Άρθρο 1ο
Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Βύρωνα. Μέσω της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται
η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών με
σκοπό:
 Την υποστήριξη και προαγωγή των αθλητικών προγραμμάτων, των δράσεων, των εκδηλώσεων
και της άθλησης για όλους του Δήμου Βύρωνα.


Την υποστήριξη και προαγωγή του σωματειακού αθλητισμού.



Την υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων.



Την υποστήριξη και ανάπτυξη του πανεπιστημιακού, στρατιωτικού και εργασιακού αθλητισμού.

 Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, ψυχαγωγικών,
επιστημονικών και συνεδριακών εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, δημοτικού
επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.

 Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων για τα άτομα με
αναπηρία και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού της πόλης.

Άρθρο 2ο
Θεσμικό πλαίσιο



Νόμος 4726/2020 (ΦΕΚ 181 Α΄ 18/09/2020)



Νόμος 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α΄ 31/07/2020)



Νόμος 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α΄ 29/08/2019)



Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄ 07/06/2010)



Νόμος 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄ 28/06/2007)



Νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄ 08/06/2006)



Νόμος 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄ 17/06/1999)



Κ.Υ.Α. 11-10/18-10 (ΦΕΚ 1362 Β΄2001)
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Άρθρο 3ο
Αρμόδια όργανα & Υπηρεσίες

Αρμόδια όργανα σχετικά με τη λήψη αποφάσεων επί του παρόντος κανονισμού είναι το Δημοτικό
Συμβούλιο, ο Δήμαρχος και η Επιτροπή Αθλητισμού, όπου απαιτείται η γνωμοδότησή της. Η
εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και των αποφάσεων των οργάνων ανήκει στις οικείες
υπηρεσιακές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία), σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα.

Άρθρο 4ο
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
1. Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο «Μυρακτής»
2. Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Καλτσάς»
3. Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο «Στέφανος Καραλής»
4. Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο «Τάκης Παπαγεωργίου»
5. Δημοτικό Στάδιο Βύρωνα «Γήπεδο Ποδοσφαίρου 11X11 # Στίβος 400m # 7 Κλειστές
Αίθουσες Γυμναστικής»
6. Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Δημήτρης Νικολαΐδης»
7. Γήπεδα Ποδοσφαίρου 5X5 «Α1, Α2 & Β1, Β2, Β3»
8. 1ο Αθλητικό Κέντρο «Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ»
9. 2ο Αθλητικό Κέντρο «Ανοιχτό Γήπεδο Χάντμπολ # 2 Ανοιχτά Γήπεδα Μπάσκετ # Ανοιχτό
Γήπεδο Βόλεϊ»
10. Αθλητικό Κέντρο Καρέα «Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ # Ανοιχτό Γήπεδο Βόλεϊ # Τένις #
Κλειστή Αίθουσα Γυμναστικής»
11. Κλειστό Κολυμβητήριο «Χρήστος Ταμπαξής» (Το κολυμβητήριο διέπεται από δικό του
κανονισμό – υπ΄ αριθμ. 259/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
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Άρθρο 5ο
Ημέρες και ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βύρωνα λειτουργούν συγκεκριμένες ημέρες και ώρες,
ανάλογα με την εγκατάσταση, την προοριζόμενη χρήση του χώρου και τις ανάγκες των
προγραμμάτων / εκδηλώσεων.
Προτεραιότητα στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν τα προγράμματα, οι εκδηλώσεις
και οι εν γένει δραστηριότητες του Δήμου Βύρωνα. Οι εναπομείνασες ώρες μετά και την κατανομή
ωρών στα αθλητικά σωματεία, τους συλλόγους και τις ομάδες για τις προπονητικές και αγωνιστικές
τους υποχρεώσεις, διατίθενται προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Το ωράριο λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή
μεταξύ 07:30 – 22:30, πλην επισήμων αργιών. Τις ημέρες Σάββατο – Κυριακή οι εγκαταστάσεις
λειτουργούν κατά προτεραιότητα για τη διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων όλων των
πρωταθλημάτων.
Πιο συγκεκριμένα:
Τα κλειστά γυμναστήρια λειτουργούν από 07:30 – 22:30 και εφόσον προπονούνται
αναγνωρισμένες από τη Γ.Γ.Α. ομάδες, ο χρόνος μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση έως και
μια ώρα.
Τα ανοιχτά γήπεδα, όπως γήπεδα ποδοσφαίρου, 5Χ5, τένις, μπάσκετ κ.λπ. λειτουργούν από 08:00
– 22:30 και εφόσον προπονούνται αναγνωρισμένες από τη Γ.Γ.Α. ομάδες και μεμονωμένα άτομα,
ο χρόνος μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση έως και μια ώρα. Όπου απαιτείται εφαρμογή
ωρών κοινής ησυχίας τότε εφαρμόζεται διαφορετικό πρόγραμμα αναλόγως.
Το Δημοτικό Στάδιο Βύρωνα λειτουργεί από Δευτέρα έως και Σάββατο 08:00 - 13:00 και από
Δευτέρα έως και Παρασκευή 14:00 - 21:00.
Από 1 Μαΐου έως και 31 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα λειτουργίας του Στίβου κατά την
απογευματινή ζώνη παρατείνεται κατά 15 λεπτά.
Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων πέραν του κανονικού ωραρίου σε 17ωρη βάση από
τις (07:00 έως 24:00) για όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες,
επιτρέπεται μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και απόφαση εξαίρεσης από την
πενθήμερη εργασία του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Χωρίς έγκριση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η λειτουργία των εγκαταστάσεων πέραν του
ωραρίου των Δημόσιων Υπηρεσιών είναι παράνομη και απαγορεύεται.
Στις περιπτώσεις εκείνες που πρέπει να γίνουν εργασίες ή συντηρήσεις γενικότερα της αθλητικής
εγκατάστασης, που δεν μπορούν να γίνουν εντός του εγκεκριμένου προγράμματος λόγω
δραστηριοτήτων, τότε ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να λειτουργεί πριν και μετά την εγκεκριμένη
ώρα λειτουργίας του, για όσο είναι αυτό απαραίτητο.
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Άρθρο 6ο
Πρόγραμμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων
Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου, εισηγείται στο
Δημοτικό Συμβούλιο, το πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, κατανέμοντας τις
ώρες χρήσης κατά περίπτωση, ανά ημέρα και εβδομάδα, λαμβάνοντας υπόψη κατά σειρά
προτεραιότητας όπως αναφέρονται τα παρακάτω:


Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δράσεων και εκδηλώσεων του Δήμου Βύρωνα.



Το πρόγραμμα των αγώνων και τις ανάγκες προετοιμασίας των αθλητικών σωματείων/
συλλόγων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης
από τις προπονήσεις των ομάδων.



Τις αιτήσεις που έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την χρήση των αθλητικών
εγκαταστάσεων.



Διαθέσιμες ώρες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ειδικότερα, για τους δημότες/κατοίκους ως ατόμων με ειδικές ανάγκες θα διατίθεται αποκλειστικά
και μόνο το κλειστό γυμναστήριο «Στέφανος Καραλής» καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή
για τις ώρες 08:00 – 13:00, ελλείψει άλλων κλειστών εγκαταστάσεων διαθέσιμων κατά τις ώρες
αυτές.
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 ακύρωσης αγώνα ή τροποποίησης του προγράμματος, εξαιτίας έκτακτου γεγονότος,
ο σύλλογος ή ο φορέας υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία το συντομότερο
δυνατόν.
Το πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τροποποιείται μόνο με νεότερη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7ο
Κάρτα μέλους
Απαραίτητο στοιχείο εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι η κάρτα μέλους. Η κάρτα μέλους
είναι περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Βύρωνα και φέρει τα εξής χαρακτηριστικά:
1.




Κάρτα μέλους προγραμμάτων Δήμου Βύρωνα
Ονοματεπώνυμο
Πρόγραμμα
Αθλητική περίοδος
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Για την έκδοση της κάρτας μέλους των προγραμμάτων του Δήμου Βύρωνα απαιτείται:
Αίτηση ενδιαφερόμενου, ιατρική βεβαίωση υγείας, φωτοτυπία ταυτότητας και μια φωτογραφία
ταυτότητας.
2. Κάρτα μέλους μεμονωμένων ατόμων
 Ονοματεπώνυμο
 Αθλητική Εγκατάσταση
 Αθλητική περίοδος
Για την έκδοση της κάρτας μέλους μεμονωμένων ατόμων απαιτείται:
Αίτηση ενδιαφερόμενου, υπεύθυνη δήλωση ότι είναι υγιής και μπορεί να αθληθεί, καθώς και ότι
εισέρχεται στο χώρο με δική του ευθύνη, φωτοτυπία ταυτότητας και μια φωτογραφία ταυτότητας.

Άρθρο 8ο
Διαδικασία διάθεσης αθλητικών εγκαταστάσεων

8 α) Διαδικασία διάθεσης σε αθλητικά σωματεία
Η στέγαση του κάθε αθλήματος προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον κανονισμό παιδιάς του
αθλήματος και τις τεχνικές προδιαγραφές (υλικοτεχνική υποδομή, γραμμογράφηση, εξοπλισμός
κτλ) της αθλητικής εγκατάστασης.
Για τις ανάγκες του παρόντος εφεξής όπου αναφέρεται η φράση αγωνιστικό τμήμα νοούνται μόνο
τα αγωνιστικά τμήματα κατηγορίας ανδρών και γυναικών.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της κάθε αθλητικής εγκατάστασης διαχωρίζεται σε δύο χρονικές ζώνες.
Πιο συγκεκριμένα:
ΖΩΝΗ A
Δευτέρα - Παρασκευή
Σάββατο & Κυριακή

15:00 – 18:00
08:30 – 15:30

Προπονείται το σύνολο των αθλητών από 5 έως και
την ηλικία των 14 ετών.

ΖΩΝΗ Β
Δευτέρα - Παρασκευή
Σάββατο & Κυριακή

18:00 – 22:30
15:30 – 22:30

Προπονείται το σύνολο των αθλητών που μετέχουν
στα αγωνιστικά τμήματα κατηγορίας ανδρών και
γυναικών.

Η κατανομή των ωρών στη ΖΩΝΗ Α εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των αθλητών από 5
έως και την ηλικία των 14 ετών που δηλώνει υπεύθυνα το κάθε σωματείο και πραγματοποιείται
αναλογικά για κάθε σωματείο επί του συνόλου των διαθέσιμων ωρών ανά εγκατάσταση.
Η κατανομή των ωρών στη ΖΩΝΗ Β εξαρτάται αποκλειστικά από την αγωνιστική κατηγορία (Εθνική
– Τοπική) στην οποία αγωνίζεται το αγωνιστικό τμήμα και τον αριθμό των κατηγοριών του
αθλήματος και πραγματοποιείται αναλογικά για κάθε σωματείο επί του συνόλου των διαθέσιμων
ωρών ανά εγκατάσταση.
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Όπου απαιτείται – όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που δύο ομοειδή τμήματα έχουν ακριβώς
τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά – θα συνυπολογίζονται στην κατανομή των πλέον προτιμωμένων
ωρών και επιπλέον στοιχεία κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου Βύρωνα, όπως ενδεικτικά, η
παράλληλη χρήση ανοιχτών γηπέδων, σχολικών αυλών, η εκούσια συμμόρφωση με τον παρόντα
κανονισμό κ.τ.λ.
Σε περίπτωση που συστεγαζόμενα αθλητικά σωματεία έρθουν σε μεταξύ τους συμφωνία πριν την
κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης στην οποία εδρεύουν
και εφόσον η αρμόδια υπηρεσία ελέγξει την τήρηση των όρων του παρόντος κανονισμού,
παρέχεται η δυνατότητα υιοθέτησης του εν λόγω προγράμματος προς ενίσχυση του πλαισίου
συνεργασίας και εύρυθμης λειτουργίας.
Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι/σωματεία με έδρα το Δήμο Βύρωνα, υποβάλλουν έγγραφο αίτημα
προς την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα για χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, μέχρι την 30η
Ιουνίου πριν την έναρξη της κάθε αθλητικής περιόδου. Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται ως
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού, ως Παράρτημα Ι.
Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα κάτωθι:




Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.
Οι ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες προτείνει να γίνεται η χρήση του χώρου.
Η παραδοχή του αιτούντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και
τους αποδέχεται στο σύνολό τους.

Την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι:







Ειδική αθλητική αναγνώριση.
Εγγραφή στο μητρώο αθλητικών σωματείων της Γ.Γ.Α.
Καταστατικό αθλητικού σωματείου (και κάθε τροποποίηση αυτού)
Πρακτικό τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
Πρακτικό εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.
Ονομαστική κατάσταση αθλητών έως και την ηλικία των 14 ετών, συνοδευόμενη από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου για την ακρίβεια των
στοιχείων.

Με βάση τα ανωτέρω η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα πριν την έναρξη της κάθε αθλητικής
περιόδου και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των αθλητικών σωματείων και λοιπών φορέων
συντάσσει το προσχέδιο των προγραμμάτων λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Ακολούθως συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου η Επιτροπή Αθλητισμού, η οποία και
γνωμοδοτεί επί της εισηγήσεως. Τέλος η εισήγηση της υπηρεσίας με τη γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αθλητισμού εισάγονται στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου προς
έγκριση.
Κάθε αθλητικό σωματείο με έδρα τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βύρωνα, στην αρχή της
κάθε αγωνιστικής περιόδου, δύναται να υποβάλει έγγραφο αίτημα προσωρινής παραχώρησης
βοηθητικών χώρων (γραφεία – αποθήκες), επί του οποίου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει με
την ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.
Κατά την παράδοση και απόδοση των βοηθητικών χώρων συντάσσεται αντίστοιχα πρωτόκολλο
παράδοσης – παραλαβής και πρωτόκολλο απόδοσης – παραλαβής.
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8 β) Διαδικασία διάθεσης σε λοιπούς φορείς
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις μπορούν να διατίθενται δωρεάν ή με αντίτιμο - με απόφαση
Δημάρχου της οποίας προηγείται η γνωμοδότηση της Επιτροπής Αθλητισμού - σε Δημόσιους και
Ιδιωτικούς φορείς για τη διοργάνωση εκδηλώσεων εντός του πλαισίου των σκοπών του παρόντος
κανονισμού.
Σε περίπτωση που φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα επιθυμούν να κάνουν χρήση των
αθλητικών εγκαταστάσεων, υποχρεούνται να υποβάλουν έγγραφο αίτημα προς την αρμόδια
υπηρεσιακή μονάδα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά:





Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.
Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.
Οι ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται η χρήση του χώρου.
Η παραδοχή του αιτούντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και
τους αποδέχεται στο σύνολό τους.

8 γ) Διαδικασία διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα.
Η διάθεση σε φυσικά πρόσωπα αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στις κλειστές αθλητικές
εγκαταστάσεις ατόμων που δεν είναι μέλη αθλητικών συλλόγων/σωματείων, δεν ανήκουν σε
οργανωμένο σύνολο, δεν είναι αθλητές, είναι μεμονωμένα άτομα ή άτομα με ειδικές ανάγκες, κατά
τις ώρες που ορίζονται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα
λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Για τη χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα απαιτείται έγγραφο αίτημα
προς την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά:





Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.
Η ακριβής μέρα και ώρα κατά την οποία θα γίνεται η χρήση του χώρου.
Η δήλωση του αιτούντος ότι είναι υγιής και μπορεί να αθληθεί καθώς και ότι εισέρχεται στο
χώρο με δική του ευθύνη.
Η παραδοχή του αιτούντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και
τους αποδέχεται στο σύνολό τους.

Ειδικότερα για τους δημότες /κατοίκους ως ατόμων με ειδικές ανάγκες θα διατίθεται αποκλειστικά
και μόνο το κλειστό γυμναστήριο «Στέφανος Καραλής» καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή
για τις ώρες 08:00 – 13:00, ελλείψει άλλων κλειστών εγκαταστάσεων διαθέσιμων κατά τις ώρες
αυτές.
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Άρθρο 9ο
Κωλύματα και άρνηση διάθεσης – Απαγορεύσεις
Κωλύεται η διάθεση αθλητικής εγκατάστασης όταν:









Αθλητικό σωματείο υποβάλλει το έγγραφο αίτημα εκπρόθεσμα.
Αθλητικό σωματείο υποβάλλει ελλιπή δικαιολογητικά.
Ο ενδιαφερόμενος/αιτών έχει οφειλές προς το Δήμο Βύρωνα.
Ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού λειτουργίας ή δεν ήταν συνεπής
στη χρήση, το οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των υπευθύνων
λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Αθλητικό σωματείο κάνει χρήση συμβόλων άλλων σωματείων ή ομάδων που δημιουργούν
εσφαλμένη πεποίθηση περί της αληθούς ταυτότητας του σωματείου.
Αθλητικό σωματείο κάνει χρήση επωνυμίας που θα παραπέμπει σε ιστορικό σωματείο
πανελλήνιας εμβέλειας.
Υπάλληλος της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μόνιμος ή ΙΔΑΧ) συμμετέχει
στο ΔΣ αθλητικού σωματείου με έδρα το Βύρωνα.
Μέλη ΔΣ αθλητικού σωματείου, προπονητές, βοηθοί κ.λπ. συνεργαζόμενοι με κάθε είδους
σύμβαση με το σωματείο έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για εγκλήματα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και της σωματικής ακεραιότητας ή προβαίνουν σε άσκηση λεκτικής
και ψυχολογικής βίας που τραυματίζουν νεανικές ψυχές.

Ένσταση αθλητικού σωματείου κατά του αποκλεισμού του από τη διάθεση ωρών σε αθλητική
εγκατάσταση λόγω κάποιου από τα ανωτέρω κωλύματα υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση σε αυτό σχετικής ενημέρωσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και μετά
από γνώμη της Επιτροπής Αθλητισμού εξετάζεται πριν την κατανομή των ωρών από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Όταν αθλητικό σωματείο διαθέτει ιδιόκτητο προπονητήριο ο Δήμος Βύρωνα δεν παραχωρεί ώρες
προπόνησης και αγώνων στη ΖΩΝΗ Α, εκτός εάν πρόκειται για τμήματα αθλουμένων παιδιών
ηλικίας 12-14 ετών, οπότε επιτρέπεται η παραχώρηση μετά από ειδικό αίτημα του
ενδιαφερόμενου αθλητικού σωματείου.

Η διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων ανακαλείται μερικά ή ολικά και προσωρινά ή οριστικά
όταν:






Ο Δήμος Βύρωνα χρειάζεται την αθλητική εγκατάσταση για την ανάπτυξη των δικών του
σκοπών, προγραμμάτων, δράσεων και εκδηλώσεων.
Το είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο με τον σκοπό για τον οποίο
παραχωρήθηκε η χρήση, με τον παρόντα κανονισμό, το κοινό αίσθημα ή μπορεί να
προκαλέσει την κοινή γνώμη ή τους άλλους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Ο χρήστης δεν πληροί ή έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.
Υπάρχει στο βιβλίο συμβάντων της αθλητικής εγκατάστασης καταγραφή από το φύλακα,
ότι σε τέσσερις (4) προπονήσεις τμήματος αθλητικού σωματείου συμμετέχουν λιγότεροι
από 6 αθλητές. Σε αυτή την περίπτωση η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα συντάσσει έγγραφο
προς το σωματείο, με το οποίο του γνωστοποιεί τα αναφερόμενα στο βιβλίο συμβάντων και
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ότι αυτά συνεπάγονται αφαίρεση της ώρας προπόνησης και το καλεί να εκθέσει τις απόψεις
του επί των αναγραφόμενων στο βιβλίο συμβάντων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε
(5) ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η Επιτροπή Αθλητισμού λαμβάνοντας
υπόψη την καταγραφή στο βιβλίο συμβάντων και τις τυχόν υποβληθείσες απόψεις του
σωματείου, αποφασίζει επί της αφαιρέσεως της συγκεκριμένης ώρας. Ο Δήμος δύναται
να παραχωρήσει την συγκεκριμένη ώρα προπόνησης σε άλλο σωματείο ή να την κρατήσει
για λογαριασμό των δημοτών/κατοίκων του.
Κατά τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων απαγορεύεται:














Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί.
Η μόνιμη παραχώρηση και η αποκλειστική χρήση των αποδυτήριων. Μετά το τέλος των
προπονήσεων και των αγώνων, όλοι οι χώροι ελευθερώνονται.
Η χρήση γραφείων, αποθηκών ή άλλων βοηθητικών χώρων μετά τη λήξη του χρόνου
παραχώρησης.
Η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών πραγμάτων εντός των χώρων χωρίς έγκριση.
Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους για τους οποίους έγινε η παραχώρηση.
Η επικόλληση ή ανάρτηση διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών αφισών, αυτοκόλλητων,
πινακίδων, λογοτύπων αφισών, πανό χωρίς έγκριση.
Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους.
Περαιτέρω διάθεση των χώρων από τα σωματεία, τους φορείς, τα νομικά ή τα φυσικά
πρόσωπα προς τρίτους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Το δικαίωμα χρήσης των
χώρων δεν μεταβιβάζεται.
Η είσοδος κατοικίδιων ζώων (εξαιρούνται τα ειδικά εκπαιδευμένα ζώα ασφαλείας και τα
κατοικίδια ως συνοδοί ατόμων με αναπηρία).
Η είσοδος παντός είδους τροχοφόρου (πατίνια, ποδήλατα, μοτοσικλέτες κ.α.).
Η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων και ποτών σε όλους τους προπονητικούς και λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής.
Στους προπονητές των σωματείων/συλλόγων ή σε οποιονδήποτε άλλον, να κάνει χρήση των
αθλητικών εγκαταστάσεων για την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων.
Η μεταβολή της επωνυμίας του σωματείου σε άλλη - με τροποποίηση του καταστατικού
του κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου - που θα παραπέμπει σε ιστορικό σωματείο
πανελλήνιας και τοπικής εμβέλειας.

Άρθρο 10ο
Σύμβαση χρήσης
Μετά τη σχετική από το αρμόδιο όργανο απόφαση έγκρισης του αιτήματος χρήσης, υπογράφεται
μεταξύ του Δήμου Βύρωνα και του αιτούντος, σύμβαση χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης έναντι αντιτίμου ή μη - όπου περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα:






Η εγκατάσταση που παραχωρείται.
Το χρονικό διάστημα της παραχώρησης.
Το ύψος του τυχόν αντιτίμου, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του.
Τα κινητά πάγια του Δήμου Βύρωνα που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει ο φορέας.
Οι ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.
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Η παραδοχή του αιτούντος ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και
τους αποδέχεται στο σύνολό τους.
Οι εγγυήσεις και κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε
όρου της σύμβασης.

Οι συμβάσεις που αφορούν σε ετήσιες παραχωρήσεις υπογράφονται εντός τριάντα (30) εργάσιμων
ημερών από την γραπτή έγκριση της διάθεσης.
Οι συμβάσεις που αφορούν σε προσωρινές παραχωρήσεις υπογράφονται εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την γραπτή έγκριση της διάθεσης.
Στην περίπτωση προγράμματος ή εκδήλωσης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει το πλήρες
πρόγραμμα που θα πραγματοποιήσει στο χώρο.
Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης με υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου η έγκριση
ανακαλείται.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έγκριση είναι με αντίτιμο αυτό θα καταβάλλεται δέκα (10)
εργάσιμες μέρες πριν την πραγματοποίηση του προγράμματος/εκδήλωσης και θα εκδίδεται
νόμιμο παραστατικό, στο οποίο θα αναφέρονται:







Το ονοματεπώνυμο/επωνυμία του αιτούντος /φορέα
Το ακριβές ποσό του αντιτίμου.
Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.
Το είδος της δραστηριότητας.
Το χρονικό διάστημα της παραχώρησης.
Οι ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται η χρήση του χώρου.

Το αντίτιμο χρήσης διαμορφώνεται ανάλογα με την εγκατάσταση, το είδος της δραστηριότητας
και τη διάρκεια χρήσης, και καθορίζεται με κανονιστική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.
Όλοι οι χρήστες, όπως φορείς του Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.), ιδιωτικοί φορείς και αθλητικά
σωματεία, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας και του ευπρεπισμού των αθλητικών
εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή όρων του παρόντος κανονισμού ή της σύμβασης χρήσης, αυτή
ανακαλείται.
Η παράδοση και παραλαβή της αθλητικής εγκατάστασης και του εξοπλισμού αυτής, γίνεται προς
και από τον ενδιαφερόμενο/χρήστη με την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο
ενδιαφερόμενος /χρήστης αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών
στοιχείων του Δήμου και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά. Υλικοτεχνική υποδομή
και υλικά που ανήκουν στο Δήμο Βύρωνα και διατίθενται στον ενδιαφερόμενο/χρήστη
καταγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.
Ο διοργανωτής φορέας, στον οποίο έχει διατεθεί η χρήση της αθλητικής εγκατάστασης, έχει την
αποκλειστική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις (αξιόποινες ή μη) και τις τυχόν ζημίες που
μπορεί να προκληθούν από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση (χρήστες και θεατές) στην
αθλητική εγκατάσταση ή σε βάρος τρίτων και της περιουσίας τους.
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Άρθρο 11ο
Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων, λοιπών φορέων και φυσικών προσώπων
Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων κατά την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις:
Κάθε ομάδα αθλητών συνοδεύεται από τον υπεύθυνο πιστοποιημένο προπονητή, ο οποίος είναι
υποχρεωμένος να παραμένει στο χώρο μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου αθλητή. Κανένας
αθλητής δεν μπορεί να κάνει χρήση των χώρων και των οργάνων, χωρίς την επίβλεψη του
προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα.
Οι αθλητικοί σύλλογοι υποχρεούνται να διαθέτουν δικό τους φορητό φαρμακείο και είναι υπεύθυνοι
για την κάλυψη της ιατρικής φροντίδας των αθλητών τους, τόσο κατά την διάρκεια της
προπόνησης, όσο και κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Όλοι οι αθλητές και οι προπονητές εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο με αθλητική περιβολή και
αθλητικά υποδήματα.
Η φύλαξη πολύτιμων και όποιων άλλων αντικειμένων είναι αποκλειστική ευθύνη των χρηστών.
Το προσωπικό του Δήμου δεν είναι αρμόδιο και υπεύθυνο να τοποθετεί, μετακινεί, μεταφέρει τον
αθλητικό εξοπλισμό όπως μπασκέτες, φιλέ βόλεϊ, τέρματα, κ.λπ. Ο υπεύθυνος του αθλητικού
σωματείου έχει την ευθύνη της τοποθέτησης του βασικού σταθερού εξοπλισμού στην έναρξη της
προπόνησης και της απομάκρυνσης αυτού μετά την λήξη της προπόνησης.
Μετά το πέρας της προπόνησης, με ευθύνη των προπονητών και των υπευθύνων του αθλητικού
σωματείου, οι αθλητές θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική τους θέση όλα τα αντικείμενα και
όργανα άθλησης που χρησιμοποίησαν και να απομακρύνουν κάθε είδους απορρίμματα,
χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους υπάρχοντες στο χώρο κάδους απορριμμάτων.
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. Η
ομάδα πρέπει να εγκαταλείπει τα αποδυτήρια της αθλητικής εγκατάστασης το αργότερο μέσα σε
είκοσι (20) λεπτά από το τέλος της προπόνησης.
Στην περίπτωση που κάποια ομάδα θέλει να διεξάγει φιλικό αγώνα, οφείλει να ενημερώσει την
αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα.
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.
Τα προαναφερθέντα ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών και για τους λοιπούς φορείς (δημόσιοι
και ιδιωτικοί).
Υποχρεώσεις φυσικών προσώπων κατά την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις:
Σε άτομα που δεν είναι μέλη αθλητικών συλλόγων /σωματείων, δεν ανήκουν σε οργανωμένο
σύνολο, δεν είναι αθλητές, είναι μεμονωμένα άτομα ή άτομα με ειδικές ανάγκες δεν επιτρέπεται η
χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία υπεύθυνου καθηγητή Φυσικής Αγωγής ή
πιστοποιημένου προπονητή.
Η πρόσβαση των φυσικών προσώπων επιτρέπεται μόνο με αθλητική περιβολή και αθλητικά
υποδήματα και 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
παρόντα κανονισμό.
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Μετά το πέρας της άθλησης, οι χρήστες θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική τους θέση, όλα
τα αντικείμενα και όργανα άθλησης που χρησιμοποίησαν και να απομακρύνουν κάθε είδους
απορρίμματα, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους υπάρχοντες στο χώρο κάδους
απορριμμάτων.

Άρθρο 12ο
Κανόνες χρήσης Δημοτικού Σταδίου Βύρωνα και αιθουσών μυϊκής ενδυνάμωσης
ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ





Μέγιστη εβδομαδιαία χρήση 6,5 ώρες (προπονήσεις – φιλικοί αγώνες – επίσημοι αγώνες).
Χρήση κινούμενων τερμάτων στις πλευρικές περιοχές του γηπέδου έτσι ώστε να
αποφεύγεται η τοπική καταπόνηση της «μικρής περιοχής».
Η προγραμματισμένη προπόνηση ή ο φιλικός αγώνας σε υγρό από βροχόπτωση γήπεδο
ματαιώνεται.
Σε προγραμματισμένη ή έκτακτη συντήρηση, προπονήσεις και αγώνες δεν διεξάγονται για
όσο διάστημα διαρκεί αυτή.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ







Οι χρήστες εισέρχονται και εξέρχονται του στίβου μόνο από συγκεκριμένη είσοδο.
Οι γονείς και οι συνοδοί δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στο χώρο του στίβου.
Η διαδρομή 1 χρησιμοποιείται μόνο για χρονομετρημένη προπόνηση και από δρομείς
μεγάλων αποστάσεων. Οι διαδρομές 2, 3 και 4 χρησιμοποιούνται για την κύρια προπόνηση
των αθλητών στίβου. Οι διαδρομές 5 και 6 χρησιμοποιούνται για την προθέρμανση των
αθλητών και την προπόνηση του κοινού.
Απαγορεύεται από το κοινό η χρήση του σκάμματος και του στρώματος των αλμάτων.
Απαγορεύεται η χρήση του χλοοτάπητα. Η δυνατότητα αυτή δύναται να δοθεί κατόπιν
ειδικής γραπτής άδειας της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας, σε ειδικές κατηγορίες
αθλητών, όπου θα καθορίζεται και το χρονικό διάστημα της χρήσης.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
Η χρήση των αιθουσών μυϊκής ενδυνάμωσης που βρίσκονται εντός των κλειστών γυμναστηρίων
αφορά μόνο στους αθλητές της Ζώνης Β.




Οι αίθουσες μυϊκής ενδυνάμωσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για προπόνηση
με βάρη.
Κανένας αθλητής δεν μπορεί να κάνει χρήση των αιθουσών μυϊκής ενδυνάμωσης, χωρίς
την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα.
Για όλα τα τμήματα της Ζώνης Β η χρήση των αιθουσών μυϊκής ενδυνάμωσης για
προπόνηση δύναμης, δύναται να πραγματοποιείται 60 λεπτά πριν την προπόνηση στη σάλα
και για αποθεραπεία 30 λεπτά μετά το πέρας της προπόνησης. Με αυτό τον τρόπο όλα τα
τμήματα μπορούν να κάνουν χρήση των αιθουσών μυϊκής ενδυνάμωσης χωρίς να
δημιουργείται συνωστισμός στον αγωνιστικό χώρο και παρακώλυση της βασικής
προπόνησης.

13

Άρθρο 13ο
Προστασία αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές - Συντήρηση – Αποκατάσταση
ζημιών
Η ευθύνη για την συντήρηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και τη βελτίωση των
υποδομών τους, ανήκει στο Δήμο Βύρωνα δια των αρμοδίων υπηρεσιών του. Οι απαιτούμενες
εργασίες γίνονται έκτακτα ή περιοδικά και το κόστος βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου
Βύρωνα.
Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης, ανεξαιρέτως όλοι οι χρήστες πρέπει να φροντίζουν
ώστε να μην προκαλούν φθορές στα όργανα, στον εξοπλισμό, στα αποδυτήρια και γενικά στο
σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Όποιος προξενεί φθορά με δόλο υποχρεούται σε κάθε περίπτωση στην αποκατάστασή της με δικές
του δαπάνες. Ενέργειες και παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών πραγματοποιούνται με την
έγκριση και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας που είναι καταρχήν η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα.
Σε περίπτωση φθορών/ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στην διοργανώτρια αρχή του
αγώνα ή κατά περίπτωση στις ομάδες που αγωνίζονταν, οι οποίες υποχρεούνται αναλογικά στην
άμεση αποκατάστασή τους με δικές τους δαπάνες. Κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο επόμενο άρθρο περί επιβολή κυρώσεων και ποινών.
Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζημιάς, η οποία θα έχει ενδεχομένως
καταγραφεί στο προβλεπόμενο στο άρθρο 16 Βιβλίο Συμβάντων, θα αποτιμάται αμέσως η ζημία
από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα και θα υπογράφεται άμεσα πρωτόκολλο ζημιών, όπου θα
περιγράφεται το ζημιογόνο γεγονός, ο υπεύθυνος, η προκληθείσα ζημία, το προϋπολογιζόμενο
κόστος αποκατάστασης καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης. Σε περίπτωση που
ο υπεύθυνος αποκατάστασης δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ως άνω πρωτοκόλλου, αυτό
συντάσσεται μονομερώς από την αρμόδια υπηρεσία και κοινοποιείται στον υπεύθυνο με
πρόσκληση είτε για άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες είτε για άμεση προκαταβολή της
δαπάνης αποκατάστασης, θέτοντας εύλογη προθεσμία έως 10 ημερών από την κοινοποίηση του
σχετικού πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος αποκατάστασης των ζημιών δεν αποδεχθεί
το ανωτέρω πρωτόκολλο ή δεν αποκαταστήσει τη ζημιά του Δήμου εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος, το πρωτόκολλο διαβιβάζεται στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την επιδίωξη της
αποκατάστασής της ζημιάς με βάση τις κείμενες διατάξεις
Σε περίπτωση που το ζημιογόνο γεγονός αποτελεί αξιόποινη πράξη, το πρωτόκολλο ζημιών θα
διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Άρθρο 14ο
Κυρώσεις – Ποινές
Κάθε παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού επιφέρει στο πρόσωπο του παραβάτη
την επιβολή κυρώσεων και ειδικότερα έγγραφη επίπληξη, αποκλεισμό, χρηματικό πρόστιμο. Αν ο
παραβάτης είναι αθλητής, προπονητής ή παράγοντας αθλητικού σωματείου - ανάλογα με την
περίσταση - επιβάλλεται ποινή επιπλέον και στο σύλλογο που ανήκει. Η υποτροπή θεωρείται
επιβαρυντική περίσταση και επιφέρει συνδυασμό κυρώσεων. Σε περίπτωση και νέας υποτροπής,
εντός του χρονικού διαστήματος της μιας αγωνιστικής περιόδου από την επιβολή της πρώτης
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ποινής λόγω υποτροπής, δύναται να επιβληθεί έως και για μια ακόμα αγωνιστική περίοδο πέραν
της τρέχουσας απαγόρευση της χρήσης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ως άνω κυρώσεων και ποινών είναι το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Βύρωνα, που αποφασίζει μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας ή της
Επιτροπής Αθλητισμού. Ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ο παραβάτης μπορεί να υποβάλει
εγγράφως τις απόψεις του.

Άρθρο 15ο
Προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων
Για να διεξαχθεί αγώνας απαιτείται άδεια αγώνα η οποία εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα με
μέριμνα του γηπεδούχου σωματείου. Χωρίς άδεια αγώνα απαγορεύεται η διεξαγωγή του.
Η άδεια γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από
την διεξαγωγή κάθε αγώνα.
Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών
του κάθε αθλήματος.
Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα φροντίζει να υπάρχουν στην αθλητική εγκατάσταση όλες οι
προϋποθέσεις για την διεξαγωγή του αγώνα. Τα αθλητικά σωματεία είναι υπεύθυνα για την ομαλή
διεξαγωγή του αγώνα. Για το σκοπό αυτό μπορούν να συνεργάζονται με τις Αστυνομικές Αρχές και
κάθε άλλο αρμόδιο φορέα ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή βίας, φθορών κ.λπ. Ο
αρμόδιος υπάλληλος μια ώρα πριν από κάθε αγώνα παραδίδει στον υπεύθυνο του κάθε σωματείου
για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά και τα χρονόμετρα.
Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό του
Δήμου δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο.
Κατά την διάρκεια των αγώνων η υποχρέωση παρουσίας ιατρού – νοσηλευτή, μετά των
απαραίτητων φαρμάκων, καθώς και αυτοκινήτου μεταφοράς ασθενών μετά του οδηγού αυτού,
αποτελεί ευθύνη του σωματείου ή της Ομοσπονδίας. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει
επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ιατρείου.
Ειδικότερα για τη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων ισχύει η υποχρέωση του αρμόδιου
υπαλλήλου να φροντίσει για τη χάραξη των γραμμών του γηπέδου, για τα σημαιάκια του κόρνερ,
τα δίχτυα, το φορείο και ότι άλλο απαιτείται για τη διεξαγωγή του αγώνα.
Στους επίσημους και φιλικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες δεν επιτρέπεται η είσοδος αθλητών και
κοινού στο χώρο του Στίβου.
Η παρουσία υπαλλήλου του Δήμου Βύρωνα είναι υποχρεωτική για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε
αγώνα. Σε περίπτωση απουσίας του απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα.

Άρθρο 16ο
Τηρούμενα βιβλία
Σε κάθε αθλητική εγκατάσταση στην οποία αναπτύσσουν δραστηριότητα αθλητικά σωματεία,
σύλλογοι και λοιποί αθλούμενοι, τηρούνται τα κάτωθι βιβλία με αριθμημένες σελίδες και
θεωρημένα με αντίστοιχη πράξη από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα.
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Βιβλίο εισερχομένων:
Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται οι ομάδες, οι αθλητές και οι λοιποί αθλούμενοι που κάνουν χρήση
των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι ώρες προσέλευσής τους, καθώς και οι ώρες αποχώρησής τους
από αυτές.
Βιβλίο συμβάντων:
Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται αξιοσημείωτα γεγονότα σε σχέση με την κατάσταση και τη χρήση
των αθλητικών χώρων ή οργάνων ή τη συμπεριφορά ομάδων, αθλητών, φιλάθλων και λοιπών
σχετικών παραγόντων και την εν γένει συμμόρφωσή τους προς τις προβλέψεις του παρόντος
κανονισμού.
Οι ανωτέρω καταχωρίσεις λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση του Δήμου Βύρωνα προκειμένου
αυτή να ασκήσει τις αρμοδιότητές της ή να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.
Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης των ανωτέρω βιβλίων στους ελεύθερους για το κοινό ανοιχτούς
χώρους άθλησης.

Άρθρο 17ο
Διαφημίσεις
Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών των αθλητικών εγκαταστάσεων για προβολή διαφημίσεων
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι διαφημίσεις αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που προκαθορίζονται από το Δήμο και
απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε άλλα σημεία πλην αυτών.
Ο Δήμος, δύναται, σε προσδιορισμένα με απόφασή του τμήματα των ως άνω επιφανειών των
αθλητικών εγκαταστάσεων να τοποθετεί τα δικά του εμβλήματα ή τα εμβλήματα, λογότυπα,
διακριτικά σήματα κ.λπ. των διαφόρων κατά καιρούς δωρητών ή χορηγών των δραστηριοτήτων
του.
Τα ως άνω προβαλλόμενα εμβλήματα, σήματα ή επωνυμίες απαγορεύεται να επικαλύπτονται καθ’
οιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα ή άλλης αθλητικής ή μη διοργάνωσης.
Οι καθορισμένοι διαφημιστικοί χώροι, δύνανται να διατίθενται έναντι τέλους ή αντιτίμου, που
καθορίζεται και εγκρίνεται με σχετική απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Της απόφασης
έπεται υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.
Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με την κείμενη 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 και να προκαταβάλουν τα νόμιμα τέλη και τα δικαιώματα
του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως ισχύει κάθε φορά
χρησιμοποιώντας αυστηρά τους προσδιορισμένους από τον Δήμο διαφημιστικούς χώρους.
Οι αθλητικοί σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που αναρτούν διαφημιστικά μηνύματα
σε συμφωνημένα με τον Δήμο 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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Σε περίπτωση που διαφημιστική πινακίδα ή πινακίδες την επόμενη ημέρα διεξαγωγής του αγώνα
βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, θα θεωρείται ρύπος και θα
αποσύρεται με μέριμνα των εργαζομένων του Δήμου για ανακύκλωση.
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 σε καμία περίπτωση κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας υπηρεσιακής
μονάδας.

Άρθρο 18ο
Τελικές διατάξεις
Κυλικεία.
Κυλικεία μπορούν να λειτουργούν στους αθλητικούς χώρους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις και η εκμίσθωσή τους γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι ώρες
λειτουργίας των κυλικείων ακολουθούν αυτές των αθλητικών εγκαταστάσεων και αναφέρονται στο
σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης. Στα κυλικεία και λοιπούς αθλητικούς χώρους απαγορεύεται η
διάθεση αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή
παρεμφερών ουσιών και ιδιοσκευασμάτων. Ο μισθωτής ή διαχειριστής του κυλικείου είναι
υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου πέριξ και εντός του κυλικείου και των χώρων WC που
χρησιμοποιούν οι επισκέπτες /πελάτες του.
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.
Λοιπά.
Οι πίνακες ανακοινώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν αποτελούν διαφημιστικό χώρο, χώρο
προς ενοικίαση, ούτε τα αναρτώμενα εκφράζουν τον Δήμο. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως
ανοικτός τόπος ιδεών, σκέψεων και προτάσεων κάθε είδους στο μέτρο της καλώς νοούμενης
ευπρέπειας.
Η συμπεριφορά των θεατών, αθλητών, προπονητών, παραγόντων οφείλει να είναι κόσμια. Σε
αντίθετη περίπτωση, ο υπεύθυνος υπάλληλος του Δήμου, κατόπιν ιεραρχικής ενημέρωσης των
προϊσταμένων του, ορίζεται ως αρμόδιος για
 την απομάκρυνση θεατή, αθλητή, παράγοντα, αθλητικού σωματείου
 την διακοπή της προπόνησης ή του ανεπίσημου φιλικού αγώνα, όταν δεν τηρείται ο παρών
κανονισμός λειτουργίας και παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των αθλητικών
εγκαταστάσεων.
Όλοι οι χρήστες, επισκέπτες και θεατές των αθλητικών εγκαταστάσεων υποχρεούνται να
συμμορφώνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού και στις υποδείξεις του αρμόδιου
προσωπικού του Δήμου Βύρωνα.
Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βύρωνα και
δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται ή τροποποιείται κατά περίπτωση με
νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Προστασία προσωπικών δεδομένων.
Ο Δήμος Βύρωνα έχει εναρμονίσει την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του με βάση το ισχύον
πλαίσιο (Κανονισμός GDPR ΕΕ2016/679 και ν. 4624/2019) και συλλέγει και επεξεργάζεται
δεδομένα όπως ενδεικτικά, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΦΜ, αριθμό Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, e-mail, τηλέφωνο κ.α. για σκοπούς ενάσκησης των
αρμοδιοτήτων του. Σχετικώς παραπέμπουμε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων
Δήμου Βύρωνα, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου μας
(https://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=9202).
Περαιτέρω και ειδικώς σε ό,τι αφορά τον παρόντα Κανονισμό λειτουργίας του αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου σας επισημαίνουμε ότι η τυχόν συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού, γίνεται:









Για την εξυπηρέτησή σας και τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον
Δήμο μας και για τη σύννομη εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων (στοιχείο β, παρ. 1,
άρθρο 6, ΓΚΠΔ),
Για τη συμμόρφωσή μας στις έννομες υποχρεώσεις μας (στοιχείο γ, παρ. 1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ),
Για την εκπλήρωση των καθηκόντων μας προς το δημόσιο συμφέρον ή/και σχετικά με την
παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της δημόσιας λειτουργίας ή/και από άλλα απορρέοντα από
την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματά μας ως δημόσια αρχή (στοιχείο ε, παρ. 1, άρθρο 6,
ΓΚΠΔ),
Για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας όπως η προστασία προσώπων και
αγαθών (στοιχείο στ, παρ. 1, άρθρο 6, ΓΚΠΔ).
Για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων προσώπων που είναι σωματικά ή νομικά
ανίκανα να δώσουν τη συγκατάθεσή τους (στοιχείο γ, παρ. 2, άρθρο 9, ΓΚΠΔ).
Για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας μέσα από τις δημοτικές δομές και τις
κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου (στοιχείο η, παρ. 2, άρθρο 9, ΓΚΠΔ).

Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, διατηρούνται για όσο χρονικό
διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να ανταποκριθούμε και να εκπληρώσουμε τους ως άνω
αναφερόμενους σκοπούς μας και ότι έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά
μέτρα για τη διαφύλαξη των δεδομένων που συλλέγουμε. Παράλληλα επισημαίνουμε ότι τα
δεδομένα που συλλέγονται δεν θα διαβιβαστούν περαιτέρω παρά μόνο μπορεί να διατεθούν και
σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες εντός ή εκτός του οργανισμού οι οποίες εμπλέκονται στη
διεκπεραίωση του αιτήματός σας βάσει νομοθεσίας, δικαστικής ή κανονιστικής απόφασης.
Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού καταργείται ο προηγούμενος (υπ’ αριθμ. 83/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΒΥΡΩΝΑΣ,

/

/

, Αρ. πρωτ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Παρακαλούμε όπως

ΤΜΗΜΑ

για την αγωνιστική περίοδο 20….. – 20…..

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ

μας παραχωρήσετε την αθλητική εγκατάσταση:

α) κλειστό γυμναστήριο

ΩΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

………………………………………………………………………….

ΔΕΥΤΕΡΑ

β) γήπεδο ποδοσφαίρου 11 Χ 11
………………………………………………………………………….

ΤΡΙΤΗ
γ) γήπεδο ποδοσφαίρου 5 Χ 5
………………………………………………………………………….

ΤΕΤΑΡΤΗ

δ) ανοιχτό γήπεδο
ΠΕΜΠΤΗ

………………………………………………………………………….
ε) αίθουσα γυμναστικής στο γήπεδο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

………………………………………………………………………….
ΣΑΒΒΑΤΟ

στ) γραφεία και αποθήκη υλικών στο γήπεδο
………………………………………………………………………...

ΚΥΡΙΑΚΗ

 Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει γνώση των
όρων του παρόντος κανονισμού και τους
αποδέχομαι στο σύνολό τους.

Συνημμένα:
Ειδική αθλητική αναγνώριση.
Εγγραφή στο μητρώο αθλητικών σωματείων της Γ.Γ.Α.
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Καταστατικό αθλητικού σωματείου
Ο ΑΙΤΩΝ/ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(και κάθε τροποποίηση αυτού)
Πρακτικό τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
Πρακτικό εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.
Ονομαστική κατάσταση αθλητών έως
και την ηλικία των 14 ετών,
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου
του σωματείου για την ακρίβεια των στοιχείων.
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