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ης

Πρακτικού της 8 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Βόλου
«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»
Σήμερα Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βόλου
(Μεταξουργείο) συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση
με Αριθμ. Πρωτ. 2521/ 22.3.2013 του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε
νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μαυρόπουλος Νικόλαος (Αντιπρόεδρος), Αγκρή – Κατσιούρα Χαρίκλεια, Δημητριάδης
Δημήτριος
Μελαχρινός
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Κοκτσίδη
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Αδαμαντία,
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Μπάλλας
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Απόστολος,
(εκπρόσωπος

εργαζομένων), Σαμαράς Αθανάσιος, Τσάμης Ευθύμιος, Τσιανάκα Ελένη, Χαλκιάς Σωτήριος.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαννίση Φοίβη, Κατσαούνης Στυλιανός, Κοκτσίδης Παναγιώτης, Τσεκούρας Νικόλαος
ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση

κανονισμού

λειτουργίας

αθλητικών

εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ –
Διεύθυνση Αθλητισμού
Ο κ Πρόεδρος εισηγούμενος το 10Ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του
Διοικητικού Συμβουλίου την αριθμ.πρωτ. 2533/22.3.2013 εισήγηση της Δ/νσης Αθλητισμού

που αφορά την έγκριση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο
Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ – Διεύθυνση Πολιτισμού και η οποία έχει ως εξής:
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Άρθρο 1
Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ,ΘΕ. Δήμου Βόλου έχει υπό
την ευθύνη της την λειτουργία των κάτωθι αθλητικών εγκαταστάσεων:
15 (δεκαπέντε) γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
1 (ένα) γήπεδο ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα
6 (έξι) γήπεδα ποδοσφαίρου χωμάτινα
4 (τέσσερα) γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5
8 (οκτώ) βοηθητικά γήπεδα ποδοσφαίρου
3 (τρεις) αίθουσες πολλαπλών χρήσεων

3 (τρία) γήπεδα 8Χ8
6 (έξι) γυμναστήρια (αίθουσες ενδυνάμωσης)
13 (δεκατρία) γήπεδα τέννις
7 (επτά) κλειστά γυμναστήρια
14 (δεκατέσσερα ) γήπεδα μπάσκετ
3 (τρία) γήπεδα βόλλεϋ
2 (δύο) κολυμβητήρια
1 (ένα) κωπηλατήριο
1 (ένα ) σκοπευτήριο
1 (μία) αίθουσα βαρέων αθλημάτων
1 (μία) πίστα MOTO CROSS
αναλυτικά :
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα στη Νεάπολη και δύο βοηθητικά (ένα μεγάλο
και ένα μικρό )
2. Αίθουσα βαρέων αθλημάτων
3. Αθλητικό Κέντρο στο Καραγάτς
*κλειστό γυμναστήριο
*ένα γήπεδο 5Χ5
*δύο γήπεδα μπάσκετ
*ένα γήπεδο βόλλεϋ
*ένα γήπεδο τέννις
4. Κλειστό γυμναστήριο ΄΄Βάκης Παρασκευόπουλος΄΄
5. Κλειστό γυμναστήριο στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου
6. Δύο χωμάτινα γήπεδα ποδοσφαίρου στα Πευκάκια ( ένα κανονικό και ένα μικρό
βοηθητικό )
7. Αθλητικό Κέντρο στη Χιλαδού
*τρία γήπεδα τέννις με συνθετικό χλοοτάπητα
*ένα γήπεδο βόλλεϋ
*δύο γήπεδα μπάσκετ
*μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
8. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου
*ένα στάδιο ( με γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα )
*ένα βοηθητικό γήπεδο με φυσικό χλοοτάπητα
*ένα κλειστό γυμναστήριο
*ένα προπονητήριο
*τρία γήπεδα τέννις
*το κολυμβητήριο ΄΄Ιάσων Ζηργάνος΄΄ με μία κλειστή πισίνα, μία ανοιχτή, κατάδυτήριο και πισίνα εκμάθησης.
9. Σκοπευτήριο
10.Κωπηλατήριο και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις
11.Αίθουσες ενδυνάμωσης ( Νεάπολη, Α.Κ.Χιλιαδούς, Ε.Α.Κ. , κλειστό γυμναστήριο
΄΄Βάκης Παρασκευόπουλος΄΄ )
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
1. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα
2. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
3. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου χωμάτινο
4. Αθλητικό Κέντρο ΄΄Όλγα Βασδέκη ΄΄
* αίθουσες γυμναστικής
* γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
* ανοικτό γήπεδο μπάσκετ
5. Κλειστό γυμναστήριο
6. Κέντρο Αντισφαίρισης
* πέντε γήπεδα τέννις με πλαστικό χλοοτάπητα
7. Ξενώνες χωρητικότητας εκατό (100 ) ατόμων
8. Δύο αίθουσες ενδυνάμωσης ( κλειστό γυμναστήριο, Αθλ. Κέντρο ΄΄Όλγα Βασδέκη΄΄

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΑΦΗΡΩΝ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου χωμάτινο
2. Ανοικτό γήπεδο μπάσκετ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΩΝ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μικρό βοηθητικό χωμάτινο )
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΝΙΟΥ
1. Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΣΚΛΟΥ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5
2. Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
3. Πίστα MOTO CROSS
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου
2. Ανοικτό γήπεδο μπάσκετ
3. Ανοικτό γήπεδο βόλλεϋ
4. Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥ
1. Γήπεδο 8Χ8
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΪΔΙΝΙΟΥ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ
1. Γήπεδο μπάσκετ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
1. Δύο γήπεδα μπάσκετ
2. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
3. Βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου χωμάτινο
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
1.Ένα γήπεδο μπάσκετ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΟΥΝΟΦΡΙΟΥ
1. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου χωμάτινο σε μικρότερες από τις κανονικές διαστάσεις
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ
1. Γήπεδο μπάσκετ
2. Αίθουσα αναψυχής και αποδυτήρια
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ
1. Γήπεδο μπάσκετ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου κανονικών διαστάσεων με χλοοτάπητα

2. Γήπεδο 8Χ8 με χλοοτάπητα
3. Γήπεδο 5Χ5 με πλαστικό χλοοτάπητα
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου χωμάτινο
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ
1. Ένα γήπεδο 8Χ8 χωμάτινο
2. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
3. Βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα
4. Ημιτελές κλειστό γυμναστήριο
5. Φυσική πίστα αναρρίχησης
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΚΕΙΑΣ
1. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου
2. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα στα Χάνια
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
2. Κλειστό γυμναστήριο
3. Γήπεδο μπάσκετ
4. Γήπεδο τέννις
5. Αίθουσα ενδυνάμωσης
και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις μέσα στα όρια του Δήμου Βόλου , οι οποίες δεν
αναφέρονται για διάφορους λόγους ( ημιτελείς, μελλοντικές κ.λ.π.) στον κανονισμό
λειτουργίας και δεν εμπίπτουν στο ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς.
΄Αρθρο 2
Τα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης
Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις :
•
•
•
•
•

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Αθλητισμού
Διεύθυνση Πολιτισμού
Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων, Βιβλιοθηκών

Σκοπός της Διεύθυνσης Αθλητισμού είναι:
α. Η υποστήριξη του μαζικού αθλητισμού όλων των ηλικιών
β. Η υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού
γ. Η υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων ακόμη και του
Πανεπιστημιακού , Στρατιωτικού και Εργοστασιακού Αθλητισμού.
δ. Η υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής , πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής
των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του Δήμου Βόλου. Η δημιουργική
απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών και των νέων στον ελεύθερο χρόνο τους και η
ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής τους στα προγράμματα, επιμορφωτικά και αθλητικά
, του Δήμου Βόλου που τους αφορούν.
ε. Η υποστήριξη και διοργάνωση ψυχαγωγικών, αθλητικών , επιστημονικών , συνεδριακών
εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού επιπέδου και φορέων τοπικού
χαρακτήρα .
ζ. Η υποστήριξη και διοργάνωση ψυχαγωγικών, αθλητικών, αθλητικο-πολιτιστικών ή άλλων
εκδηλώσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία.

Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης
Τα όργανα διοίκησης της Διεύθυνσης Αθλητισμού ιεραρχικά είναι:
1. Το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δ.Βόλου
2. Ο Διευθυντής
3. Οι Προϊστάμενοι
4. Οι Υπεύθυνοι λειτουργίας των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες υπευθύνων αθλητικών χώρων
Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, ορίζει
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..
υπεύθυνους λειτουργίας αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων, αναλυτικα:
• Κολυμβητηρίων
• Κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων
• Ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων
Ο υπεύθυνος υπάλληλος του κάθε τομέα, ενημερώνει τον προϊστάμενο των εγκαταστάσεων
1. για την σωστή λειτουργία
του αθλητικού χώρου για τον οποίο έχει ορισθεί
υπεύθυνος
2. για τη συντήρηση-διατήρηση των εγκαταστάσεων , των μέσων και του υλικού του
συγκεκριμένου αθλητικού χώρου
3. για την επισκευή των εγκαταστάσεων, των μέσων και του υλικού του συγκεκριμένου
αθλητικού χώρου.
4. για την αντικατάσταση μέσων και υλικών που κρίνονται ακατάλληλα και μη
επισκευάσιμα.
5. για την αποδοτική και ομαλή λειτουργία του αθλητικού χώρου
Ο ρόλος τους είναι ενημερωτικός και συμβουλευτικός προς τον Διευθυντή.
Άρθρο 5
Εάν κριθεί αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, συγκροτείται
συμβουλευτική επιτροπή, ( π.χ. επιτροπή κολυμβητηρίου ), στην ποία συμμετέχουν
υπάλληλοι του Ν.Π, εκπρόσωποι των σωματείων και πολίτες γνώστες του αντικειμένου. Στην
επιτροπή προεδρεύει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αθλητισμού ή ο ορισθείς υπάλληλος. Η
επιτροπή λειτουργεί συμβουλευτικά προς την υπηρεσία και το έργο της είναι τιμητικό και
άμισθο.
Η συγκρότηση και η χρονική διάρκεια ισχύος της επιτροπής καθορίζεται από το Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ μετά από εισήγηση του Διευθυντή Αθλητισμού.
Άρθρο 6
Ημέρες –ώρες λειτουργίας
Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Διεύθυνση Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου λειτουργούν από 07:00-22:00 τις καθημερινές(
Δευτέρα – Παρασκευή) . Οι ώρες λειτουργίας όμως καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη και
τα σχολικά προγράμματα, τα προγράμματα της Γ.Γ.Α., τα προγράμματα του Δήμου Βόλου, οι
προπονήσεις των αθλητικών σωματείων, Ερασιτεχνικών και Επαγγελματικών.
Το Δ.Σ. με απόφασή του εισηγείται στο Γ.Γ. Περιφέρειας σύμφωνα με το Νόμο 1188/81
άρθρο 89, για τις ώρες λειτουργίας και παίρνει τη σχετική έγκριση . Χωρίς έγκριση του Γ.Γ.
της Περιφέρειας η λειτουργία Των εγκαταστάσεων πέραν του ωραρίου των Δημόσιων
υπηρεσιών είναι παράνομη και απαγορεύεται .

Οι κλειστές αίθουσες αθλοπαιδιών ή άλλοι αθλητικοί χώροι εφόσον προπονούνται
επαγγελματικές ομάδες των Εθνικών κατηγοριών, μπορεί το ωράριό τους να παρατείνεται
κατά περίπτωση μία ή δύο ώρες με σχετική απόφαση του Δ.Σ. Τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή
και αργίες, οι χώροι άθλησης λειτουργούν για διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και
διαφόρων εκδηλώσεων. Το ωράριο των ημερών αυτών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. ανάλογα με τις ανάγκες των αγώνων.
Άρθρο 7
Ωράριο Υπαλλήλων
Λόγω της φύσης λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. και σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.3979/2011( Α΄
138 ) το ωράριο των υπαλλήλων είναι:
1. Διοικητικό προσωπικό
Το ωράριο του προσωπικού αυτού ακολουθεί το ωράριο των διοικητικών
υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.
2. Υ.Ε. Προσωπικού καθαριότητας Υ.Ε. Γενικών καθηκόντων 07:00-15.00 ή 14.00-22:00
με διαφορετική ώρα έναρξης
3. Υ.Ε. Φυλάκων 07:00-15:00, 14:30-22:30
4. Συντηρητών κτιρίων –χλοοτάπητα – πισίνας – υδραυλικών - ηλεκτρολόγων 7:0015:00, 14:30-22:30
5. Το τεχνικό προσωπικό ακολουθεί το ωράριο των Διοικητικών υπαλλήλων των
Ο.Τ.Α. εκτός του προσωπικού υδραυλικού , ηλεκτρολόγου και γενικών συντηρητών.
Στις περιπτώσεις εκείνες που πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρησης στην πισίνα του
κολυμβητηρίου και που δεν μπορούν να γίνουν την ημέρα λόγω αθλητικών
δραστηριοτήτων, τότε μπορεί οι εργαζόμενοι
(παράταση ωραρίου λειτουργίας
κολυμβητηρίου) να εργασθούν και μετά την 22:30 ώρα όσο είναι απαραίτητο για να
γίνουν οι εργασίες συντήρησης. Το ίδιο ισχύει και για τη συντήρηση χλοοτάπητα που
πρέπει να γίνουν τα ποτίσματα βραδινές ή πολύ πρωινές ώρες.
Άρθρο 8
Χρήση χώρων άθλησης –διάθεση οργάνων σε αθλητές , Συλλόγους ή φορείς
1. Κάθε υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ ή Ν Π Ι Δ, αθλητικός φορέας( ομοσπονδία,
σωματείο), ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των
εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. απευθύνεται στην υπηρεσία εγγράφως .
2. Αθλητικοί σύλλογοι που κάνουν για πρώτη φορά αίτηση παραχώρησης αθλητικών
εγκαταστάσεων και είναι μέλη της Ομοσπονδίας, θα πρέπει μαζί με την αίτηση να
προσκομίσουν βεβαίωση ότι είναι αναγνωρισμένα μέλη της αντίστοιχης Ελληνικής
Ομοσπονδίας.
3. Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα
από δεκαπέντε (15) ημέρες.
Άρθρο 9
Διαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων
1. Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι ξενώνες ανήκουν πλήρως στο Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο
έχει την ευθύνη για την διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, την ουσιαστική συντήρηση και
λειτουργία τους.
2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και ξενώνες μπορούν να παραχωρηθούν προς χρήση σε
αθλητικούς ή άλλους φορείς. Η χρήση αυτή δεν είναι ποτέ αποκλειστική και δεν δημιουργεί
δικαιώματα ιδιοκτησίας σε κανέναν. Οι φορείς που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις βοηθούν
στην ομαλή λειτουργία αυτών.
3. Οι φορείς που κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων συμβάλλουν στην κάλυψη
του λειτουργικού κόστους είτε ολικά – όταν πρόκειται για εμπορικής φύσεως χρήση – είτε
μερικά, αν πρόκειται για αθλητική χρήση.

4. Το Ν.Π.Δ.Δ., μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού προχωρά σε μνημόνια συνεργασίας ή/και
ιδιωτικά συμφωνητικά με τους φορείς που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση, στο οποίο
προσδιορίζονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις καθώς και η μηνιαία συμβολή των στην κάλυψη
των εξόδων για την λειτουργία της.
5. Οι φορείς προπληρώνουν και πρέπει να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τις
πρώτες 10 ημέρες κάθε μήνα.
Σε περίπτωση καθυστέρησης ειδοποιούνται οι φορείς εγγράφως, τονίζοντας ότι καταληκτική
ημερομηνία της οικονομικής τους τακτοποίησης είναι η τελευταία ημέρα του τρέχοντος μηνός
και ότι σε μη συμμόρφωση, θα ακολουθήσει προσωρινή απαγόρευση χρήσης της
εγκατάστασης έως την πλήρη εξόφληση.
Η επανάληψη σχετικών καθυστερήσεων πέραν των δύο, οδηγεί σε απαγόρευση χρήσης της
εγκατάστασης, τουλάχιστον για την τρέχουσα περίοδο.
Οι φορείς μπορούν να τακτοποιούνται οικονομικά μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό
ή στο ταμείο του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
6. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις δίνονται σε χρήση ανεξαιρέτως σε όλους τους αθλητικούς
φορείς, οργανωμένες ομάδες αθλουμένων, μεμονωμένους αθλητές ( με την παρουσία
προπονητή ), εφ΄όσον υπάρχουν διαθέσιμες ώρες. Σε περίπτωση όπου οι ώρες δεν
επαρκούν, η επιλογή γίνεται βάσει κριτηρίων :
* έδρας (προτιμώνται οι φορείς του Δήμου Βόλου )
* κατηγορία συμμετοχής σε πρωταθλήματα
* αριθμός τμημάτων
* αριθμός ακαδημιών ( υποδομών )
7. Στην περίπτωση που τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε
τακτικές ώρες κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή στους χώρους άθλησης για την
προετοιμασία των αγώνων τους στα Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια και Διεθνή
πρωταθλήματα που έχουν ή όχι έδρα τους αθλητικούς χώρους του ΝΠΔΔ τότε το αίτημα για
τη χρήση χώρων υποβάλλεται από κάθε αθλητικό σωματείο, στην αρχή της αθλητικής
περιόδου.
Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων, το αίτημα – πρόγραμμα αγώνων
υποβάλλει η αντίστοιχη Ομοσπονδία που οργανώνει το πρωτάθλημα.
8. Ο Διευθυντής ορίζει το πρόγραμμα προπόνησης των σωματείων, σύμφωνα με τις αιτήσεις
και τις λειτουργικές ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ .
Το πρόγραμμα αυτό δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση του Διευθυντή .
9. Ο Διευθυντής, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου εγκαταστάσεων, ορίζει τις ώρες και
τις ημέρες προπόνησης κάθε σωματείου και ανακοινώνει
το πρόγραμμα αυτό στους
υπαλλήλους του κάθε χώρου άθλησης και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των
προγραμμάτων.
Αλλαγές στις ώρες προπονήσεων σωματείων της ίδιας Ομοσπονδίας γίνονται μόνο με
έγγραφο αίτημά της κάθε Ομοσπονδίας.
Ο Διευθυντής μπορεί να ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση σωματείου εφ΄όσον
έκτατες ανάγκες το επιβάλλουν.
10. Η Διεύθυνση του ΝΠΔΔ όταν χορηγούνται ώρες προπόνησης φροντίζει να και δίνει
προτεραιότητα στα προγράμματα της Ε.Γ.Α. (μαζικός αθλητισμός, ταλέντα), άτομα με ειδικές
ανάγκες.
11. Στις παραπάνω περιπτώσεις που υπάρχει έγγραφο αίτημα χρήσης χώρων άθλησης
υπεύθυνος και αρμόδιος για παραχώρηση είναι ο Διευθυντής του ΝΠΔΔ, ο οποίος έχει την
ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των αντίστοιχων αθλητικών χώρων.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Αθλητικών Ομοσπονδιών , αθλητών και παραγόντων για είσοδο σε
κάθε αθλητικό χώρο του ΝΠΔΔ

Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιονδήποτε αθλητικό χώρο πρέπει:
1. Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ( για την
πιστοποίηση της προπονητικής ικανότητας του θα πρέπει να κατατεθεί στη
Διεύθυνση σχετική άδεια από Γ.Γ.Α. ή πτυχίο Φ.Α. ή την επαγγελματική ταυτότητα
προπονητή.)
2. Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα
μέσα για την προπόνηση π.χ. φόρμες, υποδήματα, σκουφάκια , μπάλες κ.λ.π.
3. Στην αρχή της προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του
Αθλητικού σωματείου στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές του έχουν εξετασθεί από
ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις.
Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου. Το προσωπικό της
Διεύθυνσης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμβάντα στην προπόνηση των
αθλητών.
4. Σε αθλητικούς χώρους - όπου κρίνεται αναγκαίο-, απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο,
είτε των αθλητών των σωματείων , είτε μεμονωμένων ατόμων , είτε ατόμων που
μετέχουν σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
Τα σωματεία, μεμονωμένα άτομα ή άτομα που μετέχουν στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, ενημερώνονται κατά περίπτωση.
Η
Αθλητική ταυτότητα είναι περιουσιακό στοιχείο του ΝΠΔΔ και φέρει τα
χαρακτηριστικά:
Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Β) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Γ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ ή ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ
Δ) ΑΘΛΗΜΑ
Ε) ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (για κάθε περίοδο εκδίδεται νέα αθλητική ταυτότητα.
Μετά τη λήξη της αθλητικής περιόδου η ταυτότητα επιστρέφεται στη Διεύθυνση.
5. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να
παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι
υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που θα τους συμβούν κατά την ώρα προπόνησης ή
παραμονής τους στους χώρους άθλησης.
6. Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
7. Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς
την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τυχόν
ατύχημα. Τα μεμονωμένα άτομα δεν μπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών
οργάνων χωρίς την παρουσία προπονητή.
8. Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε
συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται την ευθύνη απομάκρυνσης έχει ο Σύλλογος.
Όταν εισέρχονται άτομα εκτός συλλόγου τότε την ευθύνη έχει ο υπάλληλος της
Διεύθυνσης που βρίσκεται στον συγκεκριμένο χώρο άθλησης.
9. Ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητών και παραγόντων μπορεί, εκτός άλλων κυρώσεων,
να προκαλέσει την απαγόρευση χρήσης ή και εισόδου στους χώρους άθλησης, με
απόφαση του Δ.Σ.
10. Η καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποιούν είναι υποχρέωση και καθήκον.
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις Αθλουμένων
α) Μεμονωμένων ατόμων
β) Αθλητικών συλλόγων με υπεύθυνο προπονητή
γ) Σχολικών ομάδων με υπεύθυνο Καθ. Φυσικής Αγωγής
δ) Προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Μαζικού Αθλητισμού και Ταλέντα)
ε)Λοιπών φορέων
Κάθε προπονητής
υπεύθυνος Συλλόγου , αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι
υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε αθλητικού χώρου
της Διεύθυνσης Αθλητισμού π.χ. για την έναρξη-λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων ,
αντικειμένων που ανήκουν στο χώρο κ.λ.π.
Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι κόσμια.

Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχουν στην προπόνηση πρέπει να απευθύνονται
στους υπεύθυνους της εγκατάστασης .
Να σέβονται τον χώρο και να μην αφήνουν απορρίμματα στους χώρους που χρησιμοποιούν.
Άρθρο 12
Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές
1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης και χρήσης των οργάνων που
βρίσκονται στους χώρους του , ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά, πρέπει να φροντίζει
ώστε να μην προκαλεί φθορές στα όργανα , στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις
εγκαταστάσεις .
2. Οι φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από
αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες, τιμωρούνται οπωσδήποτε.
Η τιμωρία είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή οριστική
αποβολή του αθλητή , προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις.
Ανάλογα με τις περιστάσεις , η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται στον Σύλλογο όπου
ανήκει ο αθλητής , προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται
επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με επιβολή προστίμου.
Αρμόδιο για την επιβολή τιμωρίας είναι το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. , που επιλαμβάνεται
άμεσα
μετά από εισήγηση του Διευθυντή
της αρμόδιας
υπηρεσίας. Ο
ενδιαφερόμενος Σύλλογος μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του.
3. Σε περίπτωση φθορών , ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής , προπονητής ή
αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση
με δικές του δαπάνες .
Άρθρο 13
Διεξαγωγή προπονήσεων Αθλητικών Συλλόγων
1. Κάθε Αθλητικό Σωματείο ή Σύλλογος που έχει προπόνηση σε χώρο άθλησης της
Διεύθυνσης έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων όπου και όταν αυτό
ενδείκνυται.
2. Ακόμη πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται , όλα τα όργανα
π.χ. μπασκέτες, εστίες της Χειροσφαίρισης, Φιλέ για Πετοσφαίριση, κ.λ.π.
3. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες των εγκαταστάσεων, παραδίδονται προς
χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο και ο υπεύθυνος του Συλλόγου υπογράφει σε
σχετικό βιβλίο την παραλαβή τους . Μετά το πέρας της προπόνησης επιστρέφουν το
υλικό αυτό στον υπεύθυνο υπάλληλο και ξεχρεώνεται από το σχετικό βιβλίο.
4. Το προσωπικό δεν είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο να τοποθετεί , μετακινεί ή μεταφέρει τα
αθλητικά όργανα μπασκέτες, εστίες, σφαίρες, εμπόδια, δίζυγα, βατήρες , ακόντια
κατά τη διάρκεια της προπόνησης εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη
του προπονητή και των αθλητών του Συλλόγου. Διαδρομές και τέρματα στο χώρο
του Κολυμβητηρίου κατά τη διάρκεια της προπόνησης γίνεται με την βοήθεια των
υπαλλήλων.
5. Σε
όλα
τα αθλητικά
και λοιπά σωματεία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η ΜΟΝΙΜΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ μέσα στις
εγκαταστάσεις.
Μετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων οι χώροι
ελευθερώνονται και παραδίδονται στον υπάλληλο.
Άρθρο 14
Προϋποθέσεις διεξαγωγής Αγώνων
1. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας , διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας,
τοπικού πρωταθλήματος, επίσημος, φιλικός,
σχολικός, απαιτείται ΑΔΕΙΑ
ΑΓΩΝΑ που εκδίδεται από αρμόδιο φορέα με μέριμνα του γηπεδούχου
Σωματείου ή της οικείας Ομοσπονδίας. ( Λαμβάνονται υπ΄όψη οι ιδιαιτερότητες
γηπέδων ποδοσφαίρου )
2. Υπεύθυνο για την έκδοση είναι το γηπεδούχο Σωματείο.
Η ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ γνωστοποιείται στη Διεύθυνση τουλάχιστον 3 ημέρες

πριν από την διεξαγωγή κάθε αγώνα.
3. Χωρίς άδεια αγώνα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή του αγώνα.
4. Για αγώνες είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση του προγράμματος αγώνων στην
έναρξη της περιόδου και η έγκαιρη ενημέρωση για μεταβολή του προγράμματος
από την αρμόδια αρχή.
5. Απαραίτητος όρος για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη
αναγκαίου προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις
περιπτώσεις που δεν εργάζεται το προσωπικό της Διεύθυνσης απαγορεύεται η
διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων ομάδων ή ατόμων και
γενικά ή χρήση των χώρων .
Άρθρο 15
Α. Διεξαγωγή αγώνων σε κλειστά γυμναστήρια.
1. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των
Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος.
2. Η Διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ. φροντίζει ώστε να υπάρχουν στο Γυμναστήριο όλες οι
προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η αρχή που εκδίδει την ΑΔΕΙΑ
ΑΓΩΝΑ για τη διεξαγωγή Εθνικών πρωταθλημάτων, Διεθνών αγώνων κ.λ.π.
κοινοποιεί την σχετική άδεια στο Αστυνομικό τμήμα που έχει δικαιοδοσία στον
αθλητικό χώρο διεξαγωγής του αγώνα για να πάρει μέτρα για αποφυγή βίας ,
φθορών , κ.λ.π.
3. Μια ώρα πριν την ώρα έναρξης κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα
αποδυτήρια,
τα κλειδιά, χρονόμετρα και ότι άλλο όργανο χρειασθεί , από τον υπάλληλο του
χώρου άθλησης στον υπεύθυνο του σωματείου.
4. Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το
προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο.
5. Σε περίπτωση κάποιας ζημιάς σε λαμπτήρες, δίχτυ, ταμπλό κ.λ.π. επιτρέπεται μετά
την άδεια του παρατηρητή και της Γραμματείας του αγώνα και αφού έχει διακοπεί ο
αγώνας, η είσοδος του υπαλλήλου .προκειμένου να γίνει αποκατάσταση της ζημιάς.
6. Σε περιπτώσεις ταιμ-αουτ ή άλλες διακοπές αγώνα, που χρειάζεται σκούπισμα το
δάπεδο τότε την ευθύνη την έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο υπάλληλος της
Διεύθυνσης, δηλ. το σκούπισμα γίνεται από άτομο που έχει το γηπεδούχο σωματείο.
7. Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου ή της
Ομοσπονδίας είναι να έχει καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής
του αγώνα
ιατρόνοσοκόμα, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό.
Β. Διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο.
1. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των
Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος.
Η Διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ. φροντίζει ώστε να υπάρχουν στο Κολυμβητήρι όλες οι
προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Μια ώρα πριν την ώρα έναρξης κάθε
αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, χρονόμετρα και ότι άλλο
όργανο χρειασθεί , από τον υπάλληλο του χώρου άθλησης στον υπεύθυνο του
σωματείου.
2. Η λειτουργία των χρονομέτρων κατά την διάρκεια των αγώνων γίνεται από υπεύθυνο
χειριστή που ορίζεται από την Ομοσπονδία και δεν ανήκει στις υποχρεώσεις της
Διεύθυνσης.
3. Η αρχή που εκδίδει την ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ για τη διεξαγωγή εθνικών πρωταθλημάτων,
Διεθνών αγώνων κ.λ.π. κοινοποιεί την σχετική άδεια στο Αστυνομικό τμήμα που έχει
δικαιοδοσία στον αθλητικό χώρο διεξαγωγής του αγώνα για να πάρει μέτρα για
αποφυγή βίας , φθορών , κ.λ.π.
Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος
και το προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο
Σε περίπτωση κάποιας ζημιάς σε λαμπτήρες, ταμπλό κ.λ.π. επιτρέπεται μετά την
άδεια του Αλυτάρχη του αγώνα και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας, η είσοδος του
υπαλλήλου προκειμένου να γίνει αποκατάσταση της ζημιάς.

Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να
έχει καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα ιατρό-νοσοκόμα, φάρμακα και
αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό.
4. Απαγορεύεται η είσοδος στην κύρια πισίνα του κολυμβητηρίου σε κάθε αθλητή που
προηγουμένως δεν έχει κάνει ντους , δεν έχει εισέλθει στην ειδική λεκάνη
απολύμανσης και δεν φοράει σκουφάκι και σαγιονάρες.
5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από
άποψη Υγιεινής π.χ. υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή μη σωστή
απολύμανση και γενικά δεν υπάρχουν οι όροι που θέτει η Διεύθυνση Υγιεινής για
χρήση δεξαμενών Κολυμβητηρίου, ο αρμόδιος υπάλληλος (συντηρητής πισίνας)
εισηγείται στη Διεύθυνση και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση πισίνας.
6. Στα Κολυμβητήρια , εφόσον χρησιμοποιούνται οι πισίνες από ιδιώτες θα πρέπει να
υπάρχει ναυαγοσώστης.
Γ. Διεξαγωγή αγώνων σε Στάδιο
1. Ποδόσφαιρο
* Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των
Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος . Η αρχή που εκδίδει την ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ για τη
διεξαγωγή εθνικών πρωταθλημάτων, Διεθνών αγώνων κ.λ.π. κοινοποιεί την σχετική άδεια
στο Αστυνομικό τμήμα που έχει δικαιοδοσία στον αθλητικό χώρο διεξαγωγής του αγώνα
για να πάρει μέτρα για αποφυγή βίας , φθορών, κ.λ.π.
*Η Διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ. φροντίζει ώστε να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την
ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
*Ανάλογα με την κατηγορία και κατόπιν συμφωνίας (όσον αφορά το χρονικό διάστημα),
πριν τον αγώνα, παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, και ότι άλλο όργανο
χρειασθεί , από τον υπάλληλο του χώρου άθλησης στον υπεύθυνο του σωματείου.
*Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το
προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση κάποιας
ζημιάς σε δίχτυ, κ.λ.π. επιτρέπεται μετά την άδεια του Διαιτητή του αγώνα και αφού έχει
διακοπεί ο αγώνας, η είσοδος του υπαλλήλου προκειμένου να γίνει αποκατάσταση της
ζημιάς.
*Σε περιπτώσεις διακοπής αγώνα, που χρειάζεται απομάκρυνση κάποιων αντικειμένων
από τον αγωνιστικό χώρο, τότε την ευθύνη την έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο
υπάλληλος , δηλ. γίνεται από άτομο που έχει το γηπεδούχο σωματείο.
*Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να
έχει καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα ιατρό – νοσοκόμα, φάρμακα και
αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό.
*Υποχρέωση των υπαλλήλων είναι η χάραξη των γραμμών του αγωνιστικού χώρου, τα
σημαιάκια, δίχτυα.
*Κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική η παρουσία του υπαλλήλου της
Διεύθυνσης.
2. Αγώνες Στίβου σε Στάδιο.
*Aπαιτείται άδεια του αγώνα.
*Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τις απόθήκες
της εγκατάστασης. και τον αρμόδιο υπάλληλο με κατάσταση, στον αρμόδιο των αγώνων,
ο οποίος έχει ορισθεί με την προκήρυξη των αγώνων από τον ΣΕΓΑΣ. Μετά το τέλος
των αγώνων επιστρέφονται στην αποθήκη από τον ίδιο υπεύθυνο.
*Η τοποθέτηση των οργάνων στις θέσεις τους, π.χ. εμπόδια, βατήρες, στρώματα
κ.λ.π. είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων .
*Σε περίπτωση αγώνων ενός συλλόγου (πλην αυτών του ΣΕΓΑΣ) για τα παραπάνω
ευθύνεται ο ίδιος ο σύλλογος.
*Η χρήση του σκάμματος είναι ευθύνη των αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του συλλόγου. Η
αρχική διαμόρφωση είναι ευθύνη του προσωπικού της Διεύθυνσης και γίνεται με
υποδείξεις των υπευθύνων του ΣΕΓΑΣ.
*Η χάραξη των γραμμών σε στίβο με κουρασάνι είναι ευθύνη του ΣΕΓΑΣ καθώς και
η χάραξη των γραμμών για τις ρίψεις και γίνονται από το προσωπικό παρουσία
υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ.

*Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να
έχει καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων ιατρό-νοσοκόμα, φάρμακα και
αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό.
Δ. Διεξαγωγή αγώνων και λειτουργία σκοπευτηρίου
Η διεξαγωγή αγώνων, η λειτουργία του σκοπευτηρίου, οι υποχρεώσεις αθλητών,
σωματείων, προσωπικού κλπ, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2168/1993 αρ.21
παρ.1, ν. 3207/2003 αρ 8 παρ.18 κ΄3342/2005 υπ. απόφασης 4659/2004, πρ. δ/τος 63/2005
άρθρο πρώτο, απόφ. Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού 509/8.3.2006, όπως
αναφέρονται στο ΦΕΚ τεύχος Δεύτερο, αρ Φύλλου 559, αριθμ. 19180(6) – 04/05/2006 .
Άρθρο 16
Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και διαφημιστικών μηνυμάτων ανήκει στη Διεύθυνση
Αθλητισμού.
Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνων επαγγελματικών κατηγοριών, με θεωρημένα εισιτήρια, η
Διεύθυνση Αθλητισμού εισπράττει ποσοστό 15% επι των εισόδων των διαφημίσεων.
Άρθρο 17
Κανόνες- υποχρεώσεις κοινού για τη χρήση κάθε χώρου άθλησης της Διεύθυνσης
του Ν.Π.Δ.Δ
* Διεύθυνση Αθλητισμού διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα μερικής ή ολικής
άρνησης εισόδου ή/και παραμονής στους χώρους του σε χρήστες ή/και σε κάθε είδους
επισκέπτες των οποίων η συμπεριφορά αντίκεινται στους νόμους, τον κανονισμό λειτουργάς
του γυμναστηρίου ή προκαλούν εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία του .
*Απαγορεύεται η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή
παρεμφερών ουσιών και (ιδιο)σκευασμάτων, εντός των προπονητικών χώρων.
*Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου καθώς
επίσης και η κατανάλωση αλκοόλ.
* Η καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποιούν είναι υποχρέωση και καθήκον.
*Τα χορηγούμενα έγγραφα και παρασταστικά στοιχεία κάθε είδους (κάρτες, κλπ) αποτελούν
περιουσία του Γυμναστηρίου της Δ/νσης Αθλητισμού, πρέπει να φυλάσσονται επιμελώς και
να επιστραφούν οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί, χωρίς καμιά αιτιολόγηση, εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος.
*Η Διεύθυνση Αθλητισμού δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια αντικειμένων.
*Η συμφωνηθείσα συνδρομή προκαταβάλλεται (εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα)
*Η Διεύθυνση Αθλητισμού διατηρεί κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα να αρνηθεί την
παροχή οιονδήποτε είδους υπηρεσιών της, αλλά και την απλή είσοδο ή/και παραμονή στους
χώρους του σε άτομα στερούμενα (με δικαστική απόφαση)την “φίλαθλη ιδιότητα”.
*Τυχόν μη άμεση άσκηση εκ μέρους της Διεύθυνσης των δικαιωμάτων του που απορρέουν
τόσο από την παρούσα και τον κανονισμό του όσο και από την κείμενη νομοθεσία, δεν
σημαίνει επ ουδενί λόγο σιωπηρή παραίτηση της από τα δικαιώματα τα οποία μπορεί να
ασκήσει ανά πάσα στιγμή κρίνει αυτό αναγκαίο.
*Ουδεμία προφορική τροποποίηση του παρόντος λογίζεται δεκτή.
*Οποιαδήποτε αξίωση ή αιτίαση εκ μέρους του αθλούμενου πρέπει απαραιτήτως να
υποβάλλεται γραπτώς εντός 10
το πολύ ημερών από την ημέρα του συμβάντος
/περιστατικού.

* Ισχύουν επιπροσθέτως οι διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος κανονισμού και κάθε
απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
Ειδικές διατάξεις λειτουργίας γυμναστηρίων ( αίθουσα ενδυνάμωσης )
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση του γυμναστηρίου είναι η ετήσια προσκόμιση
ιατρικής βεβαίωσης (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ- 219 - ΦΕΚ Α΄ 221/13,10,2006)
*Σκοπός λειτουργίας του γυμναστηρίου είναι η προώθηση και διατήρηση της καλής φυσικής
κατάστασης των πολιτών και όχι ο πρωταθλητισμός.
*Η χρήση του μηχανικού όσο και λοιπού εξοπλισμού (εκγύμνασης) του Γυμναστηρίου πρέπει
να γίνεται κατά τρόπο που να μην θέτει σε κίνδυνο την συνεχή ομαλή λειτουργία τους, την
ησυχία, τη σωματική ακεραιότητα τόσο των χρηστών όσο και των υπολοίπων αθλουμένων.
*Ο κάθε είδους ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός που για οποιαδήποτε λόγο βρίσκεται
εκτός λειτουργίας, τίθεται εκ νέου σε λειτουργία μόνο από το προσωπικό του γυμναστηρίου.
*Οποιαδήποτε φθορά στον εξοπλισμό, προερχόμενη από κακή ή μη επιτρεπόμενη χρήση,
βαρύνει τον χρήστη αποκλειστικά
*Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο, και οποιαδήποτε αιτία, μετακίνηση ή δραστική
μεταβολή της θέσεως του κάθε εξοπλισμού του γυμναστηρίου, εκτός προκαθορισμένων
χώρων και ορίων.
* Η καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποιούν είναι υποχρέωση και καθήκον.
*Ο χρήστης υποχρεούται να αδειάζει τα μηχανήματα και τις μπάρες από τα βάρη μετά τη
χρήση τους και να επανατοποθετεί τους αλτήρες πάνω στα ειδικά σταντ.
* Σε ώρες αιχμής τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μηχανήματα ( διάδρομοι, ποδήλατα κ.λ.π.) δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερο από 20 λεπτά
*Απαγορεύεται η χρήση των μηχανημάτων σε παιδιά κάτω των 14 ετών.
*Για εγγραφή παιδιών κάτω των 18 ετών απαιτείται συγκατάθεση κηδεμόνα (υπεύθυνη
δήλωση) και φωτοτυπία της ταυτότητας του υπογράφοντα κηδεμόνα.
*Κάθε μεταβολή της ενδυμασίας των αθλουμένων και για οποιαδήποτε αιτία, πρέπει να
γίνεται αποκλειστικά εντός των προκαθορισμένων για το σκοπό αυτό χώρων.
* Η χρήση αθλητικών υποδημάτων με πλαστικό πέλμα, είναι υποχρεωτική σε όλους τους
προπονητικούς χώρους.
* Η χρήση πετσέτας προς επικάλυψη του σημείου επαφής κάθε είδους οργάνου (πλην των
αλτήρων) με το σώμα του αθλούμενου είναι υποχρεωτική προς διασφάλιση των κανόνων
ατομικής και ομαδικής υγιεινής.
* Η περιβολή των αθλουμένων κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης, αποτελεί προσωπική τους
επιλογή και κατ’ ελάχιστο πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μπλούζα ή αμάνικη φανέλα,
παντελόνι κάθε είδους. Συμβατικός ρουχισμός οποιαδήποτε μορφής απαγορεύεται για
προπονητική χρήση.
Ειδικές διατάξεις χρήσης κολυμβητηρίου
* Όλα τα μέλη υποχρεούνται να επιδεικνύουν την ατομική τους κάρτα στην γραμματεία κατά
την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου.

* Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους αθλούμενους εάν δεν έχουν προσκομίσει ιατρική βεβαίωση
από δερματολόγο και παθολόγο ή καρδιολόγο (Ισχύος 6 μηνών).
* Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος σε όσους δεν γνωρίζουν κολύμβηση και δεν
συνοδεύονται από προπονητή.
* Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα μικρότερα των 17 ετών (με επίδειξη ταυτότητας) χωρίς τη
συνοδεία γονέα ή προπονητή τους (εφόσον πρόκειται για αθλητές).
* Απαγορεύεται η είσοδος
εκπαιδευτή/προπονητή.

στο

νερό

χωρίς

την

παρουσία

ναυαγοσώστη

ή

* Η καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποιούν είναι υποχρέωση και καθήκον.
* Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα σε όσους έχουν ανοιχτές πληγές, σε άτομα επιληπτικά
ή σε άτομα που πάσχουν από μεταδοτική νόσο ή ίωση.
* Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση πριν περάσουν 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα.
* Υποχρεωτικά κάνουμε ντους με σαπούνι πριν από την είσοδό μας στην πισίνα.
* Χρησιμοποιούμε την τουαλέτα πριν μπούμε στην πισίνα.
* Ο απαραίτητος εξοπλισμός του αθλούμενου περιλαμβάνει: σκουφάκι κολύμβησης, μαγιό
κολυμβητικό και σαγιονάρες.
* Η είσοδος και η έξοδος προς και από την πισίνα γίνεται μόνο μέσα από το ποδόλουτρο με
σαγιονάρες.
* Δεν επιτρέπονται αντηλιακά και κάθε είδους λιπαντική ουσία διότι καταστρέφουν την
ποιότητα του νερού.
* Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών, καφέ και αλκοόλ στο χώρο της πισίνας και των
αποδυτηρίων.
Ειδικές διατάξεις χρήσης γηπέδου με φυσικό χλοοτάπητα
* Οι ώρες χρήσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 8 (οκτώ) εβδομαδιαίως.
* Τα σωματεία φροντίζουν να μην υπερβαίνουν το ωράριο προπόνησης που τους έχει
παραχωρηθεί, έτσι ώστε να μην αυξάνονται οι εβδομαδιαίες ώρες χρήσης
* Η καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποιούν είναι υποχρέωση και καθήκον.
* Απαγορεύεται η χρήση τους για κάθε είδους προπόνησης όταν είναι βρεγμένα, είτε λόγω
καιρικών συνθηκών η λόγω συντήρησης (πότισμα)
* Υπεύθυνος απόφασης για την καταλληλότητα προς χρήση του γηπέδου είναι ο φύλακας –
συντηρητής και μόνο αυτός.
* Οι προπονήσεις γίνονται με παπούτσια κατάλληλα (σχάρα) και όχι οποιαδήποτε (π.χ. τάπα)
* Κατά την διάρκεια της προπόνησης απαγορεύονται ασκήσεις που καταπονούν ασκόπως
τον χλοοτάπητα ( π.χ. μπρος – πίσω ή επαναλήψεις ακριβώς στο ίδιο σημείο)
Ο φύλακας έχει δικαίωμα επίπληξης η ακόμη και απαγόρευσης αυτών των ασκήσεων.
* Όλα τα όργανα και αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από τα σωματεία η από
μεμονωμένους αθλούμενους και ανήκουν στον εξοπλισμό του γηπέδου, μετά το τέλος της
προπόνησης ή του αγώνα επιστρέφονται στην αρχική τους θέση με ευθύνη αυτών

* Απαγορεύεται κατά τις ώρες που έχουν δοθεί για προπόνηση να διεξάγονται φιλικοί αγώνες
μεταξύ σωματείων , χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης.
* Μετά την λήξη της προπόνησης ή του αγώνα όλοι οι χώροι, αγωνιστικοί και περιμετρικοί,
παραδίδονται καθαροί από κάθε είδους αντικείμενα ( μπουκάλια, σακούλες κ.λ.π. )
* Κατά την είσοδο και έξοδο στους χώρους των αποδυτηρίων απαγορεύεται κάθε είδους
φθορά αυτών και παραδίδονται καθαρά και φροντισμένα μετά από κάθε προπόνηση ή αγώνα
* Σε περίπτωση φθορών που προκλήθηκαν από το γηπεδούχο ή φιλοξενούμενο σωματείο
από διαιτητές ή οπαδούς, το σωματείο που του έχει παραχωρηθεί η εγκατάσταση, έχει την
υποχρέωση της αποκατάστασης
* Εάν ο υπεύθυνος φύλακας-συντηρητής μετά από παρατήρηση- υπόδειξή του δεχτεί
οιανδήποτε επίθεση, φραστική ή σωματική, από οιονδήποτε ( αθλητή, προπονητή,
παράγοντα κ.λ.π), το Δ.Σ. με απόφασή του στερεί το δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων
από το σωματείο που είναι υπεύθυνο.
* Το πρόγραμμα χρήσης των εγκαταστάσεων δύναται να μεταβληθεί κατόπιν απόφασης της
Διεύθυνσης, εφ΄όσον κρίνεται αναγκαία η συντήρησή της , η απαιτείται αναζωογόνηση του
χλοοτάπητα.
Σε αυτή την περίπτωση γίνεται έγκαιρη ενημέρωση των σωματείων.
Λειτουργία Ξενώνων
Η οργάνωση και λειτουργία των Ξενώνων ανήκει αποκλειστικά στο Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Δικαίωμα φιλοξενίας έχουν αθλητές, προπονητές, που βρίσκονται στο Δήμο Βόλου για
προετοιμασία ή αγώνες, συμμετέχοντες σε συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εθελοντές
διοργανώσεων.
Η φιλοξενία είναι ολιγοήμερη και οι ημερομηνίες θα πρέπει να αναφέρονται ακριβώς στην
αίτηση για χρήση των Ξενώνων προς την Διεύθυνση Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. , όπως επίσης
και ο αριθμός ατόμων που θα φιλοξενηθούν.
Κατά την άφιξη υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό, όπου αναφέρονται οι υποχρεώσεις των
φιλοξενουμένων και το ημερήσιο κόστος διαμονής, καθώς επίσης και πρωτόκολλο
παραλαβής/παράδοσης δωματίου, με καταγραφή και απόδοση εξοπλισμού και παραδίδεται
στον υπεύθυνο υπάλληλο η αστ. ταυτότητα / διαβατήριο του υπογράφοντα.
Το συνολικό κόστος διαμονής προκαταβάλλεται.
Κατά την αναχώρηση παραδίδεται το κλειδί και ο εξοπλισμός στον υπεύθυνο υπάλληλο του
Ν.Π.Δ.Δ. και επιστρέφεται η αστ. ταυτότητα / διαβατήριο.
Αδικαιολόγητες ζημιές ή φθορά θα χρεώνεται.
Τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Ισχύουν οι γενικοί κανόνες συμπεριφοράς και σεβασμού απέναντι στο προσωπικό και τους
συγκατοίκους, καθώς επίσης και οι κανόνες υγιεινής
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους.
Δεν επιτρέπονται κατοικίδια, εκτός από τους σκύλους-συνοδούς τυφλών, σε περίπτωση που
αυτοί συνοδεύονται.
Ο υπεύθυνος υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. έχει το δικαίωμα παρατήρησης και επίπληξης, σε
περίπτωση που αντιληφθεί παρατυπία. Οι φιλοξενούμενοι έχουν να προσαρμοστούν στις
υποδείξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνεται ο Διευθυντής και ενεργεί ανάλογα.
Άρθρο 18
Διάφορες γενικές διατάξεις.
Οι ώρες λειτουργίας όλων των χώρων , καθορίζονται κατ’ έτος (με ημερομηνία έναρξης από
1η Σεπτεμβρίου ) από τον Διευθυντή.

Τα κυλικεία εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/95 και λειτουργούν τις
ημέρες και ώρες λειτουργίας της Διεύθυνσης.
Για όλους τους χώρους άθλησης , αποθηκών κ.λ.π. κλειδιά έχει το προσωπικό του χώρου
άθλησης σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή.
Υπάλληλοι χώρων άθλησης απαγορεύεται για τα ειδικότερα καθήκοντα, που υποχρεούνται
να προσφέρουν , να αμείβονται από συλλόγους, Ομοσπονδίες ή ιδιώτες και υποχρεούνται να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές στη διάρκεια της εργασίας τους.
Καθήκον των υπαλλήλων κάθε χώρου άθλησης είναι η άψογη συμπεριφορά προς όλους
καθώς και όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, σε επισκέπτες
κ.λ.π.
Όταν άτομα (αθλητές – προπονητές) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του χώρου
άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο (πισίνα,
κλειστή αίθουσα , χλοοτάπητα, ή άλλο ) τότε ο υπάλληλος καλεί την Αστυνομία.
Όταν κάποιος σύλλογος χρειάζεται χώρο για τυχόν αποθήκευση οργάνων που
χρησιμοποιούν στην προπόνησή τους δύναται ο Διευθυντής να τους παραχωρήσει για τη
συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο με την υποχρέωση του συλλόγου να παραδώσει στο τέλος
της αγωνιστικής περιόδου τον συγκεκριμένο χώρο όπως τον παρέλαβε.
Κάθε ανακοίνωση, που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων, θεωρείται γενικά
γνωστοποιημένη και δημοσιευμένη. Η Διεύθυνση Αθλητισμού δεν υποχρεούται για την ειδική
ενημέρωση φυσικών προσώπων και φορέων που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεών της .
Άρθρο 19
Κάθε θέμα που αναφέρεται στην λειτουργία των χώρων άθλησης του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. .
Άρθρο 20
Ο κανονισμός αυτός εκπονήθηκε έχοντας ως πρότυπο τις διατάξεις του ΦΕΚ αρ. Φύλλου
1362, τεύχος δεύτερο/ 18.10.2001, που συντάχτηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ
9/τ.Α΄/ 30.01.2001), περί λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικών ή Κοινοτικών χώρων άθλησης,
που ήδη λειτουργούν καθώς και αυτών που θα ιδρυθούν.
Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
λειτουργούν από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις
και καταργείται κάθε προηγούμενος κανονισμός λειτουργίας αυτών.

Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη την Αριθμ. Πρωτ. 2533/22.3.2013 εισήγηση της Δ/νσης Αθλητισμού, και
μετά από διαλογική συζήτηση (αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο
Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ – Διεύθυνση Πολιτισμού ως εξής:
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Άρθρο 1
Η Διεύθυνση Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ,ΘΕ. Δήμου Βόλου έχει υπό
την ευθύνη της την λειτουργία των κάτωθι αθλητικών εγκαταστάσεων:
15 (δεκαπέντε) γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
1 (ένα) γήπεδο ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα
6 (έξι) γήπεδα ποδοσφαίρου χωμάτινα
4 (τέσσερα) γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5
8 (οκτώ) βοηθητικά γήπεδα ποδοσφαίρου
3 (τρεις) αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
3 (τρία) γήπεδα 8Χ8

6 (έξι) γυμναστήρια (αίθουσες ενδυνάμωσης)
13 (δεκατρία) γήπεδα τέννις
7 (επτά) κλειστά γυμναστήρια
14 (δεκατέσσερα ) γήπεδα μπάσκετ
3 (τρία) γήπεδα βόλλεϋ
2 (δύο) κολυμβητήρια
1 (ένα) κωπηλατήριο
1 (ένα ) σκοπευτήριο
1 (μία) αίθουσα βαρέων αθλημάτων
1 (μία) πίστα MOTO CROSS
αναλυτικά :
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα στη Νεάπολη και δύο βοηθητικά (ένα μεγάλο
και ένα μικρό )
2. Αίθουσα βαρέων αθλημάτων
3. Αθλητικό Κέντρο στο Καραγάτς
*κλειστό γυμναστήριο
*ένα γήπεδο 5Χ5
*δύο γήπεδα μπάσκετ
*ένα γήπεδο βόλλεϋ
*ένα γήπεδο τέννις
4. Κλειστό γυμναστήριο ΄΄Βάκης Παρασκευόπουλος΄΄
5. Κλειστό γυμναστήριο στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου
6. Δύο χωμάτινα γήπεδα ποδοσφαίρου στα Πευκάκια ( ένα κανονικό και ένα μικρό
βοηθητικό )
7. Αθλητικό Κέντρο στη Χιλαδού
*τρία γήπεδα τέννις με συνθετικό χλοοτάπητα
*ένα γήπεδο βόλλεϋ
*δύο γήπεδα μπάσκετ
*μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
8. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου
*ένα στάδιο ( με γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα )
*ένα βοηθητικό γήπεδο με φυσικό χλοοτάπητα
*ένα κλειστό γυμναστήριο
*ένα προπονητήριο
*τρία γήπεδα τέννις
*το κολυμβητήριο ΄΄Ιάσων Ζηργάνος΄΄ με μία κλειστή πισίνα, μία ανοιχτή, κατάδυτήριο και πισίνα εκμάθησης.
9. Σκοπευτήριο
10.Κωπηλατήριο και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις
11.Αίθουσες ενδυνάμωσης ( Νεάπολη, Α.Κ.Χιλιαδούς, Ε.Α.Κ. , κλειστό γυμναστήριο
΄΄Βάκης Παρασκευόπουλος΄΄ )
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
4. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα
5. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
6. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου χωμάτινο
4. Αθλητικό Κέντρο ΄΄Όλγα Βασδέκη ΄΄
* αίθουσες γυμναστικής
* γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
* ανοικτό γήπεδο μπάσκετ
5. Κλειστό γυμναστήριο
6. Κέντρο Αντισφαίρισης
* πέντε γήπεδα τέννις με πλαστικό χλοοτάπητα
7. Ξενώνες χωρητικότητας εκατό (100 ) ατόμων
8. Δύο αίθουσες ενδυνάμωσης ( κλειστό γυμναστήριο, Αθλ. Κέντρο ΄΄Όλγα Βασδέκη΄΄

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΑΦΗΡΩΝ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου χωμάτινο
2. Ανοικτό γήπεδο μπάσκετ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΩΝ
2. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μικρό βοηθητικό χωμάτινο )
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΝΙΟΥ
2. Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΣΚΛΟΥ
4. Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5
5. Δύο γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
6. Πίστα MOTO CROSS
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
5. Γήπεδο ποδοσφαίρου
6. Ανοικτό γήπεδο μπάσκετ
7. Ανοικτό γήπεδο βόλλεϋ
8. Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥ
1. Γήπεδο 8Χ8
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΪΔΙΝΙΟΥ
2. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
2. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ
2. Γήπεδο μπάσκετ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
1. Δύο γήπεδα μπάσκετ
2. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
3. Βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου χωμάτινο
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
1.Ένα γήπεδο μπάσκετ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΟΥΝΟΦΡΙΟΥ
2. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου χωμάτινο σε μικρότερες από τις κανονικές διαστάσεις
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ
3. Γήπεδο μπάσκετ
4. Αίθουσα αναψυχής και αποδυτήρια
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ
1. Γήπεδο μπάσκετ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου κανονικών διαστάσεων με χλοοτάπητα
2. Γήπεδο 8Χ8 με χλοοτάπητα

3. Γήπεδο 5Χ5 με πλαστικό χλοοτάπητα
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου χωμάτινο
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ
3. Ένα γήπεδο 8Χ8 χωμάτινο
4. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
3. Βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα
4. Ημιτελές κλειστό γυμναστήριο
5. Φυσική πίστα αναρρίχησης
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΚΕΙΑΣ
1. Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου
2. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα στα Χάνια
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
2. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
2. Κλειστό γυμναστήριο
3. Γήπεδο μπάσκετ
4. Γήπεδο τέννις
5. Αίθουσα ενδυνάμωσης
και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις μέσα στα όρια του Δήμου Βόλου , οι οποίες δεν
αναφέρονται για διάφορους λόγους ( ημιτελείς, μελλοντικές κ.λ.π.) στον κανονισμό
λειτουργίας και δεν εμπίπτουν στο ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς.
΄Αρθρο 2
Τα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης
Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. –
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις :
•
•
•
•
•

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Αθλητισμού
Διεύθυνση Πολιτισμού
Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων, Βιβλιοθηκών

Σκοπός της Διεύθυνσης Αθλητισμού είναι:
α. Η υποστήριξη του μαζικού αθλητισμού όλων των ηλικιών
β. Η υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού
γ. Η υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων ακόμη και του
Πανεπιστημιακού , Στρατιωτικού και Εργοστασιακού Αθλητισμού.
δ. Η υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής , πνευματικής, ηθικής και αισθητικής αγωγής
των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του Δήμου Βόλου. Η δημιουργική
απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών και των νέων στον ελεύθερο χρόνο τους και η
ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής τους στα προγράμματα, επιμορφωτικά και αθλητικά
, του Δήμου Βόλου που τους αφορούν.
ε. Η υποστήριξη και διοργάνωση ψυχαγωγικών, αθλητικών , επιστημονικών , συνεδριακών
εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού επιπέδου και φορέων τοπικού
χαρακτήρα .
ζ. Η υποστήριξη και διοργάνωση ψυχαγωγικών, αθλητικών, αθλητικο-πολιτιστικών ή άλλων
εκδηλώσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία.
Άρθρο 3

Όργανα Διοίκησης
Τα όργανα διοίκησης της Διεύθυνσης Αθλητισμού ιεραρχικά είναι:
5. Το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δ.Βόλου
6. Ο Διευθυντής
7. Οι Προϊστάμενοι
8. Οι Υπεύθυνοι λειτουργίας των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες υπευθύνων αθλητικών χώρων
Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, ορίζει
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..
υπεύθυνους λειτουργίας αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων, αναλυτικα:
• Κολυμβητηρίων
• Κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων
• Ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων
Ο υπεύθυνος υπάλληλος του κάθε τομέα, ενημερώνει τον προϊστάμενο των εγκαταστάσεων
6. για την σωστή λειτουργία
του αθλητικού χώρου για τον οποίο έχει ορισθεί
υπεύθυνος
7. για τη συντήρηση-διατήρηση των εγκαταστάσεων , των μέσων και του υλικού του
συγκεκριμένου αθλητικού χώρου
8. για την επισκευή των εγκαταστάσεων, των μέσων και του υλικού του συγκεκριμένου
αθλητικού χώρου.
9. για την αντικατάσταση μέσων και υλικών που κρίνονται ακατάλληλα και μη
επισκευάσιμα.
10. για την αποδοτική και ομαλή λειτουργία του αθλητικού χώρου
Ο ρόλος τους είναι ενημερωτικός και συμβουλευτικός προς τον Διευθυντή.
Άρθρο 5
Εάν κριθεί αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, συγκροτείται
συμβουλευτική επιτροπή, ( π.χ. επιτροπή κολυμβητηρίου ), στην ποία συμμετέχουν
υπάλληλοι του Ν.Π, εκπρόσωποι των σωματείων και πολίτες γνώστες του αντικειμένου. Στην
επιτροπή προεδρεύει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αθλητισμού ή ο ορισθείς υπάλληλος. Η
επιτροπή λειτουργεί συμβουλευτικά προς την υπηρεσία και το έργο της είναι τιμητικό και
άμισθο.
Η συγκρότηση και η χρονική διάρκεια ισχύος της επιτροπής καθορίζεται από το Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ μετά από εισήγηση του Διευθυντή Αθλητισμού.
Άρθρο 6
Ημέρες –ώρες λειτουργίας
Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Διεύθυνση Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου λειτουργούν από 07:00-22:00 τις καθημερινές(
Δευτέρα – Παρασκευή) . Οι ώρες λειτουργίας όμως καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη και
τα σχολικά προγράμματα, τα προγράμματα της Γ.Γ.Α., τα προγράμματα του Δήμου Βόλου, οι
προπονήσεις των αθλητικών σωματείων, Ερασιτεχνικών και Επαγγελματικών.
Το Δ.Σ. με απόφασή του εισηγείται στο Γ.Γ. Περιφέρειας σύμφωνα με το Νόμο 1188/81
άρθρο 89, για τις ώρες λειτουργίας και παίρνει τη σχετική έγκριση . Χωρίς έγκριση του Γ.Γ.
της Περιφέρειας η λειτουργία Των εγκαταστάσεων πέραν του ωραρίου των Δημόσιων
υπηρεσιών είναι παράνομη και απαγορεύεται .
Οι κλειστές αίθουσες αθλοπαιδιών ή άλλοι αθλητικοί χώροι εφόσον προπονούνται
επαγγελματικές ομάδες των Εθνικών κατηγοριών, μπορεί το ωράριό τους να παρατείνεται
κατά περίπτωση μία ή δύο ώρες με σχετική απόφαση του Δ.Σ. Τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή
και αργίες, οι χώροι άθλησης λειτουργούν για διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και

διαφόρων εκδηλώσεων. Το ωράριο των ημερών αυτών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. ανάλογα με τις ανάγκες των αγώνων.
Άρθρο 7
Ωράριο Υπαλλήλων
Λόγω της φύσης λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. και σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.3979/2011( Α΄
138 ) το ωράριο των υπαλλήλων είναι:
6. Διοικητικό προσωπικό
Το ωράριο του προσωπικού αυτού ακολουθεί το ωράριο των διοικητικών
υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.
7. Υ.Ε. Προσωπικού καθαριότητας Υ.Ε. Γενικών καθηκόντων 07:00-15.00 ή 14.00-22:00
με διαφορετική ώρα έναρξης
8. Υ.Ε. Φυλάκων 07:00-15:00, 14:30-22:30
9. Συντηρητών κτιρίων –χλοοτάπητα – πισίνας – υδραυλικών - ηλεκτρολόγων 7:0015:00, 14:30-22:30
10. Το τεχνικό προσωπικό ακολουθεί το ωράριο των Διοικητικών υπαλλήλων των
Ο.Τ.Α. εκτός του προσωπικού υδραυλικού , ηλεκτρολόγου και γενικών συντηρητών.
Στις περιπτώσεις εκείνες που πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρησης στην πισίνα του
κολυμβητηρίου και που δεν μπορούν να γίνουν την ημέρα λόγω αθλητικών
δραστηριοτήτων, τότε μπορεί οι εργαζόμενοι
(παράταση ωραρίου λειτουργίας
κολυμβητηρίου) να εργασθούν και μετά την 22:30 ώρα όσο είναι απαραίτητο για να
γίνουν οι εργασίες συντήρησης. Το ίδιο ισχύει και για τη συντήρηση χλοοτάπητα που
πρέπει να γίνουν τα ποτίσματα βραδινές ή πολύ πρωινές ώρες.
Άρθρο 8
Χρήση χώρων άθλησης –διάθεση οργάνων σε αθλητές , Συλλόγους ή φορείς
4. Κάθε υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ ή Ν Π Ι Δ, αθλητικός φορέας( ομοσπονδία,
σωματείο), ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των
εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. απευθύνεται στην υπηρεσία εγγράφως .
5. Αθλητικοί σύλλογοι που κάνουν για πρώτη φορά αίτηση παραχώρησης αθλητικών
εγκαταστάσεων και είναι μέλη της Ομοσπονδίας, θα πρέπει μαζί με την αίτηση να
προσκομίσουν βεβαίωση ότι είναι αναγνωρισμένα μέλη της αντίστοιχης Ελληνικής
Ομοσπονδίας.
6. Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα
από δεκαπέντε (15) ημέρες.
Άρθρο 9
Διαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων
1. Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι ξενώνες ανήκουν πλήρως στο Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο
έχει την ευθύνη για την διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, την ουσιαστική συντήρηση και
λειτουργία τους.
2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και ξενώνες μπορούν να παραχωρηθούν προς χρήση σε
αθλητικούς ή άλλους φορείς. Η χρήση αυτή δεν είναι ποτέ αποκλειστική και δεν δημιουργεί
δικαιώματα ιδιοκτησίας σε κανέναν. Οι φορείς που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις βοηθούν
στην ομαλή λειτουργία αυτών.
3. Οι φορείς που κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων συμβάλλουν στην κάλυψη
του λειτουργικού κόστους είτε ολικά – όταν πρόκειται για εμπορικής φύσεως χρήση – είτε
μερικά, αν πρόκειται για αθλητική χρήση.
4. Το Ν.Π.Δ.Δ., μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού προχωρά σε μνημόνια συνεργασίας ή/και
ιδιωτικά συμφωνητικά με τους φορείς που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση, στο οποίο
προσδιορίζονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις καθώς και η μηνιαία συμβολή των στην κάλυψη
των εξόδων για την λειτουργία της.

5. Οι φορείς προπληρώνουν και πρέπει να τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τις
πρώτες 10 ημέρες κάθε μήνα.
Σε περίπτωση καθυστέρησης ειδοποιούνται οι φορείς εγγράφως, τονίζοντας ότι καταληκτική
ημερομηνία της οικονομικής τους τακτοποίησης είναι η τελευταία ημέρα του τρέχοντος μηνός
και ότι σε μη συμμόρφωση, θα ακολουθήσει προσωρινή απαγόρευση χρήσης της
εγκατάστασης έως την πλήρη εξόφληση.
Η επανάληψη σχετικών καθυστερήσεων πέραν των δύο, οδηγεί σε απαγόρευση χρήσης της
εγκατάστασης, τουλάχιστον για την τρέχουσα περίοδο.
Οι φορείς μπορούν να τακτοποιούνται οικονομικά μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό
ή στο ταμείο του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
6. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις δίνονται σε χρήση ανεξαιρέτως σε όλους τους αθλητικούς
φορείς, οργανωμένες ομάδες αθλουμένων, μεμονωμένους αθλητές ( με την παρουσία
προπονητή ), εφ΄όσον υπάρχουν διαθέσιμες ώρες. Σε περίπτωση όπου οι ώρες δεν
επαρκούν, η επιλογή γίνεται βάσει κριτηρίων :
* έδρας (προτιμώνται οι φορείς του Δήμου Βόλου )
* κατηγορία συμμετοχής σε πρωταθλήματα
* αριθμός τμημάτων
* αριθμός ακαδημιών ( υποδομών )
7. Στην περίπτωση που τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε
τακτικές ώρες κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή στους χώρους άθλησης για την
προετοιμασία των αγώνων τους στα Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια και Διεθνή
πρωταθλήματα που έχουν ή όχι έδρα τους αθλητικούς χώρους του ΝΠΔΔ τότε το αίτημα για
τη χρήση χώρων υποβάλλεται από κάθε αθλητικό σωματείο, στην αρχή της αθλητικής
περιόδου.
Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων, το αίτημα – πρόγραμμα αγώνων
υποβάλλει η αντίστοιχη Ομοσπονδία που οργανώνει το πρωτάθλημα.
8. Ο Διευθυντής ορίζει το πρόγραμμα προπόνησης των σωματείων, σύμφωνα με τις αιτήσεις
και τις λειτουργικές ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ .
Το πρόγραμμα αυτό δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση του Διευθυντή .
9. Ο Διευθυντής, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου εγκαταστάσεων, ορίζει τις ώρες και
τις ημέρες προπόνησης κάθε σωματείου και ανακοινώνει
το πρόγραμμα αυτό στους
υπαλλήλους του κάθε χώρου άθλησης και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των
προγραμμάτων.
Αλλαγές στις ώρες προπονήσεων σωματείων της ίδιας Ομοσπονδίας γίνονται μόνο με
έγγραφο αίτημά της κάθε Ομοσπονδίας.
Ο Διευθυντής μπορεί να ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση σωματείου εφ΄όσον
έκτατες ανάγκες το επιβάλλουν.
10. Η Διεύθυνση του ΝΠΔΔ όταν χορηγούνται ώρες προπόνησης φροντίζει να και δίνει
προτεραιότητα στα προγράμματα της Ε.Γ.Α. (μαζικός αθλητισμός, ταλέντα), άτομα με ειδικές
ανάγκες.
11. Στις παραπάνω περιπτώσεις που υπάρχει έγγραφο αίτημα χρήσης χώρων άθλησης
υπεύθυνος και αρμόδιος για παραχώρηση είναι ο Διευθυντής του ΝΠΔΔ, ο οποίος έχει την
ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των αντίστοιχων αθλητικών χώρων.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις Αθλητικών Ομοσπονδιών , αθλητών και παραγόντων για είσοδο σε
κάθε αθλητικό χώρο του ΝΠΔΔ
Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιονδήποτε αθλητικό χώρο πρέπει:
5. Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ( για την
πιστοποίηση της προπονητικής ικανότητας του θα πρέπει να κατατεθεί στη
Διεύθυνση σχετική άδεια από Γ.Γ.Α. ή πτυχίο Φ.Α. ή την επαγγελματική ταυτότητα
προπονητή.)

6. Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα
μέσα για την προπόνηση π.χ. φόρμες, υποδήματα, σκουφάκια , μπάλες κ.λ.π.
7. Στην αρχή της προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του
Αθλητικού σωματείου στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές του έχουν εξετασθεί από
ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις.
Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου. Το προσωπικό της
Διεύθυνσης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμβάντα στην προπόνηση των
αθλητών.
8. Σε αθλητικούς χώρους - όπου κρίνεται αναγκαίο-, απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο,
είτε των αθλητών των σωματείων , είτε μεμονωμένων ατόμων , είτε ατόμων που
μετέχουν σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
Τα σωματεία, μεμονωμένα άτομα ή άτομα που μετέχουν στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, ενημερώνονται κατά περίπτωση.
Η
Αθλητική ταυτότητα είναι περιουσιακό στοιχείο του ΝΠΔΔ και φέρει τα
χαρακτηριστικά:
Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Β) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Γ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ ή ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ
Δ) ΑΘΛΗΜΑ
Ε) ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (για κάθε περίοδο εκδίδεται νέα αθλητική ταυτότητα.
Μετά τη λήξη της αθλητικής περιόδου η ταυτότητα επιστρέφεται στη Διεύθυνση.
5. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να
παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι
υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που θα τους συμβούν κατά την ώρα προπόνησης ή
παραμονής τους στους χώρους άθλησης.
6. Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
7. Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς
την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τυχόν
ατύχημα. Τα μεμονωμένα άτομα δεν μπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών
οργάνων χωρίς την παρουσία προπονητή.
8. Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε
συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται την ευθύνη απομάκρυνσης έχει ο Σύλλογος.
Όταν εισέρχονται άτομα εκτός συλλόγου τότε την ευθύνη έχει ο υπάλληλος της
Διεύθυνσης που βρίσκεται στον συγκεκριμένο χώρο άθλησης.
9. Ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητών και παραγόντων μπορεί, εκτός άλλων κυρώσεων,
να προκαλέσει την απαγόρευση χρήσης ή και εισόδου στους χώρους άθλησης, με
απόφαση του Δ.Σ.
10. Η καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποιούν είναι υποχρέωση και καθήκον.
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις Αθλουμένων
α) Μεμονωμένων ατόμων
β) Αθλητικών συλλόγων με υπεύθυνο προπονητή
γ) Σχολικών ομάδων με υπεύθυνο Καθ. Φυσικής Αγωγής
δ) Προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Μαζικού Αθλητισμού και Ταλέντα)
ε)Λοιπών φορέων
Κάθε προπονητής
υπεύθυνος Συλλόγου , αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι
υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε αθλητικού χώρου
της Διεύθυνσης Αθλητισμού π.χ. για την έναρξη-λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων ,
αντικειμένων που ανήκουν στο χώρο κ.λ.π.
Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι κόσμια.
Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχουν στην προπόνηση πρέπει να απευθύνονται
στους υπεύθυνους της εγκατάστασης .
Να σέβονται τον χώρο και να μην αφήνουν απορρίμματα στους χώρους που χρησιμοποιούν.
Άρθρο 12

Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές
4. Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης και χρήσης των οργάνων που
βρίσκονται στους χώρους του , ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά, πρέπει να φροντίζει
ώστε να μην προκαλεί φθορές στα όργανα , στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις
εγκαταστάσεις .
5. Οι φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από
αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες, τιμωρούνται οπωσδήποτε.
Η τιμωρία είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή οριστική
αποβολή του αθλητή , προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις.
Ανάλογα με τις περιστάσεις , η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται στον Σύλλογο όπου
ανήκει ο αθλητής , προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται
επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με επιβολή προστίμου.
Αρμόδιο για την επιβολή τιμωρίας είναι το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. , που επιλαμβάνεται
άμεσα
μετά από εισήγηση του Διευθυντή
της αρμόδιας
υπηρεσίας. Ο
ενδιαφερόμενος Σύλλογος μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του.
6. Σε περίπτωση φθορών , ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής , προπονητής ή
αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση
με δικές του δαπάνες .
Άρθρο 13
Διεξαγωγή προπονήσεων Αθλητικών Συλλόγων
6. Κάθε Αθλητικό Σωματείο ή Σύλλογος που έχει προπόνηση σε χώρο άθλησης της
Διεύθυνσης έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων όπου και όταν αυτό
ενδείκνυται.
7. Ακόμη πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται , όλα τα όργανα
π.χ. μπασκέτες, εστίες της Χειροσφαίρισης, Φιλέ για Πετοσφαίριση, κ.λ.π.
8. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες των εγκαταστάσεων, παραδίδονται προς
χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο και ο υπεύθυνος του Συλλόγου υπογράφει σε
σχετικό βιβλίο την παραλαβή τους . Μετά το πέρας της προπόνησης επιστρέφουν το
υλικό αυτό στον υπεύθυνο υπάλληλο και ξεχρεώνεται από το σχετικό βιβλίο.
9. Το προσωπικό δεν είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο να τοποθετεί , μετακινεί ή μεταφέρει τα
αθλητικά όργανα μπασκέτες, εστίες, σφαίρες, εμπόδια, δίζυγα, βατήρες , ακόντια
κατά τη διάρκεια της προπόνησης εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη
του προπονητή και των αθλητών του Συλλόγου. Διαδρομές και τέρματα στο χώρο
του Κολυμβητηρίου κατά τη διάρκεια της προπόνησης γίνεται με την βοήθεια των
υπαλλήλων.
10. Σε
όλα
τα αθλητικά
και λοιπά σωματεία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η ΜΟΝΙΜΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ μέσα στις
εγκαταστάσεις.
Μετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων οι χώροι
ελευθερώνονται και παραδίδονται στον υπάλληλο.
Άρθρο 14
Προϋποθέσεις διεξαγωγής Αγώνων
6. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας , διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας,
τοπικού πρωταθλήματος, επίσημος, φιλικός,
σχολικός, απαιτείται ΑΔΕΙΑ
ΑΓΩΝΑ που εκδίδεται από αρμόδιο φορέα με μέριμνα του γηπεδούχου
Σωματείου ή της οικείας Ομοσπονδίας. ( Λαμβάνονται υπ΄όψη οι ιδιαιτερότητες
γηπέδων ποδοσφαίρου )
7. Υπεύθυνο για την έκδοση είναι το γηπεδούχο Σωματείο.
Η ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ γνωστοποιείται στη Διεύθυνση τουλάχιστον 3 ημέρες
πριν από την διεξαγωγή κάθε αγώνα.
8. Χωρίς άδεια αγώνα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή του αγώνα.
9. Για αγώνες είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση του προγράμματος αγώνων στην
έναρξη της περιόδου και η έγκαιρη ενημέρωση για μεταβολή του προγράμματος
από την αρμόδια αρχή.

10. Απαραίτητος όρος για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη
αναγκαίου προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις
περιπτώσεις που δεν εργάζεται το προσωπικό της Διεύθυνσης απαγορεύεται η
διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων ομάδων ή ατόμων και
γενικά ή χρήση των χώρων .
Άρθρο 15
Α. Διεξαγωγή αγώνων σε κλειστά γυμναστήρια.
4. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των
Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος.
5. Η Διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ. φροντίζει ώστε να υπάρχουν στο Γυμναστήριο όλες οι
προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η αρχή που εκδίδει την ΑΔΕΙΑ
ΑΓΩΝΑ για τη διεξαγωγή Εθνικών πρωταθλημάτων, Διεθνών αγώνων κ.λ.π.
κοινοποιεί την σχετική άδεια στο Αστυνομικό τμήμα που έχει δικαιοδοσία στον
αθλητικό χώρο διεξαγωγής του αγώνα για να πάρει μέτρα για αποφυγή βίας ,
φθορών , κ.λ.π.
6. Μια ώρα πριν την ώρα έναρξης κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα
αποδυτήρια,
τα κλειδιά, χρονόμετρα και ότι άλλο όργανο χρειασθεί , από τον υπάλληλο του
χώρου άθλησης στον υπεύθυνο του σωματείου.
4. Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το
προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο.
5. Σε περίπτωση κάποιας ζημιάς σε λαμπτήρες, δίχτυ, ταμπλό κ.λ.π. επιτρέπεται μετά
την άδεια του παρατηρητή και της Γραμματείας του αγώνα και αφού έχει διακοπεί ο
αγώνας, η είσοδος του υπαλλήλου .προκειμένου να γίνει αποκατάσταση της ζημιάς.
6. Σε περιπτώσεις ταιμ-αουτ ή άλλες διακοπές αγώνα, που χρειάζεται σκούπισμα το
δάπεδο τότε την ευθύνη την έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο υπάλληλος της
Διεύθυνσης, δηλ. το σκούπισμα γίνεται από άτομο που έχει το γηπεδούχο σωματείο.
7. Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου ή της
Ομοσπονδίας είναι να έχει καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής
του αγώνα
ιατρόνοσοκόμα, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό.
Β. Διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο.
7. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των
Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος.
Η Διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ. φροντίζει ώστε να υπάρχουν στο Κολυμβητήρι όλες οι
προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Μια ώρα πριν την ώρα έναρξης κάθε
αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, χρονόμετρα και ότι άλλο
όργανο χρειασθεί , από τον υπάλληλο του χώρου άθλησης στον υπεύθυνο του
σωματείου.
8. Η λειτουργία των χρονομέτρων κατά την διάρκεια των αγώνων γίνεται από υπεύθυνο
χειριστή που ορίζεται από την Ομοσπονδία και δεν ανήκει στις υποχρεώσεις της
Διεύθυνσης.
9. Η αρχή που εκδίδει την ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ για τη διεξαγωγή εθνικών πρωταθλημάτων,
Διεθνών αγώνων κ.λ.π. κοινοποιεί την σχετική άδεια στο Αστυνομικό τμήμα που έχει
δικαιοδοσία στον αθλητικό χώρο διεξαγωγής του αγώνα για να πάρει μέτρα για
αποφυγή βίας , φθορών , κ.λ.π.
Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος
και το προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο
Σε περίπτωση κάποιας ζημιάς σε λαμπτήρες, ταμπλό κ.λ.π. επιτρέπεται μετά την
άδεια του Αλυτάρχη του αγώνα και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας, η είσοδος του
υπαλλήλου προκειμένου να γίνει αποκατάσταση της ζημιάς.
Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να
έχει καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα ιατρό-νοσοκόμα, φάρμακα και
αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό.
10. Απαγορεύεται η είσοδος στην κύρια πισίνα του κολυμβητηρίου σε κάθε αθλητή που
προηγουμένως δεν έχει κάνει ντους , δεν έχει εισέλθει στην ειδική λεκάνη
απολύμανσης και δεν φοράει σκουφάκι και σαγιονάρες.

11. Εάν για οποιονδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από
άποψη Υγιεινής π.χ. υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή μη σωστή
απολύμανση και γενικά δεν υπάρχουν οι όροι που θέτει η Διεύθυνση Υγιεινής για
χρήση δεξαμενών Κολυμβητηρίου, ο αρμόδιος υπάλληλος (συντηρητής πισίνας)
εισηγείται στη Διεύθυνση και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση πισίνας.
12. Στα Κολυμβητήρια , εφόσον χρησιμοποιούνται οι πισίνες από ιδιώτες θα πρέπει να
υπάρχει ναυαγοσώστης.
Γ. Διεξαγωγή αγώνων σε Στάδιο
2. Ποδόσφαιρο
* Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των
Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος . Η αρχή που εκδίδει την ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ για τη
διεξαγωγή εθνικών πρωταθλημάτων, Διεθνών αγώνων κ.λ.π. κοινοποιεί την σχετική άδεια
στο Αστυνομικό τμήμα που έχει δικαιοδοσία στον αθλητικό χώρο διεξαγωγής του αγώνα
για να πάρει μέτρα για αποφυγή βίας , φθορών, κ.λ.π.
*Η Διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ. φροντίζει ώστε να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την
ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
*Ανάλογα με την κατηγορία και κατόπιν συμφωνίας (όσον αφορά το χρονικό διάστημα),
πριν τον αγώνα, παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, και ότι άλλο όργανο
χρειασθεί , από τον υπάλληλο του χώρου άθλησης στον υπεύθυνο του σωματείου.
*Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το
προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση κάποιας
ζημιάς σε δίχτυ, κ.λ.π. επιτρέπεται μετά την άδεια του Διαιτητή του αγώνα και αφού έχει
διακοπεί ο αγώνας, η είσοδος του υπαλλήλου προκειμένου να γίνει αποκατάσταση της
ζημιάς.
*Σε περιπτώσεις διακοπής αγώνα, που χρειάζεται απομάκρυνση κάποιων αντικειμένων
από τον αγωνιστικό χώρο, τότε την ευθύνη την έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο
υπάλληλος , δηλ. γίνεται από άτομο που έχει το γηπεδούχο σωματείο.
*Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να
έχει καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα ιατρό – νοσοκόμα, φάρμακα και
αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό.
*Υποχρέωση των υπαλλήλων είναι η χάραξη των γραμμών του αγωνιστικού χώρου, τα
σημαιάκια, δίχτυα.
*Κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική η παρουσία του υπαλλήλου της
Διεύθυνσης.
2. Αγώνες Στίβου σε Στάδιο.
*Aπαιτείται άδεια του αγώνα.
*Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τις απόθήκες
της εγκατάστασης. και τον αρμόδιο υπάλληλο με κατάσταση, στον αρμόδιο των αγώνων,
ο οποίος έχει ορισθεί με την προκήρυξη των αγώνων από τον ΣΕΓΑΣ. Μετά το τέλος
των αγώνων επιστρέφονται στην αποθήκη από τον ίδιο υπεύθυνο.
*Η τοποθέτηση των οργάνων στις θέσεις τους, π.χ. εμπόδια, βατήρες, στρώματα
κ.λ.π. είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων .
*Σε περίπτωση αγώνων ενός συλλόγου (πλην αυτών του ΣΕΓΑΣ) για τα παραπάνω
ευθύνεται ο ίδιος ο σύλλογος.
*Η χρήση του σκάμματος είναι ευθύνη των αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του συλλόγου. Η
αρχική διαμόρφωση είναι ευθύνη του προσωπικού της Διεύθυνσης και γίνεται με
υποδείξεις των υπευθύνων του ΣΕΓΑΣ.
*Η χάραξη των γραμμών σε στίβο με κουρασάνι είναι ευθύνη του ΣΕΓΑΣ καθώς και
η χάραξη των γραμμών για τις ρίψεις και γίνονται από το προσωπικό παρουσία
υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ.
*Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να
έχει καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων ιατρό-νοσοκόμα, φάρμακα και
αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό.
Δ. Διεξαγωγή αγώνων και λειτουργία σκοπευτηρίου
Η διεξαγωγή αγώνων, η λειτουργία του σκοπευτηρίου, οι υποχρεώσεις αθλητών,
σωματείων, προσωπικού κλπ, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2168/1993 αρ.21
παρ.1, ν. 3207/2003 αρ 8 παρ.18 κ΄3342/2005 υπ. απόφασης 4659/2004, πρ. δ/τος 63/2005

άρθρο πρώτο, απόφ. Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού 509/8.3.2006, όπως
αναφέρονται στο ΦΕΚ τεύχος Δεύτερο, αρ Φύλλου 559, αριθμ. 19180(6) – 04/05/2006 .
Άρθρο 16
Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και διαφημιστικών μηνυμάτων ανήκει στη Διεύθυνση
Αθλητισμού.
Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνων επαγγελματικών κατηγοριών, με θεωρημένα εισιτήρια, η
Διεύθυνση Αθλητισμού εισπράττει ποσοστό 15% επι των εισόδων των διαφημίσεων.
Άρθρο 17
Κανόνες- υποχρεώσεις κοινού για τη χρήση κάθε χώρου άθλησης της Διεύθυνσης
του Ν.Π.Δ.Δ
* Διεύθυνση Αθλητισμού διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα μερικής ή ολικής
άρνησης εισόδου ή/και παραμονής στους χώρους του σε χρήστες ή/και σε κάθε είδους
επισκέπτες των οποίων η συμπεριφορά αντίκεινται στους νόμους, τον κανονισμό λειτουργάς
του γυμναστηρίου ή προκαλούν εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία του .
*Απαγορεύεται η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή
παρεμφερών ουσιών και (ιδιο)σκευασμάτων, εντός των προπονητικών χώρων.
*Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου καθώς
επίσης και η κατανάλωση αλκοόλ.
* Η καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποιούν είναι υποχρέωση και καθήκον.
*Τα χορηγούμενα έγγραφα και παρασταστικά στοιχεία κάθε είδους (κάρτες, κλπ) αποτελούν
περιουσία του Γυμναστηρίου της Δ/νσης Αθλητισμού, πρέπει να φυλάσσονται επιμελώς και
να επιστραφούν οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί, χωρίς καμιά αιτιολόγηση, εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος.
*Η Διεύθυνση Αθλητισμού δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια αντικειμένων.
*Η συμφωνηθείσα συνδρομή προκαταβάλλεται (εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα)
*Η Διεύθυνση Αθλητισμού διατηρεί κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα να αρνηθεί την
παροχή οιονδήποτε είδους υπηρεσιών της, αλλά και την απλή είσοδο ή/και παραμονή στους
χώρους του σε άτομα στερούμενα (με δικαστική απόφαση)την “φίλαθλη ιδιότητα”.
*Τυχόν μη άμεση άσκηση εκ μέρους της Διεύθυνσης των δικαιωμάτων του που απορρέουν
τόσο από την παρούσα και τον κανονισμό του όσο και από την κείμενη νομοθεσία, δεν
σημαίνει επ ουδενί λόγο σιωπηρή παραίτηση της από τα δικαιώματα τα οποία μπορεί να
ασκήσει ανά πάσα στιγμή κρίνει αυτό αναγκαίο.
*Ουδεμία προφορική τροποποίηση του παρόντος λογίζεται δεκτή.
*Οποιαδήποτε αξίωση ή αιτίαση εκ μέρους του αθλούμενου πρέπει απαραιτήτως να
υποβάλλεται γραπτώς εντός 10
το πολύ ημερών από την ημέρα του συμβάντος
/περιστατικού.
* Ισχύουν επιπροσθέτως οι διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος κανονισμού και κάθε
απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
Ειδικές διατάξεις λειτουργίας γυμναστηρίων ( αίθουσα ενδυνάμωσης )
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση του γυμναστηρίου είναι η ετήσια προσκόμιση
ιατρικής βεβαίωσης (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ- 219 - ΦΕΚ Α΄ 221/13,10,2006)

*Σκοπός λειτουργίας του γυμναστηρίου είναι η προώθηση και διατήρηση της καλής φυσικής
κατάστασης των πολιτών και όχι ο πρωταθλητισμός.
*Η χρήση του μηχανικού όσο και λοιπού εξοπλισμού (εκγύμνασης) του Γυμναστηρίου πρέπει
να γίνεται κατά τρόπο που να μην θέτει σε κίνδυνο την συνεχή ομαλή λειτουργία τους, την
ησυχία, τη σωματική ακεραιότητα τόσο των χρηστών όσο και των υπολοίπων αθλουμένων.
*Ο κάθε είδους ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός που για οποιαδήποτε λόγο βρίσκεται
εκτός λειτουργίας, τίθεται εκ νέου σε λειτουργία μόνο από το προσωπικό του γυμναστηρίου.
*Οποιαδήποτε φθορά στον εξοπλισμό, προερχόμενη από κακή ή μη επιτρεπόμενη χρήση,
βαρύνει τον χρήστη αποκλειστικά
*Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο, και οποιαδήποτε αιτία, μετακίνηση ή δραστική
μεταβολή της θέσεως του κάθε εξοπλισμού του γυμναστηρίου, εκτός προκαθορισμένων
χώρων και ορίων.
* Η καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποιούν είναι υποχρέωση και καθήκον.
*Ο χρήστης υποχρεούται να αδειάζει τα μηχανήματα και τις μπάρες από τα βάρη μετά τη
χρήση τους και να επανατοποθετεί τους αλτήρες πάνω στα ειδικά σταντ.
* Σε ώρες αιχμής τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μηχανήματα ( διάδρομοι, ποδήλατα κ.λ.π.) δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερο από 20 λεπτά
*Απαγορεύεται η χρήση των μηχανημάτων σε παιδιά κάτω των 14 ετών.
*Για εγγραφή παιδιών κάτω των 18 ετών απαιτείται συγκατάθεση κηδεμόνα (υπεύθυνη
δήλωση) και φωτοτυπία της ταυτότητας του υπογράφοντα κηδεμόνα.
*Κάθε μεταβολή της ενδυμασίας των αθλουμένων και για οποιαδήποτε αιτία, πρέπει να
γίνεται αποκλειστικά εντός των προκαθορισμένων για το σκοπό αυτό χώρων.
* Η χρήση αθλητικών υποδημάτων με πλαστικό πέλμα, είναι υποχρεωτική σε όλους τους
προπονητικούς χώρους.
* Η χρήση πετσέτας προς επικάλυψη του σημείου επαφής κάθε είδους οργάνου (πλην των
αλτήρων) με το σώμα του αθλούμενου είναι υποχρεωτική προς διασφάλιση των κανόνων
ατομικής και ομαδικής υγιεινής.
* Η περιβολή των αθλουμένων κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης, αποτελεί προσωπική τους
επιλογή και κατ’ ελάχιστο πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μπλούζα ή αμάνικη φανέλα,
παντελόνι κάθε είδους. Συμβατικός ρουχισμός οποιαδήποτε μορφής απαγορεύεται για
προπονητική χρήση.
Ειδικές διατάξεις χρήσης κολυμβητηρίου
* Όλα τα μέλη υποχρεούνται να επιδεικνύουν την ατομική τους κάρτα στην γραμματεία κατά
την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου.
* Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους αθλούμενους εάν δεν έχουν προσκομίσει ιατρική βεβαίωση
από δερματολόγο και παθολόγο ή καρδιολόγο (Ισχύος 6 μηνών).
* Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος σε όσους δεν γνωρίζουν κολύμβηση και δεν
συνοδεύονται από προπονητή.
* Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα μικρότερα των 17 ετών (με επίδειξη ταυτότητας) χωρίς τη
συνοδεία γονέα ή προπονητή τους (εφόσον πρόκειται για αθλητές).

* Απαγορεύεται η είσοδος
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* Η καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποιούν είναι υποχρέωση και καθήκον.
* Απαγορεύεται η είσοδος στην πισίνα σε όσους έχουν ανοιχτές πληγές, σε άτομα επιληπτικά
ή σε άτομα που πάσχουν από μεταδοτική νόσο ή ίωση.
* Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση πριν περάσουν 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα.
* Υποχρεωτικά κάνουμε ντους με σαπούνι πριν από την είσοδό μας στην πισίνα.
* Χρησιμοποιούμε την τουαλέτα πριν μπούμε στην πισίνα.
* Ο απαραίτητος εξοπλισμός του αθλούμενου περιλαμβάνει: σκουφάκι κολύμβησης, μαγιό
κολυμβητικό και σαγιονάρες.
* Η είσοδος και η έξοδος προς και από την πισίνα γίνεται μόνο μέσα από το ποδόλουτρο με
σαγιονάρες.
* Δεν επιτρέπονται αντηλιακά και κάθε είδους λιπαντική ουσία διότι καταστρέφουν την
ποιότητα του νερού.
* Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών, καφέ και αλκοόλ στο χώρο της πισίνας και των
αποδυτηρίων.
Ειδικές διατάξεις χρήσης γηπέδου με φυσικό χλοοτάπητα
* Οι ώρες χρήσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 8 (οκτώ) εβδομαδιαίως.
* Τα σωματεία φροντίζουν να μην υπερβαίνουν το ωράριο προπόνησης που τους έχει
παραχωρηθεί, έτσι ώστε να μην αυξάνονται οι εβδομαδιαίες ώρες χρήσης
* Η καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποιούν είναι υποχρέωση και καθήκον.
* Απαγορεύεται η χρήση τους για κάθε είδους προπόνησης όταν είναι βρεγμένα, είτε λόγω
καιρικών συνθηκών η λόγω συντήρησης (πότισμα)
* Υπεύθυνος απόφασης για την καταλληλότητα προς χρήση του γηπέδου είναι ο φύλακας –
συντηρητής και μόνο αυτός.
* Οι προπονήσεις γίνονται με παπούτσια κατάλληλα (σχάρα) και όχι οποιαδήποτε (π.χ. τάπα)
* Κατά την διάρκεια της προπόνησης απαγορεύονται ασκήσεις που καταπονούν ασκόπως
τον χλοοτάπητα ( π.χ. μπρος – πίσω ή επαναλήψεις ακριβώς στο ίδιο σημείο)
Ο φύλακας έχει δικαίωμα επίπληξης η ακόμη και απαγόρευσης αυτών των ασκήσεων.
* Όλα τα όργανα και αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από τα σωματεία η από
μεμονωμένους αθλούμενους και ανήκουν στον εξοπλισμό του γηπέδου, μετά το τέλος της
προπόνησης ή του αγώνα επιστρέφονται στην αρχική τους θέση με ευθύνη αυτών
* Απαγορεύεται κατά τις ώρες που έχουν δοθεί για προπόνηση να διεξάγονται φιλικοί αγώνες
μεταξύ σωματείων , χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης.
* Μετά την λήξη της προπόνησης ή του αγώνα όλοι οι χώροι, αγωνιστικοί και περιμετρικοί,
παραδίδονται καθαροί από κάθε είδους αντικείμενα ( μπουκάλια, σακούλες κ.λ.π. )
* Κατά την είσοδο και έξοδο στους χώρους των αποδυτηρίων απαγορεύεται κάθε είδους
φθορά αυτών και παραδίδονται καθαρά και φροντισμένα μετά από κάθε προπόνηση ή αγώνα

* Σε περίπτωση φθορών που προκλήθηκαν από το γηπεδούχο ή φιλοξενούμενο σωματείο
από διαιτητές ή οπαδούς, το σωματείο που του έχει παραχωρηθεί η εγκατάσταση, έχει την
υποχρέωση της αποκατάστασης
* Εάν ο υπεύθυνος φύλακας-συντηρητής μετά από παρατήρηση- υπόδειξή του δεχτεί
οιανδήποτε επίθεση, φραστική ή σωματική, από οιονδήποτε ( αθλητή, προπονητή,
παράγοντα κ.λ.π), το Δ.Σ. με απόφασή του στερεί το δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων
από το σωματείο που είναι υπεύθυνο.
* Το πρόγραμμα χρήσης των εγκαταστάσεων δύναται να μεταβληθεί κατόπιν απόφασης της
Διεύθυνσης, εφ΄όσον κρίνεται αναγκαία η συντήρησή της , η απαιτείται αναζωογόνηση του
χλοοτάπητα.
Σε αυτή την περίπτωση γίνεται έγκαιρη ενημέρωση των σωματείων.
Λειτουργία Ξενώνων
Η οργάνωση και λειτουργία των Ξενώνων ανήκει αποκλειστικά στο Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Δικαίωμα φιλοξενίας έχουν αθλητές, προπονητές, που βρίσκονται στο Δήμο Βόλου για
προετοιμασία ή αγώνες, συμμετέχοντες σε συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εθελοντές
διοργανώσεων.
Η φιλοξενία είναι ολιγοήμερη και οι ημερομηνίες θα πρέπει να αναφέρονται ακριβώς στην
αίτηση για χρήση των Ξενώνων προς την Διεύθυνση Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. , όπως επίσης
και ο αριθμός ατόμων που θα φιλοξενηθούν.
Κατά την άφιξη υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό, όπου αναφέρονται οι υποχρεώσεις των
φιλοξενουμένων και το ημερήσιο κόστος διαμονής, καθώς επίσης και πρωτόκολλο
παραλαβής/παράδοσης δωματίου, με καταγραφή και απόδοση εξοπλισμού και παραδίδεται
στον υπεύθυνο υπάλληλο η αστ. ταυτότητα / διαβατήριο του υπογράφοντα.
Το συνολικό κόστος διαμονής προκαταβάλλεται.
Κατά την αναχώρηση παραδίδεται το κλειδί και ο εξοπλισμός στον υπεύθυνο υπάλληλο του
Ν.Π.Δ.Δ. και επιστρέφεται η αστ. ταυτότητα / διαβατήριο.
Αδικαιολόγητες ζημιές ή φθορά θα χρεώνεται.
Τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Ισχύουν οι γενικοί κανόνες συμπεριφοράς και σεβασμού απέναντι στο προσωπικό και τους
συγκατοίκους, καθώς επίσης και οι κανόνες υγιεινής
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους.
Δεν επιτρέπονται κατοικίδια, εκτός από τους σκύλους-συνοδούς τυφλών, σε περίπτωση που
αυτοί συνοδεύονται.
Ο υπεύθυνος υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. έχει το δικαίωμα παρατήρησης και επίπληξης, σε
περίπτωση που αντιληφθεί παρατυπία. Οι φιλοξενούμενοι έχουν να προσαρμοστούν στις
υποδείξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνεται ο Διευθυντής και ενεργεί ανάλογα.
Άρθρο 18
Διάφορες γενικές διατάξεις.
Οι ώρες λειτουργίας όλων των χώρων , καθορίζονται κατ’ έτος (με ημερομηνία έναρξης από
1η Σεπτεμβρίου ) από τον Διευθυντή.
Τα κυλικεία εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/95 και λειτουργούν τις
ημέρες και ώρες λειτουργίας της Διεύθυνσης.
Για όλους τους χώρους άθλησης , αποθηκών κ.λ.π. κλειδιά έχει το προσωπικό του χώρου
άθλησης σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή.
Υπάλληλοι χώρων άθλησης απαγορεύεται για τα ειδικότερα καθήκοντα, που υποχρεούνται
να προσφέρουν , να αμείβονται από συλλόγους, Ομοσπονδίες ή ιδιώτες και υποχρεούνται να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές στη διάρκεια της εργασίας τους.

Καθήκον των υπαλλήλων κάθε χώρου άθλησης είναι η άψογη συμπεριφορά προς όλους
καθώς και όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, σε επισκέπτες
κ.λ.π.
Όταν άτομα (αθλητές – προπονητές) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του χώρου
άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο (πισίνα,
κλειστή αίθουσα , χλοοτάπητα, ή άλλο ) τότε ο υπάλληλος καλεί την Αστυνομία.
Όταν κάποιος σύλλογος χρειάζεται χώρο για τυχόν αποθήκευση οργάνων που
χρησιμοποιούν στην προπόνησή τους δύναται ο Διευθυντής να τους παραχωρήσει για τη
συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο με την υποχρέωση του συλλόγου να παραδώσει στο τέλος
της αγωνιστικής περιόδου τον συγκεκριμένο χώρο όπως τον παρέλαβε.
Κάθε ανακοίνωση, που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων, θεωρείται γενικά
γνωστοποιημένη και δημοσιευμένη. Η Διεύθυνση Αθλητισμού δεν υποχρεούται για την ειδική
ενημέρωση φυσικών προσώπων και φορέων που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεών της .
Άρθρο 19
Κάθε θέμα που αναφέρεται στην λειτουργία των χώρων άθλησης του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. .
Άρθρο 20
Ο κανονισμός αυτός εκπονήθηκε έχοντας ως πρότυπο τις διατάξεις του ΦΕΚ αρ. Φύλλου
1362, τεύχος δεύτερο/ 18.10.2001, που συντάχτηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ
9/τ.Α΄/ 30.01.2001), περί λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικών ή Κοινοτικών χώρων άθλησης,
που ήδη λειτουργούν καθώς και αυτών που θα ιδρυθούν.
Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
λειτουργούν από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις
και καταργείται κάθε προηγούμενος κανονισμός λειτουργίας αυτών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Με την απόφαση αυτή δεν επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ
Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον Πρόεδρο.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 74/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 27 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ

