
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 
 

Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης, της 4
ης

 Ιουνίου 2015, του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Θ.Ο.Π.Α.Α. 

 

Αριθ. απόφασης : 82/ 2015  

 

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών 

Χώρων  

 

Στον Άλιμο και στην αίθουσα του Δημ. Συμβουλίου Αλίμου (Φαν Βάϊκ), σήμερα 4 Ιουνίου 

2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του 

Θ.Ο.Π.Α.Α. κατόπιν της 520/29.5.2015 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε 

κάθε μέλος του Δ.Σ. όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/2006 

(Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει επί 

του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

 

Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 15 τακτικών μελών ήταν παρόντα 10 

τακτικά καθώς και 6 αναπληρωματικά μέλη 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Τακτικά  Αναπληρωματικά  

 Διαμαντής Στέφανος - Πρόεδρος 

 Αλβανός Νικόλαος –Αντιπρόεδρος  

 Παπαδημητρόπουλος Παύλος 

 Μπάκας Ιωάννης 

 Κεσίσογλου Άννα – Δημ.Σύμβουλος 

 Γαρυφαλάκης Εμμανουήλ –Δημ.Σύμβουλος 

 Κλεώπα-Μπίσμπα Δήμητρα – Δημ.Σύμβουλος 

 Βέργης Ιωάννης 

Τσαμπαρλής Νικόλαος – Δημ. Σύμβουλος 

 Σωτηροπούλου Βίλη  

 Φαλιέρος Κωνσταντίνος 

 Αντωνάκης Ιωάννης 

 Φαλκωνάκης Μιχάλης 

 Ζαχαριά Ευφροσύνη 

 Μουτσάτσου Μαρία 

 Αθανασοπούλου Αμαλία  

 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

Τακτικά   

 Καραβατάς Πέτρος 

 Φρίμη Μαρίνα  

 Πουλογιαννόπουλος Σταύρος 

 Μοσχόπουλος Γεράσιμος 

 Σαρδέλη Δήμητρα – Εκπρόσωπο του Συλλόγου 

«Εκτελωνιστών» 

 

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  Α Λ Ι Μ Ο Υ 

Λεωφ. Ιωνίας 24 - Τ.Κ. 17456 

Τηλ.: 210 – 99 42 500, 210 – 98 52 251                         

FAX:  210 – 98 41 510       

e-mail: info@thopaa.gr    
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Προ της έναρξης της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγείται την απόσυρση του 4
ου

 θέματος της 

ημερήσιας διάταξης και την επαναφορά του σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.  

Εισηγείται επίσης την εγγραφή, ως εκτάκτων, των τριών πιο κάτω θεμάτων: 

1. Απόφαση 83: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης 1.838,91 € που 

αφορούν σε τόκους εκ λοιπών χρεών (εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων) 

2. Απόφαση 84: Αποδοχή ποσού μηνών Απριλίου & Μαΐου 2015 για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο εργαζομένων ΑμεΑ (ως η 108/2015 απόφαση 

Δ.Σ. Δήμου Αλίμου) 

3. Απόφαση 85 : Αποδοχή ποσού μηνών Απριλίου & Μαΐου 2015 για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του ΘΟΠΑΑ (ως η 107/2015 απόφαση Δ.Σ. 

Δήμου Αλίμου) 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται η απόσυρση του 3
ου

 θέματος της ημερήσιας 

διάταξης και η επαναφορά του σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. καθώς επίσης και η εγγραφή 

στην ημερήσια διάταξη των ως άνω θεμάτων, ως έκτακτα.  

 

Επί του 5
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λέει τα εξής: «Τίθεται 

υπόψιν σας ο Κανονισμός Λειτουργίας των Αθλητικών Χώρων και καλείται το Συμβούλιο να 

λάβει σχετική απόφαση :  

  

ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..  

««ΘΘΟΟΥΥΚΚΥΥΔΔΙΙΔΔΕΕΙΙΟΟΣΣ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  &&  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΛΛΙΙΜΜΟΟΥΥ»»  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο – Σκοπός του Κανονισμού  

Άρθρο 2 - Αρμοδιότητα για την εφαρμογή του Κανονισμού 

Άρθρο 3 - Χρήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων 

Άρθρο 4 - Πρόγραμμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων  

Άρθρο 5 - Ημέρες – Ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 

Άρθρο 6 - Διαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων 

Άρθρο 7 - Υπογραφή Συμφωνητικού Χρήσης αθλητικών χώρων 

Άρθρο 8 - Παράδοση – Παραλαβή του διατιθέμενου χώρου και εξοπλισμού 

Άρθρο 9 - Οικονομικό Αντίτιμο και Συμβολική Συμμετοχή 

Άρθρο 10 - Ευθύνη εκδηλώσεων σε αθλητικούς χώρους 

Άρθρο 11 - Υποχρεώσεις Αθλητικών Ομοσπονδιών, αθλητών και παραγόντων  

για είσοδο σε κάθε χώρο του Ν.Π.Δ.Δ. 

Άρθρο 12 - Υποχρεώσεις αθλουμένων 
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Άρθρο 13 - Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές. 

Άρθρο 14 - Διεξαγωγή προπονήσεων Αθλητικών φορέων 

Άρθρο 15 - Κανόνες χρήσης κολυμβητηρίου 

Άρθρο 16 - Κανόνες χρήσης πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. 

Άρθρο 17 - Κανόνες διεξαγωγής αγώνων 

Άρθρο 18 - Ειδικότεροι όροι διεξαγωγής αγώνων 

Άρθρο 19 - Κωλύματα διάθεσης αθλητικών χώρων 

Άρθρο 20 - Περιορισμοί και Απαγορεύσεις 

Άρθρο 21 - Διαφημίσεις στους αθλητικούς χώρους 

Άρθρο 22 - Γενικές διατάξεις 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

  

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» συστήθηκε με την 95/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, η 

οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄679/2011 και έχει στην ευθύνη του: 

 Το γήπεδο ποδοσφαίρου λεωφ. Ιωνίας (Α΄ Δημοτικό Γυμναστήριο Αλίμου) 

 Το γήπεδο ποδοσφαίρου οδού Γερουλάνου (Β΄ Δημοτικό Γυμναστήριο Αλίμου) 

 Το Κλειστό γήπεδο οδού Βενιζέλου (Κλειστό Γυμναστήριο Αλίμου) 

 Το γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στο λόφο Πανί 

 Το γήπεδο μπάσκετ οδού Κουμουνδούρου 

 Το γήπεδο μπάσκετ της Πλατείας Καραϊσκάκη («Κλούβα») 

 Τα γήπεδα μπάσκετ στο λόφο Αγ. Γεωργίου («Μπασκετάκια») 

 Τα γήπεδα τένις στο λόφο Πανί 

 Το γήπεδο τένις οδού Κυβέλης 

 Το γήπεδο τένις οδού Θράκης 

Η χρήση και διαχείριση των παραπάνω χώρων διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας των 

αθλητικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, ο οποίος έχει ως εξής: 

                                          

Άρθρο 1 

Αντικείμενο – Σκοπός του Κανονισμού  

Ο παρών Κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των 

εγκαταστάσεων και υποδομών άθλησης του ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ (ΘΟΠΑΑ)  για την αποτελεσματική και αποδοτική εκπλήρωση του σκοπού του 

ΝΠΔΔ όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 «ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» της συστατικής του πράξης: 

Α. Η δημιουργία αθλητικών υποδομών και η προώθηση του αθλητισμού. 
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Β. Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και εκμετάλλευση των Αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου Αλίμου (Αθλητικό Κέντρο, Κολυμβητήριο, Δημοτικό Γυμναστήριο, Γήπεδα 

Αθλοπαιδιών κ.λπ.). Επίσης, των αθλητικών εν γένει εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην 

παραχωρημένη από την Ε.Τ.Α. έκταση στην Μαρίνα Αλίμου (κολυμβητικές δεξαμενές, γήπεδα, 

σύνοδες υποδομές και λοιπές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες). 

Γ. Η δημιουργία μιας πολύπλευρης υποδομής για ολοκληρωμένα προγράμματα άθλησης στη 

συνοικία, στο σχολείο, στα σωματεία καθώς και υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για ΑμεΑ. 

Δ. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του Μαζικού – Λαϊκού Αθλητισμού με την αξιοποίηση των 

προγραμμάτων μαζικού Αθλητισμού για την πρόσληψη κατάλληλου ειδικευμένου προσωπικού 

(γυμναστές – προπονητές κ.λπ.), με στόχο την καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών 

ικανοτήτων των κατοίκων του Αλίμου. 

Ε. Η συνεργασία με τους Αθλητικούς Συλλόγους και τους λοιπούς μαζικούς φορείς της 

περιοχής, τις Ομοσπονδίες των Αθλημάτων της Γ.Γ.Α, το Υπουργείο Αθλητισμού και κάθε άλλο 

αρμόδιο φορέα για την επίτευξη των σκοπών του. 

ΣΤ. Η παροχή υπηρεσιών για την εξασφάλιση της άθλησης σε μέλη οργανωμένων φορέων και 

μεμονωμένα άτομα, με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος, της ευγενούς 

άμιλλας, της ομαδικότητας και του ήθους, μέσω της προαγωγής της 

άθλησης άσκησης των κατοίκων του Αλίμου. 

Ζ. Η διοργάνωση αθλητικών, κοινωνικών, ψυχαγωγικών και επιστημονικών εκδηλώσεων. 

Η. Η εκπόνηση επενδυτικών προγραμμάτων με στόχο την εξασφάλιση πόρων για την στήριξη 

της λειτουργίας των αθλητικών χώρων και την επέκταση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών 

στους εξυπηρετούμενους φορείς, στο αθλούμενο κοινό και γενικά στο κοινωνικό σύνολο. 

Θ. Η εκπόνηση, μελέτη και υλοποίηση σχετικών Εθνικών, Ευρωπαϊκών ή άλλων 

Προγραμμάτων και Αθλητικών Δράσεων. 

Η Διαχείριση και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων διέπεται από την ειδικότερη 

νομοθεσία του ελληνικού κράτους όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

Άρθρο 2 
Αρμοδιότητα για την εφαρμογή του Κανονισμού 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού ανήκει στα όργανα και τις 

υπηρεσίες του Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου. Το Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α. 

μπορεί με απόφασή του να αναθέτει σε συγκεκριμένους υπαλλήλους του την εφαρμογή μέρους ή του 

συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ή σε εντεταλμένα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 3 

Χρήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αλίμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δρώμενων, καθώς και για 

οποιαδήποτε άλλη χρήση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. Στις 

αθλητικές εγκαταστάσεις υλοποιούνται:  

 Οργανωμένη άθληση και ελεύθερη άθληση για όλους.  

 Αθλητικές καλοκαιρινές δραστηριότητες.  
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 Προγράμματα μύησης και εκμάθησης αθλήματος ή προγράμματα άσκησης και αθλητισμού για 

όλους καθώς και ειδικά προγράμματα για τα ΑμεΑ.  

 Προπονήσεις οργανωμένων τμημάτων και ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.  

 Προπονήσεις οργανωμένων ομάδων σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.  

 Αγώνες συλλόγων, σχολικά πρωταθλήματα, προετοιμασία των αγωνιστικών παιδικών ομάδων 

των αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.  

 Προπονήσεις και αγώνες ομάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε 

επίσημα πρωταθλήματα. 

 Κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, όπως αγώνες, πρωταθλήματα, αθλητικές – 

εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις κ.λπ. 

Επιπλέον μπορούν να πραγματοποιούνται πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως 

σεμινάρια, συναυλίες κ.λπ.  

Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να κάνουν: 

 Φορείς του Δημοσίου και Ν.Π. – Ν.Π.Ι.Δ. αυτών.  

 Αθλητικοί φορείς (Ομοσπονδίες, Σωματεία, Σύλλογοι, Ιδιωτικές Σχολές άθλησης)  

 Δημόσια – Ιδιωτικά Σχολεία  

 Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα (πλην Αθλητικών φορέων) 

Συμμετοχή στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν τα προγράμματα, οι 

εκδηλώσεις και οι εν γένει δραστηριότητες του προγράμματος «αθλητισμός για όλους» του Δήμου 

Αλίμου σε ποσοστό από 10% έως 15% επί των παραγωγικών ωρών άθλησης (από 15:00 

έως 23:00), σύμφωνα με τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε αθλητικού χώρου. Οι 

εναπομείνασες ώρες μετά και την κατανομή ωρών στα αθλητικά σωματεία, τους συλλόγους και τις 

ομάδες που αιτούνται τη χρήση για τις προπονητικές και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, διατίθενται 

προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Εξαίρεση αποτελεί η κολυμβητική δεξαμενή, όπου η κατανομή των ωρών καθορίζεται 

ξεχωριστά κατ΄έτος ανάλογα με τον αριθμό των εγγραφών στα τμήματα του Θ.Ο.Π.Α.Α και τις 

απαιτήσεις των αθλητικών σωματείων ή άλλων φορέων. Σε κάθε περίπτωση καθορίζονται δύο (2) 

διαδρομές για χρήση από τους πολίτες και τα ΑμεΑ. 

Το Δ.Σ. του ΘΟΠΑΑ δύναται να εισηγείται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όλες τις 

απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις προκειμένου τα ΑμεΑ να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση και 

δυνατότητα χρήσης των Αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων. 

 

Άρθρο 4 

Πρόγραμμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων  

Το Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α. πριν από την έναρξη της αθλητικής περιόδου καθορίζει το πρόγραμμα 

χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, κατανέμει τις ώρες χρήσης των εγκαταστάσεων κατά 

περίπτωση τις ώρες ανά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα και αναλόγως των αναγκών των 

ομάδων λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά:  

• Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ σε ποσοστό έως 

15% επί των παραγωγικών ωρών άθλησης όπως καθορίστηκε στο άρθρο 3. 

• Τα αιτήματα των Αθλητικών Ομοσπονδιών αναφορικά με το πρόγραμμα των αγώνων και τις 

ανάγκες προετοιμασίας των αθλητικών σωματείων και αθλητικών συλλόγων.  

• Τις αιτήσεις που έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη χρήση των χώρων.  
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• Το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για ΑμεΑ, για μεμονωμένα άτομα, 

καθώς και άτομα που δεν είναι αθλητές ή δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο.  

• Το γεγονός ότι, οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης από τις προπονήσεις των 

ομάδων. 

• Το πρόγραμμα χρήσης των εγκαταστάσεων τροποποιείται μόνο με νεότερη αιτιολογημέ-νη 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από έγγραφο αίτημα του κάθε Σωματείου. 

• Κατά την κατανομή των ωρών προπόνησης στο πρόγραμμα προπονήσεων, πρέπει να 

προβλέπονται ώρες προπόνησης για τα προγράμματα της ΓΓΑ, για άτομα με αναπηρία, για 

μεμονωμένα άτομα, κοινό που δύναται να κάνει χρήση, άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν 

ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο.  

• Ακύρωση ή τροποποίηση του προγράμματος προπόνησης γίνεται με αιτιολογημένη γνώμη του 

ΝΠΔΔ από τον αρμόδιο υπάλληλο του ή το εντεταλμένο μέλος του ΔΣ.  

• Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων υποβάλλεται αίτημα – πρόγραμμα αγώνων 

προς το ΘΟΠΑΑ από την αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Σύλλογο που διοργανώνει το πρωτάθλημα. 

Σε περίπτωση αγώνων οι σύλλογοι υποχρεούνται να ορίζουν τους αγώνες τους μισή ώρα μετά 

την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με τις ώρες που τους έχουν παραχωρηθεί.  

• Σε περίπτωση που ακυρωθεί αγώνας ή τροποποιηθεί το πρόγραμμα εξαιτίας έκτακτου 

γεγονότος, οι Σύλλογοι πρέπει να ενημερώνουν το ΘΟΠΑΑ τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα, 

εφόσον και αυτοί ήταν ενήμεροι.  

 

Άρθρο 5 

Ημέρες – Ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 

Οι χώροι άθλησης λειτουργούν τις ώρες 07:00 – 23:00 κάθε ημέρα, πλην επισήμων αργιών. Οι 

ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθορίζονται ανάλογα με τα σχολικά προγράμματα, 

αθλητικά προγράμματα, προγράμματα Γ.Γ.Α., καθώς και τις προπονήσεις των Αθλητικών Συλλόγων, 

Ερασιτεχνικών και Επαγγελματικών.  

Ειδικότερα: 

Α) Οι κλειστοί χώροι άθλησης και πολιτισμού: Δευτέρα έως Κυριακή και ώρες 07:00-23:00. 

Β) Οι Ανοιχτοί Αθλητικοί Χώροι: Δευτέρα έως Κυριακή και ώρες 07:00-23:00, πλην του 

γηπέδου τένις επί της οδού Κυβέλης που θα παραμένει κλειστό και κατά το διάστημα από 15:30 έως 

17:30. 

Γ) Το Δημοτικό Κολυμβητήριο: Δευτέρα έως Κυριακή και ώρες 07:00-22:30.  

Ιδιαίτερα το κολυμβητήριο θα είναι εκτός λειτουργίας για ένα μήνα (Αύγουστο), για 

εργασίες συντήρησης, εκτός αν άλλως καθορίζει απόφαση του Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α. 

Οι παραπάνω αθλητικοί χώροι δύνανται να παραμείνουν ανοικτοί πέραν του επιτρεπόμενου 

ωραρίου, εφόσον βρίσκεται σε εξέλιξη αγώνας και μέχρι την λήξη του. 

Δ) Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής: Δευτέρα έως Κυριακή και ώρες 07:00-22:00. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και το 

ωράριο λειτουργίας τους τροποποιείται ή αναστέλλεται, με απόφαση του Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α σε 

συνεννόηση με τα αθλητικά σωματεία, ανάλογα με τις ανάγκες προπονήσεων, αγώνων ή άλλων 

αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων ή εκτάκτων γεγονότων. 
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Άρθρο 6 

Διαδικασία διάθεσης αθλητικών χώρων 

Κάθε υπηρεσία, Δημόσια ή Ν.Π.Δ.Δ., κάθε Ν.Π.Ι.Δ. ή αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία, 

Σωματείο), ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων, 

απευθύνεται εγγράφως στο Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α., το οποίο οφείλει να αποφασίζει και να απαντά σε 

κάθε αίτημα. Η απάντηση πρέπει να δίδεται το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από είκοσι (20) 

ημερολογιακές ημέρες. 

6α) Διάθεση αθλητικών χώρων σε Αθλητικά Σωματεία 

Λόγω του γεγονότος ότι τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε 

τακτικές ώρες και ημέρες στους χώρους άθλησης προκειμένου να προετοιμάζονται για τους αγώνες 

τους στα Τοπικά – Περιφερειακά – Πανελλήνια – Διεθνή Πρωταθλήματα, δύναται οι σύλλογοί τους 

να αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων.  

Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι / σωματεία με έδρα εντός της περιφέρειας του Δήμου Αλίμου 

θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα προς το Θ.Ο.Π.Α.Α. για τη χρήση των χώρων αυτών, μέχρι την 

30η Ιουνίου κάθε έτους και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου, αλλά και 

κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον οι συνθήκες δεν επιτρέπουν διαφορετικά. Στην αίτηση 

ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια:  

 Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.  

 Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.  

 Τις ακριβείς μέρες και ώρες για τις οποίες ζητείται η χρήση του χώρου.  

 Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος Κανονισμού και τους 

αποδέχεται στο σύνολό τους. 

Το Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α. με αποφάσεις του καθορίζει τις ώρες χρήσης των γηπέδων για κάθε 

σωματείο, λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στον πίνακα 

μοριοδότησης. 

Ο ακριβής τρόπος μοριοδότησης με τα αντίστοιχα κριτήρια περιλαμβάνονται αναλυτικά στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισ-μού. Οι ώρες κατανέμονται 

στις ομάδες αναλογικά, βάσει του αριθμού των μορίων τους. 

Το αρμόδιο ή εξουσιοδοτημένο όργανο του ΘΟΠΑΑ εξετάζει τα ανωτέρω αιτήματα και με 

αιτιολογημένη απάντηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών εισηγείται στο Δ.Σ. του ΘΟΠΑΑ την έγκριση ή 

απόρριψη της αίτησης. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης κατανέμει με αυτήν κατά περίπτωση τις 

ώρες ανά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα σε κάθε Σωματείο. Το πρόγραμμα αυτό τροποποιείται 

μόνο με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. 

Οι ώρες κοινού και το Πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από τα 

σωματεία αναρτώνται έξω από τα γήπεδα και στο Διαδίκτυο. 

6β) Διάθεση αθλητικών χώρων σε φορείς του Δημοσίου, Ν.Π. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών 

(εκτός αθλητικών σωματείων). 

Σε περίπτωση που φορείς του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

επιθυμούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, υποχρεούνται να 

υποβάλλουν γραπτή αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά:  

 Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος. 

 Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.  
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 Τις ακριβείς μέρες και ώρες για τις οποίες ζητεί τη χρήση του χώρου.  

 Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος Κανονισμού και 

τους αποδέχεται στο σύνολό τους. 

Στη συνέχεια θα ακολουθείται η ανωτέρω σχετική διαδικασία με το άρθρο 6α, σχετικά με τη 

χρήση από τα αθλητικά σωματεία. 

6γ) Διάθεση αθλητικών χώρων σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα (εκτός 

αθλητικών σωματείων) 

Η χρήση των αθλητικών χώρων από φυσικά πρόσωπα, αφορά την ελεύθερη πρόσβαση 

τους στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αλίμου που δε συμμετέχουν σε συλλόγους. Η πρόσβαση 

επιτρέπεται κατά τις ελεύθερες ώρες για το κοινό, όπως αυτές ορίζονται από τον Οργανισμό 

σχετικά με το πρόγραμμα των εγκαταστάσεων.  

Τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων, αφού έχουν λάβει γνώση του 

παρόντος Κανονισμού και τον αποδέχονται στο σύνολο του. Για την πρόσβαση στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να συμπληρώσουν μια αίτηση -δήλωση με την οποία 

βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς και μπορούν να αθληθούν, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζεται 

ακολούθως απαιτείται και ιατρική βεβαίωση. Με την έγκριση της εγγραφή τους, τους δίνεται κάρτα 

μέλους (αναγράφεται συγκεκριμένος αριθμός μέλους, η επωνυμία του Θ.Ο.Π.Α.Α., ονοματεπώνυμο 

αθλητή, καθώς και η περίοδος που αφορά), την οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν κατά την 

είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις.  

Για τη χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα απαιτείται η επικοινωνία 

με τη γραμματεία του Οργανισμού σχετικά με τη διαθεσιμότητα του γηπέδου, αλλά και τη 

δέσμευση αυτού από τον αθλούμενο για συγκεκριμένη ώρα. Για την αποκλειστική χρήση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων βάσει της διαθεσιμότητας αυτών, γίνεται χρέωση του ατομικού αριθμού 

της κάρτας μέλους του αθλούμενου.  

Επιτρέπεται η παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε φυσικά πρόσωπα για 

προσωπική χρήση. Σε περιπτώσεις ατόμων που επιθυμούν να κάνουν χρήση κάποιας από τις 

ανωτέρω εγκαταστάσεις, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στη γραμματεία του ΘΟΠΑΑ όπου 

αναφέρουν την ακριβή ημέρα και ώρα που επιθυμούν, γεγονός που αποδεικνύεται από την 

ημερομηνία του πρωτοκόλλου που λαμβάνει κατά την υποβολή της. Η γραμματεία του Οργανισμού 

ή ο υπεύθυνος υπάλληλος ή εντεταλμένο όργανο, ελέγχει τη διαθεσιμότητα των αιτούμενων 

εγκαταστάσεων και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της διοίκησης την έγκριση ή απόρριψη της 

αίτησης. 

Η χρήση του στίβου στο Α’ δημοτικό γυμναστήριο από τους πολίτες επιτρέπεται όλες τις 

ώρες που είναι ανοιχτή η εγκατάσταση, εκτός των ωρών προπόνησης ανδρικών ομάδων των 

σωματείων, για αποφυγή τραυματισμών. Οι ώρες αυτές θα είναι καθορισμένες και αναρτημένες 

στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου με ευθύνη του Θ.Ο.Π.Α.Α. 

6δ) Άρνηση παραχώρησης 

Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή ή οι αιτούντες έχουν οφειλές προς το 

ΝΠΔΔ δεν γίνονται δεκτά.  

6ε) Η περαιτέρω διάθεση των χώρων από τα σωματεία, τους φορείς, τα νομικά ή τα 

φυσικά πρόσωπα προς τρίτους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Το δικαίωμα χρήσης 

των χώρων δεν μεταβιβάζεται. 
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Άρθρο 7 

Υπογραφή Συμφωνητικού Χρήσης αθλητικών χώρων 

Μετά την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, υπογράφεται μεταξύ του 

Θ.Ο.Π.Α.Α. και του ενδιαφερόμενου φορέα ή Σωματείου/Συλλόγου, σύμβαση χρήσης της αθλητικής 

εγκατάστασης όπου περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα: 

 Η εγκατάσταση που διατίθεται.  

 Το χρονικό διάστημα διάθεσης.  

 Το ύψος του τυχόν αντιτίμου, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του.  

 Τα κινητά πάγια του ΝΠΔΔ που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει ο φορέας.  

 Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.  

 Την υποχρεωτική συμμόρφωση του με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες για την ανάρτηση 

διαφημιστικών πινακίδων.  

 Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού και τον αποδέχεται στο 

σύνολό του. 

 Τις εγγυήσεις, χρηματικές ποινές και κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης 

οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.  

Η σύμβαση υπογράφεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την γραπτή έγκριση 

της διάθεσης του χώρου και ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει πλήρη περιγραφή του 

προγράμματος ή της εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει στο χώρο. Σε περίπτωση μη υπογραφής 

της σύμβασης με υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου, η έγκριση ανακαλείται. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα εγκρίνεται εισήγηση ή αίτηση από φυσικά πρόσωπα για 

χρήση αθλητικής εγκατάστασης, θα καταβάλλεται άμεσα η οικονομική συμμετοχή, όπου αυτή 

δύναται να υπάρχει ως προϋπόθεση, και θα εκδίδεται νόμιμο παραστατικό, στο οποίο θα 

αναφέρονται: 

 Τα ονοματεπώνυμα των προσώπων.  

 Η εγκατάσταση/χώρος που τους διατίθεται και η δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.  

 Η ημέρα, ώρα και διάρκεια, κατά τις οποίες θα γίνει η χρήση της εγκατάστασης.  

 Το ακριβές ποσό / είδος του αντιτίμου.  

Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή όρων του παρόντος Κανονισμού η σύμβαση χρήσης 

ανακαλείται και ματαιώνεται η διάθεση των χώρων.  

Η ανάκληση οποιουδήποτε αιτήματος που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο, γίνεται μόνο με 

έγγραφη υπογεγραμμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου.  

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή Σωματεία είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των αθλητικών 

χώρων που χρησιμοποιούν και πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις 

σχετικές υποδείξεις του προσωπικού και της διοίκησης του Θ.Ο.Π.Α.Α. 

Για κάθε πρόβλημα ή παράπονο οι προπονητές, τα σωματεία ή οι ιδιώτες θα πρέπει να 

απευθύνονται εγγράφως στη γραμματεία του Οργανισμού. 

 

Άρθρο 8 

Παράδοση – Παραλαβή του διατιθέμενου χώρου και εξοπλισμού 

Οποιαδήποτε παράδοση ή παραλαβή χώρου ή εξοπλισμού του Θ.Ο.Π.Α.Α. γίνεται προς τον 

ενδιαφερόμενο με την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει 

πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού που 
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παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά. Η επιστροφή από τον 

ενδιαφερόμενο γίνεται στον υπεύθυνο υπάλληλο ή εξουσιοδοτημένο όργανο με την ίδια διαδικασία, 

όπου αναγράφονται τυχόν φθορές, απώλειες ή καταστροφές σε εξοπλισμό ή υλικό. Η αποτίμηση 

αυτών γίνεται από το προσωπικό του Θ.Ο.Π.Α.Α. με σχετική έκθεση και ενημερώνεται εγγράφως ο 

χρήστης της εγκατάστασης. 

 

Άρθρο 9 

Οικονομικό Αντίτιμο και Συμβολική Συμμετοχή  

Η συμβολική συμμετοχή ή το αντίτιμο διάθεσης, όπου απαιτείται ή συμφωνείται, θα διαμορφώνεται 

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 Δ.Σ., είτε σε ανταπόκριση των κατά 

περίπτωση αιτημάτων, είτε με κανονιστική απόφαση. Δίνεται η δυνατότητα στον Θ.Ο.Π.Α.Α να 

εισηγηθεί με ειδική αιτιολόγηση, στο Διοικητικό Συμβούλιο, περιπτώσεις που κατ’ εξαίρεση θα 

παραχωρούνται αθλητικοί χώροι, χωρίς καταβολή τιμήματος, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε 

αντίθεση με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αθέτηση των οικονομικών όρων των 

συμφωνητικών που υπογράφουν οι φορείς ή τα πρόσωπα με το Θ.Ο.Π.Α.Α. συνεπάγεται αυτόματα 

τη διακοπή της διάθεση των χώρων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον (2) ετών, κατόπιν 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Άρθρο 10 

Ευθύνη εκδηλώσεων σε αθλητικούς χώρους 

Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων 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 Θ.Ο.Π.Α.Α. και διατίθενται στον χρήστη καταγράφονται σε ειδικό έντυπο που του 

χορηγεί ο αρμόδιος υπάλληλος του χώρου. Επίσης, ο διοργανωτής φέρει έναντι του Θ.Ο.Π.Α.Α. την 

ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές και εν γένει ζημιές στον εξοπλισμό και αγωνιστικό χώρο της 

εγκατάστασης και βαρύνεται με το κόστος της αποκατάστασής τους.  

                                                              

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις Αθλητικών Ομοσπονδιών, αθλητών και παραγόντων  

για είσοδο σε κάθε χώρο του Ν.Π.Δ.Δ. 

Για να επιτραπεί η είσοδος και προπόνηση σε οποιονδήποτε Δημοτικό χώρο άθλησης και 

πολιτισμού πρέπει: 

 Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Για την πιστοποίηση 

της προπονητικής ικανότητας του προπονητή θα πρέπει να κατατεθεί σχετική 

υπεύθυνη δήλωση από τη Διοίκηση της ομάδας. 

 Η εμφάνιση όλων των αθλητών να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την 

προπόνηση π.χ. φόρμες, αθλητικά υποδήματα, μπάλες κ.λπ. 

 Στην αρχή της προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Αθλητικού 

Σωματείου με ονομαστική κατάσταση των αθλητών, όπου αναφέρεται ότι οι αθλητές έχουν 

εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές 
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εκδηλώσεις. Η δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Σωματείου. Με ευθύνη του, κάθε 

αθλητικό σωματείο θα πρέπει στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και όχι αργότερα από την 

10η του επομένου, να προσκομίζει στον Θ.Ο.Π.Α.Α επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση με 

ονομαστική κατάσταση αθλητών, σε περίπτωση που έχουν προκύψει μεταβολές (προσθήκες, 

διαγραφές κ.λ.π). Ο Θ.Ο.Π.Α.Α δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμβάντα στην προπόνηση 

και τους αγώνες των αθλητών. 

 Οι αθλητικοί σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη ιατρικής φροντίδας των αθλητών τους 

κατά την διάρκεια της προπόνησης και των αγώνων, καθώς και να διαθέτουν δικό τους 

φαρμακείο. 

 Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν 

μέχρι της αποχώρησής τους στους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για πρόληψη 

ατυχημάτων 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. Όταν εισέρχονται στους χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική 

περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη απομάκρυνσης 

έχει ο Σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός του Συλλόγου, τότε την ευθύνη έχει ο 

εκπρόσωπος του ΘΟΠΑΑ που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο άθλησης.  

 Δεν επιτρέπεται στους προπονητές των συλλόγων να κάνουν χρήση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων για ιδιαίτερα μαθήματα. 

 Για οποιαδήποτε άλλη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου, ο 

Σύλλογος θα πρέπει να υποβάλλει γραπτώς το αίτημα του 1 μήνα πριν. 

 Ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητών και παραγόντων μπορεί  να προκαλέσει την 

απαγόρευση χρήσης ή και εισόδου στους χώρους άθλησης για χρονικό διάστημα 

που θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α. 

                                                           

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις αθλουμένων 

Μεμονωμένων ατόμων – Αθλητικών συλλόγων με υπεύθυνο προπονητή – Σχολικών ομάδων – 

Προγραμμάτων Γ.Γ.Α (Μαζικού αθλητισμού και ταλέντα) – λοιπών φορέων 

Κάθε προπονητής, υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι 

υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του υπαλλήλου του κάθε αθλητικού χώρου. Η 

συμπεριφορά τους πρέπει να είναι κόσμια. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχουν, πρέπει να 

απευθύνονται στον υπεύθυνο υπάλληλο ή εντεταλμένο σύμβουλο του Δημοτικού αθλητικού 

χώρου. 

Ειδικότερα για τους αθλούμενους στα προγράμματα άθλησης του Θ.Ο.Π.Α.Α., απαραίτητη 

προϋπόθεση για την χρήση των χώρων είναι η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών για την 

έκδοση αθλητικής ταυτότητας: 

 Βεβαίωση παιδιάτρου (για τα παιδιά). 

 Βεβαιώσεις καρδιολόγου και δερματολόγου (για τα μέλη του κολυμβητηρίου) ή βεβαίωση 

καρδιολόγου ή παθολόγου (για τα μέλη των υπολοίπων προγραμμάτων άθλησης).  

 Δύο (2) Φωτογραφίες 

 Αριθμός φορολογικού Μητρώου 

 Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας. 
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 Ο,τιδήποτε άλλο ζητηθεί ώστε να αποδειχθεί προνόμιο εκπτώσεως σύμφωνα με τις αποφάσεις 

του Δ.Σ. (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, πιστοποιητικό πολυτεκνίας  κ.λπ.). 

Τα μέλη των προγραμμάτων του Θ.Ο.Π.Α.Α είναι υποχρεωμένα να φέρουν μαζί τους την 

αθλητική τους ταυτότητα κάθε φορά που ευρίσκονται στο χώρο και αθλούνται.                                                       

 

Άρθρο 13 

Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές. 

1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης του Θ.Ο.Π.Α.Α καθώς και χρήσης των 

οργάνων του και του εξοπλισμού 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 των 

αθλητικών χώρων και του περιβάλλοντός τους. Οι εσκεμμένες φθορές του εξοπλισμού και γενικά 

των εγκαταστάσεων των χώρων άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες και 

Σωματεία τιμωρούνται οπωσδήποτε.  

2. 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 

ΘΟΠΑΑ. Ανάλογα με τις περιστάσεις η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στο σύλλογο, όπου 

ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική 

περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με επιβολή προστίμου το οποίο κρίνεται από τις περιστάσεις και 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων ευρώ (500 €).  

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινής είναι το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, που επιλαμβάνεται άμεσα, 

μετά από εισήγηση του υπεύθυνου υπαλλήλου ή εντεταλμένου συμβούλου με τη μέγιστη δυνατή 

τεκμηρίωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως τις απόψεις του στο Δ.Σ. και να 

παραστούν – εκπροσωπηθούν στη σχετική συνεδρίασή του.  

Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής, ο 

προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση 

με δικές του δαπάνες, εκτός αν η φθορά οφείλεται άμεσα στις συνθήκες που δημιουργούνται από 

την κατά προορισμό χρήση των οργάνων, των αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του 

ΝΠΔΔ.  

Η απρεπής και προσβλητική συμπεριφορά ατόμου προς το προσωπικό του ΘΟΠΑΑ ή προς τους 

ωφελούμενους των εγκαταστάσεων, συνεπάγεται την άμεση αποβολή του ατόμου από το χώρο και 

κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητκού Συμβουλίου μπορεί να απαγορευθεί η 

πρόσβασής τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις.  

 

Άρθρο 14 

Διεξαγωγή προπονήσεων Αθλητικών φορέων 

1. Κάθε φορέας που προπονείται στην αθλητική εγκατάσταση έχει δικαίωμα να κάνει χρήση 

των αποδυτηρίων. Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται, όλα τα 

όργανα όπως μπασκέτες, εστίες, φιλέ, κλπ. τα οποία βρίσκονται μόνιμα στην αίθουσα (χρήση 

βασικού σταθερού εξοπλισμού αθλητικής εγκατάστασης).  

2. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες της εγκατάστασης παραδίδονται προς χρήση 

από τον υπάλληλο του χώρου στον υπεύθυνο του Συλλόγου με καταχώρηση αυτών σε ειδικό 
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Βιβλίο. Στο τέλος της προπόνησης επιστρέφεται από τον υπεύθυνο του Συλλόγου στο στον 

υπεύθυνο του χώρου.  

3. Ο υπεύθυνος υπάλληλος κάθε εγκατάστασης και το λοιπό προσωπικό δεν είναι αρμόδιοι 

για να τοποθετούν, μετακινούν, μεταφέρεουν τα αθλητικά όργανα όπως μπασκέτες, σφαίρες, 

εμπόδια, βάρη, βατήρες, τέρματα κ.λπ., εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη του 

προπονητή και των αθλητών του αθλητικού φορέα. Ο προπονητής του αθλητικού φορέα έχει την 

ευθύνη της τοποθέτησης στην έναρξη της προπόνησης του βασικού σταθερού εξοπλισμού και της 

μετακίνησης αυτού μετά την λήξη της προπόνησης.  

4. Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης 

αποδυτηρίων μέσα στις εγκαταστάσεις του Θ.Ο.Π.Α.Α. Μετά το τέλος των προπονήσεων και 

αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στον υπεύθυνο υπάλληλο. Όπου μέχρι σήμερα 

χρησιμοποιούνται σε μόνιμη βάση χώροι του Θ.Ο.Π.Α.Α. από αθλητικούς συλλόγους ή άλλους 

φορείς ως αποδυτήρια, γραφεία, αποθήκες, θα ελευθερωθούν αμέσως μετά την έγκριση του 

παρόντος Κανονισμού, ώστε να τους παρα-δοθούν ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που ανωτέρω προβλέφθηκε. 

5. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων, οι αθλούμενοι πρέπει να επαναφέρουν 

στην αρχική του θέση κάθε αντικείμενο άθλησης που μετακίνησαν. Επίσης πρέπει να 

απομακρύνουν κάθε εξωτερικό αντικείμενο που έφεραν (π.χ. μπουκάλια νερού), χρησιμοποιώντας 

για τον σκοπό αυτό τους κάδους απορριμμάτων. Οι αθλούμενοι υποχρεούνται να αφήσουν 

καθαρούς τους χώρους που χρησιμοποίησαν. 

6. Απαγορεύονται στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων καφέδες, αναψυκτικά, 

τρόφιμα, τσιγάρα κ.λπ. 

7. Κάθε αθλούμενος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο Θ.Ο.Π.Α.Α και το 

προσωπικό του ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων 

οποιασδήποτε αξίας από τους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

8. Η είσοδος στο δάπεδο (παρκέ) της αίθουσας κάθε αθλητικού χώρου, επιτρέπεται 

αυστηρά μόνο σε όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήματα. 

9. Εφόσον καταγραφεί από το φύλακα ή άλλο όργανο του Θ.Ο.Π.Α.Α ότι σε τρεις προπονήσεις 

Σωματείου στους αθλητικούς χώρους, συμμετέχουν λίγοι αθλητές, τότε ο Οργανισμός έχει την 

δυνατότητα να παραχωρήσει την ώρα σε άλλο σωματείο ή τμήμα ή να κρατήσει την ώρα για 

λογαριασμό των δράσεών του. 

 

Άρθρο 15 

Κανόνες χρήσης κολυμβητηρίου 

1. Απαγορεύεται κάθε είσοδος αθλούμενου στην πισίνα του κολυμβητηρίου εάν προηγουμένως 

δεν έχει εισέλθει στην ειδική λεκάνη απολύμανσης (ντους – ποδόλουτρα) και δεν φέρει αθλητικό 

σκούφο και σαγιονάρες. 

2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άποψη 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ (π.χ. υπερβολική ποσότητα ή έλλειψη χλωρίου ή μη σωστή απολύ-μανση) και γενικά δεν 

υπάρχουν οι όροι που θέτει η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ για χρήση δεξαμενών Κολυμβητηρίου, ο 

αρμόδιος υπάλληλος (Συντηρητής) εισηγείται και ο Πρόεδρος του Θ.Ο.Π.Α.Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΑΜΕΣΑ τη 

χρήση της πισίνας μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων. 
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3. Στο κολυμβητήριο, εφόσον χρησιμοποιούνται οι πισίνες, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να υπάρχει 

ναυαγοσώστης και εξειδικευμένος επόπτης. Άπαντες δικαιούνται να κάνουν χρήση του φαρμακείου 

του κολυμβητηρίου. 

4. Απαγορεύεται η χρήση του Κολυμβητηρίου χωρίς την παρουσία των υπεύθυνων γυμναστών 

ή του ναυαγοσώστη. 

5. Για τα σωματεία ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 του παρόντος.  

6. Για μεμονωμένα άτομα (κοινό), η είσοδος στο κολυμβητήριο γίνεται μετά την έκδοση της 

αθλητικής κάρτας μέλους και αφού έχουν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

7. Οι αθλούμενοι είναι υποχρεωμένοι κατά την είσοδο τους να αφήνουν την κάρτα μέλους 

στο ειδικό σημείο της γραμματείας και να παίρνουν από εκεί την ειδική κάρτα εισόδου στην πισίνα 

την οποία και θα παραδίδουν στον υπεύθυνο πισίνας. 

8. Η είσοδος στα αποδυτήρια γίνεται αυστηρά σύμφωνα με το φύλο και την ηλικία και 

συγκεκριμένα: 

 Η είσοδος στα αποδυτήρια γυναικών ΑμεΑ γίνεται από κορίτσια ή γυναίκες με ποσοστό 

αναπηρίας από 50% και άνω. 

 Η είσοδος στα αποδυτήρια ανδρών ΑμεΑ γίνεται από αγόρια ή άνδρες με ποσοστό αναπηρίας 

από 50% και άνω. 

 Η είσοδος στα αποδυτήρια αγοριών γίνεται από αγόρια ηλικίας έως 16,5 ετών. Έως την ηλικία 

των 7 ετών τα παιδιά πρέπει συνοδεύονται. Τα μεγαλύτερα παιδιά εισέρχονται με ή χωρίς 

συνοδό, ανάλογα με την επιθυμία των γονέων.  

 Η είσοδος στα αποδυτήρια κοριτσιών γίνεται από κορίτσια ηλικίας έως 16,5 ετών. Έως την 

ηλικία των 7 ετών τα παιδιά πρέπει να συνοδεύονται. Τα μεγαλύτερα παιδιά εισέρχονται με ή 

χωρίς συνοδό ανάλογα με την επιθυμία των γονέων. Οι συνοδοί των παιδιών είναι αποκλειστικά 

γυναίκες. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος ανδρών στα αποδυτήρια κοριτσιών, ακόμα και αν 

είναι συνοδοί. 

 Η είσοδος στα αποδυτήρια γυναικών γίνεται από γυναίκες ηλικίας άνω των 16,5 ετών. 

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε συνοδούς. 

 Η είσοδος στα αποδυτήρια ανδρών γίνεται από άντρες ηλικίας άνω των 16,5 ετών. 

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε συνοδούς. 

9. Ο χρόνος χρήσης των αποδυτηρίων πρέπει να είναι σύντομος. Απαγορεύεται η χρήση 

τους για ξύρισμα, αποτρίχωση οι άλλες παρόμοιες χρήσεις. 

10. Η χρήση των ερμαρίων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των αθλουμένων. 

11. Οι χώροι των αποδυτηρίων δεν φυλάσσονται. Τα μέλη του κολυμβητηρίου είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνα για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων. Τo προσωπικό του 

Θ.Ο.Π.Α.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για αντικείμενα που χάνονται στους χώρους των αποδυτηρίων 

και γενικότερα του κολυμβητηρίου. 

12. Η προετοιμασία για την είσοδο στην πισίνα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στα 

αποδυτήρια. 

13. Η χρήση σκούφου κολύμβησης και σαγιονάρων είναι υποχρεωτική, ενώ η περιβολή του 

αθλουμένου πρέπει να είναι ευπρεπής. 

14. Απαγορεύεται η είσοδος στον χώρο των πισινών σε άτομα που δεν εισέρχονται για 

γυμναστική, εκτός των προπονητών, των υπαλλήλων και του Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α, οι οποίοι 

εισέρχονται με τα ειδικά καλύμματα παπουτσιών που παραχωρεί η γραμματεία. 
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15. Απαγορεύεται η χρήση αντηλιακών και κάθε άλλη δερματική επάλειψη με καλλυντικές ή 

φαρμακευτικές κρέμες και αλοιφές. 

16. Απαγορεύεται η ούρηση, η βλένη και η άφεση πτυέλων μέσα στο νερό. 

17. Τα μέλη που κάνουν χρήση της πισίνας θα πρέπει να μην έχουν εκτεταμένες εκδορές ή 

ανοιχτά δερματικά τραύματα που μπορεί να μολύνουν το νερό. 

18. Η μικρή πισίνα χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά των προγραμμάτων εκμάθησης του 

Θ.Ο.Π.Α.Α, από σχολεία και ΑμεΑ (με ειδική έγκριση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου μπορούν να 

κάνουν χρήση της πισίνας και ΑμεΑ ενήλικες). 

19. Τα παιδιά πρέπει να ετοιμάζονται στα αποδυτήρια και να περιμένουν έξω από τον χώρο 

των ποδόλουτρων μαζί με τους συνοδούς τους έως ότου έρθει να τα παραλάβει από εκεί ο 

υπεύθυνος προπονητής. 

20. Απαγορεύεται τα παιδιά να βγαίνουν στο χώρο της πισίνας χωρίς να τα παραλάβει 

κάποιος υπεύθυνος. Επίσης οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά τους μέχρι τα ποδόλουτρα και δεν 

επιτρέπεται να βγαίνουν στο χώρο της πισίνας με τα παπούτσια τους. 

21. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί που κάνει χρήση της μικρής πισίνας χρειαστεί για 

οποιοδήποτε λόγο να πάει στα αποδυτήρια ή τις τουαλέτες οι γονείς – συνοδοί είναι υπεύθυνοι για 

την ασφάλεια του και την επιστροφή του στην πισίνα. Για το λόγο αυτό οι γονείς – συνοδοί πρέπει 

να μην απομακρύνονται από τον χώρο του κολυμβητηρίου όσο τα παιδιά τους κολυμπούν και να 

κάθονται στις κερκίδες απ’ όπου μπορούν να παρακο-λουθούν τα παιδιά τους και να έχουν γρήγορη 

και εύκολη πρόσβαση στα αποδυτήρια. 

22. Απαγορεύεται η στήριξη στις διαδρομές της πισίνας 

23. Η διάρκεια της προπονητικής ώρας για το κοινό είναι 45 λεπτά. 

24. Απαγορεύεται στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής το κάπνισμα και η κατανάλωση 

τροφίμων και ποτών. 

25. Απαγορεύεται στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής η είσοδος ζώων. 

26. Κατά την κολύμβηση οι αθλούμενοι πρέπει να υπακούουν στις υποδείξεις του 

υπεύθυνου πισίνας, του ναυαγοσώστη και των υπολοίπων υπαλλήλων του Θ.Ο.Π.Α.Α.  

 

Άρθρο 16 

Κανόνες χρήσης πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής. 

1. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής χρησιμοποιείται αποκλειστικά από παιδιά ηλικίας 3 έως 15 

ετών. 

2. Τα παιδιά που αθλούνται στο πάρκο συνοδεύονται και επιβλέπονται αποκλειστικά από τους 

γονείς – κηδεμόνες τους. 

3. Τα παιδιά που παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνοδεύονται και 

επιβλέπονται από τους υπεύθυνους συνοδούς – δασκάλους των σχολείων. 

4. Ο ΘΟΠΑΑ ή άλλος φορέας του Δήμου διαθέτει τους υπαλλήλους που απαιτούνται για την 

ομαλή λειτουργία του πάρκου. 

 

Άρθρο 17 

Κανόνες διεξαγωγής αγώνων 

1.Η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα σε οποιοδήποτε χώρο διέπεται από τις ισχύουσες κάθε 

φορά διατάξεις που αφορούν το κάθε άθλημα.  
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2. Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα η γηπεδούχος ομάδα είναι υπόχρεη να περιορίζεται στα 

όρια του ωραρίου.  

3. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού 

πρωταθλήματος, επίσημος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ (όταν προβλέπεται από 

την αθλητική νομοθεσία) που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα με μέριμνα του γηπεδούχου 

σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών. Χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η 

διεξαγωγή του αγώνα. 

4. Υπεύθυνος για την έκδοση είναι το Γηπεδούχο Σωματείο. 

5. Η ΑΔΕΙΑ γνωστοποιείται στο Θ.Ο.Π.Α.Α. τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη 

διεξαγωγή κάθε αγώνα. 

6. Και για τους αγώνες ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος. 

 

Άρθρο 18 

Ειδικότεροι όροι διεξαγωγής αγώνων 

Α. Διεξαγωγή αγώνα σε Κλειστό γυμναστήριο 

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των 

Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος. 

Οι υπάλληλοι του Θ.Ο.Π.Α.Α. φροντίζουν ώστε να υπάρχουν στο γυμναστήριο όλες οι 

προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η αρχή που εκδίδει την άδεια αγώνα για την 

διεξαγωγή Εθνικών πρωταθλημάτων, Διεθνών αγώνων κλπ κοινοποιεί την σχετική άδεια στο 

Αστυνομικό τμήμα που έχει την δικαιοδοσία στον αθλητικό χώρο διεξαγωγής του αγώνα για να 

πάρει μέτρα για την αποφυγή βίας, φθορών κλπ. 

Μία ώρα πριν την ώρα έναρξης κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα 

κλειδιά, χρονόμετρα και ό, τι άλλο χρειασθεί, από τον υπάλληλο του χώρου άθλησης στον 

υπεύθυνο το Σωματείου. 

Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί κάθε αθλήματος και το προσωπικό 

δεν έχει καμιά αρμοδιότητα στον αθλητικό χώρο. 

Σε περίπτωση ζημιάς σε λαμπτήρες, δίχτυ, ταμπλό κ.λπ. επιτρέπεται, με την άδεια του 

Παρατηρητή και της Γραμματείας του αγώνα και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας, η είσοδος του 

υπαλλήλου του Θ.Ο.Π.Α.Α. προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση της ζημιάς. 

Σε περιπτώσεις time-out ή άλλων διακοπών αγώνα που χρειάζεται σκούπισμα το δάπεδο, 

τότε την ευθύνη την έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο υπάλληλος του Θ.Ο.Π.Α.Α. 

Για τους αγώνες, υποχρέωση και ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου ή της Ομοσπονδίας 

είναι να έχει καθ’ όλη την διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα ιατρό, νοσοκόμα, φάρμακα και το 

αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό. Το γυμναστήριο είναι υποχρεωμένο να διαθέτει 

επαρκώς εξοπλισμένο χώρο για αποκλειστική χρήση ιατρείου, ανοικτό όλες τις ώρες λειτουργίας 

αυτού. 

Β. Διεξαγωγή αγώνα σε ανοιχτό γήπεδο. 

Ισχύουν όλα τα ανωτέρω. Επιπλέον: είναι υποχρέωση των υπαλλήλων του ΘΟΠΑΑ η 

χάραξη των γραμμών του αγωνιστικού χώρου, ο εφοδιασμός με σημαιάκια, δίχτυα, φορείο, καθώς 

και η παρουσία υπαλλήλου του Θ.Ο.Π.Α.Α. σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. 

Γ. Διεξαγωγή αγώνα σε κολυμβητήριο 
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Για τη διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι προϋποθέσεις 

της διεξαγωγής αγώνων σε κλειστό Γυμναστήριο. Επίσης, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να 

εφαρμόζουν όλους τους κανόνες του άρθρου 10 του παρόντος Κανονισμού (γενικοί κανόνες χρήσης 

κολυμβητηρίου). 

Δ. Διεξαγωγή αγώνων στίβου 

Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τις αποθήκες του 

ΘΟΠΑΑ και τον αρμόδιο υπάλληλο, με κατάσταση, στον υπεύθυνο των αγώνων, ο οποίος έχει 

ορισθεί με την προκήρυξη των αγώνων από τον ΣΕΓΑΣ και επιστρέφονται στην αποθήκη από τον 

ίδιο υπεύθυνο. 

Η τοποθέτηση των οργάνων στις θέσεις τους, π.χ. εμπόδια, βατήρες, στρώματα κ.λπ. είναι 

αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του ΘΟΠΑΑ. 

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 συλλόγου. Ο ΘΟΠΑΑ 

πρέπει να διαθέτει τους υπαλλήλους που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Η 

χάραξη των γραμμών στο στίβο με κουρασάνι, καθώς και η χάραξη των γραμμών για τις ρίψεις 

είναι ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και γίνονται από το προσωπικό του σταδίου παρουσία υπευθύνου του 

ΣΕΓΑΣ. 

Για τους αγώνες, υποχρέωση και ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου ή της Ομοσπονδίας 

είναι να έχει καθ' όλη την διάρκεια της διεξαγωγής του αγώνα ιατρό, νοσοκόμα φάρμακα και το 

αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό. Ο ΘΟΠΑΑ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επαρκώς 

εξοπλισμένο χώρο για αποκλειστική χρήση ιατρείου, ανοικτό όλες τις ώρες λειτουργίας του 

αθλητικού χώρου καθώς και διαθέσιμο ιατρό κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού, ο οποίος θα καλείται 

όποτε παραστεί ανάγκη. 

 

Άρθρο 19 

Κωλύματα διάθεσης αθλητικών χώρων 

Οι αθλητικοί χώροι δεν διατίθενται ή μπορεί να ανακληθεί προσωρινά η διάθεσή τους: 

• Όταν ο Θ.Ο.Π.Α.Α. γενικότερα, έκτακτα ή στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος, χρειάζεται 

την κάθε αθλητική εγκατάσταση για δικά του προγράμματα ή εκδηλώσεις, με την προϋπόθεση 

ότι δεν δημιουργεί δυσεπίλυτο πρόβλημα στη λειτουργία τους (αποκλεισμός ή μηδενισμός σε 

αγώνα κ.λπ.). 

• Όταν έχει γίνει διάθεση του χώρου με παλαιότερη αίτηση σε άλλο φορέα μετά από σχετικό 

έλεγχο πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας. 

• Όταν 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.  

• Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού λειτουργίας ή δεν ήταν 

συνεπής στη χρήση, γεγονός το οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των 

υπευθύνων λειτουργίας των χώρων.  

• Όταν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 20 

Περιορισμοί και Απαγορεύσεις 
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Αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό είναι:  

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 ΘΟΠΑΑ, με εξαίρεση συγκεκριμένους και καθορισμένους χώρους και για 

θέματα που αφορούν τη λειτουργία των αθλητικών συλλόγων.  

5. Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους. 

6. Η είσοδος κατοικίδιων ζώων σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις (εξαιρούνται τα κατοικίδια ως 

συνοδοί ΑμεΑ).  

7. Η είσοδος παντός είδους τροχοφόρων (ποδήλατα, μοτοσικλέτες κ.λπ.). 

 

Άρθρο 21 

Διαφημίσεις στους αθλητικούς χώρους 

1. Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών των αθλητικών χώρων για προβολή διαφημίσεων 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

2. Οι διαφημίσεις αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που προκαθορίζονται από τον 

Οργανισμό και απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε άλλα σημεία πλην 

αυτών. 

3. Ο ΘΟΠΑΑ δύναται σε προσδιορισμένα με απόφασή του τμήματα των ως άνω επιφανειών των 

αθλητικών χώρων να τοποθετεί τα εμβλήματά του ή του Δήμου Αλίμου ή διαφόρων κατά 

καιρούς δωρητών ή χορηγών των δραστηριοτήτων του.  

4. Τα ως άνω προβαλλόμενα εμβλήματα, σήματα ή επωνυμίες απαγορεύεται να επικαλύπτονται 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα ή άλλης αθλητικής 

διοργάνωσης.  

5. Οι καθορισμένοι ελεύθεροι διαφημιστικοί χώροι δύνανται να διατίθενται από το Δ.Σ. του 

Θ.Ο.Π.Α.Α έναντι αντιτίμου, που καθορίζεται και εγκρίνεται με σχετική απόφαση.  

6. 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 στη γραμματεία του Θ.Ο.Π.Α.Α. τα αντίστοιχα 

συμφωνητικά με τους διαφημιζόμενους, να προκαταβάλλουν τα νόμιμα τέλη και τα δικαιώματα 

του Δήμου και να χρησιμοποιούν αυστηρά τους προσδιορισμένους ως άνω διαφημιστικούς 

χώρους.  

7. Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που αναρτούν διαφημιστικά 

μηνύματα σε συμπεφωνημένα με τον Οργανσιμό σημεία κατά τη διάρκεια των αγώνων για 

λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των ομοσπονδιών τους, σύμφωνα με τα προη-γούμενα, 

υποχρεούνται στην καθαίρεση ή απομάκρυνση των ανωτέρω διαφημίσεων από τους 

αγωνιστικούς χώρους αμέσως μετά τη λήξη των αντίστοιχων αγώνων.  

8. 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.  
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9. Διαφημίσεις που αντίκεινται στο πνεύμα του αθλητισμού και σε ότι αυτός πρεσβεύει δεν θα 

γίνονται αποδεκτές σε καμία περίπτωση.  

10. Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία και 

τον παρόντα Κανονισμό. 

 

Άρθρο 22 

Γενικές διατάξεις 

1. Απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση της χρήσης γραφείων, αποθηκών, αποδυτηρίων ή άλλων 

χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους. 

2. Το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης δύναται να παραχωρεί προσωρινά και έναντι αντιτίμου ή μη, 

κάποιον από τους παραπάνω χώρους, που δεν χρησιμοποιείται και οπωσδήποτε δε βρίσκεται 

σε άμεση επαφή με τους αγωνιστικούς χώρους ή τους χώρους αποδυτηρίων.  

3. Κάθε προσωρινή ως άνω παραχώρηση χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται μετά από 

εισήγηση για το χώρο που ο αθλητικός φορέας θα καταλάβει και τον ορισμένο χρόνο που 

γίνεται η παραχώρηση, η οποία και θα εγκρίνεται από το Δ.Σ.  

4. Κυλικεία ή αυτόματοι πωλητές μπορούν να λειτουργούν στους αθλητικούς χώρους, εφόσον 

συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και η εκμίσθωσή τους γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε 

ισχύοντα σχετικό Νόμο. Οι ώρες λειτουργίας των κυλικείων ακολουθούν αυτές των αθλητικών 

χώρων και αναφέρονται στο σχετικό συμφωνητικό μισθώσεως. 

5. Στα κυλικεία και λοιπούς αθλητικούς χώρους απαγορεύεται η διάθεση αλκοολούχων ποτών, 

προϊόντων καπνού και κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και 

ιδιοσκευασμάτων.  

6. Ο μισθωτής ή διαχειριστής του κυλικείου ή αυτόματου μηχανήματος είναι υπεύθυνος για την 

καθαριότητα του χώρου.  

7. Υπεύθυνο για την χωροθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους χώρους των αθλητικών 

εγκαταστάσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Θ.Ο.Π.Α.Α.  

8. Η διάθεση των χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων θα γίνεται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία. Το Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α. δύναται να προσδιορίζει και άλλους χώρους, για 

τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων οιασδήποτε μορφής.  

9. Δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να μετακινούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμβλήματα του 

Οργανισμού ή του Δήμου Αλίμου.  

10. Το διαφημιστικό έσοδο αφορά σε όλη την αγωνιστική περίοδο από Σεπτέμβριο τρέχοντος 

έτους έως Ιούνιο επομένου έτους και δύναται να αναπροσαρμόζεται.  

11. Εκτός από τις χωροθετημένες πινακίδες μπορούν να τοποθετούνται και κινητές πινακίδες από 

τις αγωνιζόμενες ομάδες και λοιπούς δικαιούχους (ΕΟΠΕ, ΕΠΣ κλπ), σε συμφωνούμενα σημεία 

στους αγωνιστικούς χώρους αρμοδιότητας του Θ.Ο.Π.Α.Α. κατά τη διάρκεια των αγώνων, 

σύμφωνα και με τις προκηρύξεις των αντίστοιχων Ομοσπονδιών, με την υποχρέωση των 

δικαιούχων ομάδων και φορέων να καθαιρούν τις ως άνω διαφημιστικές πινακίδες μετά το 

τέλος των αγώνων και να καθαρίζουν τους αντίστοιχους χώρους.  

12. Τα διαφημιστικά έσοδα από αυτές, θα εισπράττουν οι ομάδες και θα αποδίδουν το νόμιμο 

ποσοστό των ανωτέρω εσόδων στην αρμόδια υπηρεσία του ΘΟΠΑΑ, βάσει του άρθρου 56 του 

Ν. 2575/99 ως ισχύει, με την προσκόμιση των αντίστοιχων συμφωνη-τικών τουλάχιστον δύο 

ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα στον οποίο αφορούν. 
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13. Σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους (Κλειστό γυμναστήριο, αποδυτήρια κλπ) 

αρμοδιότητας του Οργανισμού, η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών (πλην 

οινοπνευματωδών που απαγορεύεται ρητώς) επιτρέπεται μόνο στον προκαθορισμένο χώρο 

εστιάσεως και αναψυχής (κυλικείο) και σε καμία απολύτως περίπτωση στους προπονητικούς ή 

λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής.  

14. Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνος για 

την τήρηση των μέτρων κατά του καπνίσματος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος του κάθε χώρου 

άθλησης, ο οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών 

εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να 

σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το πράττει τότε να καλέσει την Ελληνική Αστυνομία. 

15. Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και 

(ίδιο)σκευασμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων.  

16. Ο πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφημιστικό χώρο προς ενοικίαση, ούτε τα 

αναρτώμενα εκφράζουν τη διοίκηση του ΘΟΠΑΑ. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως ανοικτό 

forum ιδεών, σκέψεων και προτάσεων κάθε είδους στο μέτρο της καλώς νοούμενης 

ευπρέπειας. Το κάθε υλικό θα παραδίδεται στον υπεύθυνο του αθλητικού χώρου, ο οποίος – 

κατά την κρίση του – θα εγκρίνει την ανάρτησή του ή μη, καθώς και το χώρο και χρόνο 

ανάρτησης αυτού.  

17. Η συμπεριφορά των θεατών, αθλητών, προπονητών, παραγόντων οφείλει να είναι κόσμια. Σε 

αντίθετη περίπτωση, ο υπεύθυνος υπάλληλος ή εντεταλμένος σύμβουλος που ορίζεται ως 

αρμόδιος μπορεί να προβεί:  

Α) στην απομάκρυνση θεατή, αθλητή, παράγοντα, αθλητικού σωματείου,  

Β) στην διακοπή αγώνα όταν δεν τηρείται ο παρών κανονισμός λειτουργίας και όταν 

παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων,  

Γ) στην κλήση της Ελληνικής Αστυνομίας. 

18. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ποδήλατα και μηχανές. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των 

ΑμεΑ. 

19. Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κ.λπ. κλειδιά έχει το προσωπικό του χώρου 

άθλησης με απόφαση του Προέδρου του Θ.Ο.Π.Α.Α. 

20. Υπάλληλοι χώρων άθλησης απαγορεύεται, για τα καθήκοντα που υποχρεούνται να 

προσφέρουν, να αμείβονται από Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή ιδιώτες. 

21. Καθήκον των υπαλλήλων κάθε χώρου άθλησης είναι η άψογη συμπεριφορά προς όλους καθώς 

και όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων (επισκέπτες κ.λπ.). 

22. Όταν κάποιος σύλλογος χρειάζεται χώρο για αποθήκευση οργάνων, αθλητικών υλικών όπως 

και χώρους αποδυτηρίων, αιθουσών για λειτουργία των γραφείων του, είτε αυτοί βρίσκονται 

σε στεγασμένους χώρους, είτε σε λυόμενες μεταφερόμενες κατασκευές, δύναται το Δ.Σ. του 

Θ.Ο.Π.Α.Α. εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι, να τους παραχωρήσει για συγκεκριμένη περίοδο, 

μετά από γραπτή αίτηση του συλλόγου, με την υποχρέωση να παραδώσει στο τέλος της 

περιόδου τον συγκεκριμένο χώρο όπως αρχικά τον παρέλαβε. 

23. Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των αθλητικών χώρων και δεν συμπεριλαμ-βάνεται 

στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση των οργάνων του ΘΟΠΑΑ. Τα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του παρόντος Κανονισμού αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του. 
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24. Όλοι οι αθλητές – χρήστες, οι επισκέπτες και οι θεατές των αθλητικών χώρων υποχρεούνται 

να συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού και στις υποδείξεις του 

προσωπικού και των οργάνων του Θ.Ο.Π.Α.Α. 

Η χρήση των εγκαταστάσεων από τα παραπάνω πρόσωπα και τους φορείς, 

συνιστά αυτοδίκαιη αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού.  

 

Νεότερες νομοθετικές διατάξεις που τίθενται σε ισχύ και μεταβάλουν το περιεχόμενο του 

παρόντος Κανονισμού, υπερισχύουν αυτού. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 

Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

1. Κατάταξη αθλημάτων σύμφωνα με τον Εθνικό Αθλητικό Σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού (από 60 έως 10 μόρια). 

2. Αναγνώριση συλλόγου από επίσημη Ομοσπονδία Αθλήματος (100 μόρια) 

3. Εντοπιότητα σωματείου (40 μόρια) 

4. Παλαιότητα σωματείου (Σύνολο μορίων: Τα έτη που μεσολαβούν από την ίδρυση μέχρι 

σήμερα Χ 10) 

 

Β. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

1. Μοριοδότηση ανά άθλημα και κατηγορία επισήμων πρωταθλημάτων με 10 μόρια ανά 

κατηγορία. Π.χ. Καλαθοσφαίριση Ανδρών 8 κατηγορίες. Η 1η 80 μόρια και η 8η 10 μόρια. 

Χειροσφαίριση Γυναικών, 3 κατηγορίες. Η 1η 30 μόρια και η 3η 10 μόρια. Taekwondo Ανδρών, 1 

κατηγορία. 10 μόρια.  

 

2. Μοριοδότηση για διάκριση του σωματείου κατά την τελευταία πενταετία. Πρωταθλητής, 

Δευτεραθλητής, Τριταθλητής με αντίστοιχα 15, 10, 5 επί τα μόρια της κατηγορίας. Π.χ. Πρωταθλήτρια 

Α1 χειροσφαίρισης Γυναικών 30 Χ 15 μόρια. Δευτεραθλητής 5ης Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 

40 Χ 10 μόρια. Τριταθλητής 4ης κατηγορίας Ανδρών Ποδοσφαίρου 50 Χ 5 μόρια. Ειδικά για τα ατομικά 

αθλήματα όπου δεν υπάρχουν κατηγορίες πρωταθλημάτων αντί αυτών θεωρούνται ως κατηγορίες 

αντίστοιχα οι Ολυμπιακοί Αγώνες (40), τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα (30), τα Πανευρωπαϊκά 

Πρωταθλήματα (20), τα επίσημα Πανελλήνια Πρωταθλήματα σχετικής Ομοσπονδίας (10). Π.χ. 3ος 

Ολυμπιονίκης TaeKwondo 40 X 5. Πρωταθλητής Ελλάδας 10 Χ 15. Διευκρινίζεται ότι  η μοριοδότηση 

αφορά το σωματείο και δεν αθροίζεται για κάθε διάκριση αθλητή.  

Για τις περιπτώσεις Κυπελλούχου τα μόρια αντιστοιχούν με μόρια πρωταθλητή κατηγορίας που 

συμμετείχε η ομάδα που κατέκτησε το κύπελλο. Π.χ. Εάν η ομάδα που κατέκτησε το κύπελλο 

γυναικών καλαθοσφαίρισης ανήκει στην Α1 τότε τα μόρια είναι 30 Χ 15.  

 

3. Διάκριση Αθλητή.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Ή ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (αφορά αθλητές ομαδικών αθλημάτων)     30 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (αφορά 
αθλητές ομαδικών αθλημάτων)     20 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (αφορά αθλητές ομαδικών αθλημάτων)     10 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ (αφορά αθλητές ομαδικών 
αθλημάτων)       5  

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (αφορά αθλητές 

ατομικών αθλημάτων) 10 

(Σε περίπτωση διάκρισης – 1η, 2η, 3η θέση Χ σχετικό συντελεστή. Δηλ. 15,10,5 αντίστοιχα. Π.χ. Χρυσό Ολυμπιακό 

Μετάλλιο 10 Χ 15) 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (αφορά αθλητές ατομικών 

αθλημάτων) 5 

(Σε περίπτωση διάκρισης – 1η, 2η, 3η θέση Χ σχετικό συντελεστή. Δηλ. 15,10,5 αντίστοιχα. Π.χ. Χρυσό 

Πανευρωπαϊκό Μετάλλιο 5 Χ 15) 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (αφορά αθλητές ατομικών 

αθλημάτων) 1 

(Σε περίπτωση διάκρισης – 1η, 2η, 3η θέση Χ σχετικό συντελεστή. Δηλ. 15,10,5 αντίστοιχα. Π.χ. Χρυσό 

Πανευρωπαϊκό Μετάλλιο 5 Χ 15) 

 

 

Γ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΗΛΙΚΙΩΝ 12 – 22 ΕΤΩΝ  

1. Μοριοδότηση ανά άθλημα και κατηγορία επισήμων πρωταθλημάτων με 10 μόρια ανά 

κατηγορία. 

2. Μοριοδότηση για διάκριση του σωματείου κατά την τελευταία πενταετία. Πρωταθλητής, 

Δευτεραθλητής, Τριταθλητής με αντίστοιχα 15, 10, 5 επί τα μόρια της κατηγορίας. 

3. Διάκριση Αθλητή.  

 

Παρατηρήσεις:  

 Ισχύουν ακριβώς τα της ενότητας (β). 

 Μοριοδοτούνται αντίστοιχα όλα τα αγωνιστικά τμήματα που λειτουργούν σε ένα σωματείο 

ανά ηλικία / φύλλο.  

 

Δ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

1. Πλήθος ταυτοποιημένων αθλητών ηλικίας 5-22 (Μόρια: Αριθμός Αθλητών / 5) 

 

2. Μοριοδότηση ανά ηλικιακή κατηγορία αθλημάτων : 

 

 06 – 08 ετών.        6 μόρια 

 09 – 11 ετών.        8 μόρια 

 12 – 14 ετών.       10 μόρια 

 15 – 18 ετών.      12 μόρια 

 18 – 22 ετών.      14 μόρια. 

 

Προϋπόθεση για να ισχύσει η ανωτέρω μοριοδότηση είναι να υπάρχει πλήθος αθλητών >=10. 

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε κατηγορία υπάρχουν περισσότεροι από 20 αθλητές η κατηγορία 

πριμοδοτείται με 2 επιπλέον μόρια. 
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3. Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης τεχνικού επιτελείου. 

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προπονητών είναι: 

- Κατηγορία διπλώματος (ανάλογα με το κάθε άθλημα η ανώτερη μοριοδοτείται με 3 μόρια 

και η κατώτερη με 0,5 μόριο ανά προπονητή) 

- Εντοπιότητα προπονητών. Για τους προπονητές που είναι κάτοικοι Αλίμου ο σύλλογος 

λαμβάνει 1 μόριο / προπονητή. 

- Προϋπηρεσία (αποδεδειγμένη) περισσότερα από 4 χρόνια 1 μόριο ανά προπονητή. 

 

Αφού υπολογιστούν τα μόρια αξιολόγησης του κάθε προπονητή αθροίζονται τα μόρια όλου 

του δυναμικού του συλλόγου και διαμορφώνεται συνολικός αριθμός μορίων. 

Ο σύλλογος λαμβάνει μόρια σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Σύμφωνα με το συνολικό αριθμό που έχουν λάβει οι προπονητές  

Από 10- 20 μόρια προπονητών/ ο σύλλογος λαμβάνει  0 μόρια 

Από 11- 20 μόρια προπονητών/ ο σύλλογος λαμβάνει  1 μόριο 

Από 21- 30 μόρια προπονητών/ ο σύλλογος λαμβάνει  2 μόρια 

Από 31- 40 μόρια προπονητών/ ο σύλλογος λαμβάνει  3 μόρια  

Από 41- 50 μόρια προπονητών/ ο σύλλογος λαμβάνει  4 μόρια 

Από   > 51 μόρια προπονητών/ ο σύλλογος λαμβάνει  5 μόρια 

 

4. Πλήθος τμημάτων περιλαμβανομένων των ενηλίκων (πλήθος Χ 5 μόρια). 

 

5. Πολιτιστική και Κοινωνική Δράση του συλλόγου.  

    Μοριοδοτούνται με 5 μόρια σύλλογοι με τουλάχιστον 3 δράσεις το χρόνο.  

 

Ε. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Νέα σωματεία τα οποία έχουν συσταθεί νόμιμα, έχουν έδρα τους τον δήμο Αλίμου και 

εξυπηρετούν στόχους και σκοπούς που εξυπηρετούν τα αναγνωρισμένα από τις επίσημες Ομοσπονδίες 

σωματεία, με δεδομένο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στις κατηγορίες Β, Γ μοριοδοτούνται 

κατ΄εξαίρεση με 100 μόρια κάθε έτος, για τα 5 πρώτα έτη επίσημης λειτουργίας τους.  

Τα σωματεία αυτά δεν συμμετέχουν μέσω μοριοδότησης στη διεκδίκηση χώρων που δεν 

θεωρούνται απαραίτητοι στην ομαλή λειτουργία τους. (π.χ. αγωνιστικές υποχρεώσεις σε κλειστό 

γυμναστήριο). 

Κατ΄εξαίρεση και στο πλαίσιο ανάπτυξης νέων κοιτίδων αθλητισμού μπορούν να αιτούνται 

ώρες από τον χρόνο που θα διατηρεί και θα διαθέτει ο Θ.Ο.Π.Α.Α για τις ανάγκες του. Προϋπόθεση 

είναι να συγκεντρώνει >= 30 μόρια στην ενότητα Δ (μοριοδότηση σωματείου στις υποδομές).  

  

ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

Τα σωματεία που χρησιμοποιούν τους Δημοτικούς χώρους άθλησης και έχουν ως έδρα τους 

τον Άλιμο, επιδοτούνται με το 70% του κόστους λειτουργίας που τους αναλογεί, από το ΘΟΠΑΑ. Το 

κόστος λειτουργίας κάθε αθλητικού χώρου ξεχωριστά, θα υπολογίζεται από τις υπηρεσίες του Δήμου ή 

τον Θ.Ο.Π.Α.Α κατ’ έτος και θα ανακοινώνεται. Το ποσό που θα αναλογεί στα αθλητικά σωματεία δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) Ευρώ συνολικά ανά μήνα.  
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Το κόστος χρήσης μπορεί να μειώνεται κατ’ εξαίρεση εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις 

ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες κάποιου σωματείου και προκύπτει τεκμηριωμένα.  

Τα κολυμβητικά σωματεία που κάνουν χρήση του Κολυμβητηρίου καλύπτουν μόνον το 3% - 

5% των λειτουργικών εξόδων του. Επειδή, όμως, στο Κολυμβητήριο ο ΘΟΠΑΑ υλοποιεί και πολλά 

προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού κάθε ηλικίας και σε διαφορετικές ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες 

των Πολιτών και διαθέτει και ελεύθερες ώρες κοινού, δεν είναι δυνατή η μοριοδότηση για τα 

σωματεία αυτά. Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, τα κολυμβητικά σωματεία εξαιρούνται της 

μοριοδότησης και η διάθεση ωρών και παραχώρηση διαδρομών θα γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σωματεία ή τμήματα ομάδων που θα προχωρούν σε συγχώνευση, απαλλάσσονται από την 

καταβολή συνδρομής και θα αθλούνται κατά προτεραιότητα στους αθλητικούς χώρους, για τα δύο 

πρώτα χρόνια. 

Σωματεία που δεν έχουν την έδρα τους στον Άλιμο κατατάσσονται σε Β’ προτεραιότητα, τους 

δίδονται ώρες προπόνησης σε ποσοστό μέχρι 15% των συνολικά διαθέσιμων ωρών, εφόσον έχουν 

καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες των τοπικών σωματείων και καταβάλουν την τριπλάσια δαπάνη ανά ώρα 

σε σχέση με τα Σωματεία του Αλίμου. Ειδική πρόβλεψη για ώρες προπόνησης και οικονομική 

επιβάρυνση Σωματείου άλλης περιοχής μπορεί να γίνει μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. (π.χ. 

περιστασιακή φιλοξενία ομάδων όμορων περιοχών κ.λπ.). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

 

 

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. 

 

 

 

ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 

 

 

ΜΕΛΟΣ ΣΕ 

 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

 

 

 

 

ΩΡΕΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

 Καταστατικό αθλητικού σωματείου. 

 Πρακτικό εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Ονομαστική κατάσταση αθλητών και υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 11 § 3). 
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 Υπεύθυνη δήλωση προπονητικής ικανότητας. 

 

                                                                                             Ο ΑΙΤΩΝ 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

 ΟΜΑΔΕΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΑΛΛΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ Γ.Γ.Α. 

   

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

   

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

   

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ    

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 

   

ΔΥΝΑΜΟΛΟΓΙΟ ΑΘΛΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ 

   

ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 

   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ    

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΝΕΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

   

 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας κάθε μέλος του Δ.Σ. 

τοποθετήθηκε επί του θέματος και 
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Αποφάσισε κατά Πλειοψηφία 

Υπέρ : 15 – Λευκά: 1 (Σωτηροπούλου) 

ότι εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Χώρων (ως το ανωτέρω σχέδιο), ο 

οποίος αποτελεί «σώμα» της παρούσας απόφασης.  

 

Τέλος, το Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του για τις περαιτέρω ενέργειες.  

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος 

στην συνεδρίαση αυτή. 

 

 

 Τα Μέλη       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Θ.Ο.Π.Α.Α. 

 

          Στέφανος Διαμαντής  

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Θ.Ο.Π.Α.Α. 

 

 

 

Στέφανος Διαμαντής 
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