
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012  213(Ι)/2012 

213(Ι)/2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΟΜΟ 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

 

 

 

48(Ι) του 2008 

97(I) του 2011 

119(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Πρόληψης και 

της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους 

Αθλητικούς Χώρους Νόμους του 2008 έως 2012 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Πρόληψης και της 

Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμοι του 2008 έως 

(Αρ. 2) 2012. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου 

όρου και του ορισμού του: 

  

 ««υπεύθυνος σωματείου» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που 

διορίζεται από σωματείο, αθλητική εταιρεία ή σύλλογο πρώτης 

κατηγορίας ή που λαμβάνει μέρος σε αγώνα ή εκδήλωση που έχει 

διεθνή διάσταση ως υπεύθυνος ασφάλειας αυτού δυνάμει του 

άρθρου 43Α·». 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη σ’ 

αυτόν νέων 

άρθρων 43Α, 43Β 

και 43Γ. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, 

αμέσως μετά το άρθρο 43 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 

43Α, 43Β και 43Γ: 

 «Υπεύθυνος 43Α.-(1) Κάθε σωματείο, αθλητική εταιρεία ή 
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σωματείου. σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που λαμβάνει 

μέρος σε αγώνα ή εκδήλωση που έχει διεθνή 

διάσταση, διορίζει, κατά ή πριν την έναρξη της 

αθλητικής περιόδου, υπεύθυνο σωματείου για την 

περίοδο αυτή και γνωστοποιεί άμεσα το όνομα του 

προσώπου αυτού στην οικεία ομοσπονδία, στον 

υπεύθυνο ασφάλειας και σε οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς 

εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή των 

Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού: 

   

  

 

 

 

 

213(Ι)του 2012. 

 Νοείται ότι κάθε σωματείο, αθλητική εταιρεία 

ή σύλλογος πρώτης κατηγορίας ή που λαμβάνει 

μέρος σε αγώνα ή εκδήλωση που έχει διεθνή 

διάσταση διορίζει υπεύθυνο σωματείου εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη της ισχύος 

του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της 

Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικού) 

(Αρ. 2) Νόμου του 2012 και γνωστοποιεί άμεσα το 

όνομα του προσώπου αυτού σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος εδαφίου. 

   

  (2)  Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης 

του υπεύθυνου σωματείου κατά τη διάρκεια της 

αθλητικής περιόδου, το σωματείο, η αθλητική 

εταιρεία ή ο σύλλογος γνωστοποιεί άμεσα το 

όνομα του νέου υπεύθυνου σωματείου σύμφωνα 

με τις διατάξεις του εδαφίου (1). 

   

 Προσόντα 

υπεύθυνου 

σωματείου. 

43Β.  Ως υπεύθυνος σωματείου διορίζεται 

πρόσωπο το οποίο έχει τουλάχιστον τετραετή 

πείρα σε θέματα διοίκησης, ασφάλειας και 

διαχείρισης αγώνων ή εκδηλώσεων σε αθλητικούς 



 3 

χώρους στους οποίους διεξάγονται αγώνες ή 

εκδηλώσεις και έχει τύχει της κατάλληλης 

εκπαίδευσης, η οποία καθορίζεται με Κανονισμούς.  

   

 Αρμοδιότητες 

υπεύθυνου 

σωματείου. 

43Γ.  Ο υπεύθυνος σωματείου είναι υπεύθυνος για 

τα ακόλουθα:  

   

  (α) Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο ασφάλειας· 

    

  (β) συμμετέχει στη σύσκεψη που συγκαλείται 

δυνάμει του άρθρου 46Α· 

    

  (γ) συνεργάζεται με τον Αρχηγό Αστυνομίας 

αναφορικά με τη μετακίνηση ή την είσοδο 

στις εγκαταστάσεις του αθλητικού χώρου 

των οπαδών του σωματείου, της αθλητικής 

εταιρείας ή του συλλόγου που τον διόρισε, 

συμπεριλαμβανομένων των φιλάθλων στους 

οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος στον 

αθλητικό χώρο ή για τους οποίους 

υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι 

ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τη 

δημόσια τάξη σε αθλητικούς χώρους· 

    

  (δ) λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του 

υπεύθυνου ασφάλειας και των συνδέσμων 

των φιλάθλων του σωματείου, της αθλητικής 

εταιρείας ή του συλλόγου που τον διόρισε· 

    

  (ε) ενημερώνει τον υπεύθυνο ασφάλειας για 

οποιοδήποτε θέμα υποπέσει στην αντίληψή 

του, το οποίο αφορά επικείμενο αγώνα ή 
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εκδήλωση· 

    

  (στ) συντονίζεται με τον υπεύθυνο ασφάλειας και 

τον υπεύθυνο σωματείου του άλλου 

διαγωνιζόμενου σωματείου, της αθλητικής 

εταιρείας ή του συλλόγου· 

    

  (ζ) εκτελεί οποιαδήποτε απόφαση ή οδηγία 

λαμβάνεται στη σύσκεψη ή δίνεται από τον 

υπεύθυνο ασφάλειας· 

    

  (η) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα 

ανατίθενται σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.». 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου 46Α. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, 

αμέσως μετά το άρθρο 46 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 46Α: 

  

 «Σύσκεψη 

για τη λήψη 

μέτρων και 

την ασφαλή 

διεξαγωγή 

αγώνα. 

46Α.-(1)  Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 

Νόμου για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και την 

ασφαλή διεξαγωγή αγώνα συγκαλείται σύσκεψη από 

την οικεία ομοσπονδία, τουλάχιστο τρεις (3) μέρες πριν 

από τη διεξαγωγή του αγώνα, όταν η οικεία 

ομοσπονδία κρίνει σκόπιμο ή όταν της ζητηθεί από την 

αστυνομία ή από  σωματείο, αθλητική εταιρεία ή 

σύλλογο πρώτης κατηγορίας που μετέχει στον αγώνα 

ή τον υπεύθυνο ασφάλειας.  

   

  (2) Στη σύσκεψη μετέχουν τα ακόλουθα πρόσωπα: 

   



 5 

  (α) ο υπεύθυνος αξιωματικός της αστυνομίας  που 

θα αστυνομεύσει τον αγώνα, ο οποίος 

προεδρεύει της σύσκεψης· 

    

  (β) εκπρόσωπος της οικείας ομοσπονδίας· 

    

  (γ) ο υπεύθυνος ασφάλειας · 

    

  (δ) οι υπεύθυνοι σωματείου των σωματείων που 

διαγωνίζονται στον αγώνα· και 

    

  (ε)  όπου κρίνεται αναγκαίο, εκπρόσωποι του 

Τμήματος Τροχαίας της αστυνομίας και της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 73 του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 73 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «από τον παρόντα Νόμο» (δεύτερη γραμμή), της 

φράσης «ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού»· και 

   

 (β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «του παρόντος Νόμου» (τέταρτη γραμμή), της φράσης 

«ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού». 

  

 

 


