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Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Απριλίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 250
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο
Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τοµαρα, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29)
Απριλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.13449/24-04-2015, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07.06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου,3) ∆ηµ.Κορύλλος, Τ.Κ.
Βελλάς,4) Παν.Παπαµιχαλόπουλος,Τ.Κ. Συνεβρού 5) Απ. Μεντζελόπου1
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λος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 6) Γεωρ.Γιαλαµάς, Τ.Κ.Όασης, 7) Ιωαν. Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων,8) Αργ.Παπχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµιτίκων,9)
Ευαγγ. Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης, 10) Παν.Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 11)
Παν. Τρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,12) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,13) Γεωρ.
∆ροσόπουλος, Τ.Κ. Κερύνειας, 14) Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
15) Βασ. Σταυρόπουλος, ∆.Κ. ∆ιακοπτού, 16) Παν. Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων, 17) Αναστ. Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 18) Ευαγγ. Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς , 19) Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ. Τράπεζας & 20) Bασ.Ροδόπουλος, Τ.Κ. Ροδιάς.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 240 έως και 319 )
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Για το αντικείµενο: «Στην υπ’ αριθ.40/2015 απόφαση του ∆.Σ. του
Ν.Π.∆.∆ «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία
∆ήµου Αιγιαλείας», περί έγκρισης Κανονισµού Λειτουργίας Αθλητικών
Εγκαταστάσεων του Ν.Π.∆.∆. ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.40/2015 απόφασης του ∆ιοικ/κού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία « Πολιτισµός, Παιδεία,
Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας », που έχει ως
εξής:
«
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων
του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» για την εύρυθµη λειτουργία αυτών , όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο έντυπο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 40/2015 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε το αριθ. πρωτ.
301/31-03-2015 έγγραφο του κ. Προέδρου του Ν.Π.∆.∆., την υπ’ αριθ.
40 /2015 απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την
επωνυµία « Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία
∆ήµου Αιγιαλείας, περί έγκρισης Kανονισµού Λειτουργίας Αθλητικών
Εγκαταστάσεων του Ν.Π.∆.∆ και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.1110/18-10-2001 Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ/Β/1362) «πρότυπος
Κανονισµός λειτουργίας Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ηµοτικών και Κοινωτικών Χώρων άθλησης της χώρας», καθώς και τις δ/ξεις
της παρ.2 & 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ), πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.1) Χρ.Λαϊνά που καταψήφισε το θέµα και των
δηµοτικών συµβούλων κ.κ. 2) Βασ. Ανδρουτσόπουλου,3) Μιχ. Κωνσταντίνου,4) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου,5) ∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλου,6) Βασ.
Φιλιππόπουλου, 7) Βασ. Τοµαρά, 8) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου, 9) Θεοφ.
Σπηλιόπουλου, που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος),
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,Αντιδήµαρχος & 2)
∆ηµ. Μπούρδος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την υπ’αριθ. 40/2015 απόφαση ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε
την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προ3
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στασία ∆ήµου Αιγιαλείας», σχετικά µε τον Kανονισµό Λειτουργίας των
Αθλητικών Εγκαταστάσεων του εν λόγω Ν.Π.∆.∆, ως παρακάτω:

« ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
¨ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ¨
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
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Εισαγωγή
Σκοπός - Λειτουργία των ∆ηµοτικών Χώρων Άθλησης
Νοµικό Πλαίσιο
Αρµόδια υπηρεσία- Όργανα εποπτείας
Παραχωρούµενοι Κατά χρήση Αθλητικοί χώροι
∆ιαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων- Πρόγραµµα Προπονήσεων
∆ιαχείριση συµµετεχόντων σε εκδηλώσεις-διακίνηση υλικού & εξοπλισµού.
∆ιαφηµίσεις στους χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων
Κωλύµατα διάθεσης των αθλητικών χώρων προς άλλους
Τέλη Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων- ∆ιάθεση Τελών Χρήσης
Ηµέρες-Ωράριο Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Υποχρεώσεις αθλουµένων
Χρήση χώρων άθλησης - ∆ιάθεση οργάνων σε αθλητές Συλλόγους
Φορείς
Προστασία Εγκαταστάσεων από φθορές
Επιβολή Προστίµων
∆ιάθεση Προστίµων
∆ιεξαγωγή προπονήσεων αθλητικών συλλόγων
∆ιεξαγωγή αγώνων
Περιορισµοί Χρήσης – Απαγορεύσεις
Κυρώσεις-Ποινές
Καθηκοντολόγιο, Ωράριο και αρµοδιότητες Προσωπικού Αθλητικών
Χώρων
Γενικές διατάξεις
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Τελικές διατάξεις
Ισχύς του κανονισµού
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Άρθρο 1
Εισαγωγή
Ο παρών Κανονισµός συντάχθηκε για να αποτελέσει το θεσµικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα καθορίζεται η διαχείριση και λειτουργία των ∆ηµοτικών χώρων
άθλησης του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία ¨Πολιτισµός,
Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας¨
Αποτελεί µία συµφωνία µε τους πολίτες και προβλέπει µε σαφή τρόπο τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του Νοµικού Προσώπου και των ∆ηµοτών.
Ο Κανονισµός αυτός έρχεται να προασπίσει τη διαφάνεια, την ισονοµία, την
ισότιµη αντιµετώπιση και την ευαισθησία που πρέπει να επιδεικνύει η υπηρεσία, µε
την θέσπιση υποχρεωτικών ενιαίων κανόνων για τους αθλητικούς χώρους σ' όλη την
∆ιοικητική Περιφέρεια του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Άρθρο 2
Σκοπός - Λειτουργία των ∆ηµοτικών Χώρων Άθλησης
Ο παρών Κανονισµός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων
των εγκαταστάσεων/υποδοµών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων του Νοµικού Προσώπου και µέσω της εφαρµογής του επιδιώκεται η εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία τους µε σκοπό:
α) Την υποστήριξη του Μαζικού Αθλητισµού.
β) Την υποστήριξη του Σωµατειακού Αθλητισµού.
γ) Την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισµού όλων των βαθµίδων του
Πανεπιστηµιακού, Στρατιωτικού και Εργοστασιακού Αθλητισµού.
δ) Την υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστηµονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων ∆ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νοµαρχιακού Επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και η υποστήριξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
ε) Την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωµατικής, πνευµατικής και ηθικής αγωγής των
κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του ∆ήµου Αιγιαλείας.
στ) Την υποστήριξη του ∆ηµόσιου χαρακτήρα των αθλητικών εγκαταστάσεων
Άρθρο 3
Νοµικό Πλαίσιο
Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.
3463/2006 περί κανονιστικών πράξεων και η λειτουργία του διέπεται από το κάτωθι
νοµικό και θεσµικό πλαίσιο:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τα άρθρα 75 και 79 του Ν. 3463/2006 ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας
2. Το άρθρο 95 του Ν. 3852/10 ¨Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
3. Την υπ’ αριθµ. 11-10/18-10-01 Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1362) Πρότυπος Κανονισµός λειτουργίας Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Χώρων άθλησης της χώρας.
4. Την υπ΄ αριθ. 17112/00 (ΦΕΚ 847 Β'/00): Κανονισµός λειτουργίας των Εθνικών και ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων της χώρας (Ν.Π.∆.∆.).
5. Του Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
6. Την υπ' αριθ. οικ. 46596/04 (ΦΕΚ 1793 Β’/6-12-04) : Καθορισµός λεπτοµερειών εφαρµογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις» (Α΄ 121), όπως αυτό προστέθηκε
5
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µε το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 (Α΄ 239) και τροποποιήθηκε µε την παράγραφο
18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (Α΄ 302).
7. Του άρθρου 14 του Ν. 2880/01 Μετά το άρθρο 26 του π.δ. 410/1995, προστίθεται άρθρο 26Α που έχει ως εξής: ∆ηµοτικοί και κοινοτικοί χώροι άθλησης.
8. Την υπ' αριθ. 97/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αιγιαλείας η
οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/Β΄/1703/1-8-2011 και αποφάσισε την συγχώνευση όλων των Ν.Π.∆.∆. των πρώην ∆ήµων σε ένα Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία:
¨Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας¨
9. Την υπ’ αριθµ. 36/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µε
την επωνυµία «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.
67009/12855/12 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆/ση Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδος και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2857 Β/24-10-2012) περί Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙ∆ΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
10. Κάθε άλλη σχετική µε το αντικείµενο διάταξη
Άρθρο 4
Αρµόδια υπηρεσία- Όργανα εποπτείας
Έχοντας υπόψη τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας αρµόδιο και υπεύθυνο για τη
τήρηση του προγράµµατος και την διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και την
εκπλήρωση όλων των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για την νόµιµη λειτουργία και εκµετάλλευσή τους είναι το Τµήµα Αθλητισµού.(ΦΕΚ 2857
Β/24-10-2012).
Ο Πρόεδρος µπορεί µε αποφάσεις του, να αναθέτει σε δηµοτικούς υπαλλήλους του
Νοµικού Προσώπου και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε αποφάσεις του, να αναθέτει σε επιτροπές που
συγκροτεί την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού.
Άρθρο 5
Παραχωρούµενοι Κατά χρήση Αθλητικοί χώροι
Οι εγκαταστάσεις/υποδοµές άθλησης, κλειστών και υπαίθριων του Νοµικού Προσώπου ανά ∆ηµοτική Ενότητα είναι οι εξής:
Α. ∆ηµοτική Ενότητα Αιγίου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

∆ηµοτικό Στάδιο Αιγίου (Τέρµα Όθωνος Αίγιο)
Κλειστό Γυµναστήριο Αιγίου (Αµυγδαλιές Αίγιο
Ανοικτό Κολυµβητήριο Αιγίου (Πεισιστράτου Αίγιο)
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Τέµενης
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κουνινάς
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Μελισσίων
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Πτέρης
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Βαλιµιτίκων
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ν. Πλαστήρα

Β. ∆ηµοτική Ενότητα Αιγείρας
10.

∆ηµοτικό Στάδιο Αιγείρας
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Γ. ∆ηµοτική Ενότητα Ακράτας
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ακράτας
Κλειστό Γυµναστήριο Τ.Κ. Ακράτας
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ακράτας 5Χ5
Γήπεδο Πετοσφαίρισης (beach volley) T.K. Συλίβαινας
Γήπεδο Ποδοσφαίρου 7χ7 Τ.Κ. Συλίβαινας (υπό κατασκευή)
Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης (basket) Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας
Βοηθητικό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης (basket) Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας
Βοηθητικό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης (basket) Τ.Κ. Ποροβίτσας
Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης (basket) Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου

∆. ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιακοπτού
20.
21.
22.
23.

Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5χ5 ∆.Κ. ∆ιακοπτού
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ροδιάς
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Νικολαιίκων

Ε. ∆ηµοτική Ενότητα Ερινεού
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Γήπεδο (basket) Λαµπίρι
Γήπεδο (basket) Καµαρών
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ν. Ερινεού
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ζήριας
Στάδιο Τ.Κ. Καµαρών
Κλειστό Γυµναστήριο Τ.Κ. Καµαρών
Βοηθητικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Καµαρών

Ζ. ∆ηµοτική Ενότητα Συµπολιτείας
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Λόγγου
Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Τ.Κ. Λόγγου
Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αβύθου
Γήπεδο Ποδοσφαίρου ∆ηµητρόπουλου
Γήπεδο ποδοσφαίρου 7χ7 Πανόραµα Ροδοδάφνης.
Γήπεδο beach soccer 5χ5 Άβυθος Ροδοδάφνης
Γήπεδο beach volley Ροδοδάφνης
Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5χ 5 Σελιανιτίκων
Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης (basket) Τ.Κ. ∆ηµητρόπουλου
Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης (basket) Τ.Κ. Αγ. Κων/νου
Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης (basket) Άβυθος Τ.Κ. Ροδοδάφνης
Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης (basket) Πανόραµα Τ.Κ. Ροδοδάφνης
Γήπεδο Αντισφαίρισης (tennis) Τ.Κ. Ροδοδάφνης
Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης (basket) Τ.Κ. Λόγγου
Γήπεδο Αντισφαίρισης (tennis) Τ.Κ. Λόγγου

Ο παρών Κανονισµός εφαρµόζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νοµικού Προσώπου που λειτουργούν κάθε φορά και έχουν έγκριση καταλληλότητας και λειτουργίας ή έχουν παράταση της ήδη χορηγηµένης άδειάς τους.
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Με απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα ορίζει κάθε Ιούνιο ποιές αθλητικές εγκαταστάσεις κρίνονται κατάλληλες για παραχώρηση, λειτουργούν και έχουν τις απαιτούµενες άδειες.
Επιπρόσθετα αν χορηγείται άδεια καταλληλότητας και λειτουργίας σε αθλητική εγκατάσταση εκτός του ανωτέρω χρονικού ορίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε νέα απόφασή του (συµπληρωµατική) θα εντάσσει την εν λόγω αθλητική εγκατάσταση στις
παραχωρούµενες του έτους.
Άρθρο 6
∆ιαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων- Πρόγραµµα Προπονήσεων
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Νοµικού Προσώπου διατίθεται κατά προτεραιότητα
για την κάλυψη των αναγκών του Νοµικού Προσώπου και του ∆ήµου Αιγιαλείας και
στη συνέχεια για κάθε ενδιαφερόµενο.
Προτεραιότητα για την διάθεση ωρών και χρήση αθλητικών χώρων έχουν οι αθλητικοί σύλλογοι/σωµατεία µε αγωνιστικές δραστηριότητες, κατόπιν οι λοιποί σύλλογοι/σωµατεία Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. µε αγωνιστικές δραστηριότητες και τέλος οι διάφοροι σύλλογοι (πολιτιστικοί κλπ) και κοινωνικές οµάδες.
Με την επιφύλαξη ότι η "προτεραιότητα" που δίδεται στους αθλητικούς συλλόγους
και σωµατεία µε αγωνιστικές δραστηριότητες δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να
προβεί εις βάρος όσων προβλέπονται στο Ζ, δηλαδή στην υποχρεωτική πρόβλεψη
ωρών για ελεύθερη χρήση από το κοινό σε κάθε εγκατάσταση.
Α) Κάθε Αθλητικό Σωµατείο/Σύλλογος, Ν.Π.∆.∆. ή ΝΠΙ∆, που επιθυµεί να κάνει
χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, απευθύνει το αίτηµά του εγγράφως, στην
Γραµµατεία του Νοµικού Προσώπου πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και
το αργότερο ως τις 1ης Ιουλίου έκαστου έτους.
Τα αιτήµατα θα εξετάζονται από την εκάστοτε Επιτροπή Αθλητισµού που έχει ορισθεί από το ∆ιοικητικό Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου και θα καταρτίζεται
πρόγραµµα (δηλαδή, κατανοµή ωρών κατά ηµέρα και εβδοµάδα ανά σύλλογο).
Η επιτροπή Αθλητισµού µε εισήγησή της προς το Πρόεδρο θέτει το Πρόγραµµα προς
έγκριση.
Το Πρόγραµµα αυτό, τροποποιείται µόνο µε νεώτερη απόφαση του Προέδρου του
Νοµικού Προσώπου και αφού ακολουθηθεί η παραπάνω περιγραφόµενη διαδικασία.
Μετά τη λήψη της παραπάνω απόφασης, το ενδιαφερόµενο σωµατείο/Σύλλογος,
Ν.Π.∆.∆. ή ΝΠΙ∆ ενηµερώνεται, εγγράφως, από την αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα.
Β) Αθλητικά Σωµατεία/ Σύλλογοι, Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. που επιθυµούν να κάνουν
χρήση περιστασιακή των αθλητικών εγκαταστάσεων και δεν έχουν ενταχθεί στο ανωτέρω πρόγραµµα θα πρέπει να απευθύνει το αίτηµά του εγγράφως προς την Γραµµατεία του Νοµικού Προσώπου όπου η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντοµότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από 15 (δέκα πέντε) ηµέρες.
Γ) Άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µεµονωµένα άτοµα, κοινό που δύναται να κάνει χρήση
των αθλητικών εγκαταστάσεων, άτοµα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωµένο Σύλλογο, υποβάλλουν ατοµικά τα σχετικά αιτήµατά τους.
∆) Οι αθλητικοί χώροι µπορεί να διατίθενται µε απόφαση του Προέδρου του Νοµικού
Προσώπου σε φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών,
επιστηµονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων διαφορετικού επιπέδου.
Ε) Σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για να πραγµατοποιήσουν αγώνες, σχολικές εκδροµές ή άλλου είδους εκδηλώσεις απευθύνουν το αίτηµά
τους προς την Γραµµατεία του Νοµικού Προσώπου όπου η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντοµότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από 15 (δέκα πέντε ηµέρες).
8

ΑΔΑ: 7Φ6ΤΩ6Χ-ΟΒ3
Ζ) Ο Πρόεδρος του Νοµικού Προέδρου φροντίζει σε κάθε αθλητική εγκατάσταση να
υπάρχουν πέρα από ώρες προπονήσεων Σωµατείων και ώρες για προγράµµατα Μαζικού-Λαϊκού Αθλητισµού, για Άτοµα µε Αναπηρία και για µεµονωµένα άτοµα που δεν
είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωµένο Σωµατείο.
Για τις περιπτώσεις Α και Β του παρόντος άρθρου:
α) Ο Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του
δύναται να µαταιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση Σωµατείου, όταν λόγοι ανωτέρας βίας το επιβάλουν.
β) Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης του γηπέδου και των
εγκαταστάσεων από τα Αθλητικά Σωµατεία/ Συλλόγους, Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆ σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή συλλόγους) χωρίς απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ) Τα αιτήµατα των Αθλητικών Σωµατείων/ Συλλόγων για την χρήση των αθλητικών
εγκαταστάσεων θα συνοδεύονται µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι
οι αθλητές τους έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να
συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος
του Σωµατείου/ Συλλόγου, Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού. Στην
υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονοµαστική κατάσταση των αθλητών και προπονητών του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας, σε προπόνηση, νέων αθλητών το Σωµατείο/ Σύλλογο, Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. είναι υποχρεωµένο να προσκοµίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριµένοι αθλητές ανήκουν στο Σωµατείο, έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται.
Η παραχώρηση της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε τρίτους (Σωµατεία/Συλλόγους, Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. κτλ) γίνεται εγγράφως και µόνο από το Νοµικό
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία ¨Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και
Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας¨.
Το Νοµικό Πρόσωπο δε φέρει καµία ευθύνη για τη διαχείριση του χρόνου εκµετάλλευσης.
Η άρση της παραχώρησης µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή µονοµερώς από το Νοµικό Πρόσωπο και για οποιαδήποτε λόγο για τις παραχωρούµενες
αθλητικές εγκαταστάσεις.
Οι βοηθητικοί χώροι των αθλητικών εγκαταστάσεων, αίθουσες, αποθηκευτικοί χώροι, αποθήκες, αποδυτήρια, κλιµακοστάσια, κυλικεία, γραφεία, τουαλέτες κτλ
που βρίσκονται στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν αποτελούν χώρους που
δίδονται µε παραχώρηση για αποκλειστική χρήση.
Άρθρο 7
∆ιαχείριση συµµετεχόντων σε εκδηλώσεις-διακίνηση υλικού & εξοπλισµού.
Την ευθύνη διαχείρισης των συµµετεχόντων όπως και των θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες καθώς και τη διακίνηση του απαραίτητου υλικού και εξοπλισµού έχει ο οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η χρήση της αθλητικής εγκατάστασης. Υλικοτεχνική υποδοµή και υλικά που ανήκουν στο Νοµικό Πρόσωπο και διατίθενται στον χρήστη καταγράφονται σε ειδικό έντυπο που του χορηγεί ο αρµόδιος υπάλληλος του χώρου. Επίσης, ο διοργανωτής φέρει έναντι του Νοµικού Προσώπου
την ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές και εν γένει ζηµιές στην εγκατάσταση
όπως και στο σταθερό και φορητό εξοπλισµό της εγκατάστασης. Με απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου προσδιορίζονται οι εγγυήσεις και οι χρηµατικές ποινές οι
οποίες περιγράφονται στη σύµβαση της χρήσης.
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Άρθρο 8
∆ιαφηµίσεις στους χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων
Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών των αθλητικών χώρων για προβολή διαφηµίσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Οι διαφηµίσεις αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που προκαθορίζονται από το
Νοµικό Πρόσωπο και αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της.
Σταθερές διαφηµίσεις π.χ. παρκέ στο κλειστό Γυµναστήριο κτλ γίνεται χρήση µόνο
από το Ν.Π.∆.∆. και δίνεται η χρήση τους είτε δωρεάν είτε µε αντίτιµο κατόπιν αποφάσεως ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Ρητά η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων σε άλλα σηµεία πλην των προκαθορισµένων από αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού
Προσώπου.
Τα προβαλλόµενα εµβλήµατα, σήµατα ή επωνυµίες απαγορεύεται να επικαλύπτονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα ή
άλλης αθλητικής διοργάνωσης.
Οι διαφηµιστικοί χώροι διατίθενται από το Νοµικό πρόσωπο έναντι αντιτίµου,
που καθορίζεται εκάστοτε µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Το Νοµικό Πρόσωπο δύναται να αναθέτει σε τρίτους την εκµετάλλευση των
διαφηµιστικών χώρων.
Στις περιπτώσεις, που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία οι αγωνιζόµενες οµάδες ή οι
αντίστοιχες οµοσπονδίες ή άλλες διοργανώτριες αρχές δικαιούνται να κάνουν
χρήση διαφηµιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των αγώνων και να εισπράττουν τα αντίστοιχα αντίτιµα από τους διαφηµιζόµενους, θα πρέπει πριν προβούν στην ανάρτηση ή τοποθέτηση των αντίστοιχων διαφηµιστικών µηνυµάτων να γνωστοποιούν στο Νοµικό Πρόσωπο τα αντίστοιχα συµφωνητικά µε
τους διαφηµιζόµενους, να προκαταβάλλουν τα νόµιµα τέλη και τα δικαιώµατα, που θα καθορίζονται ανά περίπτωση, στο Νοµικό Πρόσωπο και να χρησιµοποιούν αυστηρά τους προσδιορισµένους διαφηµιστικούς χώρους που τους
έχουν παραχωρηθεί.
Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι οµάδες και οι εκπρόσωποί τους, που αναρτούν διαφηµιστικά µηνύµατα σε συµπεφωνηµένα µε το Νοµικό Πρόσωπο σηµεία κατά τη διάρκεια των αγώνων για λογαριασµό τους ή για λογαριασµό των οµοσπονδιών τους, σύµφωνα µε τα προηγούµενα υποχρεούνται στην καθαίρεση ή
αποµάκρυνση των ανωτέρω διαφηµίσεων από τους αγωνιστικούς χώρους αµέσως µετά τη λήξη των αντίστοιχων αγώνων.
Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι οµάδες και οι εκπρόσωποί τους κατά την ανάρτηση, τοποθέτηση ή αποµάκρυνση των ως άνω διαφηµίσεων οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε φθορά στις επιφάνειες των αθλητικών χώρων ή άλλων
διαφηµιστικών πινακίδων.
Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από
την νοµοθεσία και τον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 9
Κωλύµατα διάθεσης των αθλητικών χώρων προς άλλους.

Το Νοµικό Πρόσωπο µπορεί να αρνηθεί αιτιολογηµένα τη διάθεση της εγκατάστασης όταν:
1. Το Νοµικό Πρόσωπο ή ο ∆ήµος Αιγιαλείας γενικότερα, έκτακτα ή στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος, χρειάζεται την κάθε αθλητική εγκατάσταση
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2.
3.

4.

5.
6.

για δικά του προγράµµατα ή εκδηλώσεις µετά από ειδοποίηση τουλάχιστον
τριών (3) ηµερών.
Έχει γίνει διάθεση του χώρου µε παλαιότερη αίτηση σε άλλο φορέα (έλεγχος
πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας).
Το είδος και το αντικείµενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο µε τον παρόντα κανονισµό ή µε το κοινό αίσθηµα ή µπορεί να προκαλέσει την κοινή γνώµη ή άλλους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισµού λειτουργίας ή δεν
ήταν συνεπής στη χρήση, το οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των υπευθύνων λειτουργίας των χώρων.
Ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισµού.
Τα αιτήµατα χρήσης των εγκαταστάσεων υποβάλλονται εκπρόθεσµα, είναι
ελλιπή ή οι αιτούντες έχουν οφειλές προς το ∆ήµο ή το Νοµικό Πρόσωπο
Άρθρο 10
Τέλη Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων- ∆ιάθεση Τελών Χρήσης

Τα τέλη θα διαµορφώνονται ανάλογα µε την εγκατάσταση, το είδος της δραστηριότητας και τη διάρκεια κατά την οποία θα γίνεται χρήση του χώρου, και θα ορίζεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
α) Με απόφαση του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να προβλέπει είτε την καταβολή χρηµατικού αντιτίµου, για τη χρήση του χώρου άθλησης είτε την δωρεάν παραχώρηση του.
β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να προβλέπει καταβολή χρηµατικού αντιτίµου
όταν διαθέτει τις αθλητικές εγκαταστάσεις σε φορείς ή ιδιώτες για τη διοργάνωση
πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστηµονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων διαφορετικού επιπέδου.
γ) Επίσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να ορίζει µε απόφασή της κάθε χρόνο
τέλη χρήσης των αθλητικών της εγκαταστάσεων (βλ.: άρθρο 8 Παραχωρούµενες αθλητικές εγκαταστάσεις) αν αυτό το κρίνει αναγκαίο για την λειτουργία τους.
δ) Τα καταβαλλόµενα τέλη δεν επιστρέφονται εφόσον προκαταβάλλονται µόνο σε
περίπτωση υπαιτιότητας του Νοµικού Προσώπου.
Τα τέλη που θα εισπράττονται από όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα αποτελούν έσοδο του Νοµικού Προσώπου και θα προορίζονται αποκλειστικά για την διατήρηση,
συντήρηση και εύρυθµη λειτουργία των αθλητικών της εγκαταστάσεων.
Επιβολή τέλους διαφήµισης:
Επιτρέπεται η επιβολή αντιτίµου για την τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων, αφισών, πανό κτλ, σύµφωνα µε συγκεκριµένες µορφές εµπορικής διαφήµισης, οι οποίες
περιγράφονται µε περιοριστικό τρόπο από τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Ο καθορισµός του ύψους του τέλους, των παραχωρούµενων χώρων και εγκαταστάσεων που επιτρέπεται η διαφήµιση καθώς και των διαφηµιζόµενων γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Το Ν.Π.∆.∆. για την είσπραξη οποιουδήποτε ανωτέρω αντιτίµου εκδίδει το νόµιµο
από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Κ.Β.Σ. και της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας παραστατικό στοιχείο.
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Άρθρο 11
Ηµέρες-Ωράριο Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Νοµικού Προσώπου λειτουργούν ώρες και
ηµέρες ως εξής :
-Τα κλειστά γυµναστήρια λειτουργούν από 08:00 - 22:00 και εφόσον προπονούνται
αναγνωρισµένες από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού οµάδες, ο χρόνος µπορεί να
παρατείνεται - κατά περίπτωση - έως και µία ώρα.
-Τα υπαίθρια γήπεδα, όπως γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις, µπάσκετ, κλπ, λειτουργούν
από 08:00 - 22:00 και εφόσον προπονούνται αναγνωρισµένες από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού οµάδες, ο χρόνος µπορεί να παρατείνεται - κατά περίπτωση – έως
και µία ώρα.
Τις ηµέρες Σάββατο – Κυριακή και αργίες και ώρες που οι δηµοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν µόνο για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων όλων των πρωταθληµάτων.
Όταν δεν γίνονται επίσηµοι αγώνες, οι αθλητικοί χώροι διατίθενται για προγράµµατα
µαζικής άθλησης και προπονήσεις.
Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ηµέρες καθορίζεται µε απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου, µετά από εισήγηση της αρµόδιας
υπηρεσιακής µονάδας ή της οριζόµενης κάθε φορά Επιτροπή του Τοµέα Αθλητισµού.
Για µεµονωµένες περιπτώσεις µπορεί να αποφασίζει ο Πρόεδρος του Νοµικού
Προσώπου.
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις αθλουµένων
ΓΕΝΙΚΑ:
α) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
β) ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
γ) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ε) ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Κάθε προπονητής υπεύθυνος Συλλόγου, αθλητές και µεµονωµένα άτοµα, είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε χώρου του Νοµικού Προσώπου π.χ. για έναρξη-λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων κλπ.
Η συµπεριφορά πρέπει να είναι κόσµια. Για κάθε παράπονο ή πρόβληµα που έχει
στην προπόνηση πρέπει να απευθύνεται στο Νοµικό Πρόσωπο.
Α. Υποχρεώσεις οµοσπονδιών και αθλητών για είσοδο σε κάθε χώρο των ∆ηµοτικών χώρων άθλησης
Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιονδήποτε αθλητικό χώρο του Νοµικού Προσώπου θα πρέπει:
1.

2.

Κάθε οµάδα αθλητών πρέπει να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή (
για την πιστοποίηση της προπονητικής ικανότητας του θα πρέπει να κατατεθεί στη ∆ιεύθυνση του Νοµικού Προσώπου σχετική άδεια από την Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού ή πτυχίο Φυσικής Αγωγής ή την επαγγελµατική ταυτότητα προπονητή.)
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.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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.
Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονοµαστική κατάσταση των αθλητών
του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας, σε προπόνηση, νέων αθλητών το
σωµατείο είναι υποχρεωµένο να προσκοµίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι
συγκεκριµένοι αθλητές ανήκουν στο σωµατείο , έχουν εξετασθεί από ιατρό
και δύνανται να προπονούνται. Το προσωπικό του Νοµικού Προσώπου δεν
φέρει καµία ευθύνη για τυχόν συµβάντα στην προπόνηση των αθλητών.
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.
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.
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 του Νοµικού Προσώπου που βρίσκεται στον συγκεκριµένο χώρο άθλησης.
Ανάρµοστη συµπεριφορά αθλητών και παραγόντων µπορεί να προκαλέσει
την απαγόρευση χρήσης ή και εισόδου στους χώρους άθλησης του Νοµικού
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Τα προσωπικά είδη, χρήµατα, τιµαλφή κ.λπ., φυλάσσονται µε ευθύνη των αθλουµένων και ουδεµία ευθύνη φέρει το Προσωπικό του Γηπέδου για τυχόν
απώλειά τους.
Κάθε σύλλογος - φορέας πριν την προπόνηση ελέγχει την καθαριότητα των
αποδυτηρίων και µετά το πέρας της προπόνησης οφείλει να παραδίδει τα αποδυτήρια καθαρά.

Β. Προϋποθέσεις εισόδου στο Κολυµβητήριο :
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

∆εν επιτρέπεται η είσοδος των αθλουµένων στην πισίνα, χωρίς προηγουµένως
να έχει γίνει χρήση λουτρού καθαριότητας & ποδόλουτρο µε σαπούνι και σε
περίπτωση που γίνεται χρήση της τουαλέτας κατά τη διάρκεια της προπόνησης, το λουτρό επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά.
Οι αθλητές, οι αθλήτριες και οι προπονητές και προπονήτριες είναι υποχρεωµένοι να φορούν µαγιώ στους χώρους των ντους (λουτρό), όπως επίσης µαγιό
και σκουφάκι όταν είναι µέσα στην πισίνα.
∆εν επιτρέπεται η χρήση βατραχοπέδιλων, εκτός βεβαιωµένων ιατρικών λόγων
∆εν επιτρέπεται η κολύµβηση αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον τρείς ώρες
από το φαγητό.
∆εν επιτρέπεται η κολύµβηση σε αθλητές-αθλήτριες µε οποιαδήποτε δερµατική πάθηση και µε εκδορές (πληγές) στο σώµα τους.
Τα προσωπικά είδη, χρήµατα, τιµαλφή κ.λπ., φυλάσσονται µε ευθύνη των
χρηστών της πισίνας και ουδεµία ευθύνη φέρει το Προσωπικό του Κολυµβητηρίου για τυχόν απώλειά τους.
Η είσοδος στην πισίνα και στον περιµετρικό χώρο αυτής, επιτρέπεται µόνο
στους αθλούµενους, προπονητές και ενός εκπροσώπου του Αθλητικού Φορέα
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- Ιδιωτικού Φορέα, εφόσον αυτό το άτοµο έχει δηλωθεί µε επίσηµο έγγραφο
στον υπεύθυνο του Κολυµβητηρίου.
8. Τα Αθλητικά Σωµατεία - Φορείς, κ.λπ., οφείλουν να συµµορφώνονται προς
τις επιπλέον υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου όπου ανήκει το Αθλητικό Κέντρο.
9. Την ευθύνη για την υγεία (πιστοποιητικά γιατρών), την ασφαλή άθληση και
την τήρηση των κανονισµών λειτουργίας του Κολυµβητηρίου καθώς και των
λοιπών χώρων του αθλητικού κέντρου των αθλητών-αθλητριών των συλλόγων την έχουν οι σύλλογοι και για τους αθλητές-αθλήτριες που κολυµπούν τις
ώρες του κοινού την έχουν οι ίδιοι οι αθλητές-αθλήτριες οι οποίοι θα πρέπει
να πειθαρχούν στις υποδείξεις του προσωπικού του Κολυµβητηρίου.
10. Απαγορεύεται ρητώς η είσοδος των γονέων στα αποδυτήρια αντιθέτων φύλλων .
11. ∆εν επιτρέπεται το κάπνισµα στους χώρους Αθλητικού Κέντρου όπως και η
κάθοδος των θεατών από την κερκίδα στους περιβάλλοντες χώρους διεξαγωγής των αγώνων ή της πισίνας.
Γ. Υποχρεώσεις αθλουµένων (µεµονωµένων ατόµων, αθλητικών συλλόγων µε
υπεύθυνο καθηγητή σχολικών οµάδων, προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού,
λοιπών φορέων).
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Στην περίπτωση συµµετοχής ατόµων σε αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και
χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της οργανωµένης ελεύθερης άθλησης ή µη δοµηµένων προγραµµάτων άθλησης για όλους η αίτηση
συµµετοχής ή η αίτηση χρήσης δηλώνει την αποδοχή των όσων περιλαµβάνονται στον κανονισµό λειτουργίας και έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης συµµετοχής µε δική του ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου µε ευθύνη του γονέα
του.
Στην περίπτωση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της ελεύθερης άθλησης από µεµονωµένα άτοµα, ο κάθε χρήστης συµµετέχει µε δική του ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου µε ευθύνη του γονέα του και σε
κάθε περίπτωση σηµαίνει ότι αποδέχεται τα όσα περιλαµβάνονται στον κανονισµό λειτουργίας.
Κάθε προπονητής, που είναι υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και µεµονωµένα
άτοµα είναι υποχρεωµένα να εφαρµόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του
Νοµικού Προσώπου σχετικά µε την έναρξη και λήξη της προπόνησης, τη
χρήση των αποδυτηρίων, κ.λπ.
Η συµπεριφορά των αθλητών και των εν γένει των παρευρισκοµένων στις εγκαταστάσεις του Νοµικού Προσώπου πρέπει να είναι κόσµια, ο αρµόδιος
υπάλληλος έχει το δικαίωµα να τον αποβάλλει από τις εγκαταστάσεις.
Τα προσωπικά είδη, χρήµατα, τιµαλφή κ.λπ., φυλάσσονται µε ευθύνη των αθλουµένων και ουδεµία ευθύνη φέρει το Προσωπικό του Γηπέδου για τυχόν
απώλειά τους.
Για κάθε παράπονο ή πρόβληµα που δηµιουργείται κατά την διάρκεια της
χρήσης της εγκατάστασης πρέπει να απευθύνονται στον αρµόδιο υπάλληλο
που έχει οριστεί και βρίσκεται στο χώρο, ενώ το αρµόδιο όργανο του Νοµικού
Προσώπου µπορεί να αποφασίζει για την επιβολή αυστηρότερων µέτρων.
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Άρθρο 13
Χρήση χώρων άθλησης - ∆ιάθεση οργάνων σε αθλητές Συλλόγους Φορείς
1. ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Η είσοδος και η έξοδος προς και από τον στίβο γίνεται µόνο από συγκεκριµένη είσοδο.
Οι γονείς και συνοδοί απαγορεύεται να µπαίνουν στο χώρο του στίβου
Απαγορεύεται η είσοδος σε άτοµα µικρότερα των 17 ετών χωρίς τη συνοδεία
του προπονητή τους (εφόσον πρόκειται για αθλητές).
Απαγορεύεται η χρήση του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου για τρέξιµο ή η χρήση για ασκήσεις από αθλητές και αθλούµενους του στίβου. Η δυνατότητα αυτή δύναται να δοθεί κατόπιν ειδικής γραπτής άδειας από το Νοµικό
Πρόσωπο ύστερα από σχετικό έγγραφο αίτηµα σε ειδικές κατηγορίες αθλητών όπου θα καθορίζεται και το χρονικό διάστηµα χρήσης .
Οι αθλούµενοι είναι υπεύθυνοι για την φύλαξη των προσωπικών τους αντικειµένων. Καλό θα είναι να µην παίρνουν µαζί τους όταν έρχονται στο στίβο
αντικείµενα αξίας.
Χρήση του στίβου από άλλο σωµατείο/σύλλογο, ΝΠ∆∆ κτλ, όταν στον αγωνιστικό χώρο (χλοοτάπητα) κάνει προπόνηση αθλητικός σύλλογος /σωµατείο,
ΝΠ∆∆ κτλ δεν επιτρέπεται.

2. ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
Α. ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Η χρήση του γηπέδου µε φυσικό χλοοτάπητα καθορίζεται ως εξής:
1.

2.
3.

4.
5.

Μέγιστη εβδοµαδιαία χρήση 6 ώρες συµπεριλαµβανοµένων των αγώνων και
µόνο για τα σωµατεία εκείνα των οποίων ο επόµενος αγώνας πρόκειται να διεξαχθεί στο φυσικό χλοοτάπητα
Η προγραµµατισµένη προπόνηση ή φιλικός αγώνας σε υγρό από βροχόπτωση
γήπεδο µαταιώνεται.
Όταν επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες και έχει καταστεί ο αγωνιστικός χώρος βαρύς και λασπώδης ή από τις µετεωρολογικές προβλέψεις αναµένεται η ίδια κατάσταση, ή οποτεδήποτε κριθεί από την αρµόδια υπηρεσία του
Νοµικού Προσώπου ότι η διεξαγωγή του αγώνα θα επιφέρει σηµαντική φθορά
ή ζηµιά στο γήπεδο, τότε µε Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου δεν θα διατίθεται η εγκατάσταση για την διεξαγωγή
προγραµµατισµένου αγώνα στα πλαίσια επίσηµων διοργανώσεων, πρωταθληµάτων ή κυπέλλου και θα χρησιµοποιείται η εναλλακτική έδρα ή µε απόφαση
του Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. δύναται να ζητήσει από την διοργανώτρια αρχή
την αναβολή προγραµµατισµένου αγώνα 48 ώρες πριν την έναρξή του.
Σε προγραµµατισµένη ή έκτακτη συντήρηση, προπονήσεις και αγώνες δεν διεξάγονται για όσο διάστηµα διαρκεί αυτή.
∆εν επιτρέπεται η χρήση εξάταπων παπουτσιών στις προπονήσεις.

Β. ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Η χρήση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3. ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ
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1. Η είσοδος κάθε αθλητή/χρήστη στην αίθουσα οργάνων θα επιτρέπεται αυστηρά και
µόνο σε όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήµατα.
2. Η χρήση των ηλεκτρονικών οργάνων γυµναστικής και ενδυνάµωσης θα επιτρέπεται µόνο σε όσους φέρουν µαζί τους πετσέτα για τον καθαρισµό του ιδρώτα. Οι αθλούµενοι θα πρέπει να καθαρίζουν σχολαστικά τα όργανα πριν και µετά τη χρήση
τους.
3. Η χρήση των ηλεκτρονικών οργάνων γυµναστικής καθώς και των οργάνων ενδυνάµωσης θα πρέπει να περιορίζεται σε χρονική διάρκεια δεκαπέντε (15) λεπτών κατ’
ανώτατο όριο για το καθένα και τριάντα (30) λεπτών για τα αερόβια µηχανήµατα.
4. ΧΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος στους αθλούµενους εάν δεν έχουν προσκοµίσει ιατρική
βεβαίωση από καρδιολόγο (Ισχύος 12 µηνών).
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε άτοµα µικρότερα των 14 ετών χωρίς τη συνοδεία γονέα
ή προπονητή τους (εφόσον πρόκειται για αθλητές) ή υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεµόνα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος στο γυµναστήριο χωρίς την παρουσία γυµναστή ή εκπαιδευτή/προπονητή.
4. ∆εν επιτρέπεται η άθληση πριν περάσουν 3 ώρες από το τελευταίο γεύµα.
5. Ο απαραίτητος εξοπλισµός του αθλούµενου περιλαµβάνει: αθλητικά ρούχα, αθλητικά παπούτσια και πετσέτα για την χρήση των οργάνων γυµναστικής για λόγους υγιεινής.
6. Απαγορεύεται το ΚΑΠΝΙΣΜΑ σε όλους τους χώρους του γυµναστηρίου.
7. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών, καφέ και αλκοόλ στο χώρο του γυµναστηρίου.
8. Απαγορεύονται ΑΥΣΤΗΡΑ τα κατοικίδια.
9. Απαγορεύεται το κλείδωµα των ερµαρίων κατά την αποχώρηση των χρηστών απ’
την αθλητική εγκατάσταση.
10. Οι αθλούµενοι πρέπει να έχουν µαζί τους λουκετάκι για τη φύλαξη των προσωπικών τους ειδών στα ντουλαπάκια στο χώρο των αποδυτηρίων. Είναι επίσης υπεύθυνοι
για την φύλαξη των προσωπικών τους ειδών. Καλό θα είναι να µην παίρνουν µαζί
τους αντικείµενα αξίας ενώ η φύλαξη των όποιων αντικειµένων στα ντουλαπάκια θα
πρέπει να γίνεται µέσα σε σακίδια ή σε σακούλες. Τα ντουλαπάκια για λόγους ασφαλείας θα ανοίγονται κάθε βράδυ κατά συνέπεια απαγορεύεται η µόνιµη φύλαξη αντικειµένων σε αυτά. Η διεύθυνση του γυµναστηρίου δεν φέρει καµία ευθύνη για την
απώλειά τους.
11. Απαγορεύεται η είσοδος στο γυµναστήριο σε άτοµα που δεν αθλούνται, εκτός
των προπονητών και του προσωπικού.
12. Όλα τα µέλη υποχρεούνται να τοποθετούν τα ελεύθερα βάρη και τους αλτήρες
στη θέση τους µετά από κάθε χρήση.
13. Οι αθλούµενοι θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις συµβουλές και τις υποδείξεις
των υπευθύνων. Η ∆ιοίκηση του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου Αιγίου διατηρεί το δικαίωµα να αποµακρύνει όσους δεν συµµορφώνονται µε τους κανόνες και τις υποδείξεις
του προσωπικού και δηµιουργούν πρόβληµα στην εύρυθµη λειτουργία του χώρου
5. ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (TENNIS)
Η διάθεση και η χρήση γηπέδων αντισφαίρισης θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα : 13 περί ωρών και ηµερών λειτουργίας
και 6 περί διαδικασίας διάθεσης αθλητικών εγκαταστάσεων του παρόντος κανονισµού.
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Η εµφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα
µέσα για την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρµες, κατάλληλα υποδήµατα, µπάλες
κ.λ.π.
Οι προπονητές είναι υποχρεωµένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραµένουν µέχρι την αποχώρησή 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.
Για τη διεξαγωγή αγώνων ισχύουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων του άρθρου 24
του παρόντος κανονισµού.
Οι γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού ισχύουν και για τα γήπεδα αντισφαίρισης.
6. ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (BASKET)
Η διάθεση και η χρήση γηπέδων καλαθοσφαίρισης θα πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα : 13 περί ωρών και ηµερών λειτουργίας
και 6 περί διαδικασίας διάθεσης αθλητικών εγκαταστάσεων του παρόντος κανονισµού.
Η εµφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα
µέσα για την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρµες, κατάλληλα υποδήµατα, µπάλες
κ.λ.π.
Οι προπονητές είναι υποχρεωµένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραµένουν µέχρι την αποχώρησή 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.
Για τη διεξαγωγή αγώνων ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του παρόντος κανονισµού.
Οι γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού ισχύουν και για τα γήπεδα καλαθοσφαίρισης.
7. ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (VOLLEY BALL)
Η διάθεση και η χρήση γηπέδων πετοσφαίρισης θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα : 13 περί ωρών και ηµερών λειτουργίας, 6
περί διαδικασίας διάθεσης αθλητικών εγκαταστάσεων του παρόντος κανονισµού.
Η εµφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα
µέσα για την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρµες, κατάλληλα υποδήµατα, µπάλες
κ.λ.π.
Οι προπονητές είναι υποχρεωµένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραµένουν µέχρι την αποχώρησή 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.
Για τη διεξαγωγή αγώνων ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρόντος κανονισµού.
Οι γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού ισχύουν και για τα γήπεδα πετοσφαίρισης.
8. ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ
1.
2.

Απαγορεύεται η χρήση του Κολυµβητηρίου χωρίς την παρουσία των αρµόδιων γυµναστών ή του υπεύθυνου ναυαγοσώστη.
Για την χρήση της κολυµβητικής δεξαµενής θα πρέπει οι αθλούµενοι να έχουν
κάνει προηγουµένως ντους µε σαπούνι και να έχουν περάσει από την ειδική
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

δεξαµενή απολύµανσης των ποδιών. Η είσοδος στην κολυµβητική δεξαµενή
θα επιτρέπεται µόνο σε όσους φέρουν σαγιονάρες και µπουρνούζι ενώ επιβάλλεται η χρήση σκούφου κολύµβησης από όλους τους χρήστες και ολόσωµου µαγιό για τις γυναίκες.
Απαγορεύεται η χρήση στην κολυµβητική δεξαµενή αντηλιακών ή άλλων
δερµατικών επαλείψεων.
Απαγορεύεται η ούρηση, η βλένη και το φτύσιµο µέσα στο νερό.
Απαγορεύεται η κολύµβηση σε όσους πάσχουν από δερµατοπάθειες ή παρουσιάζουν ανοιχτά δερµατικά τραύµατα, που µπορούν να µολύνουν το νερό.
Η ρίψη αντικειµένων, που προκαλούν ρύπανση στο νερό, απαγορεύεται αυστηρά.
Απαγορεύεται στο χώρο της κολυµβητικής δεξαµενής η χρήση αναψυκτικών
και άλλων ποτών.
Απαγορεύεται στο χώρο της κολυµβητικής δεξαµενής η είσοδος ζώων.
Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο της κολυµβητικής δεξαµενής σε άτοµα που
δεν εισέρχονται για εκγύµναση, εκτός από τους προπονητές και το προσωπικό
του γυµναστηρίου.
∆εν επιτρέπεται η στήριξη στις διαδροµές της πισίνας.
Απαγορεύονται οι καταδύσεις οποιασδήποτε µορφής στην δεξαµενή του κολυµβητηρίου εκτός από εκείνες που επιβάλλονται από τους αρµόδιους γυµναστές.
Απαγορεύεται επίσης η χρήση πτερυγίων κολύµβησης εκτός από τις περιπτώσεις που υποδεικνύονται από τους αρµόδιους γυµναστές.
Οι χρήστες της κολυµβητικής δεξαµενής οφείλουν σεβασµό στο προσωπικό
και θα πρέπει να συµµορφώνονται στις υποδείξεις του οι οποίες είναι σχετικές
µε την οµαλή λειτουργία της.
Στον χώρο της κολυµβητικής δεξαµενής δεν επιτρέπονται οι απρεπείς φράσεις
και η ανάρµοστη συµπεριφορά. Όταν ο κανονισµός παραβιάζεται εσκεµµένα
η κατά εξακολούθηση θα επιβάλλονται ποινές στους παραβάτες, σύµφωνα µε
το άρθρο .....του παρόντος κανονισµού για την προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές.
Οι κολυµβητές θα πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια τόσο
την δικής τους όσο και των συναθλητών τους.
Για τη διεξαγωγή αγώνων στο κολυµβητήριο ισχύουν και εφαρµόζονται οι
προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων σε κλειστό Γυµναστήριο (άρθρο 24 ).
Άρθρο 14
Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές

1.

2.

3.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του Νοµικού Προσώπου και χρήσης των οργάνων τους ο κάθε αθλητής ή άτοµο γενικά, πρέπει να φροντίζει
ώστε να µην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες
τις εγκαταστάσεις του Νοµικού Προσώπου.
Οι εσκεµµένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες, τιµωρούνται οπωσδήποτε.
Η τιµωρία µπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από
τις εγκαταστάσεις του Νοµικού Προσώπου. Ανάλογα µε τις περιστάσεις, η ίδια ή άλλη τιµωρία επιβάλλεται και στον Σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής,
προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική
περίσταση και τιµωρείται ακόµα και µε επιβολή προστίµου.
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4.

5.

6.

Αρµόδιο για την επιβολή τιµωρίας είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου, που επιλαµβάνεται άµεσα µετά από εισήγηση της υπεύθυνου
υπαλλήλου ή της εκάστοτε οριζόµενης Επιτροπής Αθλητισµού. Ο ενδιαφερόµενος Σύλλογος µπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του.
Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεµµένων ή µη, ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει
ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άµεση αποκατάσταση µε δικές του δαπάνες, εκτός εάν η φθορά
οφείλεται άµεσα στη συνθήκη και κατά προορισµό των οργάνων, αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του Νοµικού Προσώπου.
Φθορά αποτελεί και η αναγραφή συνθηµάτων ή µηνυµάτων στις επιφάνειες
των αθλητικών χώρων.
Άρθρο 15
Επιβολή Προστίµων

Η τιµωρία µπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή
οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του Νοµικού Προσώπου. Ανάλογα µε τις περιστάσεις, η ίδια ή άλλη τιµωρία
επιβάλλεται και στον Σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας.
Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιµωρείται µε επιβολή προστίµων. Το ύψος των προστίµων ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε γνώµονα την αξία της αποκατάστασής των φθορών -καταστροφών.
Άρθρο 16
∆ιάθεση Προστίµων
Τα έσοδα που θα εισπράττονται από όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις προστίµων θα
αποτελούν έσοδο του Νοµικού Προσώπου και θα προορίζονται αποκλειστικά για την
συντήρηση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Νοµικού Προσώπου.
Άρθρο 17
∆ιεξαγωγή προπονήσεων αθλητικών συλλόγων
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Κάθε ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ που έχει προπόνηση στο χώρο άθλησης (Κολυµβητήριο, Στάδιο, Γυµναστήριο κλπ.) έχει δικαίωµα να κάνει χρήση των
αποδυτηρίων.
Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα π.χ. µπασκέτες, εστίες χαντµπολ, φιλέ, όργανα στίβου κ.λ.π.
Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του κάθε Νοµικού Προσώπου παραδίδονται προς χρήση στην αποθήκη από τον αρµόδιο υπάλληλο µε ΒΙΒΛΙΟ
ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟ του υπευθύνου του κάθε Συλλόγου.
Στο τέλος της προπόνησης επιστρέφεται από τον υπεύθυνο το όργανο στην
αποθήκη και παραλαµβάνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο.
Το προσωπικό του κάθε Νοµικού Προσώπου δεν είναι αρµόδιο και υπεύθυνο
να τοποθετεί-µετακινεί, µεταφέρει τα αθλητικά όργανα µπασκέτες, σφαίρες,
εµπόδια, δίζυγα, βατήρες, ακόντια, διαδροµές, τέρµατα κ.λ.π. εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του Συλλόγου.
Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωµατεία, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
µέσα στις εγκαταστάσεις του Νοµικού Προσώπου.
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7.
8.

Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και
παραδίδονται στον υπάλληλο του Νοµικού Προσώπου.
Παράλειψη επιστροφής των οργάνων ή άρνηση επιστροφής τους τιµωρείται
µε χρηµατικό πρόστιµο, που αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 18
∆ιεξαγωγή αγώνων

Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων:
Η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα σε οποιοδήποτε χώρο διέπεται από τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις που αφορούν το κάθε άθληµα.
Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα η γηπεδούχος οµάδα είναι υπόχρεη να περιορίζεται
στα όρια του ωραρίου. Ενώ σε περίπτωση αναβολής και καθυστέρησης του επόµενου
αγώνα, η υπαίτια για την καθυστέρηση οµάδα είναι υπόχρεη για την κάλυψη των εξόδων των οµάδων που ακολουθούν στο πρόγραµµα των αγώνων.
Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής,
πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήµατος επίσηµος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται Α∆ΕΙΑ ΑΓΩΝΑ που εκδίδεται από τον αρµόδιο φορέα µε µέριµνα του γηπεδούχου Σωµατείου ή των οικείων Οµοσπονδιών.
Υπεύθυνος για την έκδοση είναι το Γηπεδούχο Σωµατείο. Η Α∆ΕΙΑ γνωστοποιείται
στο Νοµικό Πρόσωπο τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν από την διεξαγωγή κάθε αγώνα.
Χωρίς άδεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή του αγώνα.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:
Α ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύµφωνα µε τις προκηρύξεις και τους κανονισµούς των
Οµοσπονδιών του κάθε αθλήµατος.
Η ∆ιεύθυνση του Νοµικού Προσώπου φροντίζει να υπάρχουν στο Γυµναστήριο όλες
οι προϋποθέσεις για οµαλή διεξαγωγή του αγώνα.
Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται µε τα αστυνοµικά όργανα και κάθε άλλο αρµόδιο
φορέα και λαµβάνει µέτρα για αποφυγή βίας κ.λ.π. φθορές.
Μισή ώρα πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά,
χρονόµετρα, από τον υπάλληλο στον υπεύθυνο του κάθε 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 ζηµίας σε λαµπτήρες, δίκτυ, ταµπλό κ.λ.π. η είσοδος επιτρέπεται µετά την άδεια του παρατηρητή και της Γραµµατείας του Αγώνα και αφού έχει
διακοπεί ο αγώνας.
Σε περιπτώσεις τάιµ-άουτ και άλλες που χρειάζεται σκούπισµα το δάπεδο τότε την
ευθύνη έχει το γηπεδούχο σωµατείο και όχι ο υπάλληλος του Νοµικού Προσώπου,
δηλ. το σκούπισµα γίνεται από την γηπεδούχο οµάδα.
Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωµατείου ή της Οµοσπονδίας είναι να
έχει στον αγώνα τον αρµόδιο ιατρό-νοσοκόµο, φάρµακα και αυτοκίνητο µεταφοράς
ασθενών, µε οδηγό.
Β ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ (Ισχύουν οι όροι διεξαγωγής αγώνων όπως στο Γυµναστήριο µε εξαίρεση αυτούς που αφορούν κολυµβητήρια)
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Τα αποδυτήρια παραχωρούνται µια ώρα νωρίτερα. Υποχρέωση των Γηπεδούχων σωµατείων ή συλλόγων κτλ είναι η χάραξη των γραµµών γηπέδου, καθώς και η προµήθεια των υλικών που απαιτούνται.
Γ. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΕ ΣΤΑ∆ΙΟ
Απαιτείται άδεια του αγώνα.
Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα που παραδίδονται από τις ΑΠΟΘΗΚΕΣ του Νοµικού Προσώπου και τον αρµόδιο υπάλληλο µε κατάσταση, στον αρµόδιο των αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ µε την προκήρυξη των αγώνων και επιστρέφονται στην αποθήκη από τον ίδιο υπεύθυνο.
Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ εµπόδια, βατήρες, στρώµατα, κλπ. είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Νοµικού Προσώπου.
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 του Νοµικού Προσώπου.
Το Νοµικό Πρόσωπο διαθέτει τους υπαλλήλους που απαιτούνται για την οµαλή διεξαγωγή των αγώνων.
Η χάραξη των γραµµών στο ταρτάν του στίβου είναι ευθύνη του Νοµικού Προσώπου.
Η χάραξη των γραµµών σε στίβο κουραστάν είναι ευθύνη του ΣΕΓΑΣ.
Η χάραξη των γραµµών για ακόντιο, σφαίρες, είναι ευθύνη του Νοµικού Προσώπου
και γίνονται παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ εκεί που χρειάζονται.
∆. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Για τη διεξαγωγή αγώνων σε κολυµβητήριο ισχύουν και εφαρµόζονται όλες οι προϋποθέσεις της διεξαγωγής αγώνων σε κλειστό Γυµναστήριο. Επίσης, απαγορεύεται
κάθε είσοδος αθλητού στην κύρια πισίνα του κολυµβητηρίου εάν προηγουµένως δεν
έχει εισέλθει στην ειδική λεκάνη απολύµανσης (ντους κ.λ.π.) και δεν φέρει αθλητικό
σκούφο και σαγιονάρες.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από
άποψη ΥΓΙΕΙΝΗΣ π.χ. υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή µη σωστή απολύµανση και γενικά δεν υπάρχουν οι όροι που θέτει η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ για χρήση δεξαµενών Κολυµβητηρίου, ο αρµόδιος υπάλληλος (Συντηρητής πισίνας) εισηγείται και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση της πισίνας.
Στα κολυµβητήρια, εφόσον χρησιµοποιούνται οι πισίνες από ιδιώτες θα πρέπει να
υπάρχει ναυαγοσώστης.
Άρθρο 19
Περιορισµοί χρήσης – απαγορεύσεις.
Απαγορεύεται:
1. Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί και δεν αναφέρονται στην αίτηση χρήσης.
2. Η µεταβολή της διαρρύθµισης των κινητών στοιχείων των χώρων χωρίς έγκριση.
3. Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση
χρήσης.
4. Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, πανό, λογοτύπων χωρίς την έγκριση του νοµικού προσώπου.
5. Η υπεκµίσθωση των διατιθέµενων χώρων (ολική ή µερική) ή η δωρεάν διάθεση σε
τρίτους.
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Άρθρο 20
Κυρώσεις- Ποινές
Η µη τήρηση του κανονισµού λειτουργίας επιφέρει ποινές έως και την οριστική αποβολή του αθλητικού σωµατείου και των µεµονωµένων αθλητών από την αθλητική
εγκατάσταση.

Άρθρο 21
Καθηκοντολόγιο, Ωράριο και αρµοδιότητες Προσωπικού Αθλητικών Χώρων
Η πλήρωση των θέσεων του Νοµικού Προσώπου, για τα άτοµα που απασχολούνται
στα πλαίσια των αθλητικών δραστηριοτήτων του, γίνεται µε τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις για τον διορισµό και την πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθµού.
Απαγορεύεται υπάλληλος του Νοµικού Προσώπου για τα κατά ειδικότητα και θέση
εργασίας καθήκοντά του που υποχρεούται να προσφέρει στο ωράριο εργασίας του να
λαµβάνει αµοιβή από Συλλόγους, Οµοσπονδίες ή Ιδιώτες.
Καθήκον των υπαλλήλων, που έχουν οριστεί να βρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι η άψογη συµπεριφορά προς κάθε άτοµο, ακόµη και επισκέπτη των χώρων άθλησης, καθώς και η εξυπηρέτηση σε κάθε περίπτωση, σε όσους βάσει προγράµµατος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων. Επίσης, µεριµνούν, φροντίζουν και
επιβλέπουν ώστε να µην προκαλούνται καταστροφές και φθορές από χρήση πέραν
του επιτρεπόµενου από το πρόγραµµα
Ωράριο Υπαλλήλων
Το ωράριο του προσωπικού του Νοµικού Προσώπου ακολουθεί τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας για το ωράριο των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Άρθρο 22
Γενικές διατάξεις
Τα κυλικεία και οι χώροι διαφήµισης στις δηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εκµισθώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόµου.
Προβλήµατα ή διαφορές που προκύπτουν επιλύονται µε απόφαση του Προέδρου εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα κυλικεία λειτουργούν υποχρεωτικά
κατά τις ώρες λειτουργίας των χώρων άθλησης.
Στα κυλικεία και λοιπούς αθλητικούς χώρους απαγορεύεται η διάθεση αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και κάθε είδους φαρµάκων, φαρµακευτικών ή παρεµφερών ουσιών και ιδιοσκευασµάτων.
∆εν επιτρέπεται η ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων χωρίς την άδεια από το
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου και χωρίς την είσπραξη του
επιβλεπόµενου τέλους υπέρ του Νοµικού Προσώπου.
Παράγοντες, γονείς και φίλαθλοι οφείλουν να παρακολουθούν τις προπονήσεις και τους αγώνες από τις κερκίδες των γηπέδων χωρίς να παρακωλύουν τη
διεξαγωγή των προπονήσεων και των αγώνων.
Το Νοµικό Πρόσωπο και το προσωπικό της αθλητικής εγκατάστασης δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν επεισόδια και τα αποτελέσµατά τους που προέρχονται
από άτοµα που ευρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις ούτε για προσωπικά ατυχήµατα που οφείλονται στην κακή χρήση των εγκαταστάσεων και κατά
παράβαση του παρόντος κανονισµού.
Για όλους τους χώρους άθλησης (αποθηκών, γραφείων κλπ) κλειδιά έχει το
προσωπικό του ∆ηµοτικού Αθλητικού Χώρου.
Το κάπνισµα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους αθλητικούς χώρους.
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8.

9.

Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρµάκων, φαρµακευτικών ή παρεµφερών ουσιών και (ίδιο)σκευασµάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων.
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.

Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις
1. Εφαρµογή του άρθρου 6 θα ισχύσει από την αναγραφόµενη ηµεροµηνία του
άρθρου.
2. Η εφαρµογή του άρθρου 10 θα ισχύσει από την ψήφιση σχετικών αποφάσεων
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 24
Τελικές διατάξεις
1.
Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών Χώρων Άθλησης και δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό ρυθµίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου.
2.
Η χρήση των εγκαταστάσεων από τους αθλούµενους, τους επισκέπτες και θεατές συνιστά αποδοχή των όρων λειτουργίας του παρόντος κανονισµού.
3.
Το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και το Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Αιγιαλείας δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν συµβάντα στην
προπόνηση των αθλητών και την διάρκεια των αγώνων.
4.
Το Νοµικό Πρόσωπο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν τραυµατισµού ή ατυχήµατα που συµβαίνουν έπειτα από παράβαση των κανόνων λειτουργίας.
Άρθρο 25
Ισχύς του κανονισµού
Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει µε την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Κάθε σχετική προηγούµενη απόφαση καταργείται.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό επιλύεται µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου.
Ο παρών Κανονισµός µπορεί να επικαιροποιηθεί όταν αυτό απαιτείται και δεν αλλάζει την ουσία και το περιεχόµενο των άρθρων.
Ο παρών κανονισµός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων, είναι στη διάθεση των αθλουµένων και η γνώση του περιεχοµένου
αποτελεί υποχρέωσή τους.
Ο παρών κανονισµός αναρτάται επίσης στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας.».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 250/2015
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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