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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Λιμ. Χερσονήσου, 16/08/2018 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                         Αρ. Πρωτ: 294 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                              
 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ 

  ΠΕΡΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.) ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το υπ αρ. 98/2011 ΦΕΚ 1022/26-05-2011  που αφορά στη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των 

συνενωμένων Δήμων σε μια Κοινωφελή Επιχείρηση σύμφωνα με παρ. 1 και 2 του άρθρου 109 του Ν 

3852/2010 με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου του ν. 3463/2006 και με διακριτικό 

τίτλο Κ.Ε.Δ.Χ», σύμφωνα με την οποία στους σκοπούς της Κ.Ε.Δ.Χ συμπεριλαμβάνονται η λειτουργία 

αθλητικού κέντρου, γυμναστηρίου, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων , η συμμετοχή σε προγράμματα 

μαζικού αθλητισμού καθώς και η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης. 

2. Την υπ αρ. 498/08-11-2011 (ΑΔΑ: ΒΟΝ5ΩΗΜ-Σ7Ο) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου 

αναφορικά με την «Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού από το Δήμο 

Χερσονήσου στην Κ.Ε.Δ.Χ»  

3. Την υπ αρ. 318/10-07-2018 (Σε ορθή επανάληψη ΑΔΑ: 9ΒΘ2ΩΗΜ-2Ψ2) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Χερσονήσου αναφορικά «Περί παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 

καθώς και του 2
ου

 ορόφου του πολιτιστικού κέντρου από το Δήμο Χερσονήσου στην Κ.Ε.Δ.Χ» 

 

Εισηγούμαστε 
Ο παρών κανονισμός λειτουργίας να τεθεί προς δημόσια διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου 

Χερσονήσου με διάρκεια επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από τη ανάρτηση του. 

Άρθρο 1 : Αντικείμενο – Σκοπός παρόντος κανονισμού 

Άρθρο 2 : Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων 

Άρθρο 3 : Αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Χερσονήσου 

Άρθρο 4 : Ημέρες – ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 

Άρθρο 5 : Χρήση χώρων άθλησης 

Άρθρο 6 : Διαδικασία διάθεσης αθλητικών εγκαταστάσεων/χώρων, πρόγραμμα προπονήσεων, πρόγραμμα 

αγώνων 

Άρθρο 7 : Κριτήρια διάθεσης αθλητικών εγκαταστάσεων 

Άρθρο 8 : Υπογραφή συμφωνητικού χρήσης αθλητικών χώρων 

Άρθρο 9 : Αντίτιμο χρήσης – οικονομική συμβολή 

Άρθρο 10 : Διαχείριση συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις – διακίνηση υλικού εξοπλισμού 

Άρθρο 11 : Υποχρεώσεις αθλητικών ομοσπονδιών – ενώσεων – σωματείων για τη χρήση κάθε κλειστού 

γυμναστηρίου 

Άρθρο 12 : Υποχρεώσεις αθλούμενων μεμονωμένων ατόμων – εκπαιδευτικών μονάδων κάθε βαθμίδας με 
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υπεύθυνο καθηγητή – προγραμμάτων του δήμου & προγράμματος αθλητισμού για όλους – λοιπών φορέων 

Άρθρο 13 : Προστασία αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές 

Άρθρο 14 : Διεξαγωγή προπονήσεων αθλητικών σωματείων – συλλόγων 

Άρθρο 15 : Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων 

Άρθρο 16 : Διεξαγωγή αγώνων σε κλειστά γυμναστήρια 

Άρθρο 17 : Διεξαγωγή αγώνων σε γήπεδα ποδοσφαίρου 

Άρθρο 18 : Διεξαγωγή εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

Άρθρο 19 : Κωλύματα διάθεσης αθλητικών χώρων 

Άρθρο 20 : Περιορισμοί χρήσης – απαγορεύσεις 

Άρθρο 21 : Κυρώσεις – ποινές 

Άρθρο 22 : Διαφημίσεις στους αθλητικούς χώρους 

Άρθρο 23 : Ωράριο υπαλλήλων 

Άρθρο 24 : Έσοδα 

Άρθρο 25 : Διάφορες γενικές διατάξεις 

Άρθρο 26 : Τελικές διατάξεις 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Ο Κανονισµός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων/υποδομών 

άθλησης, Κλειστών και Υπαιθρίων του ∆ήµου Χερσονήσου, που έχουν παραχωρηθεί την Κ.Ε.Δ.Χ και βασίζεται 

στον Πρότυπο Κανονισµό λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Χώρων 

Άθλησης  της χώρας (ΦΕΚ 1362/τ.Β’/18-10-2001) που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του 

Ν.2880/2001 (ΦΡΚ 9/τ.Α/30.01.2001). 

Μέσω της υλοποίησης του Κανονισµού, επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία, όλων των 

αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του ∆ήµου. 

Η πολιτική της Κ.Ε.Δ.Χ για τον Τομέα του Αθλητισμού συνοψίζεται στο ακόλουθο τρίπτυχο δράσεων: 

1. Μύηση στις  αθλητικές  αξίες  και τη σωστή σωματική και κινητική ανάπτυξη από όσο το δυνατόν 

μικρότερη  ηλικία. 

2. Μαζικός αθλητισμός για ενήλικες µε στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη της σωματικής και ψυχικής υγείας. 

3. Υποστήριξη του αγωνιστικού αθλητισμού μέσα από την ενίσχυση των αναγνωρισμένων αθλητικών 

σωματείων της πόλης µας που απευθύνονται σε κατοίκους µας. 

Η Κ.Ε.Δ.Χ έχει την κύρια ευθύνη για την υλοποίηση των δύο πρώτων στόχων ενώ ασκεί έναν υποστηρικτικό αλλά 

πολύπλευρο ρόλο στην υλοποίηση του τρίτου στόχου. Στην άσκηση αυτής της πολιτικής πρωταρχικός γνώμονας 

είναι ο πολίτης και ο σεβασμός προς τα χρήματα του τα οποία πρέπει να αξιοποιούνται µε αξιοκρατικά κριτήρια και 

να επιστρέφουν µε την μορφή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον ίδιο. 

 

Ειδικότερα: 

1. Για τα νέα παιδιά, µε αφετηρία το δεδομένο ότι η καλλιέργεια των αξιών της ευγενούς άμιλλας  στους 

ανθρώπους, αλλά και η διδασκαλία της τεχνικής των αθλημάτων ξεκινά από την παιδική ηλικία, 

λειτουργούμε καινοτόμα προγράμματα - δράσεις για την μύηση στις αθλητικές αξίες και τη σωστή 

σωματική και κινητική ανάπτυξη, τα οποία θα υποστηρίζονται από οργανωμένες δημοτικές σχολές 

αθλημάτων. Οι σχολές αυτές καταλήγουν σε τµήµατα επίλεκτων για παιδιά που θα συνεχίσουν στον 

αγωνιστικό αθλητισμό µέσα από τα Αθλητικά Σωματεία. 

Οµάδες Στόχου: νηπιαγωγείο, δημοτικό, οικογενειακός αθλητισμός από το Δήμο. 

 

2. Στους ενήλικες στόχος είναι η προσέλκυση στην άσκηση, καθώς και η διατήρηση της σωματικής και ψυχικής 

τους υγείας, στον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο που δύσκολα διαθέτουν. Για το σκοπό  αυτό οι πολίτες 

υποστηρίζονται µε οργανωμένα προγράμματα αθλητισμού υγείας, πρόληψης και διατροφής. 
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Ομάδες Στόχου: Εργαζόμενοι, άτομα άνω των 60, ΑΜΕΑ. 

 

3. Τα αθλητικά σωματεία με έδρα το Δήμου Χερσονήσου που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία 

και λειτουργούν εναρμονισμένα µε το αθλητικό δίκαιο, ενισχύονται µε την παροχή αθλητικών 

εγκαταστάσεων για τον αγωνιστικό αθλητισμό, µε βασικό κριτήριο τη συμμετοχή των αθλητών κατοίκων 

της πόλης, παιδιών ή ενηλίκων στα επίσημα πρωταθλήματα των ομοσπονδιών. Οι παροχές αυτές 

αποτελούν επιδότηση σε είδος µε ιδιαίτερα σημαντικά ποσά αφού το κόστος λειτουργίας μίας 

αθλητικής εγκατάστασης, το οποίο επωμίζεται εξ’ ολοκλήρου ο Δήμος είναι ιδιαίτερα υψηλό, συγκρινόμενο 

και µε τις οικονομικές δυνατότητες της. 

 

Ομάδες Στόχου: Γυμνάσιο, Λύκειο και ηλικίες 18-35. 
Θεωρώντας βασική παραδοχή ότι ο συνδυασμός άσκησης και υγείας είναι η βάση μίας υγιούς Δημοτικής Ενότητας, 

στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων αθλητικών δράσεων για τις οικογένειες και τους μεμονωμένους κατοίκους 

της περιοχής µας, δίνοντας την δυνατότητα πρόσβασης στις αθλητικές εγκαταστάσεις σε όσο γίνεται μεγαλύτερο 

αριθµό παιδιών και ενηλίκων. 

   Η οργάνωση εκδηλώσεων, επιστημονικών σεμιναρίων και αγωνιστικών συναντήσεων σε όλα τα αθλήματα και τους 

αθλητικούς τομείς είναι ένα από τα υποστηρικτικά µέσα άσκησης της αθλητικής πολιτικής του ∆ήµου μας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού, ανατίθεται στις αντίστοιχες υπηρεσίες 

(Διεύθυνση/Τμήμα/Γραφείο), όπως αυτές ορίζονται στον εκάστοτε Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της 

Κ.Ε.Δ.Χ. Ο/Η Πρόεδρος ή ο αρµόδιος Προϊστάμενος - Διευθυντής, μπορεί, µε αποφάσεις του, να αναθέτει σε 

υπαλλήλους, την εφαρμογή µέρους ή συνόλου, των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

1.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

-ΕΠΙΣΚΟΠΗ  

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ : (65Χ112 ΞΗΡΟ) 

- ΕΛΙΑ 

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ :(65Χ112 ΞΗΡΟ) 

2.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ 

-ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΣ 

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 

2 ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 

-ΑΝΩΠΟΛΗ 

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (65Χ112 ΞΗΡΟ) 

- ΓΟΥΡΝΕΣ 

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ :(65Χ112 ΞΗΡΟ) 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΟΥΡΝΩΝ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ : (400 m2 ) 

ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ : (400 m2 ) 

- ΓΟΥΒΕΣ 

-ΕΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ :(65Χ112 ΞΗΡΟ) 

3.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

  -ΑΝΩ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 

ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 (ΚΑΛΤΣΕΤΟ) 

- ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
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ΚΛΕΙΣΤΟ (ΦΙΛ0ΝΙΔΕΙΟ) ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (1353,29 m2) 

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ :(65Χ112) ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ 

ΔΙΠΛΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕ0Ν (34Χ37) 

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΙ (34Χ21) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1
ΟΣ

 ΟΡΟΦΟΣ 

-ΓΩΝΙΕΣ 

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ (21Χ35) 

4.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ 

-ΜΑΛΙΑ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΛΙΩΝ 

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (64Χ 104) ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΟΡΤΟ 

  ΓΗΠΕΔΟ ΤΕΝΙΣ (19Χ37) 

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ-ΒΟΛΕΙ (21Χ35) 

ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 (ΚΑΛΤΣΕΤΟ) 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (52Χ68) 

-ΚΡΑΣΙ 

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 

 

 

Διευκρινίζεται ότι ανάλογα με τις αθλητικές εγκαταστάσεις θα φιλοξενούνται και τα αντίστοιχα αθλήματα-

αγωνίσματα, 

Όπως: 

 Κλειστά Γυμναστήρια: Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Χειροσφαίριση 

 Γήπεδα Ποδοσφαίρου: Ποδόσφαιρο – αγωνίσματα στίβου (αν υπάρχει εγκατάσταση) 

 Κολυμβητήριο: Αγωνίσματα κολύμβησης, Πόλο, Συγχρονισμένη κολύμβηση, Καταδύσεις 

 Αίθουσες Γυμναστικής: Ταεκβοντό, Καράτε, Ενόργανη γυμναστική, Ξιφασκία, Ζούμπα, Πιλάτες, Παραδοσιακοί 

χοροί, Πάλη 

 Γήπεδα Αντισφαίρισης: Τένις 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν, καθημερινά, από Δευτέρα έως Σάββατο, τις ώρες από 07:00  έως 

22:30. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Το Κλειστό Γυμναστήριο “ΦΙΛΩΝΙΔΕΙΟ”, καθώς και το προπονητήριο στην πρώην Αμερικάνικη Βάση 

Γουρνών, λειτουργεί από 07:00 έως 22:30, µε περιθώριο παράτασης του χρόνου, κατά περίπτωση, με 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

 Τα υπαίθρια γήπεδα, όπως τα: Ποδοσφαίρου, 5Χ5, Τένις, Μπάσκετ κ.λ.π., από 09:00 έως 22:00, τηρουμένου 

του ωραρίου κοινής ησυχίας. Οι ώρες μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα, εφόσον προπονούνται σ΄ αυτά 

οµάδες αναγνωρισμένες από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, µε απόφαση του/της Προέδρου ή του 

αρμόδιου Προϊστάμενου - Διευθυντή, µετά από σχετική εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 Οι αίθουσες Γυμναστικής, λειτουργούν από 07:00 έως 22:00 

 Τις Κυριακές και αργίες, οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν µόνο για τη διεξαγωγή αγώνων όλων των 

πρωταθλημάτων. Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ηµέρες καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες 

διεξαγωγής των αγώνων. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ 
Κάθε Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία, Ένωση, Σωματείο), ιδιωτικός φορέας 

και άτομο, που επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Χερσονήσου, απευθύνεται 

εγγράφως προς την αρµόδια Υπηρεσία, η οποία και απαντά σε κάθε αίτημα, µετά από σχετική ενημέρωση – έγκριση 

του/της Προέδρου ή του αρμόδιου Προϊστάμενου - Διευθυντή. 

Για τις ανάγκες των προγραμμάτων της Κ.Ε.Δ.Χ, των εκδηλώσεων που η ίδια διοργανώνει και των δραστηριοτήτων 

εν γένει του προγράμματος «Άθληση για όλους», διατίθεται χρόνος από 10% έως 15% επί των παραγωγικών ωρών 

άθλησης (από 15:00 έως 23:00), σύμφωνα με τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε αθλητικού χώρου 

Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ηµέρες, από 

την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΧΩΡΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΩΝΩΝ 

1. Τα αθλητικά Σωματεία/Σύλλογοι, που χρησιμοποιούν τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις για προπονήσεις και 

συμμετέχουν στα Τοπικά, Περιφερειακά και Πανελλήνια Πρωταθλήματα, πρέπει να υποβάλλουν δια των 

νομίμων εκπροσώπων τους το αίτημα για χρήση των χώρων, στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου. 

      Στην ίδια αίτηση δηλώνονται οι υπεύθυνοι των ομάδων, οι προπονητές µε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή 

οι γυμναστές τους, όπως ορίζει η νομοθεσία. 

      Σωματείο που υποβάλλει δήλωση για πρώτη φορά, επισυνάπτει στην αίτηση το καταστατικό του και τυχόν 

τροποποιήσεις του καθώς και πρόσφατη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

     Τα Σωματεία υποχρεούνται να δηλώνουν οποιαδήποτε τροποποίηση στο καταστατικό τους ή στη σύνθεση  

     του Διοικητικού Συμβουλίου τους εντός δέκα (10) ημερών, από της λήψεως ή της δημοσιεύσεως των 

σχετικών αποφάσεων εγγράφως στην αρµόδια Υπηρεσία, καθώς και στην αρχή της κάθε αθλητικής περιόδου. 

     Οι Ενώσεις που καταρτίζουν τα προγράμματα αγώνων και διοργανώνουν τα διάφορα ανά ηλικιακή κατηγορία 

πρωταθλήματα, πρέπει να υποβάλλουν το αίτημα – πρόγραμμα αγώνων εγγράφως, προς την αρµόδια 

Υπηρεσία. 

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µεµονωµένα άτοµα, κοινό που δύναται να κάνει χρήση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, άτοµα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο, υποβάλλουν 

ατοµικά τα σχετικά αιτήματα τους. 

2. Ο/Η Πρόεδρος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος - Διευθυντής εξετάζει τα αιτήματα και σε συνεργασία µε τους 

ενδιαφερόμενους φορείς καθώς και τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας καταρτίζουν 

σχέδιο προγράμματος (δηλαδή κατανομή ωρών κατά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα), το οποίο 

υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς ψήφιση και κατόπιν αποστέλλεται στα ενδιαφερόμενα 

Σωματεία και συγχρόνως αναρτάται στους αθλητικούς χώρους. 

3. Ο/Η Πρόεδρος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος – Διευθυντής, επίσης ορίζει υπεύθυνους για την εφαρμογή των 

Προγραμμάτων του κάθε χώρου άθλησης, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία τους. Ο 

Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, ελέγχει την ορθή τήρησή του. 

4. Ο/Η Πρόεδρος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος – Διευθυντής, εξουσιοδοτούνται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  

ώστε  να ματαιώνουν ή να τροποποιούν ώρες προπόνησης Σωματείου εφ’ όσον κρίνουν απαραίτητο. 

5. Ο/Η Πρόεδρος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος - Διευθυντής, σε συνεργασία µε την αρµόδια Υπηρεσιακή 

μονάδα, φροντίζει ώστε σε κάθε αθλητική υποδομή, να υπάρχουν εκτός από τις ώρες προπονήσεων των 

Σωματείων και ώρες για προγράμματα Μαζικού – Λαϊκού Αθλητισμού, για ΑΜΕΑ καθώς και για µεµονωµένα 

άτοµα, που δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σωματείο/Σύλλογο. 

6. Οι αθλητικοί χώροι, μπορούν να διατίθενται, µε απόφαση Προέδρου η αρμόδιου Προϊσταμένου - Διευθυντή, 

µετά από έγγραφο αίτημα των ενδιαφερομένων, σε δημόσιους φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση 

πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων διαφορετικού χαρακτήρα. 

Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται και η καταβολή χρηματικού αντιτίµου, που καλύπτει τα λειτουργικά 
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έξοδα του διαστήματος παραχώρησης του εκάστοτε χώρου άθλησης σύµφωνα µε την εκάστοτε υπάρχουσα 

απόφαση του  ∆ιοικητικού Συμβουλίου περί καθορισμού του  αντιτίµου  χρήσης των αθλητικών χώρων της 

Κ.Ε.Δ.Χ. 

7. Ειδικά όσον αφορά στο Κλειστό Γυμναστήριο “ΦΙΛΩΝΙΔΕΙΟ”, ώρες προπονήσεων παραχωρούνται στις 

κατηγορίες των τμημάτων των αθλητικών σωματείων, που υποχρεωτικά αγωνίζονται σε Κλειστά  

8. Γυμναστήρια και µόνον, σύµφωνα µε τους κανονισμούς αγώνων της αρµόδιας Ομοσπονδίας. 

9. Έλεγχος Χρήσης Χώρων.  

α) Βιβλίο Εισερχομένων. 

Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται Βιβλίο Εισερχομένων µε αριθμημένες σελίδες και πράξη θεώρησης από  την 

αρµόδια υπηρεσία της Κ.Ε.Δ.Χ. Σε αυτό καταγράφονται οι οµάδες, αθλητές και γενικώς οι αθλούμενοι που 

κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων, οι ώρες προσέλευσής τους, καθώς και οι ώρες αποχώρησής τους από 

αυτούς. 

β) Βιβλίο Συμβάντων. 

Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται βιβλίο συμβάντων µε αριθμημένες σελίδες και πράξη θεώρησης από την 

αρµόδια υπηρεσία της Κ.Ε.Δ.Χ. Στο βιβλίο αυτό οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους αθλητικούς χώρους ή 

κατά περίπτωση οι εκπρόσωποι της αρµόδιας υπηρεσίας της Κ.Ε.Δ.Χ, καταχωρούν αξιοσημείωτα γεγονότα σε 

σχέση µε την κατάσταση και την χρήση των αθλητικών χώρων ή οργάνων ή την συμπεριφορά οµάδων, 

αθλητών, φιλάθλων και λοιπών σχετικών παραγόντων και την εν γένει συμμόρφωση τους προς τις 

προβλέψεις του παρόντος Κανονισµού. 

Οι ανωτέρω καταχωρίσεις λαμβάνονται υπόψη από τα αρµόδια όργανα της Κ.Ε.Δ.Χ προκειμένου αυτά να 

ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους ή να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως προβλέπονται από την 

νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισµό. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών των αθλητικών 

προγραμμάτων που διοργανώνει η Κ.Ε.Δ.Χ και στη συνέχεια για κάθε ενδιαφερόμενο µε την ακόλουθη σειρά 

προτεραιότητας: 

 αθλητικά σωματεία της πόλης που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία και λειτουργούν 

εναρμονισμένα µε το αθλητικό δίκαιο για διεξαγωγή αγώνων στο πλαίσιο τοπικών, περιφερειακών ή 

πανελλήνιων διοργανώσεων, 

 αγωνιστικά τµήµατα των αθλητικών σωματείων της πόλης που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική 

πολιτεία και λειτουργούν εναρμονισμένα µε το αθλητικό δίκαιο για τις προπονητικές τους ανάγκες, 

 ακαδημίες των αθλητικών σωματείων της πόλης που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική  πολιτεία και 

λειτουργούν εναρμονισμένα µε το αθλητικό δίκαιο, 

 λοιποί συλλογικοί φορείς, 

 ιδιώτες. 

Ο χρόνος που διατίθεται στα αθλητικά σωματεία κατανέµεται σε αυτά µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Κριτήριο Α. Συντελεστής Βαρύτητας 60 %: Συμμετοχές κατοίκων της πόλης. 
Ο συντελεστής καθορίζεται µε βάση τον ενεργό αριθµό εγγεγραμμένων µελών του αθλητικού σωματείου που 

κατοικούν µόνιµα στο Δήμο. 

Κριτήριο Β. Συντελεστής Βαρύτητας 30 %: Αγωνιστικές συμμετοχές αθλητών κατοίκων της πόλης. 
Ο συντελεστής καθορίζεται µε βάση τον ενεργό αριθµό αθλητών που συμμετείχαν σε αγώνες κατά την 

προηγούμενη αθλητική περίοδο, στα επίσηµα πανελλήνια και περιφερειακά πρωταθλήματα των οικείων 

ομοσπονδιών στις κατηγορίες παίδων, εφήβων, νέων ανδρών και ανδρών, καθώς επίσης και των κατηγοριών 

κορασίδων, νεανίδων, νέων γυναικών και γυναικών και κατοικούν µόνιµα στο Δήμο. 

Κριτήριο Γ. Συντελεστής Βαρύτητας 10 %: Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση αθλητών κατοίκων της πόλης. 

Αφορά σε αθλητές οµαδικών η ατοµικών αθλημάτων των σωματείων που έλαβαν διακρίσεις στα πρωταθλήματα που 

συμμετείχαν και είναι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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1. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον γενικό γραμματέα της οικείας αναγνωρισμένης από την ΓΓΑ Αθλητικής 

Ομοσπονδίας ή Ένωσης όπου θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των αθλητών που συμμετείχαν και θα 

επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των φύλλων αγώνα. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του Αθλητικού Σωματείου όπου θα πιστοποιούνται  οι 

μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Χερσονήσου εξ’ αυτών που συμπεριλαμβάνονται στην ως άνω βεβαίωση. Η 

Υπεύθυνη ∆ήλωση θα περιέχει κατάσταση µε ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις μονίμου κατοικίας και τηλέφωνα 

επικοινωνίας. Ο νόµιµος εκπρόσωπος θα πιστοποιεί την ακρίβεια τον στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού του 

Αθλητικού Σωματείου από τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Κ.Ε.Δ.Χ για τα προσεχή 3 έτη. 

3. Βεβαίωση από τον γενικό γραμματέα της οικείας αναγνωρισμένης από την ΓΓΑ Αθλητικής Ομοσπονδίας ή 

Ένωσης σχετικά µε την κατάταξη των οµάδων ή των αθλητών (ατοµικά αγωνίσµατα) που συμμετείχαν στις 

αντίστοιχες διοργανώσεις. 

4. Σε περίπτωση που δεν προσκοµιστούν τα ανωτέρω στοιχεία ή προσκοµισθούν µε ελλείψεις ή εκτός 

προθεσμίας, το Αθλητικό Σωματείο θα αποκλείεται από την κατανοµή ωρών για την προσεχή αθλητική 

περίοδο. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1. Μετά την απόφαση έγκρισης του/της Προέδρου ή του αρμόδιου Προϊστάμενου - Διευθυντή, υπογράφεται 

μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Χ και του ενδιαφερόμενου φορέα ή σωματείου/συλλόγου, συμφωνητικό χρήσης της 

αθλητικής εγκατάστασης όπου περιλαμβάνονται, κατ’ελάχιστο, τα ακόλουθα: 

 Η εγκατάσταση που διατίθεται. 

 Το χρονικό Διάστημα διάθεσης. 

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

 Τα κινητά πάγια της Κ.Ε.Δ.Χ που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει ο φορέας 

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

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

διαφημιστικών πινακίδων. 

 Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και τον αποδέχεται στο σύνολο του. 

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

οποιουδήποτε όρου σύμβασης 

2. Η σύμβαση υπογράφεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την γραπτή έγκριση της διάθεσης του χώρου 

και ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει πλήρη περιγραφή του προγράμματος ή της εκδήλωσης που θα 

πραγματοποιήσει στο χώρο. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης με υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου, 

η έγκριση ανακαλείται 

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα κρίνεται εισήγηση ή αίτηση από φυσικά πρόσωπα για χρήση αθλητικής 

εγκατάστασης, θα καταβάλλεται άμεσα η οικονομική συμμετοχή, όπου αυτή δύναται να υπάρχει ως 

προϋπόθεση και θα εκδίδεται νόμιμο παραστατικό, στο οποίο θα αναφέρονται: 

 Τα ονοματεπώνυμα των προσώπων 

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

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

 Το ακριβές ποσό/είδος του αντιτίμου. 

4. Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή όρων του παρόντος κανονισμού η σύμβαση χρήσης ανακαλείται και 

ματαιώνεται η διάθεση των χώρων. 

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

υπογεγραμμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή σωματεία είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των αθλητικών χώρων που 

χρησιμοποιούν και πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές υποδείξεις του 

προσωπικού και της αρμόδιας υπηρεσίας της Κ.Ε.Δ.Χ. 

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

εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία της Κ.Ε.Δ.Χ 



 

 

 

8 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

1. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι δαπάνες συντήρησης, φθορών και βελτίωσης των υποδομών των 

δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων δύναται να καθορίζεται αντίτιμο χρήσης. Η οικονομική αυτή συμβολή ή 

το αντίτιμο χρήσης, όπου απαιτείται ή συμφωνείται θα διαμορφώνεται ανάλογα με την εγκατάσταση, το είδος 

της δραστηριότητας και τη διάρκεια κατά την οποία θα γίνεται χρήση του χώρου. 

2. Το αντίτιμο χρήσης ή οικονομική συμβολή, καθορίζεται με κανονιστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Κ.Ε.Δ.Χ. Από την κοστολόγηση των λειτουργικών δαπανών των αθλητικών χώρων (φύλαξη, καθαρισμός, 

ΔΕΗ, ΔΕΥΑΜ, υλικά συντήρησης, υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, απρόβλεπτα, 

ασφάλιση, κλπ), θα προκύπτει για κάθε αθλητική περίοδο το κόστος χρήσης της κάθε αθλητικής 

εγκατάστασης. Βάσει αυτού, θα καθορίζεται η οικονομική συμβολική ή το αντίτιμο χρήσης των χρηστών 

(σύλλογοι/σωματεία) 

3. Το αναλογούν αντίτιμο θα καταβάλλεται από όλους τους χρήστες κάθε εγκατάστασης αναλογικά και σύμφωνα 

με το συμφωνητικό παραχώρησης. Έως (11) έντεκα μήνες το ανώτερο σε κάθε αγωνιστική περίοδο. 

4. Η αθέτηση των οικονομικών όρων των συμφωνητικών που υπογράφουν οι φορείς ή τα πρόσωπα με την 

Κ.Ε.Δ.Χ., συνεπάγεται αυτόματα τη διακοπή της διάθεσης των χώρων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων όπως και των θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες 

καθώς και τι διακίνηση του απαραίτητου υλικού και εξοπλισμού έχει ο οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η 

χρήση της αθλητικής εγκατάστασης. 

2. Υλικοτεχνική υποδομή και υλικά που ανήκουν στην Κ.Ε.Δ.Χ και διατίθενται στο χρήστη, καταγράφονται σε 

ειδικό έντυπο που χορηγεί ο αρμόδιος υπάλληλος του αθλητικού χώρου. 

3. Επίσης, ο διοργανωτής φέρει έναντι της Κ.Ε.Δ.Χ την ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές και εν γένει ζημιές 

στην εγκατάσταση όπως και στο σταθερό και φορητό εξοπλισμό της εγκατάστασης. 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Χ προσδιορίζονται οι εγγυήσεις και οι χρηματικές ποινές 

οι οποίες περιγράφονται στη σύμβαση της χρήσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ – ΕΝΩΣΕΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Για να επιτραπεί η είσοδος σε ένα Κλειστό Γυμναστήριο, Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Αίθουσα Γυμναστικής, 

Κολυμβητήριο, υπαίθριο γήπεδο κ.λ.π., πρέπει: 

1. Κάθε οµάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ή υπεύθυνο οµάδας. Απαγορεύεται 

ρητά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια σε οποιονδήποτε που δεν έχει κάποια από τις 

προαναφερόμενες ιδιότητες. Εξαίρεση αποτελεί ο γιατρός/φυσικοθεραπευτής της οµάδας. 

2. Η εµφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να φέρει όλα τα κατάλληλα ή απαραίτητα µέσα για την προπόνηση 

π.χ. αθλητικές φόρµες, κατάλληλα παπούτσια, µπάλες, σκουφάκια κ.λ.π. 

3. Η συμπεριφορά όλων των εμπλεκόμενων πρέπει να είναι κόσµια. 

4. Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για τους αθλητές τους καθώς και για οποιαδήποτε ατυχήµατα θα συµβούν 

κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή της παραµονής τους στους αθλητικούς χώρους και παραµένουν σ΄ 

αυτούς µέχρι την αποχώρησή τους. Το προσωπικό των αθλητικών χώρων ή οι αρµόδιοι υπηρεσιακοί ή 

αιρετοί παράγοντες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ατυχήµατα των αθλητών στη διάρκεια των προπονήσεών 

τους ή των αγώνων τους. 
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5. Κανένας αθλητής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των οργάνων, χωρίς την επίβλεψη 

του αρµόδιου προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα. Τα µεµονωµένα άτοµα δεν πρέπει 

να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία προπονητή. 

6. Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης, άτοµα χωρίς αθλητική περιβολή που ανήκουν σε σύλλογο που 

προπονείται, την ευθύνη της απομάκρυνσης τους έχει ο Σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτοµα εκτός  Συλλόγου, 

τότε την ευθύνη έχει ο αρµόδιος υπάλληλος. 

7. Κάθε προπονητής, υπεύθυνος Σωματείου/Συλλόγου, αθλητές και µεµονωµένα άτοµα, είναι υποχρεωμένοι να 

εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε χώρου π.χ. για έναρξη – λήξη προπόνησης, χρήση 

αποδυτηρίων, μεταφορά - τοποθέτηση - μετακίνηση αθλητικών οργάνων κ.λ.π. τα οποία µετά το πέρας της 

χρήσης τους οφείλουν να τα επανατοποθετούν σε ασφαλή θέση ώστε να µην δημιουργείται κίνδυνος για 

τους αθλούμενους και το προσωπικό. 

8. Για κάθε παράπονο ή πρόβληµα που δημιουργείται, τα σωματεία πρέπει να απευθύνονται στον Προϊστάμενο 

της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

9. Τα Αθλητικά Σωματεία είναι υπεύθυνα για την καθαριότητα των χώρων άθλησης που χρησιμοποιούν και 

οφείλουν να παραδίδουν τον χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβαν. 

10. Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Αθλητικού Σωματείου, 

υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ότι οι αθλητές έχουν 

εξετασθεί από γιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Σε 

περίπτωση παρουσίας νέων αθλητών, πρέπει να ακολουθήσει συμπληρωματική δήλωση. 

11. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν προπονητές µε πτυχίο και άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος οι οποίοι είναι νοµίµως ασφαλισµένοι σε ασφαλιστικό φορέα. 

12. Επίσης πρέπει να συμμορφώνονται µε τις αποφάσεις της αρµόδιας Υπηρεσίας και του παρόντος Κανονισµού. 

Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης προβλέπεται ποινή αποβολής τους από τον χώρο για µία προπόνηση µε 

απόφαση του/της Προέδρου, σε περίπτωση υποτροπής για ένα µήνα και σε περίπτωση νέας υποτροπής για 

όλο το Αθλητικό έτος, µε απόφαση ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, µετά από 

εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσιακής μονάδας. 

13. Η ομάδα, μετά το πέρας της προπόνησης, έχει δικαίωμα παραμονής στον περιβάλλοντα χώρο για πέντε (5) 

λεπτά, χωρίς να παρεμποδίζει και να ενοχλεί την προπόνηση της επόμενης ομάδας. 

14. Ομάδα που δεν προσέρχεται για προπόνηση, πληρώνει το συμφωνηθέν αντίτιμο κανονικά, εκτός αν ο 

σύλλογος ειδοποιήσεις εγκαίρως και τροποποιηθεί το πρόγραμμα κατανομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στον παρόντα κανονισμό. 

15. Οι προπονητικές ώρες που διατίθενται στις ομάδες αφορούν αποκλειστικά την συγκεκριμένη ομάδα και το 

συγκεκριμένο τμήμα. Δεν επιτρέπεται να αλλάζουν οι ομάδες μεταξύ τους ώρες προπόνησης της ομάδα από 

άλλη ομάδα, ή μεμονωμένα άτομα. 

16. Το ποδόσφαιρο, ως άθλημα έχει διαφορετική φιλοσοφία και κανόνες. Συνεπώς, η διεξαγωγή του εντός των 

κλειστών γυμναστηρίων. Είτε υπό τη μορφή αγώνα, είτε υπό τη μορφή προπόνησης, δεν επιτρέπεται. 

17. Δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στους αγωνιστικούς χώρους άτομα με 

πατίνια, ποδήλατα και διάφορα άλλα τροχοφόρα, εκτός από τον αθλητικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος 

για την προπόνηση. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των Α.Μ.Ε.Α. 

18. Σε περίπτωση αγώνων, τουρνουά και κάθε είδους εκδηλώσεων (αθλητικές και μη), ο καθαρισμός των 

χρησιμοποιούμενων αθλητικών χώρων κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εκδηλώσεων, είναι υποχρέωση 

του διοργανωτή. 

19. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους. 

20. Όλοι οι όροι και όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στην παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων της 

Κ.Ε.Δ.Χ, 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 νομίμου εκπροσώπου), το οποίο σε 

κάθε περίπτωση υπογράφεται πριν την παραχώρηση του χώρου για χρήση στο σωματείο. 

21. Τα σωματεία δεν είναι υπόχρεα σε καταβολή καμίας άλλης εν γένει λειτουργικής δαπάνης των αθλητικών 
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χώρων, πλην αυτής που με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται, για την ορθολογική και 

εύλογη κατανομή των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας τους, υπό μορφή αντιτίμου παραχώρησης 

χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, οι εγκαταστάσεις παύουν αυτόματα να παραχωρούνται, εάν το σωματείο δεν 

αποδεχθεί την εν λόγω εύλογη οικονομική συμμετοχή του, το ύψος, το χρόνο  και τον τρόπο εξόφλησης των 

οφειλομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΛΟΙΠΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 

1. Στην περίπτωση συμμετοχής ατόμων σε αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και χρήσης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της οργανωμένης ελεύθερης άθλησης ή μη δομημένων προγραμμάτων 

άθλησης για όλους, η αίτηση συμμέτοχής ή η αίτηση χρήσης δηλώνει την αποδοχή των όσων 

περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας και έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής με 

ίδια ευθύνη, ή σε περίπτωση ανηλίκου, με ευθύνη του γονέα ή κηδεμόνα του. 

2. Στις περιπτώσεις χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της ελεύθερης άθλησης από 

μεμονωμένα άτομα, οι χρήστες συμμετέχουν με δική τους ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη 

των γονέων ή κηδεμόνων τους και σε κάθε περίπτωση αποδέχονται τα όσα περιλαμβάνονται στον κανονισμό 

λειτουργίας 

3. Κάθε προπονητής, που είναι υπεύθυνος συλλόγου, οι αθλητές και τα μεμονωμένα άτομα είναι 

υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού της αθλητικής εγκατάστασης, σχετικά με το 

ωράριο έναρξης και λήξης της προπόνησης, τη χρήση των αποδυτηρίων, κλπ. 

4. Η συμπεριφορά των αθλητών που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της Κ.Ε.Δ.Χ πρέπει να είναι κόσμια 

5. 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 
1. Σε κάθε περίπτωση η χρήση του χώρου άθλησης, όπως και των οργάνων από αθλητές πρέπει να είναι η 

πρέπουσα, ώστε να µην προκληθούν φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά στις εγκαταστάσεις. 

2. Οι εσκεμμένες ή µη φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των χώρων άθλησης από αθλητές, 

προπονητές και αθλητικούς παράγοντες αποκαθίστανται οπωσδήποτε µε ευθύνη των υπαιτίων. Ειδικότερα 

ευθύνονται για την αποκατάσταση των φθορών, ενώ υποχρεούνται και στην προσωρινή αποβολή του 

αθλητή, προπονητή ή του παράγοντα από τις εγκαταστάσεις, µε απόφαση της αρµόδιας Υπηρεσίας. Ανάλογα 

µε τις περιστάσεις, η ίδια τιμωρία επιβάλλεται και στο Σύλλογο που ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή 

αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή, θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόµη και µε 

επιβολή προστίµου ή και αποκλεισµό από την χρήση του χώρου το οποίο αποφασίζεται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 

3. Σε περίπτωση φθορών ή ζηµιών από φιλάθλους, η ευθύνη βαρύνει τη διοργανώτρια αρχή του αγώνα ή κατά 

περίπτωση, τις οµάδες που αγωνίζονται, οι οποίες υποχρεούνται στην άµεση αποκατάστασή τους, µε δικές 

τους δαπάνες. 

4. Για τις περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων, ο/η Προέδρους ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος - Διευθυντής είναι 

υποχρεωμένος να υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τον ∆ιοικητικό Συμβούλιο. Ο ενδιαφερόμενος σύλλογος, 

έχει το δικαίωµα να υποβάλλει γραπτώς την ένσταση ή την άποψή του. 

5. Η Κ.Ε.Δ.Χ φροντίζει για τη διατήρηση σε άριστη κατάσταση, το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων µε την 

καθιέρωση ετήσιου τακτικού ελέγχου αυτών, ώστε εγκαίρως να λαμβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την 

άµεση αποκατάσταση φυσικών φθορών. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
Κάθε Αθλητικό Σωματείο/Σύλλογος κ.λ.π., που προπονείται στο χώρο άθλησης έχει: 

1. Το δικαίωµα χρήσης των αποδυτηρίων. 

2. Το δικαίωµα χρήσης όλων των οργάνων, π.χ. µπασκετών, φιλέ, εστιών κ.λ.π., για να πραγματοποιήσει το 

πρόγραµµα προπόνησής του αλλά και την υποχρέωση της επιστροφής στη θέση τους. 

3. Οι χώροι που χρησιμοποιούν τα σωματεία (αγωνιστικός χώρος, αποδυτήρια, πάγκοι, κ.λ.π.) 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, τέϊπ, επίδεσμοι, απορρίμματα, κλπ) 

4. ∆εν επιτρέπεται η µόνιµη παραχώρηση της χρήσης γραφείων, αποθηκών, αποδυτηρίων ή άλλων χώρων των 

αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δύναται µε 

απόφασή του να παραχωρεί προσωρινά και έναντι αντιτίµου κάποιον από τους παραπάνω χώρους, που δεν 

χρησιμοποιείται και οπωσδήποτε δε βρίσκεται σε άµεση επαφή µε τους αγωνιστικούς χώρους ή τους χώρους 

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

από τον καθορισµό µε την σχετική απόφαση του ∆.Σ. του ύψους του ενοικίου, που θα πρέπει ο αθλητικός 

φορέας να καταβάλει και του ορισµένου χρόνου που γίνεται η παραχώρηση. 

5. Το δικαίωµα χρήσης του χώρου για ανάρτηση διαφηµίσεων, το διατηρεί η Κ.Ε.Δ.Χ και µόνον σύµφωνα µε τις 

σχετικές αποφάσεις του ∆.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 
1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα, Πανελληνίου, Περιφερειακού, Τοπικού 

Πρωταθλήματος, επίσηµου, φιλικού ή σχολικού, χωρίς την έκδοση Άδειας Αγώνα, από τον αρµόδιο  φορέα 

µε µέριµνα και ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών. 

2. Η Άδεια πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί, τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν την διεξαγωγή κάθε αγώνα, 

      στην αρμόδια Υπηρεσία. 

3. Απαραίτητος όρος διεξαγωγής οποιουδήποτε αγώνα, είναι η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού του 

      ∆ήµου που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Σε περίπτωση που δεν εργάζεται το προσωπικό του 

      ∆ήµου, απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων οµάδων ή ατόµων και γενικά η 

χρήση των αθλητικών χώρων του ∆ήµου. 

4. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει στον 

αγώνα τον αρµόδιο ιατρό-νοσοκόμο, φάρµακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών, µε οδηγό. 

5. Η Κ.Ε.Δ.Χ είναι υποχρεωμένη, να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ιατρείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 
1. Όλοι οι αγώνες, διεξάγονται σύµφωνα µε τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε 

αθλήματος 

2. Η αρµόδια Υπηρεσία της Κ.Ε.Δ.Χ, φροντίζει να υπάρχουν σ΄αυτό, όλες οι προϋποθέσεις, για την οµαλή 

διεξαγωγή του αγώνα 

3. Το γηπεδούχο Σωματείο, είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραµµα µαζί µε την άδεια αγώνων για το 

γήπεδο που χρησιμοποιεί σαν έδρα, στην αρµόδια Υπηρεσία και στην αντίστοιχη Αστυνομική Αρχή. 

4. Τα αποδυτήρια, κλειδιά, χρονόμετρα, παραδίδονται στον υπεύθυνο κάθε Σωματείου/ Συλλόγου, µισή 

(1/2) ώρα πριν από κάθε αγώνα. 

5. Με την έναρξη του αγώνα, εφαρμόζονται οι κανονισµοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό δεν έχει 

καµία αρμοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο. 

6. Σε περίπτωση κάποιας ζηµίας σε λαμπτήρες, δίκτυ, ταµπλό κ.λ.π., η είσοδος επιτρέπεται µετά την άδεια του 

παρατηρητή και της Γραμματείας του αγώνα και αφού ο αγώνας έχει διακοπεί. 

7. Σε περιπτώσεις τάιµ-άουτ και άλλες που χρειάζεται σκούπισµα το δάπεδο τότε την ευθύνη έχει το γηπεδούχο 
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Σωματείο και όχι ο υπάλληλος, δηλ. το σκούπισµα γίνεται από άνθρωπο της γηπεδούχου οµάδας. 

8. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των ζηµιών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχουν οι 

υπεύθυνοι των Σωματείων/Συλλόγων. 

9. Την ευθύνη για την καθαριότητα του χώρου, κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχει το γηπεδούχο Σωματείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
1. Για τη διεξαγωγή αγώνων Ποδοσφαίρου, ισχύουν οι όροι και οι κανόνες διεξαγωγής του άρθρου 10. 

2. Τα αποδυτήρια παραδίδονται προς χρήση στους υπεύθυνους των Σωματείων, µία (1) ώρα πριν τον αγώνα, οι 

οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τα ελευθερώσουν, µετά τη λήξη του αγώνα. 

3. Η ευθύνη της χάραξης των γραµµών του γηπέδου, τα σημαιάκια, δίκτυα, φορητά τέρµατα, φορείο, κουβάδες 

νερό κ.λ.π., βαρύνει το γηπεδούχο Σωματείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
1. Η είσοδος στο χώρο θα επιτρέπεται αυστηρά και µόνο, σε όσους έχουν σχέση µε την εκδήλωση και φέρουν 

τα κατάλληλα υποδήματα προκειμένου για κλειστούς χώρους και µόνον εφ’ όσον έχει προσκοµισθεί στον 

αρµόδιο υπάλληλο η σχετική άδεια χρήσης του χώρου δεόντως υπογεγραμμένη από τον Δήμο. 

2. Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων, γίνεται µόνο από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο ή 

ηλεκτρονικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1. Οι Δημοτικοί αθλητικοί χώροι δεν διατίθενται, είτε μπορεί να ανακληθεί προσωρινά η παραχώρηση τους, είτε 

να τροποποιηθεί το ετήσιο πρόγραμμα κατανομής, όταν ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσιακής 

μονάδας, η Κ.Ε.Δ.Χ, έκτακτα, είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος δράσης, χρειάζεται την αθλητική 

εγκατάσταση για την ανάπτυξη των δικών του προγραμμάτων ή και εκδηλώσεων. 

2. Επίσης, ανάκληση, προσωρινή ή μόνιμη, της απόφασης παραχώρησης, είτε τροποποίηση του ετήσιου 

προγράμματος κατανομής, μπορεί να συμβεί για τους παρακάτω, σωρευτικά ή μεμονωμένους λόγους 

              α. Όταν, με παλιότερη αίτηση, έχει γίνει η διάθεση του χώρου σε άλλο φορέα, μετά από σχετικό 

έλεγχο του πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. 

              β. 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. 

              γ. Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού λειτουργίας ή δεν ήταν συνεπής 

στη χρήση, γεγονός στο οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των υπευθύνων λειτουργίας των 

χώρων. 

              δ. Όταν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
Αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό είναι: 

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

2. Η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών στοιχείων των χώρων χωρίς έγκριση. 

3. Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση. 

4. Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, πανό, λογότυπων χωρίς έγκριση. 

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

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

Ατόμων με αναπηρία). 

7. Η είσοδος παντός είδους τροχοφόρου ( ποδήλατα, μοτοσικλέτες, κ.α). 
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ΑΡΘΡΟ 21 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ 

1. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί χρήση αθλητικής εγκατάστασης κατά παράβαση των άρθρων του 

παρόντος κανονισμού, τότε, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας, δύναται να επιβληθεί 

έγγραφη επίπληξη με απόφαση Προέδρου ή ο αρµόδιου Προϊσταμένου - Διευθυντή. 

2. Σε περίπτωση υποτροπής της παράβασης εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την επιβολή της 

έγγραφης επίπληξης, τότε, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας, δύναται να επιβληθεί: 

         α. Αποκλεισμός, μέχρι 30 ημερολογιακών ημερών της χρήσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης, με 

απόφαση Προέδρου ή ο αρµόδιου Προϊσταμένου - Διευθυντή. 

         β. Αποκλεισμός, μέχρι 60 ημερολογιακών ημερών της χρήσης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του 

Δήμου, με απόφαση Προέδρου ή ο αρµόδιου Προϊσταμένου - Διευθυντή. 

3. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την επιβολή της ποινής της 

περίπτωσης 2
α
 ή 2

 β
, τότε, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας, δύναται να επιβληθεί έως 

και για ένα (1) έτος απαγόρευση της χρήσης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της Κ.Ε.Δ.Χ, με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

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

κείμενη νομοθεσία. 

2. Οι διαφημίσεις αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που προκαθορίζονται από την Κ.Ε.Δ.Χ και 

απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε άλλα σημεία πλην αυτών. 

3. Η Κ.Ε.Δ.Χ, δύναται σε προσδιορισμένα με απόφαση του τμήματα των επιφανειών των αθλητικών χώρων να 

τοποθετεί τα δικά του εμβλήματα ή τα εμβλήματα, λογότυπα, διακριτικά σήματα κ.λ.π. των διαφόρων κατά 

καιρούς δωρητών ή χορηγών των δραστηριοτήτων του. 

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

τρόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα ή χορηγών των δραστηριοτήτων του. 

5. Οι προδιαγραφές ( η μορφή, το υλικό, οι διαστάσεις, και ο τρόπος ανάρτησης) θα καθορίζονται με απόφαση 

Προέδρου ή ο αρµόδιου Προϊσταμένου - Διευθυντή και θα υπόκεινται στον έλεγχο της υπηρεσίας. 

6. Οι καθορισμένοι ελεύθεροι διαφημιστικοί χώροι, δύνανται να διατίθενται έναντι αντιτίμου, που καθορίζεται 

και εγκρίνεται με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Διοικητικό Συμβούλιο). 

7. Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με τη νομοθεσία οι αγωνιζόμενες ομάδες ή οι αντίστοιχες ομοσπονδίες ή 

άλλες διοργανώτριες αρχές δικαιούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων να κάνουν χρήση διαφημιστικών χώρων 

και να εισπράττουν τα αντίστοιχα αντίτιμα από τους διαφημιζόμενους, θα πρέπει, πριν προβούν στην 

ανάρτηση ή τοποθέτηση των αντίστοιχων διαφημιστικών μηνυμάτων, να γνωστοποιούν στην αρμόδια 

υπηρεσιακή μονάδα τα αντίστοιχα συμφωνητικά με τους διαφημιζόμενους, να προκαταβάλλουν τα νόμιμα 

τέλη και τα δικαιώματα της Κ.Ε.Δ.Χ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 άρθρο 56 όπως ισχύει κάθε 

φορά και να χρησιμοποιούν αυστηρά τους προσδιορισμένους από την Κ.Ε.Δ.Χ διαφημιστικούς χώρους. 

8. Οι αθλητικοί σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποι τους, που αναρτούν διαφημιστικά μηνύματα σε 

συμφωνημένα με την Κ.Ε.Δ.Χ 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. 

9. Σε περίπτωση που διαφημιστική πινακίδα ή πινακίδες την επόμενη ημέρα διεξαγωγής του αγώνα βρίσκονται 

στον αγωνιστικό της αθλητικής εγκατάστασης, θα θεωρείται ρύπος και θα αποσύρεται με μέριμνα των 

εργαζομένων της Κ.Ε.Δ.Χ για ανακύκλωση. 

10.Οι αθλητικοί σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποι τους κατά την ανάρτηση, τοποθέτηση ή την 

απομάκρυνση των ως άνω διαφημίσεων, οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε φθορά στις επιφάνειες των 

αθλητικών χώρων ή άλλων διαφημιστικών πινακίδων. 

11.Διαφημίσεις που αντίκεινται στο πνεύμα του αθλητισμού και σε ότι αυτός πρεσβεύει, δε θα γίνονται 

αποδεκτές σε καμία περίπτωση. Η κρίση περί του τι αντίκειται ή όχι στο πνεύμα του αθλητισμού, είναι ευθύνη 
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της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας. 

12.Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τον παρόντα 

κανονισμό. 

13.Δεν επιτρέπεται σε σωματεία, συλλόγους , ακαδημίες και ομοσπονδίες η άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής 

δραστηριότητας και οι κάθε είδους πωλήσεις ( πχ αθλητικό υλικό, τρόφιμα, ποτά, διαφημιστικά προϊόντα, 

κλπ) στους χώρους των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Το ωράριο του προσωπικού ακολουθεί αυτό της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, µε κυλιόμενο, 

εναλλασσόμενο πρόγραµµα, σε βάρδιες πρωί – απόγευµα, εντός του πλαισίου που θέτουν οι διατάξεις της 

εργατικής νοµοθεσίας, κατόπιν έγκρισης από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, µετά από εισήγηση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

Ειδικά για την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, των επίσηµων αργιών και την περίοδο του 

καλοκαιριού, το πρόγραµµα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων θα διαμορφώνεται ανάλογα, λαµβάνοντας 

υπόψη τον προγραμματισμό των αδειών του προσωπικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΕΣΟΔΑ 
Τα έσοδα για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να 

προέρχονται: 

1. Από δημοτικούς πόρους και τυχόν έκτακτες επιχορηγήσεις κρατικών φορέων. 

2. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων καλύπτεται κυρίως από τα έσοδα της 

Κ.Ε.Δ.Χ και την τακτική επιχορήγηση του Δήμου Χερσονήσου. Δύναται όμως, με εισήγηση το Διοικητικού 

Συμβουλίου να καθορίζει αντίτιμο χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από Νομικά Πρόσωπα, συλλόγους, 

σωματεία, οργανισμούς, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, δημότες, ώστε να καλύπτεται μέρος των εξόδων της κάθε 

εγκατάστασης. Το αντίτιμο περιλαμβάνεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό, που υπογράφεται σε κάθε περίπτωση 

πριν την παραχώρηση της χρήσης του αθλητικού χώρου, και διατίθεται κυρίως για την συντήρηση και την 

βελτίωση των υποδομών της κάθε αθλητικής εγκατάστασης. 

3. Από εισφορές των αθλουμένων στα προγράμματα αθλητισμός για όλους. 

4. Από το αντίτιμο για την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, αθλητικών διοργανώσεων, κλπ. 

5. Από τις διαφημίσεις. 

6. Από την εκμίσθωση των κυλικείων. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Απαγορεύεται η χρήση οινοπνευματωδών, σε όλους τους χώρους  άθλησης. 

2. Απαγορεύεται η κατανάλωση/χρήση κάθε είδους τροφίµων ή ποτών, σε όλους τους προπονητικούς ή 

λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατοµικής υγιεινής, σε όλους τους ανοικτούς και κλειστούς χώρους άθλησης 

της Κ.Ε.Δ.Χ. 

3. Κυλικεία μπορούν να λειτουργούν στους αθλητικούς χώρους, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις 

και η εκμίσθωση 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. 

4. Αν λειτουργεί κυλικείο, µόνο σε αυτό επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίµων και ποτών, υπεύθυνος δε για την  

καθαριότητα του χώρου είναι ο υπεύθυνος διαχειριστής του κυλικείου. Στα κυλικεία και λοιπούς αθλητικούς 

χώρους απαγορεύεται η διάθεση αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και κάθε είδους φαρµάκων, 

φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και ιδιοσκευασμάτων. 

5. Απαγορεύεται το κάπνισµα, σε όλους τους ανοικτούς και κλειστούς αθλητικούς χώρους της Κ.Ε.Δ.Χ. 

Υπεύθυνοι για την τήρηση του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων αλλά και κατά τη 
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διάρκεια της διεξαγωγής αγώνων, εκτός από τους εκπροσώπους των Σωματείων είναι και οι αρµόδιοι 

υπηρεσιακοί παράγοντες, µε τη συνδρομή των αστυνομικών οργάνων. 

6. Απαγορεύεται  η  κατανάλωση  κάθε  είδους  φαρµάκων,  φαρμακευτικών ή  παρεμφερών  ουσιών    και 

     (ιδιο)σκευασµάτων, στους χώρους προπόνησης και τα αποδυτήρια. 

7. Ο χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου δεν αποτελεί χώρο έκφρασης, µέσω αναρτήσεως 

ανακοινώσεων, πανό κ.λ.π. 

8. Για να γίνει ανάρτηση στο χώρο οποιουδήποτε υλικού, θα πρέπει να έχει την έγκριση της αρµόδιας 

Υπηρεσίας. 

9. Το προσωπικό του χώρου άθλησης έχει κλειδιά για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κ.λ.π. Τα κλειδιά 

των αθλητικών χώρων φυλάσσονται στα γραφεία της αρµόδιας υπηρεσιακής μονάδας. Κλειδιά παραδίδονται 

σε όσους έχουν δικαίωµα χρήσεως αθλητικών χώρων. Η κατοχή κλειδιών των αθλητικών χώρων από άτοµα 

χωρίς σχετικό δικαίωµα ή εξουσιοδότηση επιφέρει ποινές του άρθρου 6 παρ. 13, του παρόντος κανονισµού. 

10. Οι υπάλληλοι των χώρων άθλησης της Κ.Ε.Δ.Χ. απαγορεύεται για τα κατά ειδικότητα καθήκοντα, που 

υποχρεούνται να προσφέρουν, να αµείβονται από Σωματεία/Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή Ιδιώτες. 

11. Καθήκον των υπαλλήλων κάθε χώρου άθλησης της Κ.Ε.Δ.Χ., είναι η άψογη συμπεριφορά προς όλους τους 

χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

12. Όταν άτοµα (αθλητές – προπονητές), καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του χώρου άθλησης, εξυβρίζουν ή 

και απειλούν, τότε ο υπάλληλος καλεί την Ελληνική Αστυνομία. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Κάθε θέµα που αφορά στη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Κ.Ε.Δ.Χ. και δεν περιλαμβάνεται 

στον παρόντα Κανονισµό, ρυθµίζεται ή τροποποιείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν 

σχετικής εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας. 

2. Σε κάθε επί µέρους αθλητικό χώρο αναρτάται κανονισµός ορθής χρήσης του, σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες 

του χώρου και των αθλητικών δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα σε αυτόν, ο οποίος συντάσσεται από 

τον υπεύθυνο του χώρου σε συνεργασία µε τον/την προϊστάμενο/η της υπηρεσίας. 

3. Η χρήση των εγκαταστάσεων από τα σωματεία, συλλόγους, τους αθλούμενους, τους επισκέπτες και τους 

θεατές, συνιστά αποδοχή ανεπιφυλάκτως όλων ανεξαιρέτως των όρων του παρόντος Κανονισµού και 

απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση χρήσης του χώρου είναι η έγγραφη αποδοχή από  τους 

χρήστες των ανωτέρω άρθρων. 

4. Όπου µέχρι σήµερα χρησιμοποιούνται µόνιµα χώροι της Κ.Ε.Δ.Χ. από Συλλόγους/Σωματεία κ.λ.π. 

υποχρεούνται οι φορείς αυτοί να ελευθερώσουν µέσα σε ένα µήνα από τη δημοσίευση του παρόντος 

Κανονισµού τους χώρους που χρησιμοποιούν. 

5. Ο παρόν Κανονισµός ισχύει από τη νόµιµη δημοσίευση του. 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ 


