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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

 
 

Άρθρο  1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού και του παρόντος 
κανονισμού αποσκοπεί στην: 

• Καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους Δημότες και 
ιδιαίτερα στους νέους του Δήμου Χαϊδαρίου, στο συντονισμό των 
ενεργειών και εκδηλώσεων,  των τοπικών συλλογικών φορέων για την 
ανάπτυξη και την πρόοδο του αθλητισμού. 

• Υλοποίηση υποστηρικτικών και συνοδευτικών ενεργειών για την 
ανάπτυξη, την προαγωγή και διάδοση του μαζικού, σωματειακού, 
εργασιακού και σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων. 

• Ανάπτυξη και υποστήριξη της άσκησης και του αθλητισμού των ατόμων 
με αναπηρίες και των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού της πόλης. 

• Οργάνωση,   λειτουργία   και   διαχείριση   αθλητικών   κέντρων,   
αθλητικών χώρων, γηπέδων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων 
αναψυχής ή ψυχαγωγίας. 

• Συνεργασία με το αθλητικά σωματεία της περιοχής του Δήμου 
Χαϊδαρίου, καθώς και με όλους τους αθλητικούς φορείς και παράγοντες, 
κρατικούς και μη, για την ανάπτυξη του σωματειακού αθλητισμού. 

• Εκπόνηση  και  υλοποίηση  προγραμμάτων  Μαζικής  Άθλησης-Άσκησης  
για όλους, (Ελεύθερης και Οργανωμένης), αγωνιστικού Αθλητισμού για 
την ικανοποίηση  ιδιαιτέρων  αναγκών  και  ενδιαφερόντων  των  πολιτών  
του Δήμου Χαϊδαρίου. 

• Απόκτηση  εκτάσεων  κατάλληλων  για  άθληση,  με  σκοπό  την  
δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και στην οργάνωση και 
λειτουργία τους. 

• Υποβοήθηση    ανάπτυξης    του    σχολικού    αθλητισμού    αλλά    και    
του πρωταθλητισμού, σε συνεργασία με τους φορείς της παιδείας, τους 
μαθητές και τους γονείς. 

• Καθορισμό  του  γενικού  πλαισίου  διαχείρισης  και  λειτουργίας  όλων  
των αθλητικών χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών άθλησης, κλειστών 
και υπαίθριων του Δήμου Χαϊδαρίου. 

• Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Χαϊδαρίου. 
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Άρθρο 2 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 
ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες 
(Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία), σύμφωνα  με τον εκάστοτε ισχύοντα 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. 
Ειδικότερα, όλα τα αιτήματα σχετικά με την  διάθεση των αθλητικών χώρων σε 
κάθε ενδιαφερόμενο, τα διαχειρίζεται, τα εισηγείται και τα διεκπεραιώνει η 
Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητισμού & Πολιτισμού κατόπιν απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Άρθρο 3 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Συγκεκριμένα στις Αθλητικές Υποδομές του Δήμου Χαϊδαρίου περιλαμβάνονται: 
 

• Το 1ο Αθλητικό Κέντρο (Ηρώων Πολυτεχνείου και Γ’ Σεπτεμβρίου)  
το όποιο περιλαμβάνει: 1 (ένα) Γήπεδο ποδοσφαίρου, 1 (ένα) 
Γήπεδο Στίβου, επτά (07) Υπαίθρια  Γήπεδα τένις, τρία 
(03)Υπαίθρια Γήπεδα Μπάσκετ, ένα (1) γήπεδο beachvolley, το 
Κλειστό Γυμναστήριο(Ολυμπιονίκης Χρήστος Αγγουράκης ), 
επίσης περιλαμβάνει χώρους γραφείων, αποδυτηρίων , αποθηκών, 
αναψυκτήριο, τουαλέτες, κερκίδες. 

• Το Ανοιχτό Κολυμβητήριο. (Λεωφ. Αθηνών και Αγων. Στρατ. 
Χαϊδαρίου) επίσης περιλαμβάνει χώρους γραφείων, γυμναστήριο, 
χώρους αποδυτηρίων , αποθηκών, αναψυκτήριο, τουαλέτες, 
κερκίδες. 

• Το Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Τάκης Χαραλαμπίδης». (Ιερά Οδός και 
Φώκαιας). Eπίσης περιλαμβάνει χώρους γραφείων, αποδυτηρίων, 
αποθηκών, αναψυκτήριο, τουαλέτες, κερκίδες. 

• Τα2 (δύο) Υπαίθρια Ανοιχτά Γήπεδα Μπάσκετ, και τα 2 (δύο) 
Υπαίθρια Γήπεδα Τένις («τρίγωνο Ιεράς Οδού και Λεωφ. 
Αθηνών»). 

• Ένα(1) Υπαίθριο Γήπεδο Μπάσκετ. (Ιερά Οδός και Πλαταιών). 

• Ένα(1)χώρο προπόνησης με 3(τρία) γήπεδα Ποδοσφαίρου 5Χ5. 
(Ρίμινι, δίπλα στο Αττικό Νοσοκομείο). 

• Το 2ο Κλειστό Γυμναστήριο. (Αναγεννήσεως 25).  
 

 
 

Σημείωση : 
Κατά την διάρκεια του πενθήμερου (ημέρα Δευτέρα έως και Παρασκευή) και 
κατά τις διδακτικές ώρες από 8:00 έως 14:30 το 2ο Κλειστό Γυμναστήριο. 
(Αναγεννήσεως 25), παραχωρείται από τον Δήμο για τις ανάγκες των σχολικών 
αθλητικών προγραμμάτων του 2ου Γυμνασίου- Λυκείου, και την ευθύνη 
λειτουργίας του την έχουν οι Διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων.  
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Από τις 14:30 και μετά την ευθύνη λειτουργίας του γηπέδου την έχει ο Δήμος 
Χαϊδαρίου. Εφόσον προπονούνται ή αγωνίζονται επαγγελματικές ομάδες ο 
χρόνος μπορεί να παρατείνεται, κατά περίπτωση, για μια ή δυο ώρες. 
 

Άρθρο 4 
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν από Δευτέρα έως και Κυριακή, από τις 
7:30 έως τις 23:30, και ανάλογα με την εγκατάσταση,  την  ανάγκη  για  χρήση  
του  χώρου,  τα  προγράμματα  που υλοποιούνται, καθώς και τις προπονητικές 
και αγωνιστικές υποχρεώσεις των αθλητικών φορέων. Αναλυτικά,   οι   ώρες   
λειτουργίας   για   κάθε   αθλητική   εγκατάσταση καθορίζονται, κατόπιν 
εισήγησης  της Διεύθυνσης, από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
 

Άρθρο 4α 

ΧΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

Ο χώρος της γραμματείας χρησιμοποιείται με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πολιτών σε ζητήματα ενημέρωσης, εγγραφών, πληρωμών, παραπόνων και 
ελέγχου. Εντός των γραφείων της γραμματείας απαγορεύεται αυστηρά η 
πρόσβαση σε άπαντες, μη έχοντας εργασία και  μη υπαλλήλους του Δήμου. 
 

 
 

Άρθρο 5 
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Χαϊδαρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δρώμενων, 
καθώς και για οποιαδήποτε άλλη χρήση εισηγείται η Διεύθυνση και αποφασίζει 
το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και 
διαδικασίες. 
 
Στις αθλητικές εγκαταστάσεις υλοποιούνται: 
 

• Προγράμματα του Δήμου καθώς και οργανωμένη άθληση για 
όλους. 

• Αθλητικές καλοκαιρινές δραστηριότητες. 

• Προγράμματα μύησης και εκμάθησης αθλήματος ή προγράμματα 
άσκησης και αθλητισμού για όλους, καθώς ειδικά προγράμματα 
ΑΜΕΑ. 

• Προπονήσεις οργανωμένων ομάδων σχολείων Α΄ βάθμιας και Β΄ 
βάθμιας εκπαίδευσης. 

• Αγώνες συλλόγων, σχολικά πρωταθλήματα, προετοιμασία των 
αγωνιστικών παιδικών ομάδων των αναγνωρισμένων αθλητικών 
σωματείων. 
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• Προπονήσεις και Αγώνες ομάδων αναγνωρισμένων αθλητικών 
σωματείων, που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα. 

• Κάθε   είδους   αθλητική   δραστηριότητα,   όπως   αγώνες,   
πρωταθλήματα, αθλητικές – εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις, κ.λπ. 

• Ακόμη μπορούν κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Νεολαίας, 
Αθλητισμού και Πολιτισμού και απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, 
να  πραγματοποιούνται  πολιτιστικές  και  κοινωνικές  εκδηλώσεις, 
όπως σεμινάρια, συναυλίες, κ.λπ.  
 

 
Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται να κάνουν: 

 

• Φορείς του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ . 

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

• Δημόσια – Ιδιωτικά Σχολεία. 

• Φυσικά Πρόσωπα. 
 

Προτεραιότητα στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν τα 
προγράμματα, οι εκδηλώσεις και οι εν γένει δραστηριότητες των αθλητικών 
προγραμμάτων του Δήμου Χαϊδαρίου και προτεραιότητα στα Προγράμματα του 
Δήμου έχουν οι Δημότες-Κάτοικοι. 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. 

 

Άρθρο 6 
ΕΓΓΡΑΦΗ – ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ 

 
Αναγκαία προϋπόθεση για την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι η 
εγγραφή ως μέλος στα προγράμματα του Δήμου Χαϊδαρίου, σε αθλητικό 
σύλλογο ή σωματείο και η έκδοση κάρτας μέλους. Τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την εγγραφή και την έκδοση κάρτας μέλους, είναι ανάλογα 
με το άθλημα, την ηλικία και το φύλο  του αθλουμένου : 
 

• Αίτηση του ενδιαφερόμενου. 

• Βεβαίωση  ιατρού,  καρδιολόγου  ή παθολόγου και  παιδιάτρου αν 
πρόκειται για παιδί κάτω των 9 ετών, που  βεβαιώνει  την κατάσταση της 
υγείας του. 

• Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, 

• Αποδεικτικό κατοικίας (Λογαριασμό δ.ε.κ.ο. κ.λ.π.) ή βεβαίωση 
οικογενειακής κατάστασης (μόνο για Δημότες). 
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Άρθρο7 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Η  Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (κατόπιν εισήγησης του 
αρμοδίου τμήματος), πριν από την έναρξη της αθλητικής περιόδου, εισηγείται 
στο Δημοτικό Συμβούλιο το ετήσιο πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, κατανέμει τις ώρες χρήσης κατά περίπτωση, τις ώρες ανά 
ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα και αναλόγως των αναγκών των 
αθλουμένων λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά: 

• Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων της 
Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δήμου Χαϊδαρίου. 

• Τα αιτήματα των Αθλητικών Ομοσπονδιών αναφορικά με το πρόγραμμα 
των αγώνων και τις ανάγκες προετοιμασίας των αθλητικών σωματείων 
και αθλητικών συλλόγων. 

• Την κατηγορία που βρίσκεται η ομάδα του Αθλητικού Σωματείου-
Συλλόγου. 

• Την αρχαιότητα του Αθλητικού Σωματείου-Συλλόγου. 

• Τον αριθμό ακαδημιών και αθλητών. 

• Την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την Γ.Γ.Α και το αν είναι μέλος της 
οικίας Ομοσπονδίας. 

• Την κατάταξη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 

• Τις αιτήσεις που μπορεί να έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
για την χρήση των χώρων, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στους 
Δημότες-κατοίκους του Δήμου Χαϊδαρίου. 

• Το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για άτομα με 
ειδικές ανάγκες, για μεμονωμένα άτομα, καθώς και άτομα που δεν είναι 
αθλητές ή δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο. 

• Το γεγονός ότι τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή οι αγώνες των 
Πρωταθλημάτων των Σωματείων που κάνουν χρήση των Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων, ως έδρα, προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης από τις 
προπονήσεις των ομάδων. 
 

Τα προγράμματα χρήσης των εγκαταστάσεων τροποποιούνται μόνο με νεότερη 
αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 
και ύστερα από έγγραφο αίτημα του κάθε Σωματείου. 
Κατά την κατανομή των ωρών προπόνησης στο πρόγραμμα προπονήσεων, 
πρέπει να προβλέπονται ώρες προπόνησης για τα προγράμματα αθλητισμός 
για όλους, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για μεμονωμένα άτομα, κοινό που 
δύναται να κάνει χρήση, άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε 
οργανωμένο Σύλλογο. 
Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων υποβάλλεται αίτημα - 
πρόγραμμα αγώνων προς τη Διεύθυνση 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  θα  πρέπει  να  ενημερώνουν  την Διεύθυνση 
Αθλητισμού τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα. 
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Άρθρο8 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / ΧΩΡΩΝ 

 
8α) Διάθεση αθλητικών χώρων σε αθλητικά σωματεία 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα  μέλη των αθλητικών σωματείων χρειάζονται να 
προπονούνται σε τακτικές ώρες, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, 
στους χώρους άθλησης για την προετοιμασία των αγώνων τους, στα Τοπικά, 
Περιφερειακά, Πανελλήνια και Διεθνή Πρωταθλήματα που τους έχει 
παραχωρηθεί ως  έδρα από το Δήμο Χαϊδαρίου, σε οποιοδήποτε Δημοτικό χώρο 
άθλησης, τότε το αίτημα για χρήση χώρων υποβάλλεται εγγράφως από το κάθε 
Αθλητικό Σωματείο και συγκεκριμένα από τις 1 έως 30 Ιουνίου κάθε έτους και 
σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου, αλλά και κατά 
την διάρκεια αυτής, εφόσον οι συνθήκες δεν επιτρέπουν διαφορετικά. Η 
απάντηση πρέπει να δίνεται όχι αργότερα από τις 31 Ιουλίου κάθε έτους. 

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 κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου, 
καθώς και ποια ηλικιακή ομάδα, (αγωνιστικό τμήμα),  θα χρησιμοποιεί 
την κάθε εγκατάσταση την συγκεκριμένη ώρα. 

•  Αν κριθεί απαραίτητο, προκειμένου για την παραχώρηση, ονομαστική 
λίστα αθλητών όλων των τμημάτων των συλλόγων-σωματείων 
(ονομ/νυμο, αρ. δελτίου αθλητή, ηλικία κ.λ.π.). 

• Ονομαστική κατάσταση όλων των προπονητών που εργάζονται στα 
τμήματα των συλλόγων, τα πτυχία Σ.Ε.Φ.Α.Α. και την άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος. 

•  Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος 
κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους. 
 

Η Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, εξετάζει τα αιτήματα και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατανομή των ωρών ανά άθλημα 
(Μπάσκετ, Βόλεϊ, Χάντμπολ, Ποδόσφαιρο, Τένις, κ.λ.π.). Το τελικό πρόγραμμα 
κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου,  κοινοποιείται από τη Διεύθυνση  
σε κάθε Σωματείο που έχει υποβάλλει αίτημα. Το πρόγραμμα των προπονήσεων 
των Σωματείων, δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης.  

Ο Προϊστάμενος τμήματος Αθλητικών Υποδομών ανακοινώνει το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα στους υπαλλήλους τού κάθε χώρου άθλησης και είναι υπεύθυνος για 
την πιστή τήρηση του, όπως και για την εφαρμογή του ωραρίου. Μεμονωμένες 
αλλαγές στις ώρες προπονήσεων Σωματείων, ματαιώσεις ή  τροποποιήσεις των 
προπονήσεων ενός Σωματείου, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, δύναται να 
λάβουν χώρα μετά από έγγραφη υποβολή σχετικού αιτήματος προς την 
Διεύθυνση.   

Όλα τα προγράμματα χρήσης των Αθλητικών εγκαταστάσεων, τα ωριαία 
προγράμματα άθλησης του Δήμου καθώς και οι διαθέσιμες ώρες για το 
πρόγραμμα  «κοινό- τένις για όλους», αναρτώνται έξω από κάθε αθλητική 
εγκατάσταση καθώς και στη σελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου. 
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Η Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, φροντίζει -σε κάθε 
αθλητική υποδομή- να εξυπηρετούνται, τα  δημοτικά προγράμματα, τα ΚΔΑΠ 
αθλητικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, τα σωματεία ή όποιων άλλων η 
Διεύθυνση κρίνει απαραίτητα. Ακόμη  η Διεύθυνση πρέπει να έχει ειδική 
μέριμνα για την διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία, ώστε να υπάρχουν  
ελεύθερες ώρες στην πρωινή και απογευματινή ζώνη ,σε κάθε εγκατάσταση για 
μεμονωμένα άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο 
Σωματείο. 
 
Οι αθλητικοί χώροι δύνανται να διατίθενται με εισήγηση της Διεύθυνσης και 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε φορείς ή ιδιώτες και για τη 
διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών επιστημονικών, συνεδριακών ή άλλων 
εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού και Δημοτικού 
επιπέδου.  

Τέλος οι Αθλητικοί Χώροι και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου 
παραχωρούνται ως έδρα,  στα σωματεία που έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση 
σε ισχύ, δωρεάν. Επίσης δωρεάν παραχωρούνται από τον Δήμο Χαϊδαρίου ώρες 
προπόνησης ανάλογα με την διαθεσιμότητα και τον συνολικό αριθμό των 
σωματείων που δραστηριοποιούνται την εκάστοτε χρονιά, ανά άθλημα και 
εγκατάσταση. Η αθλητική εγκατάσταση που θα παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε 
Σωματείο η΄ Σύλλογο, θα χρησιμοποιείται αυστηρά και μόνο για τις 
προπονήσεις και αγωνιστικές υποχρεώσεις των τμημάτων του. Σε περίπτωση 
που κάποιο σωματείο επιθυμεί περισσότερες ώρες προπόνησης ανά αθλητική 
εγκατάσταση , ή θέλει να καλύψει μεγαλύτερο αριθμό αθλουμένων ή θέλει να 
εκπονήσει επιπλέον προγράμματα προπόνησης και  θερινών αθλητικών 
δραστηριοτήτων (camp), υπάρχει οικονομική χρέωση όπως αυτή αναφέρεται 
στον αντίστοιχο κανονισμό συνδρομών κάθε εγκατάστασης. 

 
8β)  Παραχώρηση σε φορείς Δημοσίου, μεμονωμένη χρήση (εκτός 
αθλητικών σωματείων). 
 
Κάθε υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, Αθλητικός Φορέας (Ομοσπονδία),  
Ιδιωτικός Φορέας, ή Άτομο που επιθυμεί να κάνει αποσπασματική ή 
μεμονωμένη, (εφάπαξ),  χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 
Χαϊδαρίου απευθύνεται εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα, 
προς την Διεύθυνση Νεολαίας Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών η οποία 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνο αποφασίζει, με βάση την 
διαθεσιμότητα του χώρου 
Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι 
αργότερα από είκοσι (20) ημέρες, από την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα. 
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. 

• Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του 
χώρου. 
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Στην αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας  έχει λάβει 
γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό 
τους. Ενώ θα ακολουθείται η ανωτέρω σχετική διαδικασία με το άρθρο 7α, 
σχετικά με τη χρήση από τα αθλητικά σωματεία. 
 
8γ) Παραχώρηση σε φυσικά πρόσωπα 
 
Η χρήση των αθλητικών χώρων από φυσικά πρόσωπα, που δεν είναι μέλη 
αθλητικών συλλόγων, αφορά την πρόσβασή τους στις εγκαταστάσεις του Δήμου 
Χαϊδαρίου. Η πρόσβαση επιτρέπεται κατά τις ελεύθερες ώρες για το κοινό όπως 
αυτές  ορίζονται  από  την Διεύθυνση και το πρόγραμμα αναρτάται στην 
αντίστοιχη αθλητική εγκατάσταση. 
Τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων αφού έχουν λάβει 
γνώση του παρόντος κανονισμού και τον αποδέχονται στο σύνολό του. 
 
Για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, 
να συμπληρώσουν μια αίτηση-δήλωση με την οποία βεβαιώνουν τα στοιχεία της 
ταυτότητάς τους και να προσκομίσουν τις ανάλογες βεβαιώσεις ότι είναι υγιείς 
και μπορούν να αθληθούν. Με την έγκριση της εγγραφής τους, τους δίνεται 
κάρτα  μέλους με  συγκεκριμένο αριθμό μητρώου, την επωνυμία του Δήμου 
Χαϊδαρίου ή/και του Τμήματος του Δήμου Χαϊδαρίου, το ονοματεπώνυμο του 
αθλητή καθώς και την περίοδο που αφορά, την οποία υποχρεούνται να 
επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις. 
Για τη χρήση συγκεκριμένων όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων από φυσικά 
πρόσωπα απαιτείται η επικοινωνία με τη γραμματεία του Τμήματος σχετικά με 
τη διαθεσιμότητα του γηπέδου αλλά και τη δέσμευση αυτού από τον αθλούμενο 
για συγκεκριμένη ώρα. Για την αποκλειστική χρήση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων βάση της διαθεσιμότητας αυτών γίνεται χρέωση του ατομικού 
αριθμού της κάρτας μέλους του/των αθλούμενου/μένων. 
 
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 στην οποία αναφέρουν την ακριβή ημέρα και ώρα που επιθυμούν, στην 
Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. Το τμήμα Αθλητισμού σε 
συνεργασία με το Τμήμα Υποδομών, ελέγχει τη διαθεσιμότητα των αιτούμενων 
εγκαταστάσεων και εισηγείται την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. 
Ακόμα και όταν η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται από φυσικά πρόσωπα τα 
οποία δεν έχουν κάρτα μέλους, αυτά υποχρεούνται να προσκομίσουν ιατρική 
βεβαίωση, ότι είναι υγιής και μπορούν να αθληθούν. 
 
8δ) Παραχώρηση  χώρων για γραφεία, αποθήκες  κ.λ.π. 
 
 Δεν επιτρέπεται η μόνιμη παραχώρηση γραφείων, αποθηκών κ.λ.π. που 
βρίσκονται εντός όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 
συμπεριλαμβανομένου και του κολυμβητηρίου. Χώροι δύναται να 
παραχωρηθούν για 1 (ένα) έτος, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, για όλα τα 
σωματεία που τους έχει δοθεί παραχώρηση κατόπιν εισήγηση της Διεύθυνσης 
Αθλητισμού και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
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 Επίσης σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία απαγορεύεται η μόνιμη 
παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων μέσα στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Μετά 
το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και 
παραδίδονται στον υπάλληλο του Τμήματος. 
 
 
 
 
8ε) Άρνηση παραχώρησης 
 
Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή ή οι αιτούντες έχουν 
οφειλές προς το Δήμο, δεν γίνονται δεκτά εάν δεν έχουν τακτοποιηθεί οι 
οφειλές τους. Επίσης, η Διεύθυνση μπορεί να εισηγηθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, αιτιολογημένα, την μη παραχώρηση της αθλητικής εγκατάστασης 
σε οιονδήποτε ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τις περιπτώσεις που ορίζονται 
στο άρθρο18. 
 

 
 

Άρθρο 9 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Μετά τη σχετική γνώμη και εισήγηση της Διεύθυνσης Νεολαίας, Αθλητισμού 
και Πολιτισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο, υπογράφεται μεταξύ του Δήμου ή 
του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου ή οργάνου και του ενδιαφερόμενου 
φορέα ή Σωματείου/Συλλόγου, σύμβαση χρήσης–παραχώρησης της αθλητικής 
εγκατάστασης όπου περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα: 

• Η εγκατάσταση που παραχωρείται. 

• Το χρονικό διάστημα παραχώρησης. 

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

• Τα κινητά πάγια του Τμήματος 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 το 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 παραχώρησης και ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει 
πλήρες πρόγραμμα 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 της Διεύθυνσης 
Αθλητισμού η αίτηση από φυσικά πρόσωπα για χρήση αθλητικής 
εγκατάστασης, θα καταβάλλεται άμεσα η τυχόν συμβολική συμμετοχή, όπου 
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αυτή δύναται να υπάρχει ως απαραίτητη και μη προϋπόθεση, και θα κόβεται 
νόμιμο παραστατικό, στο οποίο θα αναφέρονται : 
 

• Τα ονοματεπώνυμα των προσώπων. 

• Η εγκατάσταση - ο χώρος που τους παραχωρήθηκε και η 
δραστηριότητα την οποία 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/Σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για την 
καθαριότητα των αθλητικών χώρων που χρησιμοποιούν και πρέπει να 
συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό και τις σχετικές υποδείξεις των 
αρμόδιων υπαλλήλων  της Διεύθυνσης Αθλητισμού. 
Για κάθε πρόβλημα ή παράπονο οι προπονητές, τα σωματεία ή οι ιδιώτες θα 
πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου 
Χαϊδαρίου. 
 

Άρθρο 10 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
Οποιαδήποτε παράδοση ή παραλαβή χώρου ή εξοπλισμού γίνεται προς τον 
ενδιαφερόμενο με την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο 
ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των 
περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Χαϊδαρίου που παραλαμβάνει και 
ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά. Η παράδοση και παραλαβή 
από τον ενδιαφερόμενο γίνεται από το Τμήμα Αθλητικών Υποδομών με την ίδια 
διαδικασία όπου αναγράφονται τυχόν φθορές, απώλειες ή καταστροφές σε 
εξοπλισμό ή υλικό. Η αποτίμηση αυτών γίνεται από το Τμήμα Αθλητικών 
Υποδομών και σύμφωνα με έκθεση που συντάσσει ο αρμόδιος υπάλληλος ή η 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ενημερώνεται εγγράφως  ο χρήστης της 
εγκατάστασης. 
 

Άρθρο 11 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
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 Δήμο  και 
διατίθενται στον χρήστη καταγράφονται σε ειδικό έντυπο που του χορηγεί 
ο αρμόδιος υπάλληλος του χώρου. Επίσης, ο διοργανωτής φέρει έναντι του 
Δήμου την ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές και εν γένει ζημιές στην 
εγκατάσταση όπως και στο σταθερό και φορητό εξοπλισμό της εγκατάστασης. 
Με εισήγηση της Διεύθυνσης και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
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προσδιορίζονται οι εγγυήσεις και οι χρηματικές ποινές οι οποίες περιγράφονται 
στη σύμβαση της χρήσης. 
 
 
 

Άρθρο 12 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

 
Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση, πρέπει: 
 

• Κάθε ομάδα αθλητών να  συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Για 
την πιστοποίηση της προπονητικής ικανότητας, θα πρέπει να κατατεθεί 
κατάσταση των προπονητών κάθε συλλόγου με σχετική άδεια από τη 
Γ.Γ.Α., η πτυχίο Σ.Ε.Φ.Α.Α. με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή την 
επαγγελματική ταυτότητα προπονητή. 

• Στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
αθλητικού σωματείου με επισυναπτόμενη ονομαστική κατάσταση των 
αθλητών, όπου αναφέρεται ότι έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύναται να 
προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις. Η δήλωση 
υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο 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 στο αρμόδιο 
Τμήμα, επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση με ονομαστική κατάσταση 
αθλητών, σε περίπτωση που έχουν προκύψει μεταβολές (προσθήκες, 
διαγραφές κ.λ.π.). 
 

• Στην αρχή της περιόδου των προπονήσεων πρέπει να υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού σωματείου, υπογεγραμμένη από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου και από ιατρό, με την οποία θα 
δηλώνεται υπεύθυνα ότι: «Ουδεμία ευθύνη φέρει το προσωπικό του κάθε 
αθλητικού χώρου του Δήμου ή του Τμήματος για τυχόν συμβάντα στην 
προπόνηση των αθλητών» 
 

• Το Τμήμα και το προσωπικό του κάθε χώρου των αθλητικών 
εγκαταστάσεων δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συμβάντα (ατυχήματα 
κ.λ.π.) στην προπόνηση των αθλητών του συλλόγου.  
 

• Οι αθλητικοί σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη ιατρικής 
φροντίδας των αθλητών τους κατά τη 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, καθώς επίσης είναι 
υπεύθυνοι και για τυχόν ατυχήματα. Κανένας αθλητής δεν επιτρέπεται 
να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς 
την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος 
για τυχόν ατύχημα. 
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• Η ομάδα πριν και μετά το πέρας της προπόνησης, έχει δικαίωμα 
παραμονής στον περιβάλλοντα χώρο για δέκα (10) λεπτά, χωρίς να 
παρεμποδίζεται και να ενοχλεί την προπόνηση της επόμενης ομάδας. 

 

• Η ομάδα θα πρέπει να εγκαταλείπει τα αποδυτήρια του αθλητικού 
χώρου είκοσι (20) λεπτά μετά το τέλος της προπόνησης. Αθλητές και 
αθλήτριες δεν επιτρέπεται να παραμένουν και να καθυστερούν μέσα στα 
αποδυτήρια χωρίς λόγο, πέρα του εικοσαλέπτου.  

 

• Οι προπονητικές ώρες που διατίθενται στις ομάδες αφορούν 
αποκλειστικά τη συγκεκριμένη ομάδα και το συγκεκριμένο τμήμα. Δεν 
επιτρέπεται να αλλάζουν οι ομάδες μεταξύ τους ώρες προπόνησης 
αυθαίρετα χωρίς να ενημερώσουν το Τμήμα Αθλητισμού, καθώς επίσης 
και να παραβιάζεται το πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας από άλλη 
ομάδα ή μεμονωμένα άτομα. 

 

• Αν κάποια ομάδα θέλει να διεξάγει φιλικό αγώνα, οφείλει να ενημερώσει  
τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν το Τμήμα Αθλητισμού. 
 

 

• Οι χώροι που χρησιμοποιούν τα σωματεία ( αγωνιστικός χώρος, 
αποδυτήρια, πάγκοι, κλπ) είναι κοινοί για όλους. Οι προπονητές πρέπει 
να φροντίζουν οι χώροι να μένουν πάντοτε καθαροί, ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και από τους επόμενους. Δεν επιτρέπεται να 
αφήνονται υπόλοιπα χρησιμοποιημένων αντικειμένων στους πάγκους  
(π.χ. μπουκάλια, τέιπ, επίδεσμοι, απορρίμματα κ.λ.π.). 

• Μετά το πέρας της προπόνησης, με ευθύνη των προπονητών θα πρέπει 
να επανέρχονται στην αρχική τους θέση όλα τα αντικείμενα και όργανα 
που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

• Όλοι οι αθλητές και οι προπονητές, όταν εισέρχονται στον αγωνιστικό 
χώρο, πρέπει απαραίτητα να φέρουν αθλητικά υποδήματα. 

 

• Η φύλαξη πολύτιμων και όποιων άλλων αντικειμένων είναι αποκλειστική 
ευθύνη των χρηστών. 

 

• Δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στους 
αγωνιστικούς χώρους άτομα με πατίνια, ποδήλατα, κουβαδάκια, και 
διάφορα άλλα τροχοφόρα εκτός από τον αθλητικό εξοπλισμό που είναι 
απαραίτητος για την προπόνηση. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των 
ΑμεΑ. 

 

• Σε περίπτωση αγώνων, τουρνουά και κάθε είδους εκδηλώσεων 
(αθλητικές και μη), ο καθαρισμός των χρησιμοποιούμενων αθλητικών 
χώρων θα πρέπει να γίνεται με πνεύμα σεβασμού προς το δημόσιο χώρο 
και προστασίας του από αδικαιολόγητες φθορές. 
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• Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους ανοικτούς και κλειστούς 
αθλητικούς χώρους. 

 

• Μεμονωμένα άτομα δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση των αθλητικών 
οργάνων χωρίς την παρουσία υπεύθυνου προπονητή ή γυμναστή. 

 

• Όταν εισέρχονται σε χώρους άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και 
ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη έχει ο 
σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός συλλόγου, τότε την ευθύνη έχει 
ο υπάλληλος του Δήμου. 

• Το Τμήμα και το προσωπικό του κάθε χώρου των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, δε φέρει ευθύνη για τυχόν συμβάντα (ατυχήματα, 
κ.λ.π.) στην προπόνηση των αθλητών του συλλόγου. 
 

• Η κατανάλωση καθώς και η χρήση κάθε είδους φαρμάκων, 
φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και ιδιοσκευασμάτων δεν 
επιτρέπεται εντός των αθλητικών χώρων. 

 

• Η διατήρηση  καλών σχέσεων με το προσωπικό και ο σεβασμός στις 
υποδείξεις, στις οδηγίες και στις εντολές της Υπηρεσίας, είναι 
υποχρέωση όλων των χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Δήμου. Οι αρμόδιοι δημοτικοί υπάλληλοι είναι εργαζόμενοι και έχουν 
αρμοδιότητα να προστατεύουν τη δημόσια περιουσία, που τα σωματεία 
και οι δημότες χρησιμοποιούν. Οι διοικήσεις και οι υπεύθυνοι 
προπονητές των ομάδων που χρησιμοποιούν τους αθλητικούς χώρους, 
πρέπει να συμβουλεύον τους αθλητές και τις αθλήτριές τους, να τηρούν 
πιστά τις οδηγίες και τις εντολές του προσωπικού και να μην αντιδικούν 
μαζί τους. Ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητών και παραγόντων μπορεί να 
προκαλέσει την απαγόρευση χρήση ή και εισόδου στους χώρους 
άθλησης των αθλητικών χώρων του Δήμου με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

 

• Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που δημιουργείται κατά την διάρκεια  
της προπόνησης, πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο που 
έχει οριστεί και βρίσκεται στο χώρο. Στη συνέχεια ενημερώνεται το 
Τμήμα Αθλητισμού για να προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες. 

 

• Όλοι οι όροι και όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στην παραχώρηση 
χρήσης των αθλητικών χώρων, όπως η παραχώρηση των κλειστών 
γυμναστηρίων, η χρήση των χώρων για προπόνηση από τις ομάδες, το 
αντίτιμο για την παραχώρηση χρήσης, ο τρόπος πληρωμής, κλπ, 
κατοχυρώνονται με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του 
σωματείου (δια του νόμιμου εκπροσώπου αυτού) και του Δήμου ( δια του 
νόμιμου εκπροσώπου), το οποίο σε κάθε περίπτωση υπογράφεται πριν 
την παραχώρηση του χώρου για χρήση στο σωματείο. 

 
23. Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο των  ατόμων-αθλητών σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού λειτουργίας που προπονούνται σε κάθε χώρο 
άθλησης του Δήμου, είναι τα κάτωθι: (Αθλητική Ταυτότητα). 
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Η αθλητική ταυτότητα φέρει τα χαρακτηριστικά: 
 
•  Την επωνυμία του Δήμου και του Τμήματος . 
•  Την επωνυμία του αθλητικού σωματείου. 
•  Το ονοματεπώνυμο του αθλητή. 
•  Το άθλημα. 
•  Την αθλητική περίοδο. 
 
Κάθε περίοδο εκδίδεται νέα αθλητική ταυτότητα με διάρκεια την αθλητική 
περίοδο, η οποία μετά τη λήξη της αθλητικής περιόδου επιστρέφεται στο 
αρμόδιο Τμήμα. 
 
 

Άρθρο 13 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ,ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ  ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝΣΥΛΛΟΓΩΝ,ΣΧΟΛΕΙΩΝΜΕΥΠΕΥΘΥΝΟΚΑΘΗΓΗΤΗ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΓΙΑ ΟΛΟΥΣ,ΛΟΙΠΩΝΦΟΡΕΩΝ. 
 
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. 
Στις περιπτώσεις χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια 
της ελεύθερης άθλησης από μεμονωμένα άτομα, οι χρήστες 
συμμετέχουν με δική τους ευθύνη, ή στην περίπτωση ανηλίκου με 
ευθύνη των γονέων τους, και σε κάθε περίπτωση αποδέχονται 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 
Τμήματος σχετικά με την έναρξη και λήξη της προπόνησης, τη χρήση των 
αποδυτηρίων, κ.λπ.  
Η συμπεριφορά  των  αθλητών που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Δήμου 
πρέπει να είναι κόσμια. 
Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της 
προπόνησης πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί 
και βρίσκεται στο χώρο. 
 

Άρθρο 14 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 

 
Σε κάθε περίπτωση χρήσης των  χώρων  άθλησης του Δήμου καθώς  και χρήσης 
των οργάνων 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  του Δήμου. Για τις εσκεμμένες φθορές των οργάνων και  γενικά 
των εγκαταστάσεων των χώρων άθλησης του Δήμου από αθλητές, προπονητές 
και αθλητικούς παράγοντες και Σωματεία υποβάλλονται κυρώσεις. 
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Οι κυρώσεις είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή 
οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις 
εγκαταστάσεις  του Δήμου. Ανάλογα με τις περιστάσεις η ίδια ή άλλη κύρωση 
επιβάλλεται και στον σύλλογο, όπου ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο 
αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και 
επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο κρίνεται από τις περιστάσεις και δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των 500,00€. 
 
Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινής είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Χαϊδαρίου, που επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 
Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. Ο ενδιαφερόμενος σύλλογος μπορεί να 
υποβάλει εγγράφως τις απόψεις 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 
Δήμου. 
 

Άρθρο 15 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 

 
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). 
Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες της εγκατάστασης παραδίδονται προς 
χρήση από τον υπάλληλο του χώρου στον υπεύθυνο του Συλλόγου με 
καταχώρηση αυτών σε ειδικό βιβλίο. Στο τέλος της προπόνησης επιστρέφεται 
από τον υπεύθυνο του Συλλόγου στο Τμήμα. 
Ο υπάλληλος του Τμήματος δεν είναι αρμόδιος και υπεύθυνος να τοποθετεί, 
μετακινεί, μεταφέρει τα αθλητικά όργανα όπως μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, 
βάρη, βατήρες, τέρματα κ.λ.π., εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη  
του  προπονητή και  των  αθλητών  του  Συλλόγου.  Ο  προπονητής  του 
Συλλόγου έχει την ευθύνη της τοποθέτησης στην έναρξη της προπόνησης του 
βασικού σταθερού εξοπλισμού και της μετακίνησης αυτού μετά την λήξη της 
προπόνησης. 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ 
 
Η είσοδος και η έξοδος από και προς τον στίβο, γίνεται μόνο από μια 
συγκεκριμένη είσοδο. Οι γονείς και οι συνοδοί, δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στο 
χώρο του στίβου παρά μόνο στις κερκίδες του σταδίου. 
 
Κατά την προπόνηση,  δύναται η δυνατότητα  διάθεσης διαδρομών  για χρήση 
από τα σωματεία-συλλόγους, ωστόσο πάντοτε παραμένουν ελεύθερες διαδρομές 
για χρήση του κοινού. 
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Απαγορεύεται η χρήση του στίβου σε πολίτες οι οποίοι δε φέρουν αθλητική 
περιβολή (αθλητικά υποδήματα κ.λ.π.) ποδηλάτων, παιδικών καροτσιών και 
λοιπών τροχήλατων οχημάτων. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των ΑμεΑ. 
 
Οι αθλούμενοι είναι υπεύθυνοι για την φύλαξη των προσωπικών τους 
αντικειμένων. 
 
 
 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ 
 
Η είσοδος κάθε αθλητή/χρήστη στην αίθουσα οργάνων θα επιτρέπεται αυστηρά 
και μόνο εφόσον φέρει την κατάλληλη αθλητική ενδυμασία. 
Μετά από κάθε χρήση οργάνων, πρέπει να καθαρίζονται οι επιφάνειες που 
χρησιμοποιήθηκαν. 
 
Η χρήση των οργάνων γυμναστικής και ενδυνάμωσης από τους αθλητές θα 
επιτρέπεται μόνο με την παρουσία στο χώρο υπεύθυνου προπονητή ή γυμναστή. 
 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
 
Η διάθεση των γηπέδων αντισφαίρισης  σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους, 
γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5. 
 
Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
αθλητικού σωματείου  ή συλλόγου στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές που 
έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύναται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε 
αθλητικές  δραστηριότητες . Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του 
σωματείου ή συλλόγου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. 
 
Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται  ονομαστική  κατάσταση των αθλητών 
και προπονητών του συλλόγου. 
 
Η αθλητική εγκατάσταση που θα παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε σωματείο ή 
σύλλογο, θα χρησιμοποιείται  αυστηρά και μόνο για τις προπονήσεις και 
αγωνιστικές υποχρεώσεις των τμημάτων. 
 
Σε περίπτωση παρουσίας σε προπόνηση νέων αθλητών, το σωματείο ή ο 
σύλλογος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι 
συγκεκριμένοι αθλητές  ανήκουν στο σωματείο ή σύλλογο, έχουν  εξετασθεί από 
ιατρό και δύναται να προπονούνται. 
 
Η εμφάνιση όλων των αθλητών /τριών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και 
απαραίτητα μέσα  για την προπόνηση πχ αθλητικές φόρμες, κατάλληλα 
υποδήματα, μπάλες κλπ.  
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Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές/τριες 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.  
 
 

Άρθρο 16 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για διεξαγωγή  οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη 
του αναγκαίου προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις 
περιπτώσεις που δεν παρίσταται προσωπικό της Διεύθυνσης Αθλητισμού 
απαγορεύεται η διεξαγωγή  οποιουδήποτε  αγώνα, ή  προπονήσεων  ομάδων  ή   
ατόμων,  και γενικότερα η χρήση των χώρων του Δήμου. 
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 του επόμενου 
αγώνα,  η  υπαίτια  για  την  καθυστέρηση  ομάδα  θα  θεωρείται   ότι  δεν 
συμμορφώνεταιμετονπαρόντακανονισμόμετιςσυνέπειεςπουπροβλέπονταιαπόαυ
τόν. 
 
16α)  Διεξαγωγή αγώνων σε κλειστές εγκαταστάσεις 
 
Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς 
των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος. Οι σύλλογοι και τα σωματεία είναι 
υπεύθυνοι για την τήρηση των προϋποθέσεων για την ομαλή διεξαγωγή του 
αγώνα, για το σκοπό αυτό μπορεί να συνεργάζεται με τα αστυνομικά όργανα 
και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα και λαμβάνει μέτρα για αποφυγή βίας, φθορών 
κ.λ.π.. 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. 
Στους αγώνες με ευθύνη των Σωματείων ή της Ομοσπονδίας, 
υποχρεούται να παρίστανται ιατρός-νοσοκόμος, και να 
εξασφαλίζονται φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς  ασθενών,   με  
οδηγό.  Ο  Δήμος  είναι  υποχρεωμένος  να  διαθέτει εξοπλισμένο χώρο 
ιατρείου. 
 
 
16β) Διεξαγωγή αγώνων σε στάδιο ποδοσφαίρου. 
 
Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων σε στάδιο ποδοσφαίρου ισχύουν οι 
προϋποθέσεις  της  παραγράφου  16α  σχετικά  με  τη  διεξαγωγή  σε  κλειστές 
εγκαταστάσεις. 
Επιπλέον, ισχύει ότι υποχρέωση των υπαλλήλων του Τμήματος  είναι, τα 
σημαιάκια, δίκτυα, φορείο, κουβάδες νερό. 
Η παρουσία υπαλλήλου του Τμήματος είναι υποχρεωτική για τη διεξαγωγή του 
αγώνα, σε περίπτωση δε απουσίας του απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα. 
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16γ) Διεξαγωγή αγώνων σε στάδιο. 
 
Η είσοδος και η έξοδος από και προς τον στίβο, γίνεται μόνο από μια 
συγκεκριμένη είσοδο και αυστηρά με την επίδειξη της κάρτας μέλους που 
αναφέραμε σε προηγούμενα άρθρα. Οι γονείς και οι συνοδοί, δεν επιτρέπεται 
να μπαίνουν στο χώρο του στίβου παρά μόνο στις κερκίδες του σταδίου. 
Απαγορεύεται η χρήση του στίβου σε πολίτες οι οποίοι δε φέρουν αθλητική 
περιβολή ( αθλητικά υποδήματα κ.λ.π.) ποδηλάτων, παιδικών καροτσιών και 
λοιπών τροχήλατων οχημάτων. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των ΑμεΑ. 
Οι αθλούμενοι είναι υπεύθυνοι για την φύλαξη των προσωπικών τους 
αντικειμένων. 
Για την διεξαγωγή αγώνα σε στάδιο απαιτείται ειδική άδεια διεξαγωγής αγώνα. 
Τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα παρέχονται από το Τμήμα από τις 
αποθήκες του 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. Ενώ η τοποθέτηση σε 
κάθε θέση των οργάνων, π.χ. εμπόδια, βατήρες, στρώματα, κλπ., είναι 
αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Αθλητισμού. 
Σε περίπτωση αγώνων ενός Συλλόγου ευθύνη φέρει ο ίδιος ο Σύλλογος και όχι η 
Διεύθυνση Αθλητισμού ή η Δημοτική Αρχή. 
 
 
 

Άρθρο 17 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 
Οι αθλητικοί χώροι δεν διατίθενται ή μπορεί να ανακληθεί προσωρινά η 
παραχώρησή τους  όταν η Διεύθυνση Αθλητισμού, ή ο Δήμος  Χαϊδαρίου 
γενικότερα,  έκτακτα ή στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος, χρειάζεται την 
κάθε αθλητική εγκατάσταση για δικά του προγράμματα ή εκδηλώσεις. 
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 18 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

 
Αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό είναι : 

• Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί και δεν αναφέρονται στην 
αίτηση χρήσης. 

• Η  μεταβολή  της  διαρρύθμισης  των  κινητών  στοιχείων  των  
χώρων  χωρίς έγκριση. 
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• Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται 
στην αίτηση χρήσης. 

• Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, 
πινακίδων, πανό, λογοτύπων χωρίς την έγκριση του Δήμου 
Χαϊδαρίου. 

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

• Η   είσοδος   κατοικίδιων   ζώων      σε   όλες   τις   αθλητικές   
εγκαταστάσεις. (Εξαιρούνται τα κατοικίδια ως συνοδοί Ατόμων με 
Αναπηρία) 

• Η είσοδος παντός είδους τροχοφόρων (ποδήλατα, μοτοσικλέτες). 
 
 

Άρθρο 19 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 
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 την Διεύθυνση Αθλητισμού, με τη σύμφωνη γνώμη και  έγκριση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων 
σε άλλα σημεία πλην αυτών. 
Η Διεύθυνση Αθλητισμού δύναται σε προσδιορισμένα με απόφασή του τμήματα 
των ως άνω επιφανειών των αθλητικών χώρων να τοποθετεί τα εμβλήματά της 
ή/και του Δήμου Χαϊδαρίου ή διαφόρων κατά καιρούς δωρητών ή χορηγών των 
δραστηριοτήτων του Δήμου Χαϊδαρίου. 
Τα ως άνω προβαλλόμενα εμβλήματα, σήματα ή επωνυμίες απαγορεύεται να 
επικαλύπτονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα 
ή άλλης αθλητικής διοργάνωσης. 
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 στον Δήμο Χαϊδαρίου τα αντίστοιχα συμφωνητικά με τους 

διαφημιζόμενους, να προκαταβάλλουν τα νόμιμα τέλη και τα δικαιώματα του 

Δήμου (το νόμιμο ποσοστό των ανωτέρω εσόδων στην Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου, βάσει του άρθρου 56του νόμου 2575/99όπως ισχύει, με την προσκόμιση 

των αντίστοιχων συμφωνητικών τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξη του 

αγώνα στον οποίο αφορούν) και να χρησιμοποιούν αυστηρότατα τους 

προσδιορισμένους ως άνω διαφημιστικούς χώρους. 

Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που αναρτούν 
διαφημιστικά μηνύματα σε συμφωνημένα με την Διεύθυνση Αθλητισμού 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. 
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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. 
Διαφημίσεις που αντίκεινται στο πνεύμα του αθλητισμού και σε ότι αυτός 
πρεσβεύει δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την 
νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό. 

 
 

Άρθρο 20 
ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΕΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Κάθε ζήτημα που  προκύπτει στη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

του Δήμου Χαϊδαρίου και δεν προβλέπεται η διευθέτησή του στον κανονισμό, 

τότε ρυθμίζεται με εισήγηση της Διεύθυνσης Νεολαίας, Αθλητισμού και 

Πολιτισμού και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο παρών κανονισμός αναρτάται στους  πίνακες ανακοινώσεων των Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων,  διατίθεται στους αθλούμενους και η γνώση του περιεχομένου 

του αποτελεί υποχρέωσή τους. 

 
 

Άρθρο 21 
ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  

ΆΆρρθθρροο  2211..11  
ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  

ΤΤοο  ΔΔηημμοοττιικκόό    ΚΚοολλυυμμββηηττήήρριιοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  οοιικκόόππεεδδοο  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττοουυ  

ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ΚΚέέννττρροο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  μμεε  εείίσσοοδδοο  εεππίί  ττηηςς  σσυυμμββοολλήήςς  

ττωωνν  οοδδώώνν  ΑΑγγωωννιισσττώώνν  ΣΣττρρααττοοππέέδδοουυ  κκααιι  ΚΚοορρυυττσσάάςς  11..  

ΣΣττοο  οοιικκόόππεεδδοο  χχωωρροοθθεεττεείίττααιι  ααθθλληηττιικκήή  εεγγκκααττάάσστταασσηη  μμεε::    

••  μμίίαα  μμεεγγάάλληη  κκοολλυυμμββηηττιικκήή  δδεεξξααμμεεννήή  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  5500  ΧΧ  2255  ΧΧ  22,,44  μμέέττρρωωνν    

••  μμίίαα  μμιικκρρήή  κκοολλυυμμββηηττιικκήή  δδεεξξααμμεεννήή  δδιιαασσττάάσσεεωωνν  1122ΧΧ1100ΧΧ11  μμέέττρρωωνν  

••  κκεερρκκίίδδεεςς  ((σσττηη  μμίίαα  μμόόννοο  ππλλεευυρράά))  κκααιι  κκάάττωω  ααππόό  ααυυττέέςς  υυππάάρρχχοουυνν    

••  ααίίθθοουυσσαα  γγυυμμνναασσττιικκήήςς,,  γγρρααφφεείίαα  δδιιοοίίκκηησσηηςς,,  κκυυλλιικκεείίοο,,  ααπποοδδυυττήήρριιαα,,  γγρρααφφεείίοο  
γγρρααμμμμααττεείίααςς,,  χχώώρροοςς  υυπποοδδοοχχήήςς  μμεελλώώνν,,  χχώώρροοςς  φφααρρμμαακκεείίοουυ,,  μμηηχχααννοοσσττάάσσιιοο,,  
ααπποοθθήήκκεεςς  κκααιι  άάλλλλοοιι  κκοοιιννόόχχρρηησσττοοιι  χχώώρροοιι  
  

ΆΆρρθθρροο  2211..22  
ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  

ΣΣκκοοππόόςς  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΝΝεεοολλααίίααςς  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  

κκααττ’’  εεππέέκκτταασσηη  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  εείίννααιι::    
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••  ΗΗ  οορργγάάννωωσσηη,,  λλεειιττοουυρργγίίαα,,  δδιιααχχεείίρριισσηη  κκααιι  σσυυννττήήρρηησσηη  ττωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  
ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ    

••  ΗΗ  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττοουυ  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  γγιιαα  ΌΌλλοουυςς..  

••  ΗΗ  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττοουυ  ΣΣωωμμααττεειιαακκοούύ  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ..  

••  ΗΗ  υυπποοσσττήήρριιξξηη  κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ΣΣχχοολλιικκοούύ  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  όόλλωωνν  ττωωνν  
ββααθθμμίίδδωωνν,,  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμιιαακκοούύ,,  ΣΣττρρααττιιωωττιικκοούύ  κκααιι  ΕΕρργγοοσστταασσιιαακκοούύ  
ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ..  

••  ΗΗ  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ψψυυχχααγγωωγγιικκώώνν,,  πποολλιιττιισσττιικκώώνν,,  εεππιισσττηημμοοννιικκώώνν,,  σσυυννεεδδρριιαακκώώνν  
εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ΔΔιιεεθθννοούύςς,,  ΕΕθθννιικκοούύ,,  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  κκααιι  φφοορρέέωωνν  ττοοππιικκοούύ    
χχααρραακκττήήρραα  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  υυπποοσσττήήρριιξξηη    ααττόόμμωωνν  μμεε  εειιδδιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς..  

••  ΗΗ  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοουυςς  ααθθλληηττιικκοούύςς  σσυυλλλλόόγγοουυςς,,  ττοουυςς  λλοοιιπποούύςς  μμααζζιικκοούύςς  
φφοορρεείίςς  ττηηςς    ππεερριιοοχχήήςς,,  ττηηνν  ΚΚ..ΟΟ..ΕΕ..,,  ττιιςς  λλοοιιππέέςς  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίεεςς  ττωωνν  ΑΑθθλληημμάάττωωνν,,  ττοο  
ΥΥπποουυρργγεείίοο    ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ,,  ττηη  ΓΓ..ΓΓ..ΑΑ..    κκααιι  κκάάθθεε  άάλλλλοο  φφοορρέέαα,,  γγιιαα  ττηηνν  
εεππίίττεευυξξηη  ττωωνν  σσττόόχχωωνν  ττοουυ..  

••  ΗΗ  οορργγάάννωωσσηη  ααθθλληηττιικκώώνν  ΕΕκκδδηηλλώώσσεεωωνν  σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ..  
  

ΆΆρρθθρροο  2211..  33  
ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  

ΗΗ  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  &&  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  κκααττ’’  

εεππέέκκτταασσηη  ττοο  ττμμήήμμαα  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιττυυχχήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ,,  

ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττωωνν  σσκκοοππώώνν  ττοουυ  κκααιι    μμεε  ββάάσσηη  ττιιςς  ππρρόόσσφφααττεεςς  δδιιααμμοορρφφωωθθεείίσσεεςς  

οοιικκοοννοομμιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  σσττοοχχεεύύεειι::  

••  σσττηηνν  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττεερρηη  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  
μμέέσσωωνν  πποουυ  έέχχεειι    σσττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττοουυ..  

••  σσττηη  σσυυννεεχχήή  ββεελλττίίωωσσηη  ττωωνν  ππααρρεεχχοομμέέννωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ππρροοςς  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς    

••  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  δδιιεευυκκοολλύύννσσεεωωνν  σσεε  άάττοομμαα  εειιδδιικκώώνν  κκααττηηγγοορριιώώνν  μμέέσσαα  σστταα  
ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς    ααπποοσσττοολλήήςς  ττοουυ..  

••  σσττοονν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόό  κκααιι  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  ααθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  άάλλλλωωνν  
εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν..  

••  σσττηη  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  ββιιώώσσιιμμηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  κκααττ’’  ααπποοκκλλεειισσττιικκόόττηητταα  ααππόό  
ττοο  ΔΔήήμμοο..  

••  σσττοονν  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόό  κκααιι  εεκκττέέλλεεσσηη  έέρργγωωνν  υυπποοδδοομμήήςς  κκααιι  ααννάάππττυυξξηηςς  ττοουυ  
ααθθλληηττιισσμμοούύ  σσττοο  χχώώρροο  εευυθθύύννηηςς,,  κκαατταασσττώώννττααςς  ττοο  σσύύγγχχρροοννοο  κκααιι  κκααιιννοοττόόμμοο  

••  σσττοονν  εεφφοοδδιιαασσμμόό  ττοουυ  μμεε  ττοονν  κκααττάάλλλληηλλοο  ααθθλληηττιικκόό  κκααιι  υυλλιικκοοττεεχχννιικκόό  
εεξξοοππλλιισσμμόό..  

••  σσττηηνν  εεκκππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν  ττοουυ  σσκκοοππώώνν,,  μμέέσσωω  ττηηςς  δδρραασσττιικκήήςς  
σσυυμμββοολλήήςς  ττοουυ  ωωςς  ααθθλληηττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  σσττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  οολλοοκκλληηρρωωμμέέννηηςς  
ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  πποολλίίττηη..  

••  σσττηηνν  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα  κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  σσυυλλλλοογγιικκόόττηηττααςς,,  ττηηςς  σσυυνν  
εερργγααττιικκόόττηηττααςς,,  ττηηςς  ππεειιθθααρρχχίίααςς,,  ττοουυ  φφίίλλααθθλλοουυ  ππννεεύύμμααττοοςς,,  ττηηςς  εευυγγεεννοούύςς  άάμμιιλλλλααςς,,  
ττωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν  κκααννόόννωωνν  κκααιι  ααξξιιώώνν..  

••  σσττηηνν  κκααττααπποολλέέμμηησσηη  ττοουυ  φφααννααττιισσμμοούύ,,  ττηηςς  ββίίααςς,,  ττοουυ  ρρααττσσιισσμμοούύ,,  ττηηςς  
κκεερρδδοοσσκκοοππίίααςς  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα  ττωωνν  ααννττιιλλήήψψεεωωνν  πποουυ  ααννττιιττίίθθεεννττααιι  σστταα  ααθθλληηττιικκάά  
ιιδδεεώώδδηη..  

••  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ααθθλληηττιισσμμοούύ  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  εεκκφφάάννσσεειιςς  ττοουυ  κκααιι  ιιδδιιααιιττέέρρωωςς  
ττοουυ  υυγγρροούύ  σσττίίββοουυ..  
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••  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  κκοοιιννωωννιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  ππρροοςς  ττιιςς  εευυππααθθεείίςς  οομμάάδδεεςς  κκααιι  
γγεεννιικκόόττεερραα  ππρροοςς  όόλλοουυςς  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς..  

••  σσττηηνν  εεκκμμάάθθηησσηη  ττηηςς  κκοολλύύμμββηησσηηςς  σσεε  μμίίαα  χχώώρραα  πποουυ  ππεερριιββάάλλλλεεττααιι  ααππόό  
θθάάλλαασσσσαα  κκααιι  όόμμωωςς  κκααττέέχχεειι  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  υυψψηηλλόόττεερρεεςς  θθέέσσεειιςς  εεττήήσσιιωωνν  θθααλλάάσσσσιιωωνν  
ππννιιγγμμώώνν  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς..  
  

  

ΆΆρρθθρροο  2211..44  
ΗΗΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  ––  ΩΩΡΡΕΕΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  

ΤΤοο  ΔΔηημμοοττιικκόό    κκοολλυυμμββηηττήήρριιοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ    λλεειιττοουυρργγεείί  ::  

••  ΚΚααθθηημμεερριιννέέςς  ((ΔΔεευυττέέρραα  ––  ΠΠααρραασσκκεευυήή))  ααππόό  0066..0000  ωωςς  2233..0000  

••  ΣΣάάββββααττοο  ααππόό  0077..0000  έέωωςς  1155..0000  
ΟΟιι  ώώρρεεςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ααφφοούύ  λληηφφθθοούύνν  υυππόόψψηη  τταα  σσχχοολλιικκάά  

ππρροογγρράάμμμμαατταα,,  τταα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  ττηηςς  ΓΓ..ΓΓ..ΑΑ..,,  τταα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  

ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  κκααιι  οοιι  ππρροοπποοννήήσσεειιςς  ττωωνν  ααθθλληηττιικκώώνν  σσωωμμααττεείίωωνν  πποουυ  

δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  σστταα  ααθθλλήήμμαατταα  ττηηςς  ππιισσίίννααςς..  

ΓΓιιαα  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  ππέέρραανν  ττοουυ  

ωωρρααρρίίοουυ  ττωωνν  δδηημμοοττιικκώώνν  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίωωνν,,  ηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  

ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  μμεε  ααππόόφφαασσήή  ττηηςς,,  εειισσηηγγεείίττααιι  σσττοο  ΓΓ..ΓΓ..  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ΝΝόόμμοο  11118888//8811  άάρρθθρροο  8899,,  γγιιαα  ττιιςς  ώώρρεεςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  κκααιι  ππααίίρρννεειι  ττηη  

σσχχεεττιικκήή  έέγγκκρριισσηη..  ΧΧωωρρίίςς    έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  ΓΓ..ΓΓ..  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  

ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ππέέρραανν  ττοουυ  ωωρρααρρίίοουυ    ττωωνν  ΔΔηημμόόσσιιωωνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν    εείίννααιι  ππααρράάννοομμηη  κκααιι  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι..  

ΤΤιιςς  ηημμέέρρεεςς  ΣΣάάββββααττοο,,  ΚΚυυρριιαακκήή  κκααιι  ααρργγίίεεςς  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό    ΚΚοολλυυμμββηηττήήρριιοο  

ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  δδύύννααττααιι  νναα  λλεειιττοουυρργγεείί  γγιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ααγγώώννωωνν..  ΤΤοο  ωωρράάρριιοο  ττωωνν  

ηημμεερρώώνν    ααυυττώώνν  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  μμεε  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΝΝεεοολλααίίααςς,,  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  

κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  ,,σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  κκααιι  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  

ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ..  

  

ΆΆρρθθρροο  2211..55  

ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΩΩΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ  

ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑΣΣ--ΕΕΞΞΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  

ΟΟ  χχώώρροοςς  ττηηςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  

ττωωνν  πποολλιιττώώνν  σσεε  ζζηηττήήμμαατταα  εεννηημμέέρρωωσσηηςς,,  εεγγγγρρααφφώώνν,,  ππλληηρρωωμμώώνν,,  ππααρρααππόόννωωνν  κκααιι  

εελλέέγγχχοουυ..  ΕΕννττόόςς  ττωωνν  γγρρααφφεείίωωνν  ττηηςς  γγρρααμμμμααττεείίααςς  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  ααυυσσττηηρράά  ηη  

ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  άάππααννττεεςς,,  ππλληηνν  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσττιιςς  θθέέσσεειιςς  γγρρααμμμμααττεειιαακκήήςς  

υυπποοσσττήήρριιξξηηςς..  
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ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΕΕΙΙΟΟΥΥ  

ΟΟ  χχώώρροοςς  ττοουυ  ιιααττρρεείίοουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττααιι  ααυυσσττηηρράά  κκααιι  μμόόννοο  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  

ππααρροοχχήήςς  ππρρώώττωωνν  ββοοηηθθεειιώώνν  όόλλωωνν  ττωωνν  ααττόόμμωωνν  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  εεννττόόςς  ττοουυ  

ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ((ππρροοσσωωππιικκοούύ,,  ααθθλλοούύμμεεννωωνν  σσυυννοοδδώώνν,,  ππααρρααγγόόννττωωνν,,  ππρροοπποοννηηττώώνν  

κκ..λλππ..))  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ππρρώώττωωνν  ββοοηηθθεειιώώνν  ((σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  

δδυυννααττοοττήήττωωνν))  σσττοουυςς  ππλληησσίίοονν  χχώώρροουυςς  ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ..  ΣΣττοο  φφααρρμμαακκεείίοο  μμεεττάά  

ττοο  ππέέρρααςς  ππααρροοχχήήςς  ππρρώώττωωνν  ββοοηηθθεειιώώνν  ππρροοςς  όόσσοουυςς  έέχχοουυνν  ααννάάγγκκηη,,  ππααρρααμμέέννεειι  

ααυυσσττηηρράά  μμόόννοο  ττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό,,  ττοο  οοπποοίίοο  έέχχεειι  κκααιι  ττηηνν  ππλλήήρρηη  εευυθθύύννηη  

γγιιαα  ττηη  φφρροοννττίίδδαα,,  ααπποοσσττεείίρρωωσσηη,,  σσωωσσττήή  χχωωρροοθθέέττηησσηη  ττοουυ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  κκααιι  

λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ..  ΤΤοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  ππρρέέππεειι::  

••  ΝΝαα  ττηηρρεείί  κκααιι  νναα  σσυυμμππλληηρρώώννεειι  λλεεππττοομμεερρώώςς  ττοο  ββιιββλλίίοο  σσυυμμββάάννττωωνν    

••  ΝΝαα  φφρροοννττίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  ααννααννέέωωσσηη  ττοουυ  ααππααιιττοούύμμεεννοουυ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  ττοουυ  χχώώρροουυ  
μμεε  φφάάρρμμαακκαα,,  φφααρρμμαακκεευυττιικκάά  εεξξααρρττήήμμαατταα  κκααιι  υυλλιικκόό  ααππααρρααίίττηηττοο  γγιιαα  ττηη  
λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  σσεε  σσυυννεεννννόόηησσηη  μμεε  ττοονν  ΠΠρροοϊϊσσττάάμμεεννοο  ττοουυ  κκοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ    
ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  ααπποοθθήήκκεευυσσηη  σσττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  χχώώρροο  ααννττιικκεειιμμέέννωωνν,,  

εεξξοοππλλιισσμμοούύ,,  εερργγααλλεείίωωνν  κκ..λλ..ππ..,,  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  ππααρροοχχήή  ππρρώώττωωνν  

ββοοηηθθεειιώώνν..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ααυυσσττηηρράά  ηη  χχρρήήσσηη  ττοουυ  χχώώρροουυ  γγιιαα  ύύππννοο..  

  

ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  

ΟΟ  χχώώρροοςς  ττοουυ  μμηηχχααννοοσστταασσίίοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρρααμμέέννεειι  μμόόννιιμμαα  κκλλεειιδδωωμμέέννοοςς  κκααιι  

ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  ααυυσσττηηρράά  ηη  ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  μμηη  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννοο  ππρροοσσωωππιικκόό..  ΆΆδδεειιαα  

ππρρόόσσββαασσηηςς  σσττοο  χχώώρροο  μμπποορροούύνν  νναα  έέχχοουυνν  μμόόννοο  

••  ΟΟ  ΠΠρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  

••  ΟΟ  ΠΠρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς  ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  

••  ΟΟ  υυππεεύύθθυυννοοςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς  ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  

••  ΕΕξξεειιδδιικκεευυμμέέννοο  ππρροοσσωωππιικκόό  σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκάά  θθέέμμαατταα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ    

••  ΕΕξξεειιδδιικκεευυμμέέννοοιι  εεξξωωττεερριικκοοίί  σσυυννεερργγάάττεεςς  σσεε  σσυυννεεννννόόηησσηη  μμεε  ττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη    
  
ΓΓιιαα  ττοο  χχώώρροο  ττοουυ  μμηηχχααννοοσστταασσίίοουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττηηρροούύννττααιι  όόλλοοιι  κκααννόόννεεςς  

αασσφφααλλεείίααςς  κκααιι  όόλλεεςς  οοιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  πποουυ  οορρίίζζοοννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  οοιικκεείίοουυςς  

ννόόμμοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ..  ΕΕππίίσσηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττηηρρεείίττααιι  κκααιι  νναα  

εεννηημμεερρώώννεεττααιι  ββιιββλλίίοο  εερργγαασσιιώώνν  πποουυ  θθαα  ππεερριιέέχχεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  ττυυχχόόνν  εερργγαασσίίεεςς  κκααιι  ττιιςς  

δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  χχλλωωρρίίωωσσηηςς  κκααιι  κκααθθααρριισσμμοούύ  ττηηςς  ππιισσίίννααςς..      

ΤΤαα  κκλλεειιδδιιάά  ττοουυ  μμηηχχααννοοσστταασσίίοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηηνν  κκααττοοχχήή  μμόόννοο  όόσσωωνν  

έέχχοουυνν  άάδδεειιαα  ππρρόόσσββαασσηηςς  σσττοο  μμηηχχααννοοσσττάάσσιιοο  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη..  
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ΧΧΩΩΡΡΟΟΙΙ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  

ΟΟιι  χχώώρροοιι  ττωωνν  γγρρααφφεείίωωνν  δδιιοοίίκκηησσηηςς  σσττεεγγάάζζοουυνν  ττοουυςς  δδιιοοιικκηηττιικκοούύςς  υυππάάλλλληηλλοουυςς  ττοουυ  

ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  κκααλλύύππττοοννττααιι  όόλλεεςς  οοιι  ααννάάγγκκεεςς  γγιιαα  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  

εερργγαασσίίεεςς..  

ΟΟιι  χχώώρροοιι  ττηηςς  ααπποοθθήήκκηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  ππααρρααμμέέννοουυνν  ππάάνντταα  κκλλεειιδδωωμμέέννοοιι..  

ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ααυυσσττηηρράά  ηη  ππρρόόσσββαασσηη  σσεε  άάττοομμαα  πποουυ  δδεενν  ααννήήκκοουυνν  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  

ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ,,  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ήή  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ..  ΔΔυυννααττόόττηητταα  ππρρόόσσββαασσηηςς  σσττοο  

χχώώρροο  ττωωνν  ααπποοθθηηκκώώνν  έέχχοουυνν::  

••  ΟΟ  ΠΠρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  

••  ΟΟ  ΠΠρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς    ττοουυ  κκοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  

••  ΟΟ  υυππεεύύθθυυννοοςς  σσυυννττήήρρηησσηηςς  ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  

••  ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  

••  ΟΟιι  φφύύλλαακκεεςς  ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  

••  ΚΚααττόόππιινν  σσύύμμφφωωννηηςς  γγννώώμμηηςς  ττοουυ  ΠΠρροοϊϊσσττάάμμεεννοουυ,,  οοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττηηςς  
ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  κκααιι  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ..  
  

  

ΆΆρρθθρροο  2211..66  

ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ  ((ΠΠΙΙΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ––

ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥ    ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ))  

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου παραχωρείται ως έδρα,  στα σωματεία 
που έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση σε ισχύ, δωρεάν. Επίσης δωρεάν 
παραχωρούνται από τον Δήμο Χαϊδαρίου ώρες προπόνησης στη Μεγάλη πισίνα 
και στο Κλειστό Γυμναστήριο ανάλογα με την διαθεσιμότητα και τον συνολικό 
αριθμό των σωματείων που δραστηριοποιούνται την εκάστοτε χρονιά, ανά 
άθλημα. Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο επιθυμεί περισσότερες ώρες 
προπόνησης ανά αθλητική εγκατάσταση(μεγάλη πισίνα, κλειστό γυμναστήριο), 
ή θέλει να καλύψει μεγαλύτερο αριθμό αθλουμένων ή θέλει να εκπονήσει 
επιπλέον προγράμματα προπόνησης και  θερινών αθλητικών δραστηριοτήτων 
(camp), υπάρχει οικονομική χρέωση όπως αυτή αναφέρεται στον αντίστοιχο 
κανονισμό συνδρομών κάθε εγκατάστασης. 
Η αθλητική εγκατάσταση που θα παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε σωματείο ή 
σύλλογο, θα χρησιμοποιείται  αυστηρά και μόνο για τις προπονήσεις και 
αγωνιστικές υποχρεώσεις των τμημάτων. 
 
ΤΤαα  ααθθλληηττιικκάά  σσωωμμααττεείίαα  πποουυ  ππρροοπποοννοούύννττααιι  σσεε  τταακκττιικκέέςς  ώώρρεεςς  κκααιι  ηημμέέρρεεςς  σσττοουυςς  

χχώώρροουυςς  άάθθλληησσηηςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  γγιιαα  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  

ττοουυςς  σσεε  ααγγώώννεεςς  ττωωνν  ΤΤοοππιικκώώνν,,  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκώώνν,,  ΠΠααννεελλλληηννίίωωνν  κκααιι  ΔΔιιεεθθννώώνν  

ππρρωωττααθθλληημμάάττωωνν,,  έέχχοοννττααςς  ωωςς  έέδδρραα  ττοουυςς  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  κκοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  

υυπποοββάάλλοουυνν  έέγγγγρρααφφοο  ααίίττηημμαα  γγιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη    ττωωνν  χχώώρρωωνν  σσττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς  

ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  ααθθλληηττιικκήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ααππόό  11    έέωωςς  3300  ΙΙοουυννίίοουυ..  
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ΤΤοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς,,  εεγγκκρρίίννεειι--

κκααττααννέέμμεειι  ττιιςς  ώώρρεεςς  κκααττάά  ηημμέέρραα  κκααιι  εεββδδοομμάάδδαα  γγιιαα  κκάάθθεε  άάθθλληημμαα,,  ττμμήήμμαα  κκααιι  

ΣΣωωμμααττεείίοο  κκααιι  ηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  γγννωωσσττοοπποοιιεείί  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  σστταα  σσωωμμααττεείίαα  πποουυ  έέχχοουυνν  

υυπποοββάάλλλλεειι  ααίίττηημμαα..  

ΤΤοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ααυυττόό  ττρροοπποοπποοιιεείίττααιι  μμόόννοο  μμεε  ννεεόόττεερρηη  ααππόόφφαασσηη    ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  

κκααιι  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ..  

ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  οορρίίζζεειι  ττιιςς  ώώρρεεςς    κκααιι  ττιιςς  ηημμέέρρεεςς    ππρροοππόόννηησσηηςς  κκάάθθεε  

ΣΣωωμμααττεείίοουυ  κκααιι  δδιιααββιιββάάζζεειι  ττηηνν  έέγγγγρρααφφηη  ααππόόφφαασσήή  ττηηςς  γγιιαα  εεφφααρρμμοογγήή..  

ΟΟ  ΠΠρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς    ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ    αανναακκοοιιννώώννεειι  μμεε  

εευυθθύύννηη  ττοουυ  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ααυυττόό  σσττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  κκααιι  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  

εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν..  

ΑΑλλλλααγγέέςς  σσττιιςς  ώώρρεεςς  ππρροοπποοννήήσσεεωωνν  γγίίννοοννττααιι  μμόόννοο  κκααττόόππιινν  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  

ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  κκααιι  ααφφοούύ  έέχχεειι  ππρροοηηγγηηθθεείί  έέγγγγρρααφφοο  ααίίττηημμαα  ττοουυ//ττωωνν  ΣΣωωμμααττεείίοουυ//ωωνν  

ππρροοςς  ααυυττήή,,  όόπποουυ  ααιιττιιοολλοογγοούύννττααιι  ππλλήήρρωωςς  οοιι  λλόόγγοοιι  γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ππρρέέππεειι  νναα  

γγίίννοουυνν  οοιι  ααλλλλααγγέέςς..    

ΟΟ  ΠΠρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς  μμπποορρεείί    νναα  μμααττααιιώώσσεειι  ήή  νναα  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειι  ππρροοππόόννηησσηη  

ΣΣωωμμααττεείίοουυ  όότταανν  ααυυττόό  κκρριιθθεείί  ααππααρρααίίττηηττοο..    

ΗΗ    ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς,,  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ,,  όότταανν  εειισσηηγγεείίττααιι  γγιιαα  ττιιςς  

ώώρρεεςς    ππρροοππόόννηησσηηςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  φφρροοννττίίζζεειι  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  ώώρρεεςς  γγιιαα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  

ττηηςς  ΓΓ..ΓΓ..ΑΑ..  ((ααθθλληηττιισσμμόόςς  γγιιαα  όόλλοουυςς,,  ττααλλέένντταα  κκ..λλ..ππ..)),,  γγιιαα  άάττοομμαα  μμεε  εειιδδιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς,,  

γγιιαα  μμεεμμοοννωωμμέένναα    άάττοομμαα  κκααιι  κκοοιιννόό  πποουυ  δδύύννααννττααιι  νναα    κκάάννοουυνν  χχρρήήσσηη..  

ΣΣττιιςς  ππααρρααππάάννωω  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  υυππάάρρχχεειι  έέγγγγρρααφφοο  ααίίττηημμαα  χχρρήήσσηηςς  χχώώρρωωνν  

άάθθλληησσηηςς  ααππόό  μμεεμμοοννωωμμέένναα  άάττοομμαα,,  υυππεεύύθθυυννοοςς  κκααιι  ααρρμμόόδδιιοοςς  γγιιαα  ππααρρααχχώώρρηησσηη  

εείίννααιι  οο  ΠΠρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  οο  οοπποοίίοοςς  έέχχεειι  

ττηηνν  εευυθθύύννηη    γγιιαα  ττηηνν  οομμααλλήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοονν  ΠΠρροοϊϊσσττάάμμεεννοο  

ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ..  

ΣΣττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  κκααττάάρρττιισσηηςς    ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ααγγώώννωωνν  ττοο  ααίίττηημμαα  ––  ππρρόόγγρρααμμμμαα  

υυπποοββάάλλλλεεττααιι    σσττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ααππόό  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  22  

μμήήννεεςς  ννωωρρίίττεερραα..  ΤΤοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο,,  μμεεττάά  ααππόό  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς    

ααπποοφφαασσίίζζεειι  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ήή  μμηη    ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ττοουυ  χχώώρροουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  

ππρρόόγγρρααμμμμαα  ααγγώώννωωνν  πποουυ  κκααττααθθέέττεειι  οο  δδιιοορργγααννωωττήήςς..  

    

ΆΆρρθθρροο  2211..77  

ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΟΟΜΜΟΟΣΣΠΠΟΟΝΝΔΔΙΙΩΩΝΝ,,  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΩΩΝΝ,,  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΩΩΝΝ  --  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  

ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟ  ΣΣΕΕ  ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ    ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  
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ΓΓιιαα  νναα  εεππιιττρρααππεείί    ηη  εείίσσοοδδοοςς    σσεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  σσττοονν  ααθθλληηττιικκόό  χχώώρροο  ττοουυ  

ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ππρρέέππεειι::  

11..  ΚΚάάθθεε  οομμάάδδαα  ααθθλληηττώώνν    νναα  σσυυννοοδδεεύύεεττααιι  ααππόό  ττοονν  υυππεεύύθθυυννοο  ππρροοπποοννηηττήή..    
22..  ΗΗ  εεμμφφάάννιισσηη  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  τταα  κκααττάάλλλληηλλαα  κκααιι  ααππααρρααίίττηητταα  
μμέέσσαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοππόόννηησσηη,,  όόππωωςς  σσκκοουυφφάάκκιιαα  κκααιι  σσααγγιιοοννάάρρεεςς  γγιιαα  όόλλοουυςς  κκααιι  
κκοολλυυμμββηηττιικκάά    μμααγγιιόό  γγιιαα  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς..    
33..  ΣΣττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  ππρροοπποοννηηττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  οο  ααρρ..  ΑΑθθλληηττιικκήήςς  
ΑΑννααγγννώώρριισσηηςς    ήή  ττοο  ααίίττηημμαα  γγιιαα  ΑΑθθλληηττιικκήή  ΑΑννααγγννώώρριισσηη  ττοουυ  ΣΣωωμμααττεείίοουυ  κκααθθώώςς  κκααιι  
τταα  οοιικκοοννοομμιικκάά  ττοουυ  σσττοοιιχχεείίαα..  
ΕΕππίίσσηηςς  υυππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη    ττοουυ  ΑΑθθλληηττιικκοούύ  ΣΣωωμμααττεείίοουυ  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααννααφφέέρρεειι  όόττιι  
όόλλοοιι  οοιι  ααθθλληηττέέςς  ττοουυ  έέχχοουυνν  εεξξεετταασσθθεείί  ααππόό  ιιααττρροούύςς  αα))  όόππωωςς  οορρίίζζοουυνν  οοιι  κκααννοοννιισσμμοοίί  
ττηηςς  ΚΚ..ΟΟ..ΕΕ..  γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  δδεελλττίίοουυ  ααθθλληηττήή  κκααιι  δδύύννααννττααιι  νναα  ππρροοπποοννοούύννττααιι  κκααιι  νναα  
σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσεε  ααθθλληηττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  κκααιι  ββ))  γγιιαα  όόσσοουυςς  δδεενν  κκααττέέχχοουυνν  δδεελλττίίοο  
ααθθλληηττήή,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  όόσσαα  οορρίίζζεειι  οο  κκααννοοννιισσμμόόςς  γγιιαα  τταα  μμέέλληη  ττωωνν  δδηημμοοττιικκώώνν  
ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  σσττοο  κκοολλυυμμββηηττήήρριιοο..  ΤΤηη  δδήήλλωωσσηη  ααυυττήή  υυπποογγρράάφφεειι  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  
ΣΣωωμμααττεείίοουυ..  ΣΣττηηνν  υυππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  εεππιισσυυννάάππττεεττααιι  οοννοομμαασσττιικκήή    κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  
ααθθλληηττώώνν  ττοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππααρροουυσσίίααςς  σσεε  ππρροοππόόννηησσηη  ννέέωωνν  ααθθλληηττώώνν,,  
ττοο  ΣΣωωμμααττεείίοο  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοο  νναα  ππρροοσσκκοομμίίσσεειι  εεκκ  ννέέοουυ  υυππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  όόττιι  
οοιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοοιι  ααθθλληηττέέςς  ααννήήκκοουυνν  σσττοο  ΣΣωωμμααττεείίοο,,  έέχχοουυνν  εεξξεετταασσθθεείί  ααππόό  ιιααττρροούύςς  
κκααιι  δδύύννααννττααιι  νναα  ππρροοπποοννοούύννττααιι..    ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  δδεενν  φφέέρρεειι  κκααμμίίαα  εευυθθύύννηη  γγιιαα  ττυυχχόόνν  σσυυμμββάάνντταα    σσττηηνν  ππρροοππόόννηησσηη  ττωωνν  
ααθθλληηττώώνν..    

44..  ΣΣττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  ππρροοπποοννηηττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ααππόό  τταα  ααθθλληηττιικκάά  
σσωωμμααττεείίαα  τταα  ππααρραακκάάττωω  εεππίίσσηημμαα  έέγγγγρρααφφαα::  

αα))  ΟΟννοομμαασσττιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ππρροοπποοννηηττώώνν  πποουυ  εερργγάάζζοοννττααιι  σσεε  όόλλαα  τταα  

ττμμήήμμαατταα  ττοουυ                σσυυλλλλόόγγοουυ    

ββ))  ΟΟννοομμαασσττιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  εενν  εεννεερργγεείίαα  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  

ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  μμεε  ββάάσσηη  ττιιςς  ππρρόόσσφφααττεεςς  ααρρχχααιιρρεεσσίίεεςς    ττοουυ  κκααιι  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  

σσύύσστταασσηηςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  σσεε  σσώώμμαα..  

γγ))  ΟΟννοομμαασσττιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  ττρριιώώνν  ααττόόμμωωνν,,  μμεελλώώνν  ττοουυ  δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  

σσυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ    ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  πποουυ  θθαα  λλάάββοουυνν  άάδδεειιαα  εειισσόόδδοουυ  εεννττόόςς  ττοουυ  

ααγγωωννιισσττιικκοούύ  χχώώρροουυ  

δδ))  ΟΟννοομμαασσττιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  ννοοσσηηλλεευυττρριιώώνν  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ,,  ααρρμμοοδδίίωωνν  γγιιαα  ττηηνν  

ππααρροοχχήή  ππρρώώττωωνν      ββοοηηθθεειιώώνν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  πποουυ  

υυλλοοπποοιιοούύννττααιι  εεκκττόόςς  ττωωνν  χχρροοννιικκώώνν  οορρίίωωνν    λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  

ΠΠρροογγρρααμμμμάάττωωνν  

55..      ΟΟιι  ππρροοπποοννηηττέέςς    εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοοιι    νναα  σσυυννοοδδεεύύοουυνν    ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  ττοουυςς  κκααιι  

νναα  ππααρρααμμέέννοουυνν  μμέέχχρριι  ττηηνν  ααπποοχχώώρρηησσήή  ττοουυςς  ααππόό  ττοουυςς  ααθθλληηττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς..  

ΕΕππίίσσηηςς  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοιι  γγιιαα::  

αα))  ττηηνν  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  κκααννοοννιισσμμώώνν  ααππόό  ττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  ττοουυςς,,    

ββ))  ττηηνν  εευυππρρεεππήή  σσυυμμππεερριιφφοορράά  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ττοουυςς,,    



  

[28] 
 

γγ))  γγιιαα  ττυυχχόόνν    ααττυυχχήήμμαατταα  πποουυ  θθαα  ττοουυςς  σσυυμμββοούύνν  κκααττάά  ττηηνν  ώώρραα  ππρροοππόόννηησσηηςς  ήή  

ππααρρααμμοοννήήςς  ττοουυςς    σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  άάθθλληησσηηςς..  

ΟΟυυδδεείίςς  ααθθλληηττήήςς  ήή  μμεεμμοοννωωμμέέννοο  άάττοομμοο  μμπποορρεείί  νναα  κκάάννεειι  χχρρήήσσηη  ττωωνν  χχώώρρωωνν  κκααιι  

ιιδδιιααίίττεερραα  ττωωνν  ααθθλληηττιικκώώνν  οορργγάάννωωνν,,  χχωωρρίίςς  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη  ττοουυ  ααρρμμόόδδιιοουυ  

ππρροοπποοννηηττήή,,  οο  οοπποοίίοοςς  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττυυχχόόνν  ααττύύχχηημμαα..    

            ΌΌτταανν  εειισσέέρρχχοοννττααιι    σσεε  χχώώρροουυςς  άάθθλληησσηηςς  άάττοομμαα  χχωωρρίίςς  ττηηνν  κκααττάάλλλληηλληη  ααθθλληηττιικκήή  

ππεερριιββοολλήή  κκααιι  ααννήήκκοουυνν  σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  σσύύλλλλοογγοο  πποουυ  ππρροοπποοννεείίττααιι,,  ττηηνν  εευυθθύύννηη  

ααπποομμάάκκρρυυννσσηηςς  έέχχεειι    οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς..  ΌΌτταανν  εειισσέέρρχχοοννττααιι  άάττοομμαα  εεκκττόόςς  ττωωνν  σσυυλλλλόόγγωωνν  

πποουυ  ππρροοπποοννοούύννττααιι  σστταα  ΔΔηημμοοττιικκάά  ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα,,  ττόόττεε  ττηηνν  εευυθθύύννηη  έέχχεειι  οο  

υυππάάλλλληηλλοοςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  χχώώρροο  άάθθλληησσηηςς..      

ΑΑννάάρρμμοοσσττηη    σσυυμμππεερριιφφοορράά    ααθθλληηττώώνν,,  ππααρρααγγόόννττωωνν  ήή  μμεεμμοοννωωμμέέννωωνν  ααθθλλοούύμμεεννωωνν,,  
μμπποορρεείί  νναα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  ττηηνν  ααππααγγόόρρεευυσσηη  χχρρήήσσηηςς  ήή  εειισσόόδδοουυ  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  
άάθθλληησσηηςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,    μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  
ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς..  
  

ΆΆρρθθρροο  2211..88  

ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟ  ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ  ΝΝΕΕΟΟΥΥ  

ΜΜΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  

ΑΑππααρρααίίττηηττοο  σσττοοιιχχεείίοο  γγιιαα  ττηηνν  εείίσσοοδδοο    εείίττεε  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ττωωνν  σσωωμμααττεείίωωνν,,  εείίττεε  

μμεεμμοοννωωμμέέννωωνν    ααττόόμμωωνν,,  εείίττεε  ααττόόμμωωνν  πποουυ  μμεεττέέχχοουυνν  σσεε  ππρροογγρράάμμμμαατταα    ττηηςς  ΓΓ..ΓΓ..ΑΑ..,,  

εείίττεε  σστταα  ΔΔηημμοοττιικκάά  ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα,,    πποουυ  ππρροοπποοννοούύννττααιι  σσεε  κκάάθθεε  ααθθλληηττιικκόό  χχώώρροο  

ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ    εείίννααιι  ττοο  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟ  ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  

ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΟΟΥΥ  ((ΑΑ..ΔΔ..ΕΕ..))  

ΤΤοο  ΑΑ..ΔΔ..ΕΕ..  εείίννααιι  ππεερριιοουυσσιιαακκόό  σσττοοιιχχεείίοο  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  

κκααιι  φφέέρρεειι  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά::  

••  ΕΕΠΠΩΩΝΝΥΥΜΜΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΤΤΗΗ  ((ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ--ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  
ΚΚΟΟΛΛΥΥΜΜΒΒΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟ))  

••  ΕΕΠΠΩΩΝΝΥΥΜΜΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟΥΥ  

••  ΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑΤΤΕΕΠΠΩΩΝΝΥΥΜΜΟΟ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΗΗ  ήή  ΑΑΘΘΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  

••  ΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑ  ήή  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  

••  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟ  ((γγιιαα  κκάάθθεε  ππεερρίίοοδδοο  εεκκδδίίδδεεττααιι  ννέέοο  ΑΑ..ΔΔ..ΕΕ..  ΜΜεεττάά  ττηη  
λλήήξξηη  ττηηςς  ααθθλληηττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ττοο  ΑΑ..ΔΔ..ΕΕ..  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι    σσττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  
ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ))..  

••  ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΑΑΛΛΛΛΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΟΟ  πποουυ  κκρρίίννεεττααιι  ααππααρρααίίττηηττοο..    
ΓΓιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ααττοομμιικκοούύ  δδεελλττίίοουυ  εειισσόόδδοουυ  σσττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  ττωωνν  σσωωμμααττεείίωωνν,,  

ααππααιιττεείίττααιι  ππρρωωττίίσσττωωςς  ττοο  ΣΣωωμμααττεείίοο  νναα  έέχχεειι  σσυυμμμμοορρφφωωθθεείί  μμεε  ττηηνν  ππρρόότταασσηη  ααρρ..  αα  

ττοουυ  άάρρθθρροουυ  88  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  κκααννοοννιισσμμοούύ  λλεειιττοουυρργγίίααςς..  ΥΥππεεύύθθυυννοο  γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  

ττοουυ  ππααρρααππάάννωω  δδεελλττίίοουυ  εείίννααιι  ττοο  ΣΣωωμμααττεείίοο  μμεε  δδιικκάά  ττοουυ  έέξξοοδδαα..  

ΓΓιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ααττοομμιικκοούύ  δδεελλττίίοουυ  εειισσόόδδοουυ  σστταα  μμέέλληη  ττωωνν  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  

ΠΠρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ααππααιιττοούύννττααιι::  
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••  ΙΙααττρριικκέέςς  γγννωωμμααττεεύύσσεειιςς  ααππόό  ΚΚααρρδδιιοολλόόγγοο,,  ΔΔεερρμμααττοολλόόγγοο  κκααιι  ΠΠααιιδδίίααττρροο  γγιιαα  
ππααιιδδιιάά  ααππόό      δδύύοο  έέωωςς  εεννννέέαα  εεττώώνν  ((μμεε  ιισσχχύύ  εεννόόςς  έέττοουυςς  ααππόό  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  
εεξξέέτταασσηηςς))  

••  ΙΙααττρριικκέέςς  γγννωωμμααττεεύύσσεειιςς  ααππόό  ΚΚααρρδδιιοολλόόγγοο,,  ΔΔεερρμμααττοολλόόγγοο  γγιιαα  ππααιιδδιιάά  ααππόό  
εεννννέέαα  εεττώώνν  κκααιι  άάννωω  κκααθθώώςς  κκααιι  εεννήήλλιικκεεςς  ((μμεε  ιισσχχύύ  εεννόόςς  έέττοουυςς  ααππόό  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  
εεξξέέτταασσηηςς))  

••  ΑΑπποοδδεειικκττιικκόό  κκααττοοιικκίίααςς  ((λλοογγααρριιαασσμμόό  ΔΔ..ΕΕ..ΚΚ..ΟΟ..  κκ..λλ..ππ..))  ήή  ββεεββααίίωωσσηη  
οοιικκοογγεεννεειιαακκήήςς  κκααττάάσστταασσηηςς  ((μμόόννοο  γγιιαα  ττοουυςς  δδηημμόόττεεςς))  

••  ΔΔύύοο  μμιικκρρέέςς  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς  

••  ΠΠλληηρρωωμμήή  εεγγγγρρααφφήήςς  κκααιι  μμηηννιιααίίααςς  σσυυννδδρροομμήήςς  ττρρέέχχοοννττοοςς  μμηηννόόςς  ήή  ππαακκέέττοουυ  
μμηηννώώνν  ήή  κκααθθοορριισσμμέέννωωνν  εεππιισσκκέέψψεεωωνν,,  όόππωωςς  ααυυττήή  οορρίίζζεεττααιι  ββάάσσηη  ττηηςς  ππιιοο  
ππρρόόσσφφααττηηςς  ττιιμμοολλοογγιιαακκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  έέχχεειι  ψψηηφφήήσσεειι  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  
ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ..  

••  ΚΚααθθοορριισσμμόόςς  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ήή  χχρροοννιικκήήςς  ζζώώννηηςς  κκοολλύύμμββηησσηηςς  ααππόό  ττοονν  
υυππεεύύθθυυννοο  ααθθλληηττιικκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ήή  ττηη  γγρρααμμμμααττεείίαα..  

••  ΥΥππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  όόττιι  γγννωωρρίίζζοουυνν  εεππίίππλλεευυσσηη  κκααιι  όόττιι  εεννηημμεερρώώθθηηκκαανν  κκααιι  
σσυυμμφφωωννοούύνν  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττοουυ  κκααννοοννιισσμμοούύ  λλεειιττοουυρργγίίααςς  
ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  ππλληηρρεείίττααιι      κκάάπποοιιαα  ααππόό  ττιιςς  ππααρρααππάάννωω  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς,,  

ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  ααυυσσττηηρράά  ηη  κκοολλύύμμββηησσηη  σσττιιςς  ππιισσίίννεεςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  

ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ..      

  

ΆΆρρθθρροο  2211..99  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΦΦΘΘΟΟΡΡΕΕΣΣ  

  

11..  ΟΟ  κκάάθθεε  ααθθλληηττήήςς  ήή  άάττοομμοο  γγεεννιικκάά  ππρρέέππεειι  νναα  φφρροοννττίίζζεειι  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  
ππρροοκκααλλεείί  φφθθοορρέέςς  κκααττάά  ττηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  χχώώρρωωνν  άάθθλληησσηηςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  
ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν,,  ττωωνν  οορργγάάννωωνν  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  
σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυ  κκααιι  γγεεννιικκάά  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ..  
22..  ΟΟιι  εεσσκκεεμμμμέέννεεςς  φφθθοορρέέςς    ττωωνν  οορργγάάννωωνν    κκααιι  γγεεννιικκάά    ττωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττοουυ  
χχώώρροουυ  άάθθλληησσηηςς  ααππόό  ααθθλληηττέέςς,,  ππρροοπποοννηηττέέςς  κκααιι  ααθθλληηττιικκοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς,,  
ττιιμμωωρροούύννττααιι  οοππωωσσδδήήπποοττεε..  
ΗΗ  ττιιμμωωρρίίαα  εείίννααιι  ηη  ααπποοκκααττάάσστταασσηη    ττωωνν  φφθθοορρώώνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  ππρροοσσωωρριιννήή    ήή  

οορριισσττιικκήή  ααπποοββοολλήή    ττοουυ  ααθθλληηττήή,,  ππρροοπποοννηηττήή  ήή  ααθθλληηττιικκοούύ  ππααρράάγγοονντταα  ήή  

μμεεμμοοννωωμμέέννοουυ  ααττόόμμοουυ,,  ααππόό  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  

ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ..  ΑΑννάάλλοογγαα    μμεε  ττιιςς  ππεερριισσττάάσσεειιςς,,  ηη  ίίδδιιαα    ήή  άάλλλληη  ττιιμμωωρρίίαα    εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσττοο  

ΣΣύύλλλλοογγοο    όόπποουυ  ααννήήκκεειι    οο  ααθθλληηττήήςς,,  ππρροοπποοννηηττήήςς    ήή  ααθθλληηττιικκόόςς    ππααρράάγγοοννττααςς..  ΗΗ  

υυπποοττρροοππήή    θθεεωωρρεείίττααιι    εεππιιββααρρυυννττιικκήή  ππεερρίίσστταασσηη    κκααιι  ττιιμμωωρρεείίττααιι    αακκόόμμαα  κκααιι  μμεε  

εεππιιββοολλήή  ππρροοσσττίίμμοουυ  ααππόό  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  κκααττόόππιινν  εειισσήήγγηησσηηςς  ττηηςς  

ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν,,  έέωωςς  κκααιι  

δδεεκκααππλλάάσσιιοουυ  ττηηςς  μμηηννιιααίίααςς  σσυυννδδρροομμήήςς  μμέέλλοουυςς  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  ΠΠρροογγρρααμμμμάάττωωνν,,  

αασσχχέέττωωςς  αανν  ααθθλλεείίττααιι  σσεε  ααυυττάά  ήή  σσεε  ΣΣύύλλλλοογγοο..    

ΑΑρρμμόόδδιιαα    γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή    ττιιμμωωρρίίααςς    εείίννααιι  ηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη,,  πποουυ  εεππιιλλααμμββάάννεεττααιι  

άάμμεεσσαα  μμεεττάά  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ..  ΟΟ  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοςς    
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σσύύλλλλοογγοοςς  ήή  μμεεμμοοννωωμμέέννοο  άάττοομμοο  μμπποορρεείί  νναα  υυπποοββάάλλεειι  γγρρααππττώώςς  ττιιςς    ααππόόψψεειιςς  ττοουυ  

σσττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν..  

33..  ΣΣεε  κκάάθθεε    ππεερρίίππττωωσσηη  φφθθοορρώώνν,,  εεσσκκεεμμμμέέννωωνν  ήή  μμηη,,    ττοο  μμεεμμοοννωωμμέέννοο  άάττοομμοο  ήή  
οο  σσύύλλλλοογγοοςς    σσττοονν  οοπποοίίοο  ααννήήκκεειι  οο  ααθθλληηττήήςς,,  ππρροοπποοννηηττήήςς  ήή  ααθθλληηττιικκόόςς  ππααρράάγγοοννττααςς  
πποουυ  ττιιςς  ππρροοκκάάλλεεσσεε,,    υυπποοχχρρεεοούύττααιι  σσεε  άάμμεεσσηη    ααπποοκκααττάάσστταασσηη    μμεε  δδιικκέέςς  ττοουυ  
δδααππάάννεεςς,,  εεκκττόόςς  εεάάνν    ηη  φφθθοορράά    οοφφεείίλλεεττααιι  σσττηη  σσυυννήήθθηη    κκααιι  κκααττάά  ππρροοοορριισσμμόό  χχρρήήσσηη    
οορργγάάννωωνν  κκααιι  γγεεννιικκάά  ττωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ..  
    

ΆΆρρθθρροο  2211..1100  

ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΩΩΝΝ    ΉΉ    

ΜΜΕΕΜΜΟΟΝΝΩΩΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΩΩΝΝ  

  

11..  ΚΚάάθθεε    ΑΑθθλληηττιικκόό  ΣΣωωμμααττεείίοο  ήή  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ήή  μμεεμμοοννωωμμέέννοο  άάττοομμοο  πποουυ  
ππρροοπποοννεείίττααιι  σσεε  χχώώρροο  άάθθλληησσηηςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  έέχχεειι  
δδιικκααίίωωμμαα    νναα  κκάάννεειι  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν..    
22..  ΑΑκκόόμμηη    δδύύννααττααιι  νναα  έέχχεειι  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  ττοουυ  σσττοο  χχώώρροο    πποουυ  ππρροοπποοννεείίττααιι,,  όόλλαα  
τταα  όόρργγαανναα  ππ..χχ..  δδιιααδδρροομμέέςς  κκοολλύύμμββηησσηηςς,,  εεσσττίίεεςς  ττηηςς  υυδδααττοοσσφφααίίρριισσηηςς,,  κκ..λλππ..,,  
όόρργγαανναα  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  μμόόννιιμμαα  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό    ΚΚοολλυυμμββηηττήήρριιοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  κκααιι  
ααπποοττεελλοούύνν  ααππααρρααίίττηηττοο  εεξξοοππλλιισσμμόό..      
33..  ΌΌρργγαανναα  πποουυ  φφυυλλάάσσσσοοννττααιι  σσττιιςς  ααπποοθθήήκκεεςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ππααρρααδδίίδδοοννττααιι  ππρροοςς  χχρρήήσσηη  ααππόό  ττοονν  ααρρμμόόδδιιοο  υυππάάλλλληηλλοο  κκααιι  οο  
υυππεεύύθθυυννοοςς  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ήή  ττοο  μμεεμμοοννωωμμέέννοο  άάττοομμοο  υυπποογγρράάφφεειι  σσεε  σσχχεεττιικκόό  ββιιββλλίίοο  
ττηηνν  ππααρρααλλααββήή  ττοουυςς..  ΜΜεεττάά  ττοο  ππέέρρααςς  ττηηςς  ππρροοππόόννηησσηηςς    εεππιισσττρρέέφφοουυνν  ττοο  υυλλιικκόό  ααυυττόό  
σσττοονν  υυππεεύύθθυυννοο  υυππάάλλλληηλλοο  κκααιι  ξξεεχχρρεεώώννεεττααιι  ααππόό  ττοο    σσχχεεττιικκόό  ββιιββλλίίοο..    
44..  ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  δδεενν  εείίννααιι  
ααρρμμόόδδιιοο  ήή  υυππεεύύθθυυννοο  νναα  ττοοπποοθθεεττεείί,,  μμεετταακκιιννεείί  ήή  μμεεττααφφέέρρεειι  τταα  ααθθλληηττιικκάά  όόρργγαανναα  
κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππρροοππόόννηησσηηςς  εεκκεείί  πποουυ  οο  χχρρήήσσττηηςς  θθέέλλεειι..  ΑΑυυττόό  εείίννααιι  εευυθθύύννηη  
ττοουυ  ππρροοπποοννηηττήή  κκααιι  ττωωνν  ααθθλληηττώώνν  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ήή  ττωωνν  μμεεμμοοννωωμμέέννωωνν  ααττόόμμωωνν..  
ΔΔιιααδδρροομμέέςς  κκααιι  ττέέρρμμαατταα  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ππιισσίίννααςς  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  κκααιι  μμεεττάά  ττοο  
ππέέρρααςς  ττηηςς  ππρροοππόόννηησσηηςς,,  μμεετταακκιιννοούύννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  υυππεεύύθθυυννοουυςς  ττωωνν  σσυυλλλλόόγγωωνν  
((ππρροοπποοννηηττέέςς,,  ππααρράάγγοοννττεεςς,,  υυππάάλλλληηλλοουυςς))  μμεε  ττηη  ββοοήήθθεειιαα  ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  φφύύλλααξξηηςς  
ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ..  ΜΜεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττωωνν  ππρροοπποοννήήσσεεωωνν  κκααιι  
ττωωνν  ααγγώώννωωνν  οοιι  χχώώρροοιι  εελλεευυθθεερρώώννοοννττααιι  κκααιι  ππααρρααδδίίδδοοννττααιι  σσττοονν  υυππάάλλλληηλλοο  ττοουυ  
ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ..    
55..  ΑΑππααρρααίίττηηττοοςς    όόρροοςς    γγιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή    ππρροοπποοννήήσσεεωωνν  εείίννααιι  ηη  ύύππααρρξξηη  
ααννααγγκκααίίοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ    πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφααλλήή  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ..  ΣΣττιιςς  
ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  δδεενν  εερργγάάζζεεττααιι  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ((ππ..χχ..  λλόόγγωω  ααππεερργγίίααςς  ήή  ααρργγίίααςς  ήή  εεοορρττώώνν  κκ..λλππ..))  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι    ηη  
δδιιεεξξααγγωωγγήή  ππρροοπποοννήήσσεεωωνν  οομμάάδδωωνν  ήή  ααττόόμμωωνν  κκααιι  γγεεννιικκάά  ηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  χχώώρρωωνν  ττοουυ..    
66..  ΕΕάάνν  γγιιαα  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  ττοο  ννεερρόό    ττηηςς  ππιισσίίννααςς    δδεενν  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλοο    γγιιαα  
χχρρήήσσηη  ααππόό  άάπποοψψηη  ΥΥγγιιεειιννήήςς  ((ππ..χχ..  υυππεερρββοολλιικκήή  πποοσσόόττηητταα  χχλλωωρρίίοουυ  ήή  έέλλλλεειιψψηη  
χχλλωωρρίίοουυ  ήή  μμηη  σσωωσσττήή  ααπποολλύύμμααννσσηη))  κκααιι  γγεεννιικκάά    δδεενν  σσυυννττρρέέχχοουυνν  οοιι  όόρροοιι    πποουυ  θθέέττεειι  
ηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΥΥγγιιεειιννήήςς  γγιιαα  χχρρήήσσηη  δδεεξξααμμεεννώώνν  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ,,  οο  ΤΤμμηημμααττάάρρχχηηςς  
κκοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  εειισσηηγγεείίττααιι  σσττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  
ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν,,  νναα  δδιιαακκοοππεείί  ηη  χχρρήήσσηη  ττηηςς  κκοολλυυμμββηηττιικκήήςς  δδεεξξααμμεεννήήςς  
μμέέχχρριι  ττηηνν  ππλλήήρρηη  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  ππρροοββλλήήμμααττοοςς..    
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77..  ΕΕφφόόσσοονν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  οοιι  κκοολλυυμμββηηττιικκέέςς  δδεεξξααμμεεννέέςς  ααππόό  άάττοομμαα  μμηη  
εεννττααγγμμέένναα  σσττηη  δδύύννααμμηη  ττωωνν  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  ΣΣυυλλλλόόγγωωνν  ((ππ..χχ..  άάθθλληησσηη  γγιιαα  όόλλοουυςς,,  κκοοιιννόό,,  
ππρροογγρράάμμμμαατταα  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  κκ..λλππ..))  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  ππααρροουυσσίίαα  
ννααυυααγγοοσσώώσσττηη,,  εεννώώ  γγιιαα  τταα  ππααιιδδιικκάά  ΔΔηημμοοττιικκάά  --  ΣΣυυλλλλόόγγωωνν  ππρροογγρράάμμμμαατταα,,  ωωςς  
ννααυυααγγοοσσώώσσττηηςς  οορρίίζζεεττααιι  οο  εεκκάάσσττοοττεε  ππρροοπποοννηηττήήςς  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  μμεε  εειιδδιικκόόττηητταα  
κκοολλύύμμββηησσηηςς  κκααιι  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  ννααυυααγγοοσσώώσσττηη..  ΟΟ  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  ππααρρόόννττωωνν  
ννααυυααγγοοσσωωσσττώώνν  εείίννααιι  σσυυννάάρρττηησσηη  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ττωωνν  ααθθλλοουυμμέέννωωνν,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  
δδιιαασσφφααλλίίζζεεττααιι  κκααττάά  ττοο  μμέέγγιισσττοο  δδυυννααττόό  ηη  σσυυννεεχχήήςς  εεπποοππττεείίαα  κκααιι  έέγγκκααιιρρηη  
ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττυυχχόόνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν..    
88..  ΤΤοο  ΔΔηημμοοττιικκόό    ΚΚοολλυυμμββηηττήήρριιοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοο  νναα  δδιιααθθέέττεειι  
εεππααρρκκώώςς  εεξξοοππλλιισσμμέέννοο  χχώώρροο  ιιααττρρεείίοουυ  κκααιι  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό,,  όόλλεεςς  ττιιςς  ώώρρεεςς  
λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ..  
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11..  ΓΓιιαα  νναα  δδιιεεξξααχχθθεείί    οοπποοιιοοσσδδήήπποοττεε    εεππίίσσηημμοοςς  ααγγώώννααςς,,  ΔΔιιεεθθννήήςς,,  
ΠΠααννεελλλλήήννιιοοςς,,  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς,,    ΤΤοοππιικκοούύ  ΠΠρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς,,  ααππααιιττεείίττααιι    ΑΑΔΔΕΕΙΙΑΑ    
ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  πποουυ  εεκκδδίίδδεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ααρρμμόόδδιιοο  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  φφοορρέέαα,,  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττοουυ  
δδιιοορργγααννωωττήή  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  ήή  ττοουυ  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΣΣωωμμααττεείίοουυ  ήή  ττηηςς  οοιικκεείίααςς  
ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς..  
22..  ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  εείίννααιι  οο  δδιιοορργγααννωωττήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  ήή  ττοο  
γγηηππεεδδοούύχχοο  ΣΣωωμμααττεείίοο..  
33..  ΟΟ  ΔΔιιοορργγααννωωττήήςς  ααιιττεείίττααιι  εεγγγγρράάφφωωςς  άάδδεειιαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ααγγώώνναα  σσττιιςς  
εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ααππόό  ττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  
ΝΝεεοολλααίίααςς  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν,,  δδύύοο  ((22))  μμήήννεεςς  ννωωρρίίττεερραα  ααππόό  
ττηηνν  ππρροοκκααθθοορριισσμμέέννηη  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττέέλλεεσσηηςς..  ΑΑννττίίσσττοοιιχχαα  ηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς  
ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  ααππααννττήήσσεειι  εεγγγγρράάφφωωςς,,  
κκααττόόππιινν  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,  ππρροοςς  ττοονν  δδιιοορργγααννωωττήή  ττοο  
σσυυννττοομμόόττεερροο  δδυυννααττόό  κκααιι  όόχχιι  ααρργγόόττεερραα  ααππόό  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  1155  ηημμεερρώώνν  ααππόό  
ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  κκααττάάθθεεσσηηςς  ττοουυ  ααιιττήήμμααττοοςς..  ΜΜααζζίί  μμεε  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  
ααγγώώνναα  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΚΚοολλυυμμββηηττήήρριιοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ααππόό  ττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς  
ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν,,  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  εεννδδεεχχοομμέέννωωςς  κκααιι  οοιι  
εειιδδιικκόόττεερροοιι  όόρροοιι  χχρρήήσσηηςς..    
44..  ΟΟ  δδιιοορργγααννωωττήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  ααφφοούύ  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  ττηηνν  έέγγγγρρααφφηη  άάδδεειιαα,,  ττηηνν  
ηημμεερροομμηηννίίαα  κκααιι  ώώρραα  πποουυ  εεππιιθθυυμμεείί  ααππόό  ττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  
ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν,,  ππρροοββααίίννεειι  σσττιιςς  εεννέέρργγεειιεεςς  έέκκδδοοσσηηςς  ΑΑΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ..  
55..  ΗΗ  ΑΑΔΔΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  γγννωωσσττοοπποοιιεείίττααιι    σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΚΚοολλυυμμββηηττήήρριιοο  
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  77  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν    ααππόό  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή    ττοουυ..  
66..  ΧΧωωρρίίςς  άάδδεειιαα  ααγγώώνναα  ΑΑΠΠΑΑΓΓΟΟΡΡΕΕΥΥΕΕΤΤΑΑΙΙ  ηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  
εεππίίσσηημμοουυ  ααγγώώνναα..  
77..  ΓΓιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  σσχχοολλιικκώώνν  ααγγώώννωωνν,,  φφιιλλιικκώώνν  ααγγώώννωωνν,,  ηημμεερρίίδδωωνν  ήή  άάλλλλοουυ  
ττύύπποουυ  φφιιλλιικκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ααππααιιττεείίττααιι  ηη  υυπποοββοολλήή  γγρρααππττοούύ  ααιιττήήμμααττοοςς  εεκκ  μμέέρροουυςς  
ττοουυ  δδιιοορργγααννωωττήή  ήή  ττοουυ  γγηηππεεδδοούύχχοουυ  ΣΣωωμμααττεείίοουυ  ππρροοςς  ττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς  
ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  γγιιαα  ττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  
ττοουυλλάάχχιισσττοονν  δδύύοο  ((22))  μμήήννεεςς  ππρριινν  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς..  ΗΗ  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  θθαα  
ααππααννττήήσσεειι  γγρρααππττώώςς,,  εεννττόόςς  ααπποοκκλλεειισσττιικκήήςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  δδεεκκααππέέννττεε  ((1155))  ηημμεερρώώνν  
ααππόό  ττηηνν  ππααρρααλλααββήή  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  ααιιττήήμμααττοοςς,,  κκααθθοορρίίζζοοννττααςς  εεννδδεεχχοομμέέννωωςς  κκααιι  ττοουυςς  
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εειιδδιικκόόττεερροουυςς  όόρροουυςς  χχρρήήσσηηςς..  ΑΑππααρρααίίττηηττοοςς    όόρροοςς    γγιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή    
οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ααγγώώνναα  εείίννααιι  ηη  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττοουυ  εεκκάάσσττοοττεε  δδιιοορργγααννωωττήή  νναα  
εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  ααννααγγκκααίίοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ    πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  ττηηνν  
αασσφφααλλήή  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ..    
88..  ΜΜεεττάά  ττοο  ππέέρρααςς  ττηηςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  οο  δδιιοορργγααννωωττήήςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  
ππααρρααδδώώσσεειι  ττοο  ΚΚοολλυυμμββηηττήήρριιοο  σσεε  άάρρττιιαα  κκααττάάσστταασσηη,,  κκααθθααρριιόόττηητταα,,  εευυττααξξίίαα,,  
ααιισσθθηηττιικκήή  κκααιι  νναα  ααπποοκκαατταασσττήήσσεειι  ττυυχχόόνν  ζζηημμιιέέςς  πποουυ  ππρροοκκλλήήθθηηκκαανν  κκααττάά  ττηη  
δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς..  
99..  ΌΌλλοοιι  οοιι  ααγγώώννεεςς    δδιιεεξξάάγγοοννττααιι    σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ππρροοκκηηρρύύξξεειιςς  ττωωνν  
ΟΟμμοοσσπποοννδδιιώώνν  κκααιι  ττοουυςς  κκααννοοννιισσμμοούύςς  ττοουυ  κκάάθθεε  ααθθλλήήμμααττοοςς..  
1100..  ΗΗ  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  κκααιι  ττοο  ττμμήήμμαα  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  
φφρροοννττίίζζοουυνν  ώώσσττεε  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  σσττοο  ΚΚοολλυυμμββηηττήήρριιοο  όόλλεεςς  οοιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  
οομμααλλήή  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  ααγγώώνναα..    
1111..  ΗΗ  ααρρχχήή  πποουυ  εεκκδδίίδδεειι  ττηηνν  ΑΑΔΔΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  γγιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ΕΕθθννιικκώώνν  
ΠΠρρωωττααθθλληημμάάττωωνν,,  ΔΔιιεεθθννώώνν  ΑΑγγώώννωωνν  κκ..λλππ..  κκοοιιννοοπποοιιεείί  ττηη  σσχχεεττιικκήή  άάδδεειιαα    σσττοο  
ΑΑσσττυυννοομμιικκόό  ΤΤμμήήμμαα  πποουυ  έέχχεειι  δδιικκααιιοοδδοοσσίίαα  σσττοονν  ααθθλληηττιικκόό  χχώώρροο  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  
ααγγώώνναα  γγιιαα  νναα  ππάάρρεειι  μμέέττρραα  ππρροοςς  ααπποοφφυυγγήή  ββίίααςς,,  φφθθοορρώώνν,,    κκ..λλππ..    
1122..  ΜΜιιαα  ώώρραα  ππρριινν  ττηηνν  έέννααρρξξηη  κκάάθθεε  ααγγώώνναα  ππααρρααδδίίδδοοννττααιι  γγιιαα  χχρρήήσσηη  τταα  
ααπποοδδυυττήήρριιαα,,  οο  χχώώρροοςς  ττοουυ  φφααρρμμαακκεείίοουυ,,  τταα  κκλλεειιδδιιάά,,  χχρροοννόόμμεεττρραα  κκααιι  όόττιι  άάλλλλοο  
όόρργγααννοο  χχρρεειιαασσθθεείί,,  ααππόό  ττοονν  υυππάάλλλληηλλοο  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  
σσττοονν  υυππεεύύθθυυννοο  ττηηςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  ήή  ττωωνν  σσωωμμααττεείίωωνν..  
1133..  ΜΜεε  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα    εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι    οοιι  κκααννοοννιισσμμοοίί  ττοουυ  κκάάθθεε  
ααθθλλήήμμααττοοςς  κκααιι  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  δδεενν  έέχχεειι  κκααμμίίαα  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  σσττοονν  ααγγωωννιισσττιικκόό  
χχώώρροο..  
1144..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη    κκάάπποοιιααςς  ζζηημμιιάάςς  σσεε  λλααμμππττήήρρεεςς,,  ττααμμππλλόό  κκ..λλππ..  εεξξοοππλλιισσμμόό,,  
όόπποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  ηη  ππααρρέέμμββαασσηη  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  εεππιιττρρέέππεεττααιι  μμεεττάά  ττηηνν  άάδδεειιαα  ττοουυ  ΑΑλλυυττάάρρχχηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  ααφφοούύ  έέχχεειι  
δδιιαακκοοππεείί  οο  ααγγώώννααςς  ηη  εείίσσοοδδοοςς  ττοουυ  υυππααλλλλήήλλοουυ  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  γγίίννεειι  
ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  ζζηημμιιάάςς..  
1155..  ΓΓιιαα  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  υυπποοχχρρέέωωσσηη  κκααιι  εευυθθύύννηη  ττοουυ  ΣΣωωμμααττεείίοουυ  ήή  ττηηςς  
ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς    εείίννααιι  νναα  έέχχεειι  κκααθθ’’  όόλληη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  ιιααττρρόό--
ννοοσσοοκκόόμμαα,,  φφάάρρμμαακκαα  κκααιι  ααυυττοοκκίίννηηττοο  μμεεττααφφοορράάςς  αασσθθεεννώώνν  μμεε  οοδδηηγγόό..  
1166..  ΕΕάάνν  γγιιαα  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  ττοο  ννεερρόό  ττηηςς  ππιισσίίννααςς  δδεενν  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  
χχρρήήσσηη  ααππόό  άάπποοψψηη  ΥΥΓΓΙΙΕΕΙΙΝΝΗΗΣΣ  ((ππ..χχ..  υυππεερρββοολλιικκήή  πποοσσόόττηητταα  χχλλωωρρίίοουυ  ήή  έέλλλλεειιψψηη  
χχλλωωρρίίοουυ  ήή  μμηη  σσωωσσττήή  ααπποολλύύμμααννσσηη))  κκααιι  γγεεννιικκάά  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  οοιι  όόρροοιι  πποουυ  θθέέττεειι  ηη  
ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΥΥΓΓΙΙΕΕΙΙΝΝΗΗΣΣ  γγιιαα  χχρρήήσσηη  δδεεξξααμμεεννώώνν  κκοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ,,  οο  ΤΤμμηημμααττάάρρχχηηςς  
ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  εειισσηηγγεείίττααιι  σσττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  
ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ΑΑΠΠΑΑΓΓΟΟΡΡΕΕΥΥΕΕΤΤΑΑΙΙ  ηη  χχρρήήσσηη  ττηηςς  ππιισσίίννααςς..  
1177..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  εείίσσοοδδοοςς  σσττιιςς  κκοολλυυμμββηηττιικκέέςς  δδεεξξααμμεεννέέςς  σσεε  κκάάθθεε  ααθθλληηττήή  
πποουυ  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  δδεενν  έέχχεειι  κκάάννεειι  ννττοουυςς,,  δδεενν  έέχχεειι  εειισσέέλλθθεειι  σσττηηνν  εειιδδιικκήή  λλεεκκάάννηη  
ααπποολλύύμμααννσσηηςς  κκααιι  δδεενν  φφοορράάεειι  σσκκοουυφφάάκκιι  κκααιι  σσααγγιιοοννάάρρεεςς..  
  
  
  

ΆΆρρθθρροο  2211..1122  

ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΥΥΓΓΙΙΕΕΙΙΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  

11..  ΟΟιι  ααθθλλοούύμμεεννοοιι,,  οοιι  γγοοννεείίςς,,  οοιι  σσυυννοοδδοοίί,,  οοιι  εεππιισσκκέέππττεεςς,,  οοιι  θθεεααττέέςς  κκααιι  οοιι  
λλοοιιπποοίί  ππααρρεευυρριισσκκόόμμεεννοοιι  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοοιι  νναα  εεφφααρρμμόόζζοουυνν  όόλλοουυςς  ττοουυςς  κκααννόόννεεςς  
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υυγγιιεειιννήήςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς  κκααττάά  ττηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  κκοολλυυμμββηηττιικκώώνν  δδεεξξααμμεεννώώνν  κκααθθώώςς  κκααιι  
ττωωνν  υυπποολλοοίίππωωνν  χχώώρρωωνν  ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ..    
22..  ΟΟιι  ααθθλλοούύμμεεννοοιι  κκααττάά  ττηηνν  εείίσσοοδδοο  ττοουυςς  σσττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  
ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  εεππιιδδεειικκννύύοουυνν  ττοο  ΑΑττοομμιικκόό  ΔΔεελλττίίοο  ΕΕιισσόόδδοουυ  σσττηη  
γγρρααμμμμααττεείίαα  κκααιι  σσττοουυςς  εεππόόππττεεςς  αασσφφααλλεείίααςς,,  όόπποοττεε  ααυυττόό  ζζηηττηηθθεείί  ααππόό  ααυυττοούύςς..    
33..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  εείίσσοοδδοοςς  σσττοονν  χχώώρροο  ττωωνν  κκοολλυυμμββηηττιικκώώνν  δδεεξξααμμεεννώώνν  σσεε  
άάττοομμαα  μμιικκρρόόττεερραα  ττωωνν  1166  εεττώώνν  ((μμεε  εεππίίδδεειιξξηη  ττααυυττόόττηηττααςς)),,  χχωωρρίίςς  ττηη  σσυυννοοδδεείίαα  
γγοοννέέαα  ((εεφφόόσσοονν  ααννήήκκοουυνν  σστταα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκοοιιννοούύ))  ήή  ππααρροουυσσίίαα  ππρροοπποοννηηττήή  
((εεφφόόσσοονν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ααθθλληηττέέςς))..    
44..  ΟΟιι  γγοοννεείίςς--σσυυννοοδδοοίί  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοοιι  νναα  ππααρρααμμέέννοουυνν  σσττιιςς  εεξξέέδδρρεεςς  ττοουυ  
ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  κκααθθ’’  όόλληη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς..  
55..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ααυυσσττηηρράά  ηη  εείίσσοοδδοοςς  σσττιιςς  κκοολλυυμμββηηττιικκέέςς  δδεεξξααμμεεννέέςς  σσεε  όόσσοουυςς  
δδεενν  γγννωωρρίίζζοουυνν  εεππίίππλλεευυσσηη..    
66..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  εείίσσοοδδοοςς  ττοουυ  κκοοιιννοούύ  σσττιιςς  κκοολλυυμμββηηττιικκέέςς  δδεεξξααμμεεννέέςς  χχωωρρίίςς  
ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ννααυυααγγοοσσώώσσττηη..    
77..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  εείίσσοοδδοοςς  σσττιιςς  κκοολλυυμμββηηττιικκέέςς  δδεεξξααμμεεννέέςς  σσεε  άάττοομμαα  
εεππιιλληηππττιικκάά  ήή  σσεε  άάττοομμαα  πποουυ  ππάάσσχχοουυνν  ααππόό  ίίωωσσηη,,  μμεεττααδδοοττιικκήή  ννόόσσοο,,  δδεερρμμααττιικκέέςς  
ππααθθήήσσεειιςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσεε  άάττοομμαα  μμεε  εεκκττεεττααμμέέννεεςς  εεκκδδοορρέέςς  κκααιι  ααννοοιιχχττάά  ττρρααύύμμαατταα..    
88..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  εείίσσοοδδοοςς  σσττιιςς  κκοολλυυμμββηηττιικκέέςς  δδεεξξααμμεεννέέςς  σσεε  άάττοομμαα  πποουυ  
έέχχοουυνν  λλάάββεειι  ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  γγεεύύμμαα  σσεε  χχρρόόννοο  μμιικκρρόόττεερροο  ττωωνν  ττρριιώώνν  ((33))  ωωρρώώνν  ααππόό  ττηηνν  
εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ήή  έέχχοουυνν  κκααττααννααλλώώσσεειι  ααλλκκοοοολλοούύχχαα  πποοττάά..    
99..  ΟΟιι  ααθθλλοούύμμεεννοοιι  κκααττάά  ττηηνν  ππααρρααμμοοννήή  ττοουυςς  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  
νναα  ππεερριιφφέέρροοννττααιι  μμεε  ππααπποούύττσσιιαα,,  νναα  κκυυκκλλοοφφοορροούύνν  ήή  νναα  κκάάννοουυνν  ννττοουυςς  γγυυμμννοοίί  κκααιι  
νναα  ξξυυρρίίζζοοννττααιι  σσεε  όόλλαα  τταα  μμέέρρηη  ττοουυ  σσώώμμααττόόςς  ττοουυςς..    
1100..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  σσππααττάάλληη  ννεερροούύ,,  κκααιι  ηη  άάσσκκοοππηη  ππααρρααμμοοννήή  σστταα  
ααπποοδδυυττήήρριιαα  κκααιι  ππεερριιμμεεττρριικκάά  ττηηςς  ππιισσίίννααςς..  
1111..  ΔΔεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ήή  εείίσσοοδδοοςς  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  σσεε  άάττοομμαα  πποουυ  δδεενν  κκοολλυυμμπποούύνν  
((εεκκττόόςς  σσυυννοοδδώώνν))..  
1122..  ΗΗ  χχρρήήσσηη  ττοουυααλλέέττααςς  κκααιι  κκααττόόππιινν  ννττοουυςς  ααππόό  όόλλοουυςς  ααννεεξξααιιρρέέττωωςς  ττοουυςς  
ααθθλλοούύμμεεννοουυςς  ππρριινν  ττηηνν  εείίσσοοδδοο  ττοουυςς  σσττιιςς  κκοολλυυμμββηηττιικκέέςς  δδεεξξααμμεεννέέςς  εείίννααιι  
υυπποοχχρρεεωωττιικκήή..  ΑΑνν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππρροοππόόννηησσηηςς  γγίίννεειι  χχρρήήσσηη  ττοουυααλλέέττααςς,,  
εεππιιββάάλλλλεεττααιι  νναα  γγίίννεειι  εεκκ  ννέέοουυ  χχρρήήσσηη  ννττοουυςς  ππρριινν  ττηηνν  εεππιισσττρροοφφήή  σσττοονν  χχώώρροο  ττωωνν  
κκοολλυυμμββηηττιικκώώνν  δδεεξξααμμεεννώώνν  γγιιαα  ττηη  σσυυννέέχχιισσηη  ττηηςς  ππρροοππόόννηησσηηςς..    
1133..  ΗΗ  εείίσσοοδδοοςς  ππρροοςς  ττιιςς  κκοολλυυμμββηηττιικκέέςς  δδεεξξααμμεεννέέςς,,  εεππιιττρρέέππεεττααιι  μμόόννοο  μμέέσσαα  ααππόό  
ττιιςς  δδεεξξααμμεεννέέςς  ααπποολλύύμμααννσσηηςς  πποοδδιιώώνν,,  μμεε  σσααγγιιοοννάάρρεεςς,,  σσκκοουυφφάάκκιι  κκααιι  κκοολλυυμμββηηττιικκόό  
μμααγγιιόό..  
1144..  ΔΔεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  χχρρήήσσηη  ααννττηηλλιιαακκώώνν  κκααιι  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  λλιιππααννττιικκώώνν  οουυσσιιώώνν..    
1155..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ττοο  φφττύύσσιιμμοο,,  ττοο  ππέέττααγγμμαα  ννεερροούύ  ααππόό  ττοο  σσττόόμμαα  κκααιι  ηη  έέκκκκρριισσηη  
ββλλέέννννααςς  ααππόό  τταα  ρροουυθθοούύννιιαα  εεννττόόςς  ττωωνν  κκοολλυυμμββηηττιικκώώνν  δδεεξξααμμεεννώώνν..  ΓΓιιαα  ττοο  σσκκοοππόό  
ααυυττόό  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  τταα  κκααννάάλλιιαα  υυππεερρχχεείίλλιισσηηςς  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  ππεερριιφφεερρεειιαακκάά  
ττωωνν  κκοολλυυμμββηηττιικκώώνν  δδεεξξααμμεεννώώνν..    
1166..  ΔΔεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ττοο  κκάάθθιισσμμαα  εεππάάννωω  σσττιιςς  δδιιααδδρροομμέέςς  ττωωνν  κκοολλυυμμββηηττιικκώώνν  
δδεεξξααμμεεννώώνν,,  οούύττεε  ττοο  ττρράάββηηγγμμαα  κκααιι  ττοο  ββοούύλλιιααγγμμαα  ααυυττώώνν..    
1177..  ΔΔεενν  εεππιιττρρέέπποοννττααιι  οοιι  ββοουυττιιέέςς  κκααιι  οοιι  αασσκκήήσσεειιςς  άάππννοοηηςς  ((σσττααττιικκήήςς  κκααιι  
δδυυννααμμιικκήήςς))  κκοολλύύμμββηησσηηςς..  
1188..  ΔΔεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  χχρρήήσσηη  μμεεγγάάλλωωνν  ππέέδδιιλλωωνν  γγιιαα  κκοολλύύμμββηησσηη  ((ππέέδδιιλλαα  
κκααττααδδύύσσεεωωνν  ήή  ψψααρροοννττοούύφφεεκκοουυ  ήή  μμεεγγάάλλοουυ  ββάάθθοουυςς))..  
1199..  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  κκοολλύύμμββηησσηηςς  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  οοιι  κκοολλυυμμββηηττέέςς  νναα  
φφέέρροουυνν  ππάάννωω  ττοουυςς  κκοοσσμμήήμμαατταα,,  ρροολλόόγγιιαα,,  ααιιχχμμηηρράά  ααννττιικκεείίμμεενναα,,  κκ..λλππ..  ππρροοςς  
ααπποοφφυυγγήή  ττυυχχόόνν  ττρρααυυμμααττιισσμμώώνν..  
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2200..  ΔΔεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  κκοολλύύμμββηησσηη  σσττηη  δδιιααδδρροομμήή  αασσφφααλλεείίααςς,,  όότταανν  μμέέρροοςς  ττηηςς  
ππιισσίίννααςς  εείίννααιι  κκλλεειισσττόό  ααππόό  ττοο  ιισσοοθθεερρμμιικκόό  κκάάλλυυμμμμαα..  
2211..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ααυυσσττηηρράά  ηη  κκοολλύύμμββηησσηη  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  ιισσοοθθεερρμμιικκόό  κκάάλλυυμμμμαα..  
2222..  ΔΔεενν  εεππιιττρρέέπποοννττααιι  οοιι  φφωωννέέςς,,  ττοο  ττρρέέξξιιμμοο,,  τταα  κκάάθθεε  μμοορρφφήήςς  ππααιιχχννίίδδιιαα  κκααιι  ηη  
ηηλλιιοοθθεερρααππεείίαα  σσεε  όόλλοουυςς  ααννεεξξααιιρρέέττωωςς  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  κκααιι  
ιιδδιιααίίττεερραα  γγύύρρωω  ααππόό  ττιιςς  κκοολλυυμμββηηττιικκέέςς  δδεεξξααμμεεννέέςς..    
2233..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  χχρρήήσσηη  γγυυάάλλιιννωωνν  ααννττιικκεειιμμέέννωωνν  σσττοο  χχώώρροο  γγύύρρωω  ααππόό  ττιιςς  
κκοολλυυμμββηηττιικκέέςς  δδεεξξααμμεεννέέςς..    
2244..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  ααππόόθθεεσσηη  χχρρηημμάάττωωνν,,  κκοοσσμμηημμάάττωωνν,,  λλοοιιππώώνν  πποολλύύττιιμμωωνν  
ππρρααγγμμάάττωωνν  κκααιι  ααννττιικκεειιμμέέννωωνν  ααξξίίααςς  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ήή  σσεε  άάλλλλοουυςς  χχώώρροουυςς  ττηηςς  
εεγγκκααττάάσστταασσηηςς..  ΗΗ  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  κκααιι  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  οουυδδεεμμίίαα  
εευυθθύύννηη  φφέέρροουυνν  γγιιαα  ττυυχχόόνν  ααππώώλλεειιαα  ττοουυςς..    
2255..  ΗΗ  εείίσσοοδδοοςς  σσττιιςς  κκοολλυυμμββηηττιικκέέςς  δδεεξξααμμεεννέέςς  κκααιι  ππεερριιμμεεττρριικκάά  ααυυττώώνν  
εεππιιττρρέέππεεττααιι  μμόόννοο  σσττοουυςς  ααθθλλοούύμμεεννοουυςς,,  σσττοουυςς  γγυυμμνναασσττέέςς  ––  ππρροοπποοννηηττέέςς,,  σσττοο  
ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  κκααιι  ττοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  ττωωνν  σσυυλλλλόόγγωωνν  πποουυ  
κκααττέέχχοουυνν  σσχχεεττιικκήή  άάδδεειιαα..    
2266..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  γγιιαα  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  λλόόγγοο  ττοο  ννεερρόό  ττωωνν  κκοολλυυμμββηηττιικκώώνν  
δδεεξξααμμεεννώώνν  δδεενν  εείίννααιι  κκααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  χχρρήήσσηη  ααππόό  άάπποοψψηη  υυγγιιεειιννήήςς  ((εείίττεε  λλόόγγωω  
υυππεερρββοολλιικκήήςς  πποοσσόόττηηττααςς  χχλλωωρρίίοουυ  ήή  έέλλλλεειιψψηηςς  χχλλωωρρίίοουυ  ήή  μμηη  σσωωσσττήήςς  
ααπποολλύύμμααννσσηηςς,,  εείίττεε  εεππεειιδδήή  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  γγεεννιικκάά  οοιι  όόρροοιι  πποουυ  θθέέττοουυνν  οοιι  
υυγγεειιοοννοομμιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  γγιιαα  χχρρήήσσηη  ττωωνν  κκοολλυυμμββηηττιικκώώνν  δδεεξξααμμεεννώώνν)),,  οο  
ΠΠρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  εειισσηηγγεείίττααιι  σσττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ττηηνν  ααππααγγόόρρεευυσσηη  ττηηςς  
χχρρήήσσηηςς  ττοουυςς..    
2277..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  εείίσσοοδδοοςς  σσεε  ζζώώαα  κκααιι  κκάάθθεε  μμοορρφφήήςς  κκααττοοιικκίίδδιιαα..    
2288..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ττοο  κκάάππννιισσμμαα  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ..    
2299..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  κκααττααννάάλλωωσσηη  ττρροοφφώώνν  ((ιιδδιιααιιττέέρραα  μμαασσττίίχχεεςς  κκααιι  
κκααρρααμμέέλλεεςς)),,  κκααφφέέ  κκααιι  ααλλκκοοοολλοούύχχωωνν  πποοττώώνν  σσττοο  χχώώρροο  ττωωνν  κκοολλυυμμββηηττιικκώώνν  
δδεεξξααμμεεννώώνν  κκααιι  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα..    
3300..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  ππρρόόββλληημμαα  ήή  θθέέμμαα  πποουυ  αανναακκύύππττεειι  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  ππρρέέππεειι  νναα  
ααππεευυθθύύννοοννττααιι  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ..    
3311..  ΠΠρρόόσσωωππαα  πποουυ  δδεενν  εεφφααρρμμόόζζοουυνν  ττοουυςς  ΚΚααννόόννεεςς  ΥΥγγιιεειιννήήςς  κκααιι  ΑΑσσφφααλλεείίααςς  σσεε  
όόλλοουυςς  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ήή  σσυυμμππεερριιφφέέρροοννττααιι  ααππρρεεππώώςς  ήή  
γγεεννιικκόόττεερραα  εεππιιδδεειικκννύύοουυνν  ααννάάρρμμοοσσττηη  σσυυμμππεερριιφφοορράά  θθαα  δδέέχχοοννττααιι  εεππίίππλληηξξηη..  ΣΣεε  
ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  σσυυμμμμοορρφφώώννοοννττααιι  θθαα  ααπποοββάάλλλλοοννττααιι  κκααιι  δδεενν  θθαα  γγίίννοοννττααιι  εεκκ  
ννέέοουυ  δδεεκκττάά..    
3322..  ΌΌλλοοιι  οοιι  χχρρήήσσττεεςς  ττηηςς  ππιισσίίννααςς  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  εεμμππλλεεκκόόμμεεννοοιι  ((γγοοννεείίςς,,  σσυυννοοδδοοίί,,  
εεππιισσκκέέππττεεςς,,  ππααρράάγγοοννττεεςς  κκ..λλππ..))  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυμμμμοορρφφώώννοοννττααιι  μμεε  ττιιςς  υυπποοδδεείίξξεειιςς  
ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ..  
3333..  ΑΑρρμμόόδδιιοο  όόρργγααννοο  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  πποοιιννώώνν,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεσσκκεεμμμμέέννηηςς  ήή  κκααττ  
εεξξαακκοολλοούύθθηησσηη  ππααρρααββίίαασσηηςς  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ήή  ττωωνν  υυπποοδδεείίξξεεωωνν  ττοουυ  
ππρροοσσωωππιικκοούύ,,  εείίννααιι  ηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  
ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν    
  

ΆΆρρθθρροο  2211..1133  

ΔΔΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΕΕΣΣ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  

  

11..  ΟΟιι  ώώρρεεςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  
κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  κκααττ’’  έέττοοςς  ((μμεε  ηημμεερροομμηηννίίαα  έέννααρρξξηηςς  ττηηνν  11ηη  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ))  ααππόό  ττηη  
ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς,,  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν..  
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22..  ΟΟιι  ώώρρεεςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  κκυυλλιικκεείίωωνν  εείίννααιι  οοππωωσσδδήήπποοττεε  οοιι  ηημμέέρρεεςς  κκααιι  ώώρρεεςς  
λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ααυυσσττηηρράά  
ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  κκυυλλιικκεείίωωνν  σσεε  ηημμέέρρεεςς  κκααιι  ώώρρεεςς  πποουυ  δδεενν  λλεειιττοουυρργγεείί  ηη  
εεγγκκααττάάσστταασσηη,,  εεκκττόόςς  αανν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς  σσυυμμββααττιικκοούύςς  όόρροουυςς  μμεε  ττοονν  ιιδδιιώώττηη..    
33..  ΓΓιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  κκλλεειιδδιιάά  
έέχχεειι  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  κκααιι  κκααννέέννααςς  άάλλλλοοςς..  ΚΚααννέέννααςς  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  υυπποοκκαατταασσττήήσσεειι  
ττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  σστταα  κκααττάά  εειιδδιικκόόττηητταα  κκααθθήήκκοονντταα  ττοουυςς  κκααιι  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  ττοο  
ΔΔηημμοοττιικκόό  ΚΚοολλυυμμββηηττήήρριιοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  όότταανν  ααυυττοοίί  ννοομμίίμμωωςς  ααπποουυσσιιάάζζοουυνν  ααππόό  ττοονν  
χχώώρροο  εερργγαασσίίααςς  ττοουυςς..    
44..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  
γγιιαα  τταα  κκααττάά  εειιδδιικκόόττηητταα  κκααθθήήκκοονντταα  πποουυ  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειι  εεννττόόςς  ττοουυ  
ππρροοββλλεεππόόμμεεννοουυ  ωωρρααρρίίοουυ  εερργγαασσίίααςς  ττοουυ,,  νναα  ααμμεείίββεεττααιι  ααππόό  ΣΣυυλλλλόόγγοουυςς,,  
ΟΟμμοοσσπποοννδδίίεεςς,,  άάλλλλοουυςς  φφοορρεείίςς  κκααιι  μμεεμμοοννωωμμέένναα  άάττοομμαα..  ΕΕππίίσσηηςς  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  σσττοο  
ίίδδιιοο  ππααρρααππάάννωω  ππρροοσσωωππιικκόό  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ωωρρααρρίίοουυ  εερργγαασσίίααςς  ττοουυ  νναα  
ππρροοσσφφέέρρεειι  άάλλλλεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσεε  ττρρίίττοουυςς,,  ΣΣυυλλλλόόγγοουυςς  ήή  φφοορρεείίςς  ήή  μμεεμμοοννωωμμέένναα  
άάττοομμαα,,  μμεε  ααμμοοιιββήή  ήή  ααφφιιλλοοκκεερρδδώώςς  ((ππ..χχ..  ωωςς  ππρροοπποοννηηττήήςς  ήή  σσττέέλλεεχχοοςς  ααγγώώννωωνν  
κκ..λλππ..))..  ΓΓιιαα  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  ππρροοςς  ττρρίίττοουυςς  εεννττόόςς  ττοουυ  χχώώρροουυ  ττοουυ  
ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ,,  ππέέρραανν  ττοουυ  ππρροοββλλεεππόόμμεεννοουυ  ωωρρααρρίίοουυ  εερργγαασσίίααςς  ττοουυςς,,  ααππααιιττεείίττααιι  
έέγγγγρρααφφηη  ααίίττηησσηη  ππρροοςς  ττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  
ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  σσύύμμφφωωννηη  ααππόόφφαασσηη  ααυυττήήςς..  
55..  ΚΚααθθήήκκοονν  ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  εείίννααιι  
ηη  άάψψοογγηη    σσυυμμππεερριιφφοορράά  ππρροοςς  όόλλοουυςς  όόσσοουυςς  ββάάσσηη  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  κκάάννοουυνν  χχρρήήσσηη  ήή  
εείίννααιι  έέμμμμεεσσαα  εεμμππλλεεκκόόμμεεννοοιι  ((ππααρράάγγοοννττεεςς,,  εεξξωωττεερριικκοοίί  σσυυννεερργγάάττεεςς,,  
φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννοοιι  κκ..λλππ..))  ήή    εεππιισσκκέέππττοοννττααιι  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς..    
66..  ΆΆττοομμαα  πποουυ  κκααττααφφέέρροοννττααιι  κκααττάά  ττωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν,,  γγιιαα  θθέέμμαατταα  πποουυ  έέχχοουυνν  
σσχχέέσσηη  μμεε  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  χχώώρρωωνν  άάθθλληησσηηςς,,  ππρρέέππεειι    νναα  ααννααφφέέρροοννττααιι  άάμμεεσσαα  
σσττοονν  ΠΠρροοϊϊσσττάάμμεεννοο..  ΕΕάάνν  ηη  κκααττάάσστταασσηη  ββααίίννεειι  εεκκττόόςς  εελλέέγγχχοουυ,,  μμεε  ααππεειιλλέέςς,,  
εεξξύύββρριισσηη,,  ααππόόππεειιρραα  ββιιααιιοοππρρααγγίίααςς  ήή  εεππίίθθεεσσηη,,  ττόόττεε  οοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  σσεε  σσυυννεεννννόόηησσηη  
μμεε  ττοονν  ΠΠρροοϊϊσσττάάμμεεννοο  κκααλλοούύνν  ττηηνν  ΑΑσσττυυννοομμίίαα..  
77..  ΌΌτταανν  κκάάπποοιιοοςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  χχρρεειιάάζζεεττααιι  χχώώρροο  γγιιαα  ααπποοθθήήκκεευυσσηη  οορργγάάννωωνν  πποουυ  
χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  σσττηηνν  ππρροοππόόννηησσήή  ττοουυςς,,  δδύύννααττααιι  ηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  
ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  νναα  ππρροοββεείί  σσεε  ππααρρααχχώώρρηησσηη  χχρρήήσσηηςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  
χχώώρροουυ,,  μμεε  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  εειιδδιικκοούύ    σσυυμμφφωωννηηττιικκοούύ  πποουυ  θθαα  κκααθθοορρίίζζεειι  ττοο  χχώώρροο  γγιιαα  
ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη--ααπποοθθήήκκεευυσσηη  ααυυττοούύ  ττοουυ  υυλλιικκοούύ  κκααιι  ττοο  χχρρόόννοο  ππααρρααχχώώρρηησσηηςς..  
88..    ΕΕάάνν  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  κκαατταασσκκεευυήή  εειιδδιικκώώνν  φφωωρριιααμμώώνν  γγιιαα  ττηηνν  
ααπποοθθήήκκεευυσσηη  ττοουυ  εενν  λλόόγγωω  υυλλιικκοούύ,,  ααυυττοοίί  θθαα  κκαατταασσκκεευυαασσθθοούύνν  μμεε  εευυθθύύννηη  κκααιι  
έέξξοοδδαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ..  ΗΗ  εευυθθύύννηη  σσυυλλλλοογγήήςς  ττοουυ  υυλλιικκοούύ  ααυυττοούύ  κκααιι  ηη  ττοοπποοθθέέττηησσηη  
ττοουυ  σσττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  σσηημμεείίοο  μμεεττάά  ττοο  ππέέρρααςς  ττηηςς  κκάάθθεε  ππρροοππόόννηησσηηςς,,  ααννήήκκεειι  σσττοουυςς  
χχρρήήσσττεεςς..  ΟΟ  σσύύλλλλοογγοοςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωμμέέννοοςς  νναα  ττηηρρεείί  ππιισσττάά  ττιιςς  κκεείίμμεεννεεςς  
ννοομμοοθθεεσσίίεεςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  κκααννοοννιισσμμοούύςς  ααπποοθθήήκκεευυσσηηςς..  
99..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ααυυσσττηηρράά  ηη  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ππααρρααχχωωρρηηθθέέννττωωνν  ππρροοςς  ττοουυςς  
σσυυλλλλόόγγοουυςς  χχώώρρωωνν,,  γγιιαα  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  εεμμφφιιααλλωωττηηρρίίοουυ  ππεεππιιεεσσμμέέννωωνν  ααεερρίίωωνν  κκααιι  
ααπποοθθήήκκεευυσσηη  φφιιααλλώώνν  ππεεππιιεεσσμμέέννωωνν  ααεερρίίωωνν  ππααννττόόςς  εείίδδοουυςς..  
  

ΆΆρρθθρροο  2211..1144  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΟΟΔΔΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ  

11..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  σσυυννωωσσττιισσμμοούύ  ηη  εείίσσοοδδοοςς  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  κκααιι  ττηηνν  ππιισσίίνναα  
εεππιιττρρέέππεεττααιι  77--1100  λλεεππττάά  ννωωρρίίττεερραα  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττάάςς..  
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22..  ΟΟιι  γγοοννεείίςς--σσυυννοοδδοοίί  ππρρέέππεειι  νναα  ββοοηηθθοούύνν  τταα  μμιικκρράά  ππααιιδδιιάά  ττοουυςς,,  τταα  οοπποοίίαα  
ααδδυυννααττοούύνν  νναα  ααλλλλάάξξοουυνν  μμόόνναα  ττοουυςς  κκααιι  εεππιιλλέέγγοουυνν  τταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  πποουυ  
δδιιααττίίθθεεννττααιι  γγιι’’  ααυυττόό  ττοο  σσκκοοππόό,,  ββάάσσηη  φφύύλλοουυ  ττοουυ  γγοοννέέαα  ήή  σσυυννοοδδοούύ..    
33..  ΥΥπποοχχρρέέωωσσηη  ττωωνν  γγοοννέέωωνν  ((ττωωνν  ππααιιδδιικκώώνν  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  ΠΠρροογγρρααμμμμάάττωωνν))  μμεεττάά  
ττηηνν  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα,,  εείίννααιι  νναα  ππααρρααδδίίδδοουυνν  χχέέρριι  μμεε  χχέέρριι  τταα  ππααιιδδιιάά  
σσττοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  ττοουυ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  γγιιαα  ττηη  μμεεττααφφοορράά  ττοουυςς  σσττηη  μμιικκρρήή  
κκοολλυυμμββηηττιικκήή  δδεεξξααμμεεννήή  κκααιι  κκααττόόππιινν  νναα  ααννααχχωωρροούύνν  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέδδρραα..  
44..  ΟΟιι  γγοοννεείίςς  ήή  οοιι  σσυυννοοδδοοίί  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  μμηηνν  ααπποοσσπποούύνν  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  ττωωνν  
ππααιιδδιιώώνν  ττοουυςς  κκααιι  νναα  μμηηνν  ππααρρεεμμββααίίννοουυνν  σσττιιςς  ππρροοπποοννηηττιικκέέςς  οοδδηηγγίίεεςς  κκααττάά  ττηη  
δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  μμααθθήήμμααττοοςς..  
55..  ΟΟιι  ππρροοσσωωππιικκοοίί  σσάάκκοοιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  ααθθλλοούύμμεεννοουυςς  
σσττοουυςς  ππάάγγκκοουυςς  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  ππεερριιμμεεττρριικκάά  ττωωνν  ππιισσιιννώώνν,,  ώώσσττεε  νναα  έέχχοουυνν  σσυυννεεχχήή  
οοππττιικκήή  εεππααφφήή  κκααιι  όόχχιι  σστταα  ααπποοδδυυττήήρριιαα  ήή  τταα  κκααμμααρράάκκιιαα  ττωωνν  ααπποοδδυυττηηρρίίωωνν..  ΟΟιι  
σσάάκκοοιι  ττωωνν  μμιικκρρώώνν  ππααιιδδιιώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκρρααττοούύννττααιι  ααππόό  ττοουυςς  γγοοννεείίςς  σσττηηνν  
εεξξέέδδρραα..  
66..  ΌΌσσοοιι  αασσκκοούύννττααιι  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττοουυ  κκοοιιννοούύ,,  κκααττάά  ττηηνν  εείίσσοοδδόό  ττοουυςς  σσττοονν  
ππεερριιμμεεττρριικκόό  χχώώρροο  ττηηςς  ππιισσίίννααςς,,  μμπποορροούύνν  νναα  ααννααζζηηττοούύνν  ττοονν  ννααυυααγγοοσσώώσσττηη  ώώσσττεε  
νναα  ττοουυςς  κκααττεευυθθύύννεειι  σσττηηνν  κκααττάάλλλληηλληη  δδιιααδδρροομμήή  κκααιι  νναα  ττοουυςς  δδώώσσεειι  οοδδηηγγίίεεςς..    
77..  ΟΟιι  σσκκάάλλεεςς  κκααθθόόδδοουυ--ααννόόδδοουυ  ττωωνν  κκοολλυυμμββηηττιικκώώνν  δδεεξξααμμεεννώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  
χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  μμεε  μμηη  ββίίααιιοο  ττρρόόπποο  κκααιι  οοιι  ααννααππηηδδήήσσεειιςς  σσεε  ααυυττέέςς  ππρρέέππεειι  νναα  
ααπποοφφεεύύγγοοννττααιι..    
88..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  έέκκτταακκττηηςς  εεκκκκέέννωωσσηηςς  ((εεππααννααλλααμμββααννόόμμεεννοο  χχττύύππηημμαα  ττοουυ  
κκοουυδδοουυννιιοούύ))    ηη  εεγγκκααττάάλλεειιψψηη  ττηηςς  ππιισσίίννααςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττοο  κκοοννττιιννόόττεερροο  
σσηημμεείίοο  σσττοο  σσυυννττοομμόόττεερροο  δδυυννααττόό  χχρρόόννοο..  
99..  ΗΗ  κκοολλύύμμββηησσηη  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  ππάάνντταα  σσττηη  δδεεξξιιάά  ππλλεευυρράά  ττοουυ  δδιιααδδρρόόμμοουυ..  
1100..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααδδιιααθθεεσσίίααςς  ήή  ζζάάλληηςς  ήή  κκρράάμμππααςς,,  κκ..λλππ..,,  ππρρέέππεειι  νναα  
δδιιαακκόόππττεεττααιι  ααμμέέσσωωςς  ηη  κκοολλύύμμββηησσηη  κκααιι  νναα  γγίίννεεττααιι  κκλλήήσσηη  σσεε  ββοοήήθθεειιαα  σσττοονν  
ννααυυααγγοοσσώώσσττηη..  
1111..  ΤΤοο  ωωρράάρριιοο  λλήήξξηηςς  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ττοουυ  κκοοιιννοούύ,,  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ήήχχοο  
κκοουυδδοουυννιιοούύ  1100  λλεεππττάά  κκααιι  55  λλεεππττάά  ννωωρρίίττεερραα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  ώώρραα  ααπποοχχώώρρηησσηηςς..    
1122..  ΌΌλλοοιι  οοιι  ππααρρεευυρριισσκκόόμμεεννοοιι  σσττοο  ΚΚοολλυυμμββηηττήήρριιοο,,  ππρρέέππεειι  νναα  φφρροοννττίίζζοουυνν  γγιιαα  
ττηη  δδιιααττήήρρηησσηη  ττηηςς  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  ττωωνν  χχώώρρωωνν..  
  

ΆΆρρθθρροο  2211..1155  

ΚΚΕΕΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΛΛΕΕΙΙΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

  

ΚΚάάθθεε  ζζήήττηημμαα  πποουυ    ππρροοκκύύππττεειι  σσττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ  

ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  κκααιι  δδεενν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ηη  δδιιεευυθθέέττηησσήή  ττοουυ  σσττοονν  ππααρρόόνντταα  κκααννοοννιισσμμόό  

λλεειιττοουυρργγίίααςς  ηη΄́  σσττοονν  κκααννοοννιισσμμόό  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  ααθθλληηττιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττόόττεε  

ρρυυθθμμίίζζεεττααιι  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΝΝεεοολλααίίααςς  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν  

ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν..  

ΟΟ  ππααρρώώνν  κκααννοοννιισσμμόόςς  ααννααρρττάάττααιι  σσττοουυςς  ππίίνναακκεεςς  αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  

ΚΚοολλυυμμββηηττηηρρίίοουυ,,  δδιιααττίίθθεεττααιι  σσττοουυςς  ααθθλλοούύμμεεννοουυςς  κκααιι  ηη  γγννώώσσηη  ττοουυ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  

ττοουυ  ααπποοττεελλεείί  υυπποοχχρρέέωωσσήή  ττοουυςς..  
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Άρθρο 22 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Απαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης γραφείων, αποθηκών, αποδυτηρίων  
ή  άλλων  χώρων  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  σε  αθλητικά σωματεία ή 
συλλόγους. 
 
Κυλικεία 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. 
 
Ο μισθωτής ή διαχειριστής του κυλικείου είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα 
του χώρου. 
 
Υπεύθυνη για την χωροθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους χώρους των 
αθλητικών εγκαταστάσεων είναι Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Χαϊδαρίου. 
 
Η διάθεση των χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων θα γίνεται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η Διεύθυνση Αθλητισμού δύναται να 
προσδιορίζει και άλλους χώρους, για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων 
οιασδήποτε μορφής. 
 
Δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να μετακινούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα 
εμβλήματα του Δήμου Χαϊδαρίου. 
 
Το οιοδήποτε διαφημιστικό έσοδο αφορά σε όλη την αγωνιστική περίοδο από 
Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους έως Ιούνιο επομένου έτους και δύναται ν α 
αναπροσαρμόζεται. Εκτός από τις μόνιμα τοποθετημένες πινακίδες μπορούν να 
τοποθετούνται και κινητές πινακίδες από τις αγωνιζόμενες ομάδες και λοιπούς 
δικαιούχους (ΕΟΠΕ, ΕΠΣ κλπ), σε συμφωνούμενα σημεία  στους αγωνιστικούς 
χώρους αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αθλητισμού κατά την 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. 
 

Για όλους τους χώρους άθλησης, κολυμβητηρίου, μηχανοστασίων, αποθηκών 
κ.λ.π., κλειδιά έχει μόνο το προσωπικό του Δημοτικού χώρου άθλησης σύμφωνα 
με απόφαση της Διεύθυνσης Νεολαίας, Αθλητικών και Πολιτιστικών 
Υπηρεσιών. 
 
Σε όλους  τους κλειστούς αθλητικούς χώρους (κλειστό γυμναστήριο, αποδυτήρια   
κλπ.)    αρμοδιότητας    του    Δήμου,   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. 
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Το κάπνισμα  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους 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 καλεί την Ελληνική Αστυνομία. 
Η κατανάλωση  ή/και  χρήση  κάθε  είδους  φαρμάκων, φαρμακευτικών ή 
παρεμφερών      ουσιών      και      (ίδιο)σκευασμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός      
των προπονητικών χώρων. 
Ο  πίνακας  ανακοινώσεων δεν  αποτελεί  διαφημιστικό χώρο, προς ενοικίαση, 
ούτε τα αναρτώμενα εκφράζουν τη διοίκηση του Αθλητικού χώρου. 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–χρόνο ανάρτησης 
αυτού. 
Η συμπεριφορά των θεατών, αθλητών, προπονητών, παραγόντων οφείλει να 
είναι κόσμια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προϊστάμενος ή ο υπεύθυνος υπάλληλος 
του Δήμου ορίζεται ως αρμόδιος για: 
1. την απομάκρυνση θεατή, αθλητή, παράγοντα,    αθλητικού σωματείου, 
2. την  διακοπή  αγώνα  όταν  δεν  τηρείται  ο  παρών  κανονισμός λειτουργίας 
και όταν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των δημοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων. 
Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικίδια ζώα στον αγωνιστικό χώρο, στην 
κερκίδα και  στους βοηθητικούς χώρους κλειστού γυμναστηρίου, σταδίου, 
γηπέδου ποδοσφαίρου.   Εξαίρεση  αποτελούν  ειδικά  εκπαιδευμένα  ζώα  
ασφαλείας  ή συνοδοί ΑΜΕΑ. 
Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ποδήλατα και μηχανές. Εξαίρεση αποτελούν τα 
αμαξίδια των Α.Μ.Ε.Α……………………………………………………………………… 
 


