
ΥΑ 245//2003 (ΥΑ 24560 ΦΕΚ Β 1071 2003): Εγκατάσταση-λειτουργία 
ηλεκτρ.συστήµατος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων. (338197) 
 
Αρθρο 0 
 
Αριθ. 24560 ( ΦΕΚ Β΄ 1071/1.8.2003) 
Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εποπτείας 
αθλητικών  
εγκαταστάσεων. 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΠΟΛΙΤ1ΣΜΟΥ - ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
 
Εχοντας υπόψη: 
 
 α) τις διατάξεις του Α. Ν. 397/68 " περί επανασυστάσεως της Γενικής  
Γραµµατείας Αθλητισµού και των αρµοδιοτήτων αυτής" 
 
 β) τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 ( ΦΕΚ 137 Α') " Κυβέρνησή και 
Κυβερνητικά  
Οργανα". 
 
 γ) τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 ( ΦΕΚ 121 Α') " Ερασιτεχνικός και  
επαγγελµατικός Αθλητισµός και άλλες διατάξεις" και ιδίως της 
παραγράφου 6,  
εδάφια α και β του άρθρου 41 Ε, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 6 του 
Ν.  
3057/2003 ( ΦΕΚ 239 Α') " Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2725/1999 
" Ρύθµιση  
θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις". 
 
 δ) τις διατάξεις του άρθρου 9 β του Συντάγµατος και 5 α του Ν. 
247211997 ( ΦΕΚ  
50 Α') " Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού  
χαρακτήρα" 
 
 ε) την 25140/4.9.2002 ( ΦΕΚ 1156/ Β/5.9.2002) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού  
και του Υπουργού Πολιτισµού " περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό  
Πολιτισµού Γεώργιο Λιάνη". 
 
 στ) την απόφαση 1122/7.9.2000 της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού  
Χαρακτήρα ( ΦΕΚ 1234 Β') " Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης" 
 
 ζ) το έγγραφο µε 500/10.4.2003 της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού  
Χαρακτήρα, µε το οποίο ορίστηκε εκπρόσωπος της Αρχής στην Επιτροπή 
σύνταξης  
της κοινής υπουργικής απόφασης. 
 
 η) τη σηµασία του αθλητισµού ως κοινωνικής δραστηριότητας και τη  
συνταγµατική επιταγή για τον εποπτικό και διαφυλακτικό ρόλο της 
Πολιτείας  
( άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγµατος). 
 
 θ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλούνται δαπάνες οι 
οποίες  



βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την 
παρ. 5  
του άρθρου 41 Ε του Ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 6 
του Ν.  
3057/2003 και άρα η έκδοση της απόφασης δεν συνεπάγεται δαπάνη σε 
βάρος του  
Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 
 

Αρθρο 1ο 
Προισχύσασες µορφές άρθρου 1 
 
" Άρθρο 1 ο" 
Αντικείµενο ρύθµισης 
 
" Για την πρόληψη και αντιµετώπιση πράξεων βίας και εν γένει 
αξιόποινων  
πράξεων µε αφορµή αθλητικές συναντήσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, 
που  
προορίζονται για τη διεξαγωγή αγώνων των εθνικών πρωταθληµάτων, καθώς 
και  
του  
Κυπέλλου Ελλάδος, στους οποίους µετέχουν Αθλητική Ανώνυµη Εταιρεία 
( Α. Α. Ε.)  
ή  
Τµήµα Αµειβοµένων Αθλητών ( Τ. Α. Α.) τοποθετούνται και λειτουργούν τα  
ηλεκτρονικά συστήµατα που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, µε 
σκοπό την  
εποπτεία των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και των 
προσώπων που  
βρίσκονται σε αυτές, κατά τη διεξαγωγή των παραπάνω αθλητικών 
συναντήσεων". 
 
*** Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 της ΥΑ 17223/2006  
  ( ΦΕΚ 559 Β΄/2006) 
 
 

Αρθρο 2ο 
 
Άρθρο 2 ο 
Eποπτευόµενοι χώροι 
 
1. Οι χώροι που εποπτεύονται είναι: ο αγωνιστικός χώρος, οι κερκίδες, 
οι  
διάδροµοι των αποδυτηρίων, ο αµέσως εξωτερικά περιβάλλων χώρος, οι  
βοηθητικές εγκαταστάσεις ( όπως βοηθητικά γήπεδα, χώροι αναψυχής 
κ. ά.), οι  
εγγύς της αθλητικής εγκατάστασης χώροι προσέγγισης των θεατών προς 
την  
αθλητική εγκατάσταση και οι χώροι στάθµευσης των αυτοκινήτων. 
 
 2. ∆εν εποπτεύονται οι χώροι της εισόδου και του εσωτερικού των 
ιατρείων  
και των αποχωρητηρίων, τα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών, 
τα  
γραφεία και κάθε κλειστός χώρος στον οποίο δεν υπάρχει δηµόσια 
πρόσβαση. 
 
 



Αρθρο 3ο 
 
Άρθρο 3 ο 
Ηλεκτρονικό Σύστηµα E ποπτείας 
Τεχνικές προδιαγραφές 
 
1. Το ηλεκτρονικό σύστηµα εποπτείας θα είναι ψηφιακής τεχνολογίας και 
θα  
αποτελείται από κατάλληλο για κάθε αθλητική εγκατάσταση και ανάλογο 
µε τις  
µορφολογικές και χωροταξικές ιδιαιτερότητες της κάθε αθλητικής 
εγκατάστασης  
αριθµό έγχρωµων, αυτόµατων και υψηλής ευκρίνειας εικονοληπτών 
( κάµερες) και  
αντίστοιχο αριθµό παρακολουθητών εικόνας ( µόνιτορ), έτσι ώστε να  
επιτυγχάνεται η συνολική κατόπτευση των περιγραφόµενων στην παράγραφο 
1 του  
άρθρου 2 χώρων. 
 
 2. Οι εικονολήπτες θα είναι τηλεχειριζόµενοι, θα τοποθετούνται µέσα 
σε  
ειδικά κουβούκλια για να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και 
τις  
υπαίτιες φθορές και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες λειτουργίας τους  
( θερµοκρασία, υγρασία), το δε σύστηµα στήριξής τους θα είναι αφενός 
µη  
προσεγγίσιµο από τους θεατές και αφετέρου ικανής ακαµψίας, ώστε να  
εξασφαλίζεται η αναγκαία σταθερότητα των εικονοληπτών. 
 
 3. Οι εικονολήπτες που καλύπτουν τις κερκίδες, τον αγωνιστικό χώρο, 
τον  
αµέσως εξωτερικά περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους των θεατών προς 
την  
αθλητική εγκατάσταση θα είναι περιστρεφόµενοι, εφοδιασµένοι µε οπτικό  
σύστηµα  
αυτόµατης εστίασης, αυτόµατο διάφραγµα και µεταβαλλόµενης εστιακής 
απόστασης  
(zoom), η οποία στη µέγιστη µεγέθυνση θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα  
εξατοµίκευσης προσώπων στη δε ελάχιστη και σε συνδυασµό µε το πλήθος 
των  
εικονοληπτών θα εξασφαλίζει την κάλυψη του συνόλου των χώρων αυτών. 
Στους  
βοηθητικούς χώρους η κάλυψη της απαίτησης της εξατοµίκευσης και 
συνολικής  
κατόπτευσης µπορεί να γίνεται και µε άλλου τύπου κάµερες. 
 
 4. Το σύστηµα θα συµπληρώνεται µε εγκατάσταση λήψης, καταγραφής και  
αποθήκευσης σε ψηφιακή µορφή του ήχου, καθ` όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας του  
περιγραφόµενου στο άρθρο 4 Κέντρου Ελέγχου. 
 
 5. Οι εικονολήπτες θα τηλεχειρίζονται µέσω κατάλληλων συσκευών από 
το  
κέντρο  
ελέγχου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση του συνόλου των 
θεατών  
και των λοιπών προβλεπόµενων χώρων. 
 



 6. Για κάθε εικονολήπτη θα υπάρχει αντίστοιχος παρακολουθητής, η 
εικόνα δε  
οποιουδήποτε εξ αυτών, κατά κρίση, θα µπορεί να µεταφέρεται σε 
ιδιαίτερο  
παρακολουθητή µεγαλύτερων διαστάσεων, να καταγράφεται και να 
αποθηκεύεται σε  
ψηφιακή µορφή, να εκτυπώνεται αµέσως µε υψηλή ευκρίνεια και να 
µεταφέρεται  
σε  
πραγµατικό χρόνο από τους αγωνιστικούς χώρους Αθηνών και Θεσσαλονίκης 
στη  
ΓΑ∆Α και ΓΑ∆Θ. 
 
 7. Το σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται σήµα ( εικόνας και 
ήχου) και  
από κινητή ή φορητή ασύρµατη κάµερα της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
 
 

Αρθρο 4ο 
Προισχύσασες µορφές άρθρου 1 
 
Άρθρο 4 ο 
Κέντρο Ελέγχου 
 
1. Ολα τα σήµατα από τους εικονολήπτες θα µεταφέρονται σε κλειστό 
κέντρο  
ελέγχου, που θα βρίσκεται σε κατάλληλο σηµείο των κερκίδων, ώστε να 
έχει  
άµεση οπτική επαφή µε τον αγωνιστικό χώρο και τις κερκίδες και θα 
γειτνιάζει  
ή θα συστεγάζεται µε το κέντρο επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
 
2. " ∆υνατότητα πρόσβασης στο οίκηµα του κέντρου ελέγχου έχουν µόνο οι  
χειριστές της Ελληνικής Αστυνοµίας και τα εξουσιοδοτηµένα από αυτή 
άτοµα  
µεταξύ των οποίων και ο υπεύθυνος ασφαλείας αγώνων µε τον αναπληρωτή 
του,  
που  
προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 41 ∆ του ν 2725/1999 ( ΦΕΚ 
Α΄  
121),  
όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 4 του ν 3262/2004 ( ΦΕΚ 
Α΄  
173)". 
 
*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 2 της ΥΑ 17223/2006  
  ( ΦΕΚ 559 Β΄/2006) 
 
 3. Το Κέντρο Ελέγχου πρέπει να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις και 
την  
κατάλληλη διαµόρφωση, να είναι κλιµατιζόµενο και να έχει τη 
δυνατότητα  
φιλόξενίας τουλάχιστον τριών (3) καθήµενων ατόµων. 
 
 4. Η είσοδος στο Κέντρο Ελέγχου θα πρέπει να ελέγχεται µε κατάλληλο  
ηλεκτρονικό σύστηµα. 
 
 



Αρθρο 5ο 
 
Άρθρο 5 ο 
Eνηµέρωση εποπτευοµένων προσώπων 
 
1. Σε εµφανή σηµεία και στους εποπτευόµενους χώρους στους οποίους  
προσέρχονται ή παραµένουν φίλαθλοι ή οχήµατα, µε δαπάνες και ευθύνη 
του  
ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, τοποθετούνται ή αναρτώνται σε  
συνεννόηση µε την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή ευδιάκριτες πινακίδες στην  
Ελληνική  
και Αγγλική γλώσσα, στις οποίες αναγράφεται ότι ο συγκεκριµένος χώρος  
εποπτεύεται ηλεκτρονικά από την Ελληνική Αστυνοµία για την πρόληψη 
και την  
αντιµετώπιση πράξεων βίας και εν γένει ποινικών αδικηµάτων. 
 
 2. Με ευθύνη της οικείας διοργανώτριας Αρχής, οι φίλαθλοι 
ενηµερώνονται από  
τα µεγάφωνα, πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης, για την 
ύπαρξη  
και λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής εποπτείας. 
 
 3. Ο επικεφαλής Αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας ο οποίος είναι  
υπεύθυνος για την τήρηση των µέτρων τάξης και ασφάλειας στην αθλητική  
εγκατάσταση µεριµνά και ελέγχει για την τήρηση όλων των ανωτέρω. 
 
 4. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος σε κάθε αθλητική  
εγκατάσταση, η κατά τόπο αρµόδια Αστυνοµική Αρχή ανακοινώνει δια του 
Τύπου  
την έναρξη της λειτουργίας αυτής. Στην ανακοίνωση αυτή ορίζεται εκτός 
των  
άλλων και ότι το δικαίωµα αντίρρησης και πρόσβασης που προβλέπεται 
στο νόµο  
2472/97 ασκείται στο οικείο Αστυνοµικό Τµήµα. 
 
 

Αρθρο 6ο 
 
Άρθρο 6 ο 
Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήµατος 
 
1. Η χρήση, και η λειτουργία των ηλεκτρονικών συστηµάτων εποπτείας 
ανήκει  
αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνοµία, η οποία έχει τις υποχρεώσεις 
του  
υπεύθυνου επεξεργασίας, σύµφωνα µε το Ν. 2472/1997. 
 
 2. Πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου ο οικείος ∆ιευθυντής 
της  
∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ή Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, ορίζει µε διαταγή του 
για  
όλη  
την αγωνιστική περίοδο τους εξειδικευµένους αστυνοµικούς οι οποίοι θα  
χειρίζονται και θα λειτουργούν το ηλεκτρονικό σύστηµα σύµφωνα µε τις 
οδηγίες  
του αστυνοµικού της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσας. 
 
 3. Χρόνος λειτουργίας του συστήµατος είναι ο οριζόµενος κάθε φορά 
από την  



αρµόδια Αστυνοµική αρχή χρόνος µεταξύ της έναρξης και της λήξης των 
µέτρων  
τάξης και ασφάλειας για την κάθε αθλητική συνάντηση. 
 
 4. Ο ιδιοκτήτης της αθλητικής εγκατάστασης οφείλει τουλάχιστον τρεις 
(3)  
ηµέρες πριν την διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης να έχει 
αποκαταστήσει  
οποιαδήποτε βλάβη η δυσλειτουργία του συστήµατος και να διευκολύνει 
τον  
έλεγχο καλής λειτουργίας του από τους αρµόδιους της ελληνικής 
Αστυνοµίας,  
οποιαδήποτε στιγµή του ζητηθεί. 
 
 5. ∆ύο (2) ηµέρες πριν την έναρξη της αθλητικής εκδήλωσης το 
Αστυνοµικό  
Τµήµα στην εδαφική αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η αθλητική 
εγκατάσταση  
µαζί µε τους εξειδικευµένους αστυνοµικούς που έχουν οριστεί σύµφωνα 
µε τη  
διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, προβαίνέι στον 
έλεγχο και  
επιθεώρηση καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήµατος και του 
κέντρου  
ελέγχου της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης µετά το πέρας του οποίου  
συντάσσεται σχετική έκθεση. Εφόσον από την έκθεση αυτή προκύπτει 
αδυναµία  
λειτουργίας του όλου συστήµατος ο οικείος Αστυνοµικό ∆ιευθυντής της  
∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ή Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης εισηγείται στον 
Υπουργό  
Πολιτισµού την απαγόρευση τέλεσης της αθλητικής συνάντησης. 
 
 

Αρθρο 7ο 
 
Άρθρο 7 ο 
∆ιαχείριση ∆εδοµένων 
 
1. Τα δεδοµένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί, και 
αναπαραχθεί µε  
οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται και φυλάσσονται από το οικείο Αστυνοµικό 
Τµήµα  
στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η συγκεκριµένη αθλητική 
εγκατάσταση, σε  
ειδικά προς τούτο διαµορφωµένο και φυλασσόµενο χώρο. 
 
 2. Εάν κατά τη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης δεν έχουν προκύψει  
ενδείξεις πράξεων βίας και τέλεσης ποινικών αδικηµάτων, το υλικό  
καταστρέφεται µε σχετικό πρωτόκολλο, µετά την πάροδο τριµήνου από την  
ηµεροµηνία διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης. 
 
 3. Στις περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί ενδείξεις βίας και 
αξιόποινων  
πράξεων, τα αποθηκευµένα δεδοµένα διαβιβάζονται από το αρµόδιο 
Αστυνοµικό  
Τµήµα στο οικείο πειθαρχικό όργανο και, µε τη σχετική δικογραφία, ως  
προανακριτικό υλικό, στην αρµόδια Εισαγγελική ή Ανακριτική Αρχή, 
σύµφωνα µε  
τις οικείες διατάξεις. 



 
 

Αρθρο 8ο 
 
Άρθρο 8 ο 
Ελεγχος Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Ελεγχος Συστήµατος 
 
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος της κάθε αθλητικής 
εγκατάστασης  
υπόκειται σε έγκριση, πριν από την εγκατάσταση του συστήµατος, από τη 
Γενική  
Γραµµατεία Αθλητισµού. 
 
 2. Ο έλεγχος της ύπαρξης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήµατος  
εποπτείας στις επιµέρους αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται από την 
επιτροπή  
του  
άρθρου 56 α του Ν. 2725/99 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ελέγχου  
της αθλητικής εγκατάστασης για την έκδοση της προβλεπόµενης άδειας  
λειτουργίας, µε την επιφύλαξη πάντοτε της περίπτωσης η` της 
παραγράφου 1 του  
άρθρου 19 του Ν. 2472/1997. 
 
 

Αρθρο 9ο 
 
Άρθρο 9 ο 
Γνωστοποίηση δεδοµένων στη ∆ΕΑΒ 
 
1. Τα δεδοµένα τα οποία προκύπτουν από τη λειτουργία του συστήµατος  
γνωστοποιούνται ύστερα από αίτηση από την ελληνική Αστυνοµία στη 
∆ιαρκή  
Επιτροπή για την αντιµετώπιση της Βίας ( ∆ΕΑΒ), καθόσον είναι 
απαραίτητο για  
την άσκηση του έργου της, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 αρθρ. 41 α του 
Ν.  
2725/99, όπως ισχύει. Τα συναφή µε πράξεις βίας διαβιβαζόµενα 
προσώπικά  
δεδοµένα διατηρούνται από τη ∆ΕΑΒ σε άντίγραφο αρχείου για τις 
ανάγκες τις  
επίτευξης του επί µέρους έργου της και για χρονικό διάστηµα όχι πέραν 
των  
δεκαπέντε (15) ηµερών. 
 
 2. Τα αποθηκευµένα δεδοµένα και το αναφερόµενο αρχείο, µετά την 
πάροδο των  
δεκαπέντε (15) ηµερών, καταστρέφονται και συντάσσεται σχετικό 
πρακτικό. 
 
 3. Η ∆ΕΑΒ δύναται να διατηρήσει τα δεδοµένα για ιστορικούς, 
επιστηµονικούς  
ή  
στατιστικούς σκοπούς. 
 
 4. Στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της ∆ΕΑΒ περιγράφονται τα  
ειδικότερα  



µέτρα ασφαλείας των δεδοµένων για όσο διάστηµα διατηρούνται αυτά, η 
πρόσβαση  
στο χώρο αποθήκευσης, καθώς και το εξειδικευµένο προσωπικό που 
χειρίζεται το  
αρχείο. 
 
 

Αρθρο 10ο 
Προισχύσασες µορφές άρθρου 2 
 
" Άρθρο 10" 
 
 Τοποθέτηση των συστηµάτων - ∆απάνες 
 
" 1. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τοποθέτηση και συντήρηση των 
παραπάνω  
ηλεκτρονικών συστηµάτων βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των αθλητικών  
εγκαταστάσεων. 
 
 2. Οι ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία µε 
την/ τις  
προµηθεύτρια- ες εταιρεία- ες, υποχρεούνται να εκπαιδεύσουν το 
αστυνοµικό  
προσωπικό που ορίζεται για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών  
συστηµάτων εποπτείας. 
 
 "3. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας απόφασης ο καθορισµός των 
σχετικών  
διαδικασιών και η µέριµνα για την τοποθέτηση των ως άνω συστηµάτων 
στο  
σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 αυτής, ανήκει στη 
Γενική  
Γραµµατεία Αθλητισµού ( Γ. Γ. Α) µε χρέωση των ιδιοκτητών των 
εγκαταστάσεων". 
 
*** Η εντός " " παρ. 3 επανατροποποιήθηκε ως άνω µε την  ΥΑ  40991  
( ΦΕΚ Β΄  
1907/14.09.2007). 
 
 
 4. Στη Γ. Γ. Α. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού ειδική  
Επιτροπή, αποτελούµενη από τους: 
 
 α) Το Γενικό ∆ιευθυντή Υποστήριξης Αθλητισµού της ΓΓΑ. 
 
 β) Ένα Καθηγητή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. 
 
 γ) Ένα Καθηγητή Τµήµατος Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. 
 
 δ) Ένα Καθηγητή Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών  
Πανεπιστηµίου της Χώρας. 
 
 ε) Ένα Ειδικό Συνεργάτη Πληροφορικής του Υφυπουργείου Αθλητισµού. 
 
 στ) Τον Προϊστάµενο του Τµήµατος ηλεκτροµηχανολογικών µελετών της 
∆/ νσης  



Μελετών της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 
 
 ζ) Ένα αξιωµατικό της Ελληνικής Αστυνοµίας που προτείνεται από το 
Αρχηγείο  
της. 
 
 5. Έργο της Επιτροπής είναι η λεπτοµερής διατύπωση των τεχνικών  
προδιαγραφών των ηλεκτρονικών συστηµάτων κατά αθλητική εγκατάσταση, η  
σύνταξη της σχετικής προκήρυξης και η διενέργεια του δηµόσιου 
διαγωνισµού µε  
ενσφράγιστες προσφορές και η αξιολόγηση των προσφορών µέχρι την 
ανάδειξη  
µειοδότη καθώς και η εισήγηση, θετική ή αρνητική, για το αποτέλεσµα 
του  
διαγωνισµού. Ο Υπουργός Πολιτισµού έχει το δικαίωµα της τελικής 
κατακύρωσης  
ή µη του αποτελέσµατος και τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά µε 
πλήρως  
αιτιολογηµένη απόφαση του. 
 
 6. Η Επιτροπή της παραγράφου τέσσερα (4) οφείλει να περαιώσει το 
έργο της  
εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη συγκρότηση της". 
 
 
*** Το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 3 της ΥΑ 17223/2006  
  ( ΦΕΚ 559 Β΄/2006) 
 
 

Αρθρο 11 
 
" Άρθρο 11 
 
 Προσαρµογές υφισταµένων συστηµάτων 
 
 1. Ιδιοκτήτες ή µακροχρόνιοι χρήστες αθλητικών εγκαταστάσεων, στις 
οποίες  
έχουν ήδη τοποθετηθεί ηλεκτρονικά συστήµατα εποπτείας, οφείλουν να  
προσαρµόσουν τα συστήµατα αυτά προς αυτά της παρούσας απόφασης. Για 
το σκοπό  
αυτό, υποβάλλουν στην Επιτροπή του προηγούµενου άρθρου τις τεχνικές  
προδιαγραφές του συστήµατος, που χρησιµοποιούν, προκειµένου αυτή να  
αποφασίσει τις αναγκαίες προσαρµογές, εντάσσοντας αυτές στις 
διαδικασίες της  
παραγράφου 5 του άρθρου 10 αυτής της απόφασης. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι  
διατάξεις της παρούσας απόφασης". 
 
 2. Μετά την πάροδο οκτώ (8) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας  
απόφασης απαγορεύεται η διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων στις 
αναφερόµενες  
στο άρθρο 1 αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν τα 
προαναφερόµενα  
ηλεκτρονικά συστήµατα". 
 
 *** Το εντός " " άρθρο 11 προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 4 της ΥΑ 
17223/2006  
  ( ΦΕΚ 559 Β΄/2006). 
  



 
 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την ΥΑ 34060 ( ΦΕΚ Β 1368 2.8.2007): 
 " παρατείνουµε την προθεσµία έναρξης ισχύος της απαγόρευσης 
διεξαγωγής  
αθλητικών συναντήσεων στις αναφερόµενες στο άρθρο 1 της υπ` αριθµ.  
24560/2003 ( ΦΕΚ Β` 1071) απόφασης αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν 
διαθέτουν  
τα οριζόµενα στις ως άνω αποφάσεις ηλεκτρονικά συστήµατα", ως 
ακολούθως: 
 
 1. Μέχρι 26.8.2007 για τα γήπεδα: 
 
 Ολυµπιακό Στάδιο ΟΑΚΑ 
 
 ∆. Σ. Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης 
 
 ∆ηµοτικό Στάδιο Περιστερίου 
 
 Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσσαλονίκης 
 
 Στάδιο ΑΛΚΑΖΑΡ Λάρισας ( ΕΑΚ Λάρισας) 
 
 ∆ηµοτικό Στάδιο Λιβαδειάς 
 
 Στάδιο Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 
 
 Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου Κρήτης 
 
 ∆ηµοτικό Στάδιο Νέας Σµύρνης 
 
 Γήπεδο ΠΑΟΚ ( Τούµπα) 
 
 Γήπεδο Πηγαδίων Ξάνθης 
 
 Γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης ( ΑΡΗ) Θεσσαλονίκης Γήπεδο ΑΣΤΕΡΑ Τρίπολης  
∆ηµοτικό Στάδιο Βέροιας Γήπεδο Απ. Νικολάιδης ( ΠΑΟ) 
 
 2. Μέχρι 31.10.2007 για τα γήπεδα: 
 
 Κλειστό Γυµναστήριο ΟΑΚΑ 
 
 Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
 
 Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο Θεσσαλονίκης Κλειστό Γυµναστήριο ΠΑΟΚ 
στην  
Πυλαία Θεσσαλονίκης 
 
 3. Μέχρι 30.11.2007 για τα γήπεδα: 
 
 ∆ηµοτικό Στάδιο Νίκαιας 
 
 Στάδιο ΕΑΚ Κέρκυρας 
 
 ∆ηµοτικό Στάδιο Αιγάλεω 
 
 4. Μέχρι 30.6.2008 για τα υπόλοιπα γήπεδα που δεν 
περιλαµβάνονται στον  
πρώτο διαγωνισµό και θα αποτελέσουν αντικείµενο νέου διαγωνισµού ή η  
εγκατάσταση των συστηµάτων σε αυτά θα γίνει από τους ιδιοκτήτες των  
εγκαταστάσεων µε τις προδιαγραφές της Γ. Γ. Α., όπως ορίζεται στις υπ" 
αριθµ.  



24560/2003 ( ΦΕΚ Β` 1071) και 17223/14.4.2006 ( ΦΕΚ Β` 559) κοινές 
υπουργικές  
αποφάσεις". 
 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την ΥΑ 60117  ( ΦΕΚ Β 1855/21.12.2006): 
 " παρατείνουµε την προθεσµία έναρξης ισχύος της απαγόρευσης 
διεξαγωγής  
αθλητικών συναντήσεων στις αναφερόµενες στο άρθρο 1 της υπ` αριθµ. 
24560/2003  
απόφασης ( ΦΕΚ Β΄ 1071) αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν τα  
οριζόµενα στις ως άνω αποφάσεις ηλεκτρονικά συστήµατα, µέχρι 
30.6.2007". 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την ΥΑ 36544 ΦΕΚ Β 1559/5.8.2008 ορίζεται 
ότι: 
 " Παρατείνουµε µέχρι 30.6.2009 την προθεσµία έναρξης ισχύος της 
απαγόρευσης  
διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων που προβλέπεται στην περίπτωση 4 της 
παρ. 2  
του άρθρου 11 της υπ` αριθµ. 34060 από 2.8.2007 απόφασης µας ( ΦΕΚ 
1368/ τ. Β`)  
για τα γήπεδα που δεν περιλαµβάνονται στον πρώτο διαγωνισµό και θα  
αποτελέσουν αντικείµενο νέου διαγωνισµού ή η εγκατάσταση των 
συστηµάτων σε  
αυτά θα γίνει από τους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων µε τις 
προδιαγραφές της  
Γ. Γ. Α., όπως ορίζεται στις υπ` αριθµ. 24560/2003 ( ΦΕΚ 1071/ τ. Β`) και  
17223/14.4.2006 ( ΦΕΚ 559/ τ. Β`) κοινές υπουργικές αποφάσεις". 
 
 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύµφωνα µε την ΥΑ 33298/27-31.7.2009 ( ΦΕΚ 
Β΄1585/31.7.2009) 
    ισχύουν τα ακόλουθα: 
     " Παρατείνουµε την προθεσµία έναρξης ισχύος της απαγόρευσης 
διεξαγωγής  
 αθλητικών συναντήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 10 της υπ` αριθµ.    
 24560/2003 ( ΦΕΚ 1071/ τ. Β`) απόφασης µας, όπως αυτή παρατάθηκε µε την 
υπ`  
 αριθµ. 36544/2008 ( ΦΕΚ 1559/ τ. Β`) όµοια απόφαση µας, µέχρι την 
30.6.2010." 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα 24 Ιουλίου 2003 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                  ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠETΣAΑΛΝΙΚΟΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ 
 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩPΙ∆HΣ 
 
 

 


