάσεων) - 90 λεπτά,
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 3 ίσες ομάδες τυχαία και αναθέστε 
τους τις ακόλουθες εργασίες (60 λεπτά):
•  Ομάδα 1 - Ανάπτυξη μιας ανάλυσης S.W.O.T. με επίκεντρο τον 

τόπο διεξαγωγής, τη μεταφορά, τα τρόφιμα και τα ποτά και τη 
διαμονή,

• Ομάδα 2 - Ανάπτυξη ανάλυσης S.W.O.T. με έμφαση στο 
περιβάλλον και τον καιρό,

• Ομάδα 3 - Αναπτύξτε μια ανάλυση S.W.O.T. με επίκεντρο 
τις τεχνολογικές/ψηφιακές προκλήσεις - τι θα μπορούσε 
να προκύψει από μια αποτυχία διαδικασίας, συστήματος ή 
εξοπλισμού.

•  Ομαδική παρουσίαση - 20 λεπτά,
•  Συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων - 10 λεπτά.

Απολογισμός

Απολογισμός - 20 λεπτά,
• Πώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας;
•  Τι μάθατε από αυτή τη συνεδρία;
•  Ήταν χρήσιμη για εσάς;
•  Πιστεύετε ότι η ανάλυση S.W.O.T. είναι απαραίτητη για την 

ασφαλή διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων;
•  Εφαρμόζει ο οργανισμός σας ανάλυση S.W.O.T. και εκτίμηση 

κινδύνου πριν από την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων;
•  Θα χρησιμοποιούσατε τέτοια μέσα ή θα τα προσαρμόζατε με 

οποιονδήποτε τρόπο για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και 
την προστασία των αθλητικών εκδηλώσεων. Εάν απαιτείται 
προσαρμογή - τι θα προσαρμόζατε και πώς;

Σχόλια, άλλη σχετική πληροφορία

Λάβετε υπόψη το επίπεδο εμπειρίας και το μέγεθος της ομάδας 
στη συνεδρία. Δώστε την ευκαιρία σε κάθε συμμετέχοντα στη 
συνεδρία να συμμετάσχει ενεργά σε αυτήν (εάν είναι απαραίτητο, 
προκαλέστε μια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε ο 
καθένας να εκφράσει την προσωπική του γνώμη για το θέμα).

  #SAFE ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T
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Κύριο θέμα συζήτησης

Σχεδιασμός προστασίας και ασφάλειας

Μέγεθος ομάδας

15-30 άτομα

Ομάδα - στόχος

Οι αθλητικοί μάνατζερ, διαχειριστές και εθελοντές, συμμετέχουν 
σε αθλητικούς φορείς που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις σε 
διάφορα επίπεδα.

Χρόνος

Σχεδιασμός 10 λεπτά
Εφαρμογή 90 λεπτά
Απολογισμός 20 λεπτά
Σύνολο  120 λεπτά

Επισκόπηση

Η συνεδρία είναι μια δραστηριότητα μη τυπικής εκπαίδευσης 
που αποσκοπεί στην προετοιμασία και την ανάπτυξη σχεδίου 
ασφάλειας και προστασίας αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και 
κατευθυντήριων γραμμών για την ασφάλεια του κοινού και τον τρόπο 
αποφυγής πιθανών προκλήσεων ασφάλειας και προστασίας.

Στόχοι

Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη συνεδρία θα μάθουν πώς να 
αναπτύσσουν ένα σχέδιο ασφάλειας και προστασίας αθλητικών 
εκδηλώσεων, το οποίο μπορεί να καθοδηγεί τις λειτουργίες της 
εκδήλωσης, να θεσπίζει σχέδια, διαδικασίες και κατευθυντήριες 
γραμμές για τους επόπτες, το προσωπικό της εκδήλωσης, τους 
εθελοντές κ.λπ.

Υλικά

Αίθουσα σεμιναρίων, βιντεοπροβολέας για παρουσίαση, Η/Υ/άλλες 
φορητές συσκευές, flipcharts, στυλό, αυτοκόλλητες σημειώσεις, 
χαρτιά, μαρκαδόροι

Σχεδιασμός

Ετοιμασία της δραστηριότητας και του χώρου διεξαγωγής. 
Προετοιμασία διοργάνωσης και ενημέρωση

Οδηγίες εφαρμογής της συνεδρίας

Η συνεδρία αυτή θα παράσχει στους συμμετέχοντες τις 
απαραίτητες πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες 
κατά τον σχεδιασμό της επόμενης αθλητικής εκδήλωσης, καθώς 

και τεχνογνωσία σχετικά με το πώς να αναπτυχθούν σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τη δημόσια ασφάλεια και πώς να 
αποφευχθούν πιθανά εμπόδια και προκλήσεις που μπορεί να 
προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 
ΟΔΗΓΙΕΣ
•  Σύντομη επεξήγηση του σκοπού της συνεδρίασης - 10 λεπτά,
•  Ομαδική εργασία (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και 

της παρουσίασης των ομαδικών παρουσιάσεων) - 90 λεπτά,
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 3 ίσες ομάδες τυχαία και αναθέστε 
τους τις ακόλουθες εργασίες (60 λεπτά):
•  Ομάδα 1 - Προετοιμάστε και αναπτύξτε ένα σχέδιο ασφάλειας 

και προστασίας εκδηλώσεων για αθλητικές εκδηλώσεις μικρής 
κλίμακας/τοπικής εμβέλειας,

•  Ομάδα 2 - Προετοιμάστε και αναπτύξτε ένα σχέδιο ασφάλειας 
και προστασίας εκδηλώσεων για αθλητικές εκδηλώσεις μεγάλης 
κλίμακας/εθνικής εμβέλειας,

•  Ομάδα 3 - Προετοιμάστε και αναπτύξτε ένα σχέδιο ασφάλειας 
και προστασίας για αθλητικές εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας/
διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις.

•  Ομαδική παρουσίαση - 20 λεπτά,
•  Συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων - 10 λεπτά.

Απολογισμός

Απολογισμός - 20 λεπτά,
•  Πώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας;
•  Τι μάθατε από αυτή τη συνεδρία;
•  Ήταν χρήσιμη για εσάς;
•  Πιστεύετε ότι η προετοιμασία και η ανάπτυξη ενός σχεδίου 

ασφάλειας και προστασίας πριν από τις αθλητικές εκδηλώσεις 
είναι απαραίτητη για την ορθή ανάπτυξη/λειτουργία ενός 
αθλητικού οργανισμού/συλλόγου, που είναι υπεύθυνος για την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων;

•  Δημιουργεί ο οργανισμός σας σχέδιο ασφάλειας και προστασίας 
εκδηλώσεων πριν από την παράδοση αθλητικών εκδηλώσεων;

•  Μετά από αυτή τη συνεδρία, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να 
αλλάξετε στον αθλητικό σας οργανισμό; Εάν ναι, τι ακριβώς;

Σχόλια, άλλες σχετικές πληροφορίες

Λάβετε υπόψη το επίπεδο εμπειρίας και το μέγεθος της ομάδας 
στη συνεδρία. Δώστε την ευκαιρία σε κάθε συμμετέχοντα στη 
συνεδρία να συμμετάσχει ενεργά σε αυτήν (εάν είναι απαραίτητο, 
προκαλέστε μια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε ο 
καθένας να εκφράσει την προσωπική του γνώμη για το θέμα).

  Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
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Κύριο θέμα
Προστασία και ασφάλεια κίνησης ατόμων και διαχείριση πλήθους

Μέγεθος ομάδας
15-30 άτομα

Ομάδα - στόχος
Αθλητικοί διευθυντές, διαχειριστές και εθελοντές, εμπλέκονται σε 
αθλητικούς φορείς που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις σε 
διάφορα επίπεδα

Χρόνος
Προετοιμασία 10 λεπτά
Εφαρμογή 90 λεπτά
Απολογισμός 20 λεπτά
Σύνολο  120 λεπτά

Επισκόπηση
Η συνεδρία είναι μια μη τυπική εκπαιδευτική δραστηριότητα που 
αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων σημαντικών πληροφοριών 
για τη διαχείριση των προτύπων ροής του πλήθους, της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς και κίνησης, καθώς και για τη δημιουργία σχεδίων 
εκκένωσης ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι 
συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν μεθόδους για 
την πρόληψη του υπερπληθυσμού σε διάφορες τοποθεσίες. Να 
αναλύσουν τους χρόνους άφιξης/αναχώρησης των συμμετεχόντων/
φιλάθλων/αθλητών/αξιωματούχων, πώς φτάνουν, τι φέρνουν μαζί 
τους, πού θα παρκάρουν, πώς θα φτάσουν (λεωφορεία, δημόσια ή 
δικά τους μέσα μεταφοράς) και πόσο καιρό θα στέκονται στην ουρά, 
κ.λπ.

Στόχοι
Σε αυτή τη συνεδρία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
λάβουν και να μοιραστούν τις απαραίτητες σημαντικές πληροφορίες 
για τη διαχείριση των προτύπων ροής του πλήθους, τη δημιουργία 
σχεδίων εκκένωσης και τη μελέτη των προτύπων ανθρώπινης 
συμπεριφοράς και κίνησης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, θα 
συν-προετοιμάσουν επίσης ένα σχέδιο για την αποτελεσματική 
διαχείριση των ανθρώπων κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της εκκένωσης και του καταφυγίου.

Υλικά
Αίθουσα σεμιναρίων, βιντεοπροβολέας για παρουσίαση, Η/Υ/άλλες 
φορητές συσκευές, flipcharts, στυλό, αυτοκόλλητες σημειώσεις, 
χαρτιά, μαρκαδόροι.

Προετοιμασία
Προετοιμασία υλικών και τόπου δραστηριότητας
Προετοιμασία εφαρμογής και εκτέλεσης

Οδηγίες εφαρμογής της συνεδρίας
Αυτή η συνεδρία θα παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους 
συμμετέχοντες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ενός σχεδίου 
διαχείρισης ανθρώπων/πληθυσμού (είσοδος/έξοδος, πυκνότητα 
= άνθρωποι ανά τετραγωνικό μέτρο, κατεύθυνση, ταχύτητα, 
χωρητικότητα κ.λπ.) χρησιμοποιώντας διάφορες μεθοδολογίες. Και 

επίσης να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για να αναλύσει και 
να υπολογίσει πόσος χώρος απαιτείται για κάθε άτομο.
ΟΔΗΓΙΕΣ
• Σύντομη επεξήγηση του σκοπού της συνεδρίας - 10 λεπτά,
• Ομαδική εργασία (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και 

της παρουσίασης των ομαδικών παρουσιάσεων) - 90 λεπτά,
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 3 ίσες ομάδες τυχαία και αναθέστε 
τους τις ακόλουθες εργασίες (60 λεπτά):
• Ομάδα 1 - Τι είδους πληροφορίες (πινακίδες, χάρτες, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, δελτία ειδήσεων, συστήματα επικοινωνίας 
στο χώρο, τακτικές και έκτακτες πληροφορίες. κ.λπ.) χρειάζεστε 
στα σημεία εισόδου όσον αφορά: είσοδο, ουρές, διαλογή, 
σχεδιασμό εμποδίων, πληροφόρηση, διαχείριση, ρυθμούς ροής, 
προφίλ αφίξεων, έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων κ.λπ. Τι είδους 
στοιχεία μπορεί να αλλάξουν κατά την άφιξη μιας αθλητικής 
εκδήλωσης;

• Ομάδα 2 - Τι είδους πληροφορίες (πινακίδες, χάρτες, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, δελτία ειδήσεων, συστήματα επικοινωνίας 
στο χώρο, τακτικές πληροφορίες και πληροφορίες έκτακτης 
ανάγκης. κ.λπ.) χρειάζεστε κατά τη διάρκεια της παράδοσης της 
αθλητικής εκδήλωσης - μετακίνηση, ουρές αναμονής, σχεδιασμός 
χώρων εστίασης και αγορών, πληροφορίες/πινακίδες, διαχείριση, 
σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
(μια σοβαρή, απροσδόκητη και επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί 
άμεση δράση) κ.λπ,

• Ομάδα 3 - Τι είδους πληροφορίες (πινακίδες, χάρτες, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, δελτία ειδήσεων, συστήματα επικοινωνίας 
στο χώρο, τακτικές και έκτακτες πληροφορίες. κ.λπ.) χρειάζεστε 
μετά τις αθλητικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την έξοδο, 
τους ρυθμούς ροής, τους χρόνους εξόδου, τη συγκέντρωση, τις 
διαδρομές, τις διαφορετικές περιοχές, την κίνηση του πλήθους, 
τις ράμπες/εμπόδια και τις κατευθύνσεις των διαδρομών. Τι 
είδους στοιχεία μπορεί να αλλάξουν κατά την αποχώρηση από μια 
αθλητική εκδήλωση;

• Ομαδική παρουσίαση - 20 λεπτά,
• Συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων - 10 λεπτά.

Απολογισμός
Απολογισμός - 20 λεπτά,
• Πώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας;
• Τι μάθατε από αυτή τη συνεδρία;
• Ήταν χρήσιμη για εσάς;
• Πιστεύετε ότι η προετοιμασία και η ανάπτυξη ενός σχεδίου 

διαχείρισης πλήθους πριν από αθλητικές εκδηλώσεις είναι 
απαραίτητη για την ορθή διεξαγωγή της εκδήλωσης;

• Καταρτίζει ο οργανισμός σας σχέδιο διαχείρισης πλήθους πριν 
από τις αθλητικές εκδηλώσεις;

• Μετά την παρούσα συνεδρία, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να 
αλλάξετε στη διαχείριση εκδηλώσεων του οργανισμού σας;

Σχόλια, άλλες σχετικές πληροφορίες
Λάβετε υπόψη το επίπεδο εμπειρίας και το μέγεθος της ομάδας στη 
συνεδρία. Δώστε την ευκαιρία σε κάθε συμμετέχοντα στη συνεδρία 
να συμμετάσχει ενεργά σε αυτήν (εάν είναι απαραίτητο, προκαλέστε 
μια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε ο καθένας να 
εκφράσει την προσωπική του γνώμη για το θέμα).

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
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Κύριο θέμα

Πρωτόκολλα διαχείρισης έκτακτης ανάγκης, κινδύνων και πλήθους

Μέγεθος ομάδας

15-30 άτομα

Ομάδα - στόχος

Αθλητικοί διευθυντές, διαχειριστές και εθελοντές, εμπλέκονται σε 
αθλητικούς φορείς που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις σε 
διάφορα επίπεδα

Χρόνος

Προετοιμασία 10 λεπτά
Εφαρμογή 90 λεπτά
Απολογισμός 20 λεπτά
Σύνολο  120 λεπτά

Επισκόπηση

Η συνεδρία είναι μια μη τυπική εκπαιδευτική δραστηριότητα που 
αποσκοπεί στη δημιουργία πρωτοκόλλων έκτακτης ανάγκης, 
κινδύνων και διαχείρισης του πλήθους πριν από τη διοργάνωση 
μιας αθλητικής εκδήλωσης.

Στόχοι

Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη συνεδρία θα δημιουργήσουν 
πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης, κινδύνων και διαχείρισης πλήθους 
που θα είναι διαθέσιμα πριν από τη διοργάνωση μιας αθλητικής 
εκδήλωσης.

Υλικά

Αίθουσα σεμιναρίων, βιντεοπροβολέας για παρουσίαση, Η/Υ/άλλες 
φορητές συσκευές, flipcharts, στυλό, αυτοκόλλητες σημειώσεις, 
χαρτιά, μαρκαδόροι

Προετοιμασία

Ετοιμασία της δραστηριότητας και του χώρου διεξαγωγής.  
Προετοιμασία διοργάνωσης και ενημέρωση

Οδηγίες εφαρμογής της συνεδρίας

Η συνεργασία και ο συντονισμός είναι τα κλειδιά για την επιτυχία 
μιας αθλητικής εκδήλωσης. Κάθε εκδήλωση θα πρέπει να 
συντονίζεται και να αναπτύσσεται από κοινού με όλους τους 
συμμετέχοντες φορείς - εσωτερικούς και εξωτερικούς (αστυνομία, 
υγειονομικές αρχές, πυροσβεστικά ιδρύματα, υπηρεσίες ελέγχου 
της κυκλοφορίας, υπηρεσίες πολιτικής ασφάλειας κ.λπ.) Ένα τέτοιο 

σχέδιο θα πρέπει να εξασφαλίζει ενέργειες για την ελαχιστοποίηση 
των τραυματισμών και των απωλειών ανθρώπινων ζωών, την 
καθιέρωση αποτελεσματικών αντιδράσεων, τη σταθεροποίηση του 
συμβάντος, την προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος 
και την ελαχιστοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων στους 
αθλητικούς οργανισμούς.
ΟΔΗΓΙΕΣ
•  Σύντομη επεξήγηση του σκοπού της συνεδρίας - 10 λεπτά,
•  Ομαδική εργασία (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και 

της παρουσίασης ομαδικών παρουσιάσεων) - 90 λεπτά,
Χωρίστε τους συμμετέχοντες τυχαία σε 4 ίσες ομάδες και αναθέστε 
τους τις ακόλουθες εργασίες (60 λεπτά):
•  Ομάδα 1 - Δημιουργία ενός σχεδίου δράσης έκτακτης ανάγκης 

(προσχεδιασμός, πρόβλεψη, συντονισμός και εκπαίδευση κ.λπ.), 
για αθλητικές εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας,

•  Ομάδα 2 - Δημιουργία ενός σχεδίου επιχειρήσεων έκτακτης 
ανάγκης (προσχεδιασμός, πρόβλεψη, συντονισμός και 
εκπαίδευση κ.λπ.), για αθλητικές εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας,

•  Ομάδα 3 - Δημιουργία σχεδίου δράσης για συμβάντα 
(προσχεδιασμός, πρόβλεψη, συντονισμός και εκπαίδευση κ.λπ.), 
για αθλητικές εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας.

•  Ομαδική παρουσίαση - 20 λεπτά,
•  Συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων - 10 λεπτά.

Απολογισμός

Απολογισμός - 20 λεπτά,
•  Πώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας;
•  Τι μάθατε από αυτή τη συνεδρία;
•  Ήταν χρήσιμη για εσάς;
•  Περιλάβατε μια δράση για τον συντονισμό των σχεδίων σας με 

τους τοπικούς εταίρους, με στόχο να διασφαλίσετε ότι όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού; Ποιες 
είναι οι δράσεις που σχεδιάσατε;

•  Πιστεύετε ότι το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης είναι 
απαραίτητο για την ορθή υλοποίηση μιας αθλητικής εκδήλωσης;

•  Διαθέτει ο οργανισμός σας σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης;
•  Υπάρχει κάποια διαπίστωση από αυτή τη συνεδρία που θα 

χρησιμοποιούσατε στην εργασία σας, διοργανώνοντας αθλητικές 
εκδηλώσεις;

Σχόλια, άλλες σχετικές πληροφορίες

Λάβετε υπόψη το επίπεδο εμπειρίας και το μέγεθος της ομάδας 
στη συνεδρία. Δώστε την ευκαιρία σε κάθε συμμετέχοντα στη 
συνεδρία να συμμετάσχει ενεργά σε αυτήν (εάν είναι απαραίτητο, 
προκαλέστε μια συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε ο 
καθένας να εκφράσει την προσωπική του γνώμη για το θέμα).

  ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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Κύριο θέμα

Επικοινωνία, επίλυση συγκρούσεων, ένταξη και συμμετοχή

Μέγεθος ομάδας

20 -25 άτομα

Ομάδα - στόχος

18+

Χρόνος

Προετοιμασία 10 λεπτά
Εφαρμογή 90 λεπτά
Απολογισμός 20 λεπτά
Σύνολο  120 λεπτά

Επισκόπηση

Η άσκηση αυτή αποτελεί μια εισαγωγή στη μη τυπική εκπαίδευση 
και δείχνει τη διαφορά μεταξύ της χρήσης της εκπαίδευσης από, 
για και μέσω του αθλητισμού. Η συνεδρία ανοίγει τα μάτια για το 
πώς ο αθλητισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για 
την ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων. Τα θέματα που εξετάζονται 
περιλαμβάνουν την επικοινωνία, την επίλυση συγκρούσεων, την 
ένταξη και τη συμμετοχή.

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι αυτής της συνεδρίας είναι:
• Η ανάπτυξη διαφόρων κοινωνικών ικανοτήτων,
• Να κατανοήσουν την αξία της καλής επικοινωνίας, της 

διαχείρισης των συγκρούσεων, της ένταξης και της συμμετοχής,
• Να κατανοήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τη δική τους 

συμπεριφορά και τη συμπεριφορά των άλλων.

Υλικά

Γήπεδο ποδοσφαίρου, 2 μπάλες ποδοσφαίρου, φανέλες διαφόρων 
χρωμάτων, 3 σφυρίχτρες, κάρτες ρόλων, κώνοι.

Προετοιμασία

Ελέγξτε το γήπεδο ποδοσφαίρου, ετοιμάστε τις μπάλες, τις φανέλες 
διαφόρων χρωμάτων, τις σφυρίχτρες, τις κάρτες ρόλων και τους 
κώνους. Κάντε την απαραίτητη δραστηριότητα προθέρμανσης /
ελάχιστο 5 λεπτά/ και αφήστε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες 
να προσπαθήσει να ντριμπλάρει, να πασάρει και να σουτάρει με 
την μπάλα. Οργανώστε τους συμμετέχοντες σε 2 ομάδες. Δώστε 
τους διαφορετικού χρώματος μπλούζες ομάδας - για κάθε ομάδα 
διαφορετικό χρώμα.

Οδηγίες εφαρμογής της συνεδρίας
Βήμα 1 - Εκπαίδευση για τον αθλητισμό
Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι πρέπει να παίξουν ποδόσφαιρο 
στις ομάδες τους και ότι ο στόχος είναι η νίκη. Εξηγήστε τον τρόπο 
παιχνιδιού. Επιδείξτε τους κανόνες στους συμμετέχοντες. Ρωτήστε 
τους συμμετέχοντες ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού.
(Παίξτε για 10 λεπτά)
Βήμα 2 - Εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού
Παρουσιάστε κάποιες συνθήκες στο παιχνίδι για να δείξετε πώς το 
παιχνίδι θα χρησιμοποιήσει την Εκπαίδευση από τον Αθλητισμό.
Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: - το παιχνίδι με το παιχνίδι με το 
παιχνίδι, το οποίο θα πρέπει να γίνει με τη βοήθεια του παιχνιδιού:
• Απαγορεύεται η ντρίμπλα,
• Μόνο οι γυναίκες μπορούν να σκοράρουν,
• Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να πασάρει την μπάλα,
• Η μπάλα πρέπει να πασάρει τουλάχιστον 3 φορές για να 

μπορέσετε να σκοράρετε,
• Μπορείς να ντριμπλάρεις μόνο με το αδύναμο πόδι,
• Τα αρσενικά μπορούν να σκοράρουν μόνο με το αδύναμο πόδι,
• Τα αρσενικά μπορούν να σκοράρουν μόνο έξω από το κλειδί.
(Παίξτε για 10 λεπτά)
Βήμα 3 - Εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού
Εισάγετε κάρτες ρόλων. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να 
συζητήσουν το ρόλο τους με κανέναν Πρέπει τώρα να παίξουν το 
παιχνίδι σε αυτόν το ρόλο.
(Παιχνίδι για 10 λεπτά)

Απολογισμός

Ξεκινήστε κάνοντας μια ανασκόπηση του τι συνέβαινε κατά τη 
διάρκεια της δραστηριότητας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 
ακόλουθες ερωτήσεις:
•  Τι συνέβαινε στο πρώτο μέρος;
• Ήταν σαφείς οι οδηγίες- καταλάβατε πώς να παίξετε 

ποδόσφαιρο;
•  Σας άρεσε το παιχνίδι;
•  Πώς σας φάνηκε το δεύτερο μέρος;
•  Πώς αντιμετωπίσατε τους περιορισμούς σας;
•  Πώς αισθανθήκατε; Αισθανθήκατε ότι συμμετείχατε περισσότερο 

στο παιχνίδι απ’ ό,τι στο πρώτο μέρος;
•  Δούλεψε καλά η ομάδα;
•  Πώς αισθανθήκατε όταν δεν μπορούσατε να σκοράρετε (άνδρες);
•  Είχατε πίεση επειδή έπρεπε να σκοράρετε (γυναίκες);
•  Τι συνέβαινε στο τελευταίο μέρος;
•  Πώς αισθανθήκατε με τους ρόλους σας;
•  Πώς αντιληφθήκατε τη συμπεριφορά των άλλων;
•  Πώς προσαρμόσατε την επικοινωνία και τη συμπεριφορά σας 

απέναντί τους;

  ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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•  Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος για τον οποίο συμπεριφέρονται 
έτσι;

• Πώς αντιδράτε διαφορετικά όταν κάποιος συμπεριφέρεται με 
αυτόν τον τρόπο απέναντί σας;

•  Συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο σε ορισμένες καταστάσεις 
της καθημερινής ζωής;

•  Τι μάθατε από αυτό το παιχνίδι;
•  Θα κάνατε κάτι διαφορετικό την επόμενη φορά;

Σχόλια, άλλες σχετικές πληροφορίες

Οι κάρτες ρόλων πρέπει να αποτελούνται από τα εξής. Μπορούν να 
εισαχθούν διαφορετικές κάρτες για τη διερεύνηση διαφορετικών 
κοινωνικών ρόλων ή καταστάσεων. Θα μπορούσαν να είναι οι εξής:
• Είσαι V.I.P. - να είσαι εγωιστής και να προσπαθείς να σκοράρεις 

σε κάθε θέση,
• Είστε αξιωματικός ασφαλείας - βοηθήστε τους άλλους αν το 

χρειάζονται,

•  Αν είσαι νέος αξιωματικός ασφαλείας και δεν καταλαβαίνεις την 
τοπική γλώσσα - δώσε στην άλλη ομάδα,

•  Είσαι αθλητικός χούλιγκαν - φώναξε σε όσους κάνουν λάθος,
•  Είσαι αξιωματικός ασφαλείας σε αθλητική εκδήλωση χωρίς την 

απαραίτητη εμπειρία - δίνεις πάσα μόνο σε ένα άτομο,
•  Αν είστε οπαδός μιας αθλητικής ομάδας - να είστε υπερβολικά 

ενθουσιώδης,
•  Είστε ένα χαμένο παιδί - ζητήστε βοήθεια από όλους κατά τη 

διάρκεια της αθλητικής συνάντησης. Κλάψτε!
•  Είστε η μητέρα ενός χαμένου παιδιού - ζητήστε βοήθεια από 

όλους και δώστε οδηγίες για το πώς να το βρείτε,
•  Είσαι μεθυσμένος - δεν μπορείς να χτυπήσεις την μπάλα,
•  Είσαι τρομοκράτης - κλέβεις μια μπάλα και την κρατάς για 1 

λεπτό,
•  Είσαι ανώτερος αξιωματικός ασφαλείας - προσπάθησε να 

αντιμετωπίσεις όλα τα πιθανά προβλήματα με ειρηνικό τρόπο.
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Κεντρικό θέμα

Άσκηση ρόλων για να μάθετε για την κοινωνική αλλαγή: 
επικοινωνία, διαχείριση χρόνου, επίλυση συγκρούσεων, ιθαγένεια, 
ένταξη, ανθρώπινα δικαιώματα

Μέγεθος ομάδας

20-30 άτομα

Ομάδα - στόχος

18+

Χρόνος

Προετοιμασία 30 λεπτά
Εφαρμογή 180 λεπτά
Απολογισμός 30 λεπτά
Σύνολο  240 λεπτά

Επισκόπηση

Αυτή η συνεδρία θα βοηθήσει στην κατανόηση ορισμένων βασικών 
θεμάτων. Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν διάφορους ρόλους 
σε μια φανταστική πόλη και θα επινοήσουν μια δραστηριότητα 
προκειμένου να ενεργοποιήσουν την πόλη για ένα αθλητικό γεγονός 
μεγάλης κλίμακας με τίτλο “United We Stand Strong”.

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι είναι:
• Η χρήση του αθλητισμού ως εργαλείου για την επίτευξη της 

μάθησης και της κοινωνικής αλλαγής στην κοινωνία,
•  Να αποκτήσουν κατανόηση της συνεργασίας και της σύνδεσης 

μεταξύ τοπικών/εθνικών φορέων,
•  Να κατανοήσουν τους ρόλους που διαδραματίζουν οι διάφοροι 

άνθρωποι στην κοινωνία μας.

Υλικά

Ελεύθερος και ανοιχτός χώρος για τη διεξαγωγή της 
δραστηριότητας, δωρεάν Wi-Fi, χαρτί, στυλό, κάρτες, flipcharts, 
κάρτες ρόλων, αθλητικός εξοπλισμός κ.λπ.

Προετοιμασία

Επιλέξτε 5-6 συμμετέχοντες στην ομάδα, οι οποίοι θα πάρουν 
τη θέση των ατόμων που είναι υπεύθυνοι των δύο οργανισμών. 
Προετοιμάστε τους ρόλους της ομάδας σε κάρτες ρόλων. Δώστε τις 
οδηγίες στην ομάδα για να τις διαβάσει και επίσης διαβάστε τις ως 
ομάδα. Εξηγήστε στην ομάδα ότι ο καθένας πρέπει να επιλέξει μια 
κάρτα ρόλων και ότι αυτή είναι η ταυτότητα που πρέπει να αναλάβει 
για όλη τη διάρκεια της συνεδρίας. Εξηγήστε στην ομάδα ότι 
πρέπει να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα μετά από 180 λεπτά και 

ότι δεν πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από 60 λεπτά συνολικά. 
Ετοιμάστε ερωτήσεις απολογισμού για το τέλος της δραστηριότητας.

Οδηγίες εφαρμογής συνεδρίας

Ζείτε όλοι σας σε μια πόλη που ονομάζεται United κάπου στην 
Ευρώπη. Σε αυτή την πόλη, υπάρχει ένας αθλητικός οργανισμός 
που ονομάζεται “We Stand Strong”. Έχουν ακούσει για ένα κίνημα 
το οποίο εμπνέει τους Ευρωπαίους να αθλούνται και να ασκούν 
περισσότερες σωματικές δραστηριότητες για την υγεία και τα 
κοινωνικοοικονομικά οφέλη, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 
της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού. Η αθλητική οργάνωση 
εργάζεται με νέους από τοπικές μειονοτικές ομάδες. Υπάρχει 
επίσης ένας οργανισμός που ονομάζεται “SafeSport”, ο οποίος 
παρέχει διάφορες υπηρεσίες στην πόλη που διασφαλίζουν την 
ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών.
Οι δύο οργανισμοί αποφασίζουν να συνεργαστούν και να 
πραγματοποιήσουν μια αθλητική εκδήλωση, που θα πληροί όλα τα 
πρωτόκολλα ασφαλείας για την ασφάλεια και την προστασία των 
πολιτών, στην οποία θα συμμετέχουν διάφορες ομάδες νέων.
Ο στόχος σας είναι να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε την αθλητική 
εκδήλωση με τα ακόλουθα στοιχεία:
• Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον αθλητισμό ως εργαλείο για να 

επιτύχετε τη μάθηση και την κοινωνική αλλαγή στην κοινωνία,
•  Συνεργάζεστε με τους άλλους φορείς,
•  Θα πρέπει να εμπλέξετε τοπικές μειονοτικές ομάδες στην 

προετοιμασία και την υλοποίηση της εκδήλωσης,
•  Να πληρούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την ασφάλεια και 

την προστασία των πολιτών - Safety First!
•  Πρέπει να εξασφαλίσετε τα απαραίτητα κεφάλαια για το σχέδιό 

σας.
Θα πρέπει επίσης να εμπλέξετε:
•  Την τοπική αυτοδιοίκηση της Ενωμένης πόλης, 
•  Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης,
•  Τοπικό αθλητικό σωματείο με εγκαταστάσεις και εθελοντές,
•  Τοπικά σχολεία και κολέγια με τους μαθητές τους,
•  Μια τοπική εταιρεία που εμπορεύεται αθλητικά ρούχα και 

εξοπλισμό,
•  Ένας εθνικός/τοπικός πάροχος υγείας και ασφάλειας.

Απολογισμός
• Πώς βρήκαν οι συμμετέχοντες τη δραστηριότητα;
•  Πώς σας έκανε να νιώσετε ο ρόλος σας;
•  Ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα και τα μέτρα ασφαλείας 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση;
•  Ποια πρωτόκολλα;
•  Ποια μέτρα δεν τηρήθηκαν;
•  Ποιοι ρόλοι χρησιμοποιήθηκαν και ποιοι ήταν επιτυχείς και ποιοι 

όχι;
•  Ποιος είχε τον πιο σημαντικό ρόλο;

  #SAFESPORTOWN
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•  Γιατί ήταν ο πιο σημαντικός ρόλος;
•  Μπορεί ο αθλητισμός να επιφέρει κοινωνική αλλαγή σε μια 

κοινότητα;

Σχόλια, άλλες σχετικές πληροφορίες

Κάρτες ρόλων για τη δραστηριότητα:
1. Στεκόμαστε δυνατοί ακτιβιστές,
2. Στεκόμαστε δυνατοί ακτιβιστής,
3. We Stand Strong ακτιβιστής,
4. We Stand Strong ακτιβιστής,
5. We Stand Strong ακτιβιστής,
6. We Stand Strong ακτιβιστής,
7. We Stand Strong ακτιβιστής,
8. We Stand Strong ακτιβιστής,
9. We Stand Strong ακτιβιστής,
10. Προσωπικό SafeSport - Ανώτερος Διευθυντής Ασφαλείας,
11. Προσωπικό SafeSport - Διευθυντής ασφαλείας,
12. Προσωπικό SafeSport - Διευθυντής ασφαλείας,
13. Προσωπικό SafeSport - Διευθυντής ασφαλείας,

14. Προσωπικό SafeSport - Διευθυντής ασφαλείας,
15. Προϊστάμενος του Τμήματος Νεολαίας και Αθλητισμού της 

τοπικής αυτοδιοίκησης,
16. Δημοσιογράφος της τοπικής εφημερίδας,
17. Αθλητικός γιατρός στο τοπικό κέντρο υγείας,
18. Διευθυντής του σχολείου,
19. Διευθυντής του Κολλεγίου,
20. Εταιρεία εμπορίας αθλητικών ενδυμάτων και εξοπλισμού,
21. Φοιτητής σε Κολέγιο,
22. Φοιτητής σε κολλέγιο,
23. Φοιτητής σε κολέγιο,
24. Φοιτητής σε κολέγιο,
25. Φοιτητής σε κολέγιο,
26. Φοιτητής σε κολέγιο,
27. Νέος από τοπικές μειονοτικές ομάδες,
28. Νέος από τοπικές μειονοτικές ομάδες,
29. Ένας νέος από τοπικές μειονοτικές ομάδες,
30. Ένας νέος από τοπικές μειονοτικές ομάδες.

safesportevent.net 121



3. 8. Το εγχείρημα #SafeSPORTevent και οι 
συνεργάτες, σύντομη περιγραφή

Με βάση τα προαναφερθέντα προβλήματα, τα οποία 
αναφέρονται στην προαναφερθείσα ανάλυση των 
πολιτικών και των δράσεων που έχουν αναληφθεί 
σε επίπεδο ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
ενδυνάμωσης των αθλητικών διευθυντών, των 
διοικητικών στελεχών και των εθελοντών να 
συνεργάζονται από κοινού, να έχουν εγκεκριμένες 
δράσεις και αντιδράσεις, να είναι εφοδιασμένοι 
με καινοτόμες δεξιότητες και γνώσεις, το έργο 
#SafeSPORTevent αποσκοπεί στην εξεύρεση 
τρόπου κάλυψης αυτού του κενού και στην εξεύρεση 
δυνατοτήτων για την εξασφάλιση της κατάλληλης 
αντίδρασης σε κάθε κατάσταση ανωτέρας βίας κατά 
τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κύρια προστιθέμενη αξία 
αυτού του έργου είναι: η ποιοτική εκπαιδευτική 
κινητικότητα αθλητικών διευθυντών, διοργανωτών 
και εθελοντών για την ανταλλαγή καλών πρακτικών 
μεταξύ 4 χωρών που έχουν πληγεί έντονα από 
προηγούμενες περιπτώσεις καταστάσεων ανωτέρας 
βίας κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων 
(ακόμη και αν πρόκειται για απειλές ασφαλείας 
μικρής κλίμακας, όπως η βία των φιλάθλων και 
η μισαλλοδοξία που μπορεί να εξελιχθούν σε 
συγκεκριμένη κατάσταση ασφαλείας) και το τεράστιο 
κενό και η έλλειψη κατάλληλων μέσων για την 
πρόληψη (αν είναι δυνατόν) και την αντίδραση 
σε μια κατάσταση ανωτέρας βίας με έμφαση 
στην ασφάλεια των αθλητών, του προσωπικού 
των αθλητικών οργανισμών και των φιλάθλων. 
Μέσω του παρόντος έργου, η κοινοπραξία στοχεύει 
σθεναρά να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του 
ανησυχητικού προβλήματος και να κάνει ό,τι μπορεί 
για την περαιτέρω ενδυνάμωση των αθλητικών 
εμπειρογνωμόνων. Το έργο #SafeSPORTevent 
ευθυγράμμισε επίσης τη συνεργασία μεταξύ των 
συμμετεχόντων οργανισμών και του ενδυναμωμένου 
προσωπικού τους- την ανταλλαγή καλών πρακτικών 
στον τομέα της χρηματοδότησης της ΕΕ στον αθλητισμό, 
καθώς έχουμε έμπειρους οργανισμούς ως εταίρους 
στο παρόν έργο- νέα εργαλεία και μέσα που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν από αθλητικούς συλλόγους και 
οργανισμούς σε ολόκληρη την ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της προστασίας κατά τη διάρκεια 
αθλητικών εκδηλώσεων- την περαιτέρω ανάπτυξη 
και τον εμπλουτισμό της Εκπαίδευσης μέσω του 
αθλητισμού με νέες δραστηριότητες που δημοσιεύονται 
ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και είναι διαθέσιμες 
για τους αθλητικούς οργανισμούς σε τοπικό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, τις τοπικές αρχές, τις ΜΚΟ, τις εθνικές 
αρχές στην καθημερινή τους εργασία. Ταυτόχρονα, 
ενδυναμώνοντας τους συμμετέχοντες οργανισμούς 

δώσαμε τη μοναδική ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία 
της συνεργασίας με περισσότερους αθλητικούς 
συλλόγους και οργανισμούς στο περιβάλλον τους και 
να περάσουν μαζί τους μέσα από τη διαδικασία της 
εκμάθησης στην πράξη πώς να διασφαλίζουν ασφαλείς 
αθλητικές εκδηλώσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Μέσω των δραστηριοτήτων του έργου, στοχεύουμε 
στην ενδυνάμωση των αθλητικών διευθυντών, 
των διοικητικών στελεχών και των εθελοντών σε 
αθλητικές οντότητες ώστε να:

• Να είναι προετοιμασμένοι για τις πτυχές της 
ασφάλειας κατά τη διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων σε επίπεδο βάσης και σε 
επαγγελματικό επίπεδο, προκειμένου να 
διασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία 
των συμμετεχόντων, των φιλάθλων και των 
υποστηρικτών, 

• Να συνδημιουργήσουν από κοινού την 
εργαλειοθήκη καλών πρακτικών του 
SafeSportEvent, 

• Συμμετοχή σε μια διεθνή εκπαίδευση Πολύπλοκο 
περιβάλλον ασφάλειας και αθλητισμός, 

• Εφαρμογή τοπικών μαθημάτων κατάρτισης ως 
αντιγραφή της διεθνούς TC προκειμένου να 
διασφαλιστεί το αποτέλεσμα της χιονόπτωσης,  

•  Διασφάλιση της μεταφοράς καλών πρακτικών 
μεταξύ των εταίρων του έργου, 

• Ανάπτυξη πρακτικών φυλλαδίων (πρωτοκόλλων) 
για το SafeSportEvent που οι αθλητικοί οργανισμοί 
μπορούν να χρησιμοποιούν ως οδηγό κατά τη 
διοργάνωση τοπικών/εθνικών/διεθνών αθλητικών 
εκδηλώσεων. 

Η τρέχουσα μικρή συνεργατική σύμπραξη υλοποίησε 
διάφορες δραστηριότητες σε τοπικό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο- επικεντρώθηκε στη μεταφορά 
γνώσεων μέσω εκπαιδευτικών κινητοποιήσεων των 
αθλητικών διευθυντών, διοικητικών στελεχών και 
εθελοντών, στην προώθηση και ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών στον τομέα της ασφάλειας και της 
προστασίας κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων. 
Το #SafeSPORTevent προσέθεσε στις υπάρχουσες 
γνώσεις, την τεχνογνωσία και τις πρακτικές των 
συμμετεχόντων άμεσα και έμμεσα σε αθλητικούς 
οργανισμούς και πρόσωπα που συμμετείχαν στις 
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου. Όλες 
οι δραστηριότητες αυτού του έργου είναι ελεύθερα 
διαθέσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως OER (ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι) από τους 
ενδιαφερόμενους φορείς. 
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Οι κύριοι στόχοι, του #SafeSPORTevent 
επικεντρώνονται στα εξής: 

• Διασφάλιση της εκπαιδευτικής κινητικότητας των 
αθλητικών διευθυντών, διοικητικών στελεχών και 
εθελοντών και μεταφορά καλών πρακτικών μεταξύ 
των ευρωπαϊκών χωρών (ΕΕ και Δυτικά Βαλκάνια), 

• Εξασφάλιση νέων μέσων και εργαλείων για τους 
αθλητικούς διευθυντές, διαχειριστές και εθελοντές 
για την πρόληψη (αν είναι δυνατόν) και την 
αντίδραση κατά τη διάρκεια γεγονότων ανωτέρας 
βίας στον αθλητικό τομέα (κατά τη διάρκεια 
πρωταθλημάτων για παράδειγμα), 

• Δημιουργία ειδικών πρωτοκόλλων ασφαλείας για 
την αντίδραση σε καταστάσεις ανωτέρας βίας που 
είναι διαθέσιμα για τον αθλητικό τομέα στην ΕΕ,  

• Περαιτέρω ανάπτυξη της μεθοδολογίας 
“Εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού”, η οποία έχει 
εμπλουτιστεί με νέες δραστηριότητες με στόχο την 
εξασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας 
κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων - 
συγκεντρωμένες σε πρακτική έκδοση, διαθέσιμη 
ως Ανοικτή Εκπαιδευτική Αναφορά,  

• Αύξηση της ικανότητας των συμμετεχόντων 
οργανισμών που μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερες 
δυνατότητες παροχής ποιοτικών προϊόντων 
στις ομάδες-στόχους με τις οποίες εργάζονται 
καθημερινά, 

• Μέσω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων 
διάδοσης, αυξημένη προσοχή στην ασφάλεια και 
την προστασία στον αθλητισμό (και ιδίως κατά τη 
διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων), 

• Created a new network of organizations working 
together at the EU level to reach a common goal 

– ensure a safe and secure environment during 
sports events and proper reaction of involved 
sports managers, administrators and volunteers 
during sports gatherings; 

• Raised awareness on the added value of sport 
and physical activities in relation to the personal, 
professional and social development of individu-
als through all planned project activities; 

• Raised awareness on the importance of 
health-enhancing effects of physical activity 
through all planned project activities. 

• Disseminated the accumulated knowledge and 
expertise of the partnership, its developed tools 
and best practices to inspire and promote fur-
ther collaborations and synergies on the related 
topics; 

Η άμεση ομάδα-στόχος του έργου #SafeSPORTevent 
είναι αθλητικοί διευθυντές, διοικητικοί υπάλληλοι και 
εθελοντές, που συμμετέχουν σε αθλητικούς φορείς 
που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις σε διάφορα 
επίπεδα (εθνικά και διεθνή) και επικοινωνούν με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς για το θέμα - αθλητικούς 
οργανισμούς, αθλητές, αθλητικές εγκαταστάσεις, αρχές 
ασφαλείας, φιλάθλους (έμμεση ομάδα-στόχος του 
έργου) στις χώρες εταίρους. Οι τελικοί δικαιούχοι του 
έργου είναι τόσο οι οργανισμοί-εταίροι που έχουν τη 
δυνατότητα να μεταδώσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία 
σχετικά με την αντίδραση της ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια καταστάσεων ανωτέρας βίας σε αθλητικές 
εκδηλώσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, 
την Ελλάδα και την Τουρκία, όσο και οι προσληφθέντες 
αθλητικοί διευθυντές, διοικητικοί υπάλληλοι και 
εθελοντές που θα συμμετάσχουν σε τοπικές και 
διεθνείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Κοινοπραξία #SafeSPORTevent

Βουλγαρία
Βουλγαρική ένωση αθλητικής ανάπτυξης
https://www.bulsport.bg/

Βουλγαρία
Φόρουμ ασφαλείας Σόφιας
https://www.sofiaforum.bg/

Βοσνία Ερζεγοβίνη
Βοσνιακή αντιπροσωπευτική ένωση για πολύτιμες 
ευκαιρίες (BRAVO) 
https://bravo-bih.com/

Ελλάδα
ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
http://www.aetoithessalonikis.gr/

Τουρκία
Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübu Derneği 
https://kargenc.com/
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3. 9. Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα έκθεση αποτελεί ένα από τα παραδοτέα του 
έργου “SafeSPORTevent”, το οποίο καθοδηγείται από 
την BSDA και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση 

του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις 
μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Για οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την παρούσα 
έκθεση, επικοινωνήστε με την BSDA 
info@bulsport.bg 

Ερευνητές έργου 

Συγγραφείς
Yordan Bozhilov, Φόρουμ ασφαλείας Σόφιας  
Yoanna Dochevska, Βουλγαρική ένωση αθλητικής 
ανάπτυξης 

Ερευνητές
Βουλγαρική ένωση αθλητικής ανάπτυξης
Ivaylo Zdravkov

Φόρουμ ασφαλείας Σόφιας
Yordan Bozhilov

Βοσνιακή αντιπροσωπευτική ένωση για πολύτιμες 
ευκαιρίες (BRAVO)
Ismail Sehic
Sanin Bilić
Amina Skejic
Tea Stapić

ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Paraskevas Alvanos
Tatiana Vasileia Chalkidou

Karasu Gençlik, Sanat ve Spor Kulübu Derneği
Sevda Çiftçi
Özgür Aygün
Ersel Aydın
Esra Erdem

Στην παρούσα έκθεση χρησιμοποιήθηκε υλικό από όλες τις εκδηλώσεις του έργου και δημόσιες πηγές και 
πληροφορίες. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή.

ISBN: 978-619-7677-14-0 (hard copy), 978-619-7677-15-7 (е-book PDF)

© SafeSPORTevent, BULGARIAN SPORTS DEVELOPMENT ASSOCIATION, 2022

124 #SafeSPORTevent

mailto:info%40bulsport.bg%20?subject=


3. 10. Λίστες ασφαλείας #SafeSPORTevent

Πρωτόκολλα ασφαλείας για Αθλητικές Οργανώσεις
Προετοιμασία εκδήλωσης

Τύπος πρωτοκόλλου
x Προετοιμασία πριν από την εκδήλωση - πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας

Παράδοση αθλητικών εκδηλώσεων - πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας
Ανακεφαλαίωση μετά την εκδήλωση - πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας

Πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν 
από την εκδήλωση

Συμβουλές και κόλπα
Έλεγχος

Ναι Όχι N/A
Βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος ιστορικού 
για όλα τα άτομα που παρευρίσκονται (όνομα, στοιχεία 
επικοινωνίας, ιδιαιτερότητες).

Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
άτομα με ασαφείς προθέσεις μπορεί να προκαλέσουν 
ανάγκες ασφαλείας.

Δημιουργήστε τη λίστα προσκλήσεων για όλους τους 
ενδιαφερόμενους που θα συμμετάσχουν.

Δημιουργήστε ένα φύλλο Word ή Excel με πληροφορίες 
σχετικά με τους ενδιαφερόμενους και όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για την αποστολή των προσκλήσεων 
(διεύθυνση, e-mail, θέσεις κ.λπ.).

Κάντε ρυθμίσεις για τα συστήματα επικοινωνίας 
(τηλέφωνο, διαδίκτυο κ.λπ.), ύδρευσης και ηλεκτρισμού.

Διατηρήστε έναν χάρτη με λεπτομέρειες για 
την εγκατεστημένη βιντεοεπιτήρηση και την 
προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.

Επικοινωνήστε με το αστυνομικό τμήμα για να 
βεβαιωθείτε ότι οι αστυνομικοί είναι διαθέσιμοι για την 
εκδήλωση.

Μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση με 
την αστυνομία (μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, φαξ 
κ.λπ.).

Βεβαιωθείτε ότι το ασθενοφόρο/η ιατρική φροντίδα 
και η ομάδα υποστήριξης είναι διαθέσιμες καθ' όλη τη 
διάρκεια της εκδήλωσης.

Μοιραστείτε πληροφορίες για το συμβάν με την ιατρική 
ομάδα (μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, φαξ κ.λπ.).

Επικοινωνήστε με την πυροσβεστική υπηρεσία για να 
διασφαλίσετε τη διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης.

Μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση 
με την πυροσβεστική υπηρεσία (μέσω τηλεφώνου, 
ταχυδρομείου, φαξ κ.λπ.).

Έλεγχος χώρων διεξαγωγής (φύλακες, αξιωματικοί 
ασφαλείας κ.λπ.)

Χάρτες και σημεία ελέγχου για την ασφάλεια και τους 
εθελοντές, σαφείς πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει 
να γίνει

Ασφαλίστε ξεχωριστές εισόδους και εξόδους για τους 
συμμετέχοντες, τους αθλητές, τους αξιωματούχους, το 
προσωπικό και τους φιλάθλους.

Διατίθενται σαφείς χάρτες και πινακίδες

Παροχή εκπαίδευσης εθελοντών για την ομάδα 
υποστήριξης εκδηλώσεων.

Εκδώστε συγκεκριμένες οδηγίες κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης των εθελοντών.

Έλεγχος υποδομών (πυροσβεστική, υγεία, αστυνομία 
κ.λπ.)

Ελέγξτε τις εγκαταστάσεις και την περίμετρο γύρω από 
τον χώρο, συντονίζοντας μια συνάντηση με τον διευθυντή 
υποδομής.

Ηλεκτρονικοί έλεγχοι του συστήματος για την εκδήλωση Έλεγχος όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Ελέγξτε τα τρέχοντα μέτρα για την πανδημία (εάν 
υπάρχουν) και εξασφαλίστε ότι η εκδήλωση οργανώνεται 
αναλόγως (μάσκες, αποστάσεις κ.λπ.).

Αποστολή πληροφοριών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ) 
σχετικά με τα τρέχοντα μέτρα πανδημίας που πρέπει να 
τηρούν.

Φροντίστε για χώρο στάθμευσης (εάν είναι δυνατόν). Δώστε οδηγίες για τη στάθμευση μικρών οχημάτων, 
φορτηγών κ.λπ. Μην ξεχάσετε να εξασφαλίσετε θέσεις 
στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.
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Πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν 
από την εκδήλωση

Συμβουλές και κόλπα
Έλεγχος

Ναι Όχι N/A
Ελέγξτε τα μέτρα ελέγχου σε όλες τις εισόδους 
(πυροβόλα όπλα, πυροτεχνήματα κ.λπ.). Εφαρμόστε 
πίνακα δεδομένων (2d-code), εάν είναι δυνατόν, στα 
σημεία ελέγχου ασφαλείας.

Οργανώστε εθελοντές ή προσωπικό ασφαλείας σε κάθε 
είσοδο (άνδρες και γυναίκες).

Παροχή εναλλακτικών σχεδίων για τυχόν περιστατικά (σε 
χαρτί και στην πράξη).

Δημιουργήστε ένα σχέδιο Β ή ένα σχέδιο Γ για 
περιστατικά που θα μπορούσαν να συμβούν, διάφορα 
σενάρια κ.λπ.

Ελέγξτε τη μεταφορά και τη διαμονή VIPs, ατόμων με 
αναπηρία, αξιωματούχων κ.λπ.

Inform your team of unexpected traffic conditions, 
road construction, etc.

Ασφαλείς κάρτες με πληροφορίες για κλήσεις 
έκτακτης ανάγκης και οδηγίες για τους αθλητές και το 
προσωπικό.

Εκτυπώστε κάρτες με πληροφορίες και καταστήστε τις 
προσιτές σε όλους τους αθλητές και το προσωπικό.

Καθιέρωση επαρκούς εκπροσώπησης των φύλων για 
τους ελέγχους ασφαλείας.

Διατήρηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις 
διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με το φύλο.

Εφαρμόστε διαδικασίες κλειδώματος πριν από 
το συμβάν για την ομάδα πυροτεχνουργών και τις 
επιθεωρήσεις συστημάτων (HVACR: θέρμανση, 
εξαερισμός, κλιματισμός και ψύξη).

Έλεγχος εθνικών προτεραιοτήτων.

Ανάλογα με τον αριθμό/τον όγκο των θεατών, υπολογίστε 
ανάλογα τις ώρες εισόδου.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πιθανές είσοδοι είναι ανοιχτές 
εγκαίρως.

Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη είσοδος 
για άτομα με αναπηρία.

Εξασφαλίστε την προσβασιμότητα για τα άτομα με 
αναπηρία (χώρος συγκέντρωσης κ.λπ.).

Παρέχετε επίσημες χρωματιστές φανέλες στους 
φροντιστές, τους αξιωματικούς ασφαλείας κ.λπ.

Βεβαιωθείτε ότι οι φανέλες περιλαμβάνουν το λογότυπο 
της εκδήλωσης.

Συντονιστείτε με τους αρχηγούς των ομάδων σχετικά με 
την άφιξη των ομάδων/ατομικών αθλητών.

Χρησιμοποιήστε τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας.

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες/θεατές της 
εκδήλωσης να αναφέρουν ύποπτη συμπεριφορά στο 
προσωπικό του χώρου.

Θυμηθείτε να κάνετε κατάλληλη ανακοίνωση για να 
αποφύγετε τον πανικό και δημιουργήστε μια κωδική 
λέξη για την αναφορά ύποπτων συμπεριφορών.

Ενημερώστε όλα τα μέσα ενημέρωσης (τοπικά, 
περιφερειακά, εθνικά κ.λπ.) χρησιμοποιώντας δελτία 
τύπου, πακέτα πληροφοριών κ.λπ.

Προετοιμάστε ένα πιασάρικο πακέτο πληροφοριών 
και πληροφοριών για τον Τύπο, συμπεριλαμβανομένης 
μιας τσάντας δώρου για τα μέσα ενημέρωσης, αν είναι 
δυνατόν.

Προετοιμάστε και ελέγξτε τα σχέδια εκκένωσης. Βεβαιωθείτε ότι τα σχέδια εκκένωσης είναι ορατά όπου 
είναι απαραίτητο (σημεία εισόδου/εξόδου, σκάλες 
κ.λπ.).

Προετοιμάστε και ελέγξτε το σχέδιο εκδήλωσης (ζώνη 
οπαδών, ζώνη μίξης, ζώνη μέσων ενημέρωσης, ζώνη 
προθέρμανσης κ.λπ.)

Χρησιμοποιήστε διαφορετικά χρώματα για να 
αναπαραστήσετε κάθε μοναδική ζώνη.

Εξασφαλίστε και ελέγξτε όλες τις υπηρεσίες 
τροφοδοσίας (τρόφιμα, νερό, ποτά και εξοπλισμό/
καρέκλες/τραπέζια). 

Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένοι άνθρωποι προτιμούν 
μη πικάντικα και μη αλμυρά τρόφιμα και, εάν είναι 
δυνατόν, παρέχετε επιλογές για χορτοφάγους/
χορτοφάγους/με δυσανεξίες/αλλεργίες.

Προετοιμάστε και εξασφαλίστε ότι υπάρχουν αρκετοί 
κάδοι απορριμμάτων Ελέγξτε τους τέσσερις/πέντε 
φορές την ημέρα.

Επικοινωνήστε με τους τοπικούς αξιωματικούς 
ασφαλείας για τους πιθανούς κινδύνους όσον αφορά την 
ασφάλεια των αθλητών.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν θα είναι παρόντες 
αθλητές και ομάδες από ζώνες/χώρες υψηλού κινδύνου.

Προετοιμάστε και περιγράψτε τις απαγορευμένες 
ζώνες πτήσης (για την αποτροπή επιθέσεων από μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη).

Προετοιμάστε μια επιστολή για τον έλεγχο εναέριας 
κυκλοφορίας. 
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Πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν 
από την εκδήλωση

Συμβουλές και κόλπα
Έλεγχος

Ναι Όχι N/A
Βεβαιωθείτε ότι θα υπάρχουν αρκετά εξειδικευμένα 
άτομα για να βοηθήσουν στις γλωσσικές μεταφράσεις 
(αγγλικά, ελληνικά, βουλγαρικά, τουρκικά, βοσνιακά 
κ.λπ.).

Διπλό έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 
ειδικευμένοι εθελοντές/προσωπικό για όλες τις 
ομιλούμενες γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, βουλγαρικά, 
τουρκικά, βοσνιακά κ.λπ.). Εάν είναι δυνατόν, 
εξασφαλίστε επίσης τη μετάφραση στη γλώσσα των 
κωφών. 

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αρκετές 
λειτουργικές τουαλέτες για άνδρες και γυναίκες, 
εξασφαλίζοντας ότι έχουν καθολικές πινακίδες στις 
πόρτες τους.

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αρκετές 
λειτουργικές τουαλέτες για άνδρες και γυναίκες 
Βεβαιωθείτε ότι οι τουαλέτες διαθέτουν καθολικές 
πινακίδες στις πόρτες τους.

Οδηγίες για τους αθλητικούς οργανισμούς που θα 
αναφέρονται σε αυτά τα πρωτόκολλα: 

• Πρωτόκολλα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για διεθνείς και εθνικές 
διοργανώσεις

• Πρωτόκολλα που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση απουσίας 
επίσημων πρωτοκόλλων υπό την αιγίδα των αθλητικών σωματίων / 
ενώσεων.

Σχόλια και επιπλέον πληροφορίες: • Τα πρωτόκολλα μπορούν να διαμοιραστούν σε όλους τους φορείς

• Τα πρωτόκολλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες (παιδιά, νέοι, ενήλικες, ενήλικες 55+) θέτοντας επιπλέον προσοχή 
αν οργανώνεται κάποια διοργάνωση για ευπαθής ομάδες (άτομα με 
αναπηρίες, μειονότητες, μετανάστες κ.τ.λ)
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Πρωτόκολλα ασφαλείας για αθλητικούς οργανισμούς 
Απόδοση αθλητικών εκδηλώσεων

Τύπος 
πρωτοκόλλου

Προετοιμασία πριν από την εκδήλωση - πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας
x Παράδοση αθλητικών εκδηλώσεων - πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας

Ανακεφαλαίωση μετά την εκδήλωση - πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας

Πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης Συμβουλές & κόλπα

Έλεγχος
Ναι Όχι N/A

Βεβαιωθείτε ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
ιστορικού για όλα τα άτομα που συμμετέχουν 
(όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, λεπτομέρειες).

Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, άτομα με ασαφείς προθέσεις 
μπορεί να προκαλέσουν ανάγκες ασφαλείας.

Εξασφαλίστε ζώνες απαγόρευσης πτήσεων 
πάνω από την εκδήλωση.

Βεβαιωθείτε ότι η αθλητική εγκατάσταση 
διαθέτει ασφάλεια για τον μετριασμό πιθανών 
εισβολών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Περιπολείστε τον εναέριο χώρο, τους χώρους 
στάθμευσης και τους κοντινούς δρόμους.

Παρέχετε τη μέγιστη δυνατή κάλυψη 
ασφαλείας του εναέριου χώρου και 
των οδικών υποδομών κοντά στο χώρο 
διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Χρησιμοποιήστε φορητό εξοπλισμό 
βιολογικής ανίχνευσης.

Διασφαλίστε την κατοχή και χρήση του 
εν λόγω εξοπλισμού ή προσλάβετε 
εξειδικευμένη εταιρεία για την παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών.

Έλεγχος των κατόχων εισιτηρίων. Προσδιορίστε ποιος έχει πρόσβαση στην 
εκδήλωσή σας.

Χρησιμοποιήστε παρατηρητές πλήθους, 
αποφασίζοντας μια καθορισμένη αναλογία 
κατάλληλη για τον αριθμό των ατόμων που θα 
παρευρεθούν. 

Αποτρέψτε τυχόν προκύπτουσες απειλές.

Διαθέστε σαρωτές ή επιθεωρήστε όλες τις 
τσάντες.

Αναθέστε σε ειδικούς ασφαλείας σαρωτές ή 
άτομα που επιθεωρούν τις χειραποσκευές 
των επισκεπτών κατά την είσοδό τους στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις.

Κατασχέστε αναπτήρες, κέρματα, κουτάκια 
μπύρας, πυροτεχνήματα κ.λπ.

Βεβαιωθείτε ότι δεν μεταφέρονται δυνητικά 
επικίνδυνα αντικείμενα στους χώρους 
διεξαγωγής.

Εφαρμόστε διαδικασίες ελέγχου. Εάν προκύψουν υποψίες, διασφαλίστε ότι το 
επίπεδο ασφαλείας είναι αρκετά υψηλό ώστε 
να αποτρέπονται πιθανές απειλές.

Σερβίρετε όλα τα ποτά σε πλαστικά καπάκια. Επικοινωνήστε εκ των προτέρων με τους 
προμηθευτές και ελέγξτε αναλόγως κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης.
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Πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης Συμβουλές & κόλπα

Έλεγχος
Ναι Όχι N/A

Συντονίστε την επανείσοδο μόνο για τον 
έλεγχο της περιμέτρου που βρίσκεται πιο 
κοντά στον χώρο (ή απαγορεύστε κάθε 
επανείσοδο).

Αυτό είναι δυνατόν να διευκολύνει τη χρήση 
διαφορετικών χρωμάτων διαπίστευσης.

Απομακρύνετε το άτακτο πλήθος από τον 
χώρο.

Διατηρήστε απόσταση μεταξύ των επισκεπτών 
και διασφαλίστε ότι δεν σχηματίζονται πλήθη. 

Συντονισμός της επικοινωνίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων (προσωπικό του 
χώρου, αστυνομία, ΕΚΑΒ, ιδιωτική ασφάλεια 
κ.λπ.).

Εξασφαλίστε ότι ένας ειδικός συντονιστής 
προωθεί τη συνεργασία μεταξύ όλων των 
φορέων ασφαλείας ώστε να προκύψει 
συνεκτική δράση.

Εξασφαλίστε την αναφορά περιστατικών 
σε πραγματικό χρόνο και τη διάδοση 
πληροφοριών.

Θέστε σε εφαρμογή ποικίλα πρωτόκολλα, 
διασφαλίζοντας ότι όλοι γνωρίζουν πώς να 
αναφέρουν τυχόν προκλήσεις που μπορεί να 
προκύψουν.

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εθελοντές 
βρίσκονται στις καθορισμένες θέσεις τους, 
επικοινωνώντας με τους υπεύθυνους.

Επιτυγχάνετε οπτική επιβεβαίωση μέσω 
CCTV ή ραδιοεπικοινωνιών (VHF).

Βεβαιωθείτε ότι τα αποδυτήρια είναι 
εφοδιασμένα με αναψυκτικά για τις ομάδες 
και τους μεμονωμένους αθλητές.

Νερό και ποτά πρέπει να είναι πάντα 
διαθέσιμα.

Διασφαλίστε τη συμμόρφωση με τα μέτρα 
πανδημίας (εάν υπάρχουν), χρησιμοποιώντας 
το ηχείο ενδοεπικοινωνίας για να μεταδίδετε 
προειδοποιήσεις εάν δεν τηρούνται οι 
κανόνες.

Διατίθεται ηχείο για τη μετάδοση 
πληροφοριών στους επισκέπτες.

Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό ασφαλείας, η 
αστυνομία και οι τραυματιοφορείς βρίσκονται 
στις καθορισμένες θέσεις.

• Επιτυγχάνετε οπτική επιβεβαίωση μέσω CCTV ή 
ραδιοεπικοινωνιών (VHF).
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Πρωτόκολλα ασφαλείας για αθλητικούς οργανισμούς
Ανακεφαλαίωση μετά την εκδήλωση

Τύπος 
πρωτοκόλλου

Προετοιμασία πριν από την εκδήλωση - πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας
Παράδοση αθλητικών εκδηλώσεων - πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας

x Ανακεφαλαίωση μετά την εκδήλωση - πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας

Πτυχές που πρέπει να εξεταστούν μετά την 
εκδήλωση Συμβουλές & κόλπα

Έλεγχος
Ναι Όχι N/A

Ελέγξτε όλο τον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται για την εκδήλωση και τον 
περιβάλλοντα χώρο.

Πραγματοποιήστε πλήρη σάρωση του χώρου 
και του εξοπλισμού.

Συγκεντρώστε τα έγγραφα αξιολόγησης 
μετά την εκδήλωση (ανατροφοδότηση της 
εκδήλωσης που μοιράζονται τα μέλη του 
προσωπικού και οι αθλητές).

Εκτυπώστε τα και καταστήστε τα 
προσβάσιμα για τους αθλητές και τα μέλη 
του προσωπικού, ίσως μέσω μιας ειδικής 
εφαρμογής/ιστοσελίδας.

Εξασφαλίστε μια ασφαλή έξοδο για όλους. Επισημάνετε και χρησιμοποιήστε τη 
σήμανση, εξασφαλίζοντας ότι οι εθελοντές 
και το προσωπικό ασφαλείας είναι σωστά 
τοποθετημένοι.

Εξασφαλίστε προστασία για τους διαιτητές, 
τους αθλητές, τους βοηθούς διαιτητές κ.λπ.

Διασφαλίστε ότι το προσωπικό της αστυνομίας 
και της ασφάλειας είναι διαθέσιμο για την 
προστασία των σχετικών ενδιαφερομένων.

Εξασφαλίστε αναψυκτικά για τους αθλητές και 
τα μέλη του προσωπικού.

Διαθέστε νερό και ποτά για να τα πάρουν μαζί 
τους.

Συμπληρώστε αναφορές περιστατικών. Πραγματοποιήστε ενημέρωση όλων των 
ομάδων.

Εξασφαλίστε συνάντηση/μηχανισμό 
αξιολόγησης.

Συγκεντρώστε όσο το δυνατόν περισσότερα 
σχόλια. 

Σημειώστε τα διδάγματα που αποκομίσατε. Καταγράψτε την εμπειρία σας και 
δημιουργήστε ένα έγγραφο με τα "διδάγματα 
που αποκομίσατε", στο οποίο θα καταγράφετε 
τις βελτιώσεις που μπορείτε να κάνετε για 
μελλοντικές εκδηλώσεις.

Να είστε φιλικοί προς το περιβάλλον και να 
χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές εκδόσεις της 
έκθεσης. 
Οδηγίες για τους αθλητικούς οργανισμούς 
που θα ανατρέξουν σε αυτά τα πρωτόκολλα:

• Πρωτόκολλα προς χρήση για διεθνείς και εθνικές 
διοργανώσεις
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#SafeSPORTevent protocol Συγγραφική ομάδα

Προετοιμασία εκδήλωσης

Esra Erdem, Τουρκία
Stefanie Kostarellou, Ελλάδα
Jasmin Pandur, Βοσνία Ερζεγοβίνη
Ivaylo Zdravkov, Βουλγαρία
Yoanna Dochevska, Βουλγαρία
Yordan Bozhilov, Βουλγαρία

Παράδοση αθλητικών γεγονότων

Tatiana Chalkidou, Ελλάδα
Dino Secic, Βοσνία Ερζεγοβίνη
Suleyman Suleyman, Βουλγαρία
Ozgur Ergun, Τουρκία
Ersel Aydin, Τουρκία

Ανακεφαλαίωση μετά την εκδήλωση

Haris Idriz, Βοσνία Ερζεγοβίνη
Sevda Ciftci, Τουρκία
Ivan Ivanov, Βουλγαρία
Charitonidis Apostolos, Ελλάδα
Bogiatzoglou Filippos, Ελλάδα
Ismail Sehic, Βοσνία Ερζεγοβίνη
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