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Άρθρο 1ο
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο παρόν κανονισμός αφορά τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις για τις οποίες είναι αρμόδιος
ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. σύμφωνα με την συστατική πράξη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ618/Β΄/18-042011 ήτοι :
 Το Α΄ Κλειστό Γυμναστήριο
 Το Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Νικολάου
 Το Β΄ Αθλητικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας
 Το Αθλητικό Κέντρο στο Χαλικάκι
 Το Δ΄ Αθλητικό Κέντρο Ηλιούπολης
 Το Αθλητικό Κέντρο Πανοράματος
 Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης
 Το Δημοτικό Γυμναστήριο Ηλιούπολης
 Το Αθλητικό Κέντρο της οδού Διονύσου και
οι υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηλιούπολης
Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός καθορίζει την οργάνωση, τη λειτουργία και διαχείριση όλων των αθλητικών
εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου.
Σκοπός του παρόντος κανονισμού σύμφωνα και με τη συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου
είναι :
α)
Η υποστήριξη και προώθηση του Μαζικού, Σωματειακού, Σχολικού, Εργασιακού
Αθλητισμού κλπ.
β)
Η υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών άθλησης όπως λειτουργία γυμναστηρίων,
αθλητικών κέντρων, γηπέδων, κολυμβητηρίων καθώς και η εκτέλεση προγραμμάτων
αθλητικής κατάρτισης από εξειδικευμένο προσωπικό (γυμναστές-προπονητές) σε
συνεργασία με τοπικούς φορείς, το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση.
γ)
Η ανάπτυξη και υποστήριξη αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων για άτομα με
ιδιαίτερες ικανότητες (άτομα με αναπηρία)
δ)
Η καλλιέργεια, η ανάπτυξη και η αναβάθμιση του αθλητικού πνεύματος και της αθλητικής
συνείδησης μέσα από την οργάνωση εκδηλώσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων και
ημερίδων.
ε)
Η ασφάλεια και η υγεία των αθλουμένων
Άρθρο 3ο
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν.Π.- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Όργανα διοίκησης του Ν.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει γενική αρμοδιότητα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που
αφορούν το Ν.Π., εκτός από εκείνα που ανήκουν στις αρμοδιότητες του Προέδρου. Το
Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί πάντα το δικαίωμα να συζητεί και να δίνει κατευθύνσεις προς
τα υπόλοιπα όργανα του Ν.Π. επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και επί
θεμάτων που σχετίζονται γενικότερα με τη διοίκηση του Ν.Π., την οικονομική του πορεία και
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την εν γένει λειτουργία του. Οι συνεδριάσεις και η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον «Πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών
Συμβουλίων» (ΦΕΚ 661/Τέυχος Β΄/ 20-4-2011).
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου,
παρακολουθεί και κατευθύνει τη λειτουργία του σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και τις κατευθύνσεις του Δήμου Ηλιούπολης και εκπροσωπεί το Νομικό
Πρόσωπο σε κάθε δικαστήριο και δημόσια αρχή. Τον Πρόεδρο εφόσον κωλύεται αναπληρώνει
ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 4ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ προσδιορίζει τα έσοδα και
καθορίζει τα όρια των εξόδων για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την πρώτη
Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Ο Προϋπολογισμός εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου και για
τη λήψη της σχετικής απόφασης απαιτείται γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ηλιούπολης με ανάλογη εφαρμογή όλων των σχετικών με τις εγκρίσεις προϋπολογισμού
διατάξεων.
3. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους σχετικά με τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό,
την ταμιακή υπηρεσία, τα δάνεια, την περιουσία και την εν γένει διαχείριση εφαρμόζονται και
στην περίπτωση του Νομικού Προσώπου.
4. Οι Δημόσιες Συμβάσεις έργων , μελετών , παροχής υπηρεσιών και προμηθειών εκτελούνται
σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.
5. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού στην διάρκεια του οικονομικού έτους το Διοικητικό
Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να μεριμνά για την κάλυψη των
δαπανών που αποσκοπούν στη βασική εκπλήρωση του σκοπού του Νομικού Προσώπου και
να ενεργεί την εν γένει διαχείριση με πιστή τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από
την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 5ο
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων καθορίζονται ανάλογα με τα αθλητικά
προγράμματα, σχολικά προγράμματα, προγράμματα ΓΓΑ, τις προπονήσεις των Αθλητικών
Συλλόγων, Ερασιτεχνικών και Επαγγελματικών.
Ειδικότερα:
1. Όλες οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή 07.0022.00.
2. Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται ανάλογα με τους αγώνες
και τις προπονήσεις των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών προγραμμάτων του
Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
3. Εφόσον προπονούνται επαγγελματικές ομάδες και σε ειδικές περιπτώσεις ο χρόνος μπορεί
να παρατείνεται κατά περίπτωση μία ή δύο ώρες.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εισηγείται στο
Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 1188/81 για τις ώρες
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λειτουργίας και παίρνει σχετική έγκριση. Χωρίς έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
λειτουργία πέραν του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών είναι παράνομη και απαγορεύεται.
Άρθρο 6ο
ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
1.





Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΑΟΔΗΛ μπορούν να παραχωρηθούν σε :
Αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίες – Σωματεία – Συλλόγους – Ιδιωτικές Σχολές Άθλησης)
Φορείς του Δημοσίου και Ν.Π. – Ν.Π.Ι.Δ.
Πανεπιστήμια – Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία – Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.
Ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού –
πολιτισμού
 Μεμονωμένα άτομα
2. Επίσης οι αθλητικοί χώροι μπορεί να διατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. σε φορείς ή ιδιώτες
και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών ή
άλλων εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού και Δημοτικού
επιπέδου.
3. Σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προβλέπεται
 καταβολή συνδρομών για συμμετοχή σε προγράμματα άθλησης,
 καταβολή χρηματικού αντιτίμου για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων
 κάλυψη από τον χρήστη εξόδων για τις τυχόν λειτουργικές ανάγκες της παραχώρησης

Άρθρο 7ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
7α - ΑΙΤΗΣΗ
Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων
απευθύνεται εγγράφως στον ΠΑΟΔΗΛ, ο οποίος αποφασίζει και απαντά σε κάθε αίτημα εντός
15 ημερών από τη λήψη της αίτησης.
Η άδεια χρήσης μπορεί να χορηγηθεί ανα περίπτωση και υπό προϋποθέσεις.
Ειδικότερα:
7β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΟΔΗΛ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Ειδικότερα για μεμονωμένα άτομα και για τους αθλούμενους στα προγράμματα
άθλησης του ΠΑΟΔΗΛ απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση των χώρων είναι η έγγραφη
αίτηση τους με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση αθλητικής
ταυτότητας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής :
 Βεβαίωση παιδιάτρου για τα παιδιά
 Βεβαιώσεις καρδιολόγου και δερματολόγου για τους ενήλικες των προγραμμάτων
κολυμβητηρίου
 Βεβαίωση παθολόγου για τους ενήλικες των λοιπών προγραμμάτων άθλησης.
 Δύο (2) φωτογραφίες
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Οτιδήποτε άλλο ζητηθεί προκειμένου ο αιτών να αποδείξει ότι δικαιούται ειδικής
συνδρομής σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ (π.χ λογαριασμούς ΔΕΚΟ, πιστοποιητικό
πολυτεκνίας κλπ)

Στην αίτηση του ενδιαφερομένου θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής :
α) Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας
β) Τα προγράμματα και τις ώρες τα οποία θέλει να παρακολουθήσει
γ) Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους
αποδέχεται στο σύνολο τους.
7γ ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
1. Στην περίπτωση που αθλητικά σωματεία χρειάζεται να προπονούνται σε τακτικές ώρες,
στους χώρους άθλησης για την προετοιμασία των αγώνων τους, στα Τοπικά, Περιφερειακά,
Πανελλήνια και Διεθνή Πρωταθλήματα που έχουν ή όχι έδρα το Δημοτικό χώρο άθλησης,
τότε το αίτημα για χρήση των χώρων υποβάλλεται εγγράφως από το ίδιο το σωματείο στον
Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., το αργότερο μέχρι 20 Ιουνίου του κάθε έτους.
2. Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων το αίτημα – πρόγραμμα αγώνων
υποβάλλει έγκαιρα η αντίστοιχη Ομοσπονδία που οργανώνει το πρωτάθλημα μέσω των
ενδιαφερομένων σωματείων.
3. Τα σωματεία που δικαιούνται να χρησιμοποιούν τους αθλητικούς χώρους που διαχειρίζεται ο
Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις
α) Η έδρα του Σωματείου να είναι στην Ηλιούπολη.
β) Να προκύπτει από επίσημο έγγραφο ότι το σωματείο υφίσταται και δεν έχει λυθεί
γ) Ό,τι άλλο πέραν αυτών προκύψει από απόφαση του ΔΣ του ΠΑΟΔΗΛ
4. Στην αίτηση ενδιαφέροντος του Σωματείου θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής :
α) Οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις που θέλει να χρησιμοποιήσει το Σωματείο
β) Οι ημέρες και ώρες χρήσης ανά αθλητική εγκατάσταση καθώς και το ακριβές
χρονικό διάστημα της χρήσης.
γ) Κατηγορία στην οποία αγωνίζεται το αθλητικό σωματείο.
δ) Τον αριθμό των αθλητών/τριων στα αγωνιστικά τμήματα και τον αντίστοιχο
αριθμό στα τμήματα υποδομών.
ε) Τον αριθμό αθλητών του σωματείου που συμμετείχαν σε εθνικές ομάδες αν
υπάρχει.
5. Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπρόσωπου του Αθλητικού Σωματείου στην οποία δηλώνονται:
α) οι υπεύθυνοι προπονητές, οι υπεύθυνοι του αθλητικού σωματείου και οι υπεύθυνοι
για την παροχή πρώτων βοηθειών ανά τμήμα.
β) ότι οι αθλητές του αθλητικού συλλόγου έχουν εξετασθεί από ιατρό και μπορούν να
προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.
γ) ότι έχουν λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχονται
στο σύνολο τους.
6. Το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. δεν φέρει καμία ευθύνη για
τυχόν συμβάντα στην προπόνηση και τους αγώνες των αθλητών.
7δ. Διαδικασία παραχώρησης:
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1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του αρμοδίου τμήματος του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
εγκρίνει – κατανέμει τις ώρες και ημέρες για κάθε σωματείο.
2. Κατά την λήψη της απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. φροντίζει ώστε
να υπάρχουν ώρες για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, για άτομα με ειδικές
ανάγκες, κοινό που δύναται να κάνει χρήση, άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν
σε οργανωμένο Σύλλογο, σχολεία κ.α. κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αθλητικού
Τμήματος.
3 Σε μη προγραμματισμένες περιπτώσεις- που υπάρχει έγγραφο αίτημα χρήσης χώρων
άθλησης-, υπεύθυνος και αρμόδιος για παραχώρηση είναι ο Πρόεδρος του Ν.Π.
φροντίζοντας όμως για τη μη διατάραξη του ισχύοντος προγράμματος.
4 Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του
Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. και στα ενδιαφερόμενα σωματεία ενώ το ετήσιο πρόγραμμα αναρτάται
στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε δημοτικής αθλητικής εγκατάστασης και τροποποιείται
μόνο με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5 Με εντολή Προέδρου του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. μπορεί να ματαιωθεί ή τροποποιηθεί
προπόνηση ή αγώνας αθλητικού σωματείου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
ενημερώνεται εγκαίρως το εμπλεκόμενο αθλητικό σωματείο και σε περίπτωση αγώνα η
αντίστοιχη ομοσπονδία.
6 Σε περίπτωση που καταγραφεί από τον φύλακα αθλητικής εγκατάστασης ότι σε τρεις
προπονήσεις αθλητικού σωματείου συμμετέχουν λιγότεροι από το μισό του αριθμού
των
αθλητών που δηλώνει στους επίσημους αγώνες, τότε με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. οι ώρες αυτές επιστέφουν στο Νομικό
Πρόσωπο και τις διαθέτει εκ νέου σύμφωνα με τις ανάγκες του, σε άλλο σωματείο ή
για τα προγράμματά του.
7 Για κάθε παραχώρηση θα υπογράφεται μεταξύ Οργανισμού και του ενδιαφερόμενου
σωματείου, ιδιωτικό συμφωνητικό από το οποίο θα προκύπτουν οι υποχρεώσεις και
των δύο μερών. Η μη τήρησή του για αθέτηση οικονομικών όρων, συνεπάγεται
αυτόματα την διακοπή παραχώρησης χώρων για το συγκεκριμένο σωματείο Για
παραχώρηση για συγκεκριμένη ολιγόχρονη χρήση (ενδεικτικά: ημερίδα, τουρνουά,
εκδήλωση που δεν θα υπερβαίνει τις 3 ημέρες ή δεν θα επαναλαμβάνεται σε σταθερά
χρονικά διαστήματα) αντί συμφωνητικού θα δίδεται έγγραφη απάντηση στην οποία θα
αναγράφονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν και από τα δύο μέρη.
8 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων από
τους συλλόγους σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή συλλόγους) χωρίς προηγούμενη
έγκριση του Προέδρου του ΠΑΟΔΗΛ
Άρθρο 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιαδήποτε δημοτική αθλητική εγκατάσταση πρέπει :
1. Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή.
2. Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για
την προπόνηση π.χ. φόρμες, κατάλληλα υποδήματα, σκουφάκια, μπάλες κλπ
3. Οι αθλητικοί σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη ιατρικής φροντίδας και την παροχή
πρώτων βοηθειών στους αθλητές τους κατά την διάρκεια της προπόνησης και των αγώνων
καθώς και να διαθέτουν δικό τους φαρμακείο.
4. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν
μέχρι αποχωρήσεως τους. Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των
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αθλητικών οργάνων χωρίς επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος
για τυχόν ατύχημα. Τα μεμονωμένα άτομα δεν πρέπει να κάνουν χρήση των αθλητικών
οργάνων χωρίς την παρουσία προπονητή.
5. Δεν επιτρέπεται στους προπονητές των συλλόγων να κάνουν χρήση των αθλητικών
εγκαταστάσεων για ιδιαίτερα μαθήματα.
6. Όταν εισέρχονται σε χώρους άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο
Σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη έχει ο Σύλλογος.
7. Τα μέλη των προγραμμάτων του ΠΑΟΔΗΛ είναι υποχρεωμένα να φέρουν μαζί τους την
αθλητική τους ταυτότητα κάθε φορά που αθλούνται και να την αφήνουν σε ειδικά σημεία σε
κάθε χώρο καθ΄ όλη την διάρκεια της εκγύμνασης τους. Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν
μόνο στα συγκεκριμένα τμήματα στα οποία έχουν εγγραφεί και να τηρούν το ωρολόγιο
πρόγραμμα αυτών.
8. Κάθε προπονητής, υπεύθυνος Συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι υποχρεωμένοι
να εφαρμόζουν όσα προκύπτουν από τον κανονισμό λειτουργίας, τις αποφάσεις του Δ.Σ.,
τους κανονισμούς των αρμόδιων κατά περίπτωση ομοσπονδιών και στις υποδείξεις του
προσωπικού του κάθε χώρου του Νομικού Προσώπου π.χ. για έναρξη – λήξη προπονήσεων,
χρήση αποδυτηρίων κλπ (να μπει στο τέλος γενικά)
9. Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να επιδεικνύουν κόσμια και ευπρεπή συμπεριφορά έναντι των
υπαλλήλων καθώς και των μελών των προγραμμάτων άθλησης του ΠΑΟΔΗΛ αλλά και των
μελών των άλλων συλλόγων που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις.
10.
Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχουν στην προπόνηση να απευθύνονται εγγράφως
στον υπεύθυνο υπάλληλο του αθλητικού κέντρου ή τον προϊστάμενο Αθλητικών
Εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου.
11.
Απαγορεύεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους και τους περιβάλλοντες χώρους
αυτών σε άτομα που δεν εισέρχονται για εκγύμναση εκτός των προπονητών και των
υπαλλήλων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
12.
Απαγορεύεται σε όλες τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις η κατανάλωση τροφίμων,
ποτών, το κάπνισμα καθώς και η κατανάλωση φαρμάκων, φαρμακευτικών η παρεμφερών
ουσιών και (ιδιο)σκευάσματα.
13.
Δεν επιτρέπεται η είσοδος κατοικιδίων ζώων στον αγωνιστικό χώρο, την κερκίδα και τους
βοηθητικούς χώρους των κλειστών γυμναστηρίων και του κολυμβητηρίου. Εξαίρεση
αποτελούν ειδικά εκπαιδευμένα ζώα ασφαλείας και κατοικίδια ως συνοδοί ατόμων με
αναπηρία. Στους λοιπούς (ανοιχτούς) αθλητικούς χώρους επιτρέπονται τα κατοικίδια μόνον
εφόσον είναι δεμένα και πλησίον του συνοδού τους
14.
Η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις και η χρήση αυτών από φυσικά πρόσωπα τα
οποία δεν έχουν κάρτα μέλους, γίνεται με δική τους ευθύνη.
15.
Η ώρα χρήσης των αποδυτηρίων πρέπει να είναι σύντομη. Απαγορεύεται η χρήση τους
για ξύρισμα, αποτρίχωση οι άλλες παρόμοιες χρήσεις.
16.
Οι χώροι των αποδυτηρίων δεν φυλάσσονται. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι
για την φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων. To προσωπικό του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. ουδεμία
ευθύνη φέρει για αντικείμενα που χάνονται στους χώρους των αποδυτηρίων και γενικότερα
των αθλητικών εγκαταστάσεων.
17. Ειδικότερα για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης ισχύουν επιπλέον τα
κάτωθι:
α)

Η είσοδος στα αποδυτήρια ανδρών και γυναικών ΑμεΑ θα γίνεται με την επίδειξη της
σχετικής αποφάσης των ΚΕΠΑ
β)
Η είσοδος στα αποδυτήρια αγοριών ή κοριτσιών θα γίνεται μέχρι την ηλικία των 16 ετών.
Έως την ηλικία των 8 ετών τα παιδιά θα πρέπει συνοδεύονται. Τα μεγαλύτερα παιδιά θα
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εισέρχονται με ή χωρίς συνοδό ανάλογα με την επιθυμία των γονέων. Τα παιδιά που έχουν
συμπληρώσει τα 13 έτη θα μπορούν να χρησιμοποιούν αναλόγως τα ανδρικά η γυναικεία
αποδυτήρια χωρίς συνοδό
γ) Δεν επιτρέπεται στους γονείς-συνοδούς να συνοδεύουν παιδιά σε αποδυτήρια αντιθέτου
φύλου
δ) Απαγορεύεται η είσοδος συνοδών ανδρών στα αποδυτήρια κοριτσιών μέχρις ότου
δημιουργηθεί επιπλέον χώρος αποδυτηρίων
ε)
Τα μελή του προγράμματος της βρεφικής κολύμβησης μπορούν να εισέλθουν είτε στα
αποδυτήρια ανδρών – γυναικών είτε στα αποδυτήρια αγοριών – κοριτσιών σύμφωνα όμως με το
φύλο του γονέα – συνοδού και όχι του παιδιού.
στ) Απαγορεύεται η χρήση των ντους και η παραμονή στα αποδυτήρια χωρίς ένδυση (μαγιό ή
μπουρνούζι).
ζ) Η χρήση των ερμαρίων (όπου υπάρχουν) γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των αθλουμένων οι
οποίοι θα πρέπει να έχουν το δικό τους λουκέτο το οποίο θα αφαιρούν και θα παίρνουν μαζί
τους κατά την έξοδο τους από τα αποδυτήρια. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια μέλη
κάνουν μόνιμη χρήση των ερμαρίων, τα λουκέτα θα αφαιρούνται και ουδείς φέρει ευθύνη για τα
αντικείμενα που θα βρεθούν μέσα σε αυτά.
η) Η προετοιμασία για την είσοδο στην πισίνα θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στα
αποδυτήρια.
θ) Πριν τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής όλοι οι αθλούμενοι θα πρέπει να κάνουν ντους
και να περάσουν από την ειδική δεξαμενή απολύμανσης ποδιών.
ι) Η χρήση σκούφου κολύμβησης και σαγιονάρων είναι υποχρεωτική ενώ η περιβολή του
αθλουμένου θα πρέπει να είναι ευπρεπής.
ια) Απαγορεύεται η χρήση αντηλιακών και κάθε άλλη δερματική επάλειψη με καλλυντικές ή
φαρμακευτικές κρέμες και αλοιφές.
ιβ) Απαγορεύεται η ούρηση και το φτύσιμο μέσα στο νερό.
ιγ)Τα μέλη που κάνουν χρήση της πισίνας θα πρέπει να μην έχουν εκτεταμένες εκδορές ή
ανοιχτά δερματικά τραύματα.
ιδ) Η μικρή πισίνα θα χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά των προγραμμάτων εκμάθησης του
Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. από σχολεία και ΑμεΑ.
ιε)Με ειδική έγκριση του Προέδρου μπορεί να επιτραπεί η χρήση της πισίνας και σε άλλους για
θεραπευτικούς λόγους.
ιστ) Απαγορεύεται η χρήση σωσιβίων στη μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή. Σε περίπτωση που
σύλλογοι κάνουν χρήση σωσιβίων, αναλαμβάνουν αποκλειστικά και πλήρως την ευθύνη.
ιζ)Τα παιδιά θα πρέπει να ετοιμάζονται στα αποδυτήρια και να περιμένουν με τους συνοδούς
τους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια τους έως ότου έρθει να τα παραλάβει ο
υπεύθυνος προπονητής. Το ίδιο ισχύει και κατά την αποχώρηση τους.
ιη)Σε περίπτωση που κάποια από τα παιδιά που κάνουν χρήση της μικρής ή της μεγάλης πισίνας
χρειαστεί για οποιονδήποτε λόγο να πάνε στα αποδυτήρια ή τις τουαλέτες οι γονείς – συνοδοί
είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια τους και την επιστροφή τους στην πισίνα. Για τον λόγο αυτό
οι γονείς – συνοδοί πρέπει να μην απομακρύνονται από τον χώρο του κολυμβητηρίου όσο τα
παιδιά τους κολυμπούν και να κάθονται σε σημείο απ΄ όπου μπορούν να παρακολουθούν τα
παιδιά τους και να έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα αποδυτήρια.
ιθ) Απαγορεύονται στην μεγάλη πισίνα η χρήση σωσιβίων και μεγάλων πτερυγίων κολύμβησης.
κ)Σε περίπτωση που σωματεία ή σχολεία κάνουν χρήση των παραπάνω αυτό γίνεται
αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.
κα)Απαγορεύονται οι προπονήσεις άπνοιας, η αγωνιστική κολύμβηση, οι προσπεράσεις και η
στήριξη στις διαδρομές της πισίνας στις ώρες ελεύθερης κολύμβησης.
κβ)Απαγορεύεται η εκμάθηση κολύμβησης των μελών του κολυμβητηρίου με δικό τους
προπονητή.
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κγ)Οι αθλούμενοι θα πρέπει να υπακούουν στις υποδείξεις του υπεύθυνου πισίνας, του
ναυαγοσώστη αλλά και των υπολοίπων υπαλλήλων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
Άρθρο 9ο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ
1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του Ν.Π. και χρήσης οργάνων - εξοπλισμού
τους, ο κάθε αθλητής ή χρήστης γενικά, πρέπει να φροντίζει ώστε να μην προκαλεί
φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ν.Π.
2. Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης
από αθλητές, προπονητές, αθλητικούς παράγοντες ή μεμονωμένα άτομα τιμωρούνται
οπωσδήποτε.
Η τιμωρία μπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή
οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις
του Νομικού Προσώπου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται
και στον σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η
υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με επιβολή
προστίμου.
Αρμόδιο για την επιβολή τιμωρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π., που
επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας και
αποφασίζει μετά από ακρόαση ή υποβολή εγγράφων απόψεων του χρήστη ή του
συλλόγου
Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο Σύλλογος, η Ένωση ή η Ομοσπονδία
στον οποίο ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε ή
μεμονωμένος αθλητής, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες,
εκτός εάν η φθορά οφείλεται άμεσα στην συνήθη και κατά προορισμό χρήση των
οργάνων, αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου.
3. Σε περίπτωση φθορών – ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στην διοργανώτρια
αρχή του αγώνα ή κατά περίπτωση στις ομάδες που αγωνίζονταν, οι οποίες υποχρεούνται
στην άμεση αποκατάσταση αυτών με δικές τους δαπάνες.
Άρθρο 10ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ
1. Κάθε αθλητικό σωματείο που έχει προπόνηση σε χώρο άθλησης του ΠΑΟΔΗΛ έχει
δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων.
2. Επίσης πρέπει να έχει στην διάθεση του στο χώρο που προπονείται όλα τα όργανα π.χ.
μπασκέτες, εστίες χάντμπολ, φιλέ, όργανα στίβου κλπ
3. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του Ν.Π. παραδίδονται προς χρήση από τον
αρμόδιο υπάλληλο και ο υπεύθυνος του συλλόγου υπογράφει σε σχετικό βιβλίο για την
παραλαβή τους. Μετά το πέρας της προπόνησης επιστρέφουν το υλικό αυτό στον
υπεύθυνο υπάλληλο και καταγράφεται πάλι στο σχετικό βιβλίο.
4. Το προσωπικό του κάθε Ν.Π. δεν είναι αρμόδιο και υπεύθυνο να τοποθετεί – μετακινεί,
μεταφέρει τα αθλητικά όργανα (μπασκέτες, διαδρομές, τέρματα κλπ). Αυτό είναι ευθύνη
του προπονητή και των υπευθύνων του συλλόγου.
5. Η χρήση των αποδυτηρίων, γραφείων, αποδυτηρίων κλπ. δεν θα είναι μόνιμη.
Επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες προπονήσεων και αθλητικών δράσεων και μόνο μετά
από σχετική άδεια που θα δίνεται με την υπογραφή του συμφωνητικού.
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6. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν
στην αρχική του θέση κάθε αντικείμενο άθλησης που χρησιμοποίησαν. Επίσης θα πρέπει
να απομακρύνουν κάθε εξωτερικό αντικείμενο που χρησιμοποίησαν (π.χ. μπουκάλια
νερού) χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους κάδους απορριμμάτων.
Οι αθλούμενοι υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς τους χώρους που χρησιμοποίησαν
7. Κάθε σύλλογος εισέρχεται στον χώρο προπόνησης πέντε λεπτά πριν την καθορισμένη
ώρα έναρξης αυτής με μεγάλη διακριτικότητα προκειμένου να μην ενοχλήσει τον
σύλλογο που ήδη προπονείται.
Στο τέλος της προπόνησης μπορεί να παραμείνει για πέντε λεπτά στον περιβάλλοντα
χώρο χωρίς όμως να παρεμποδίζει την επόμενη προπόνηση.
Άρθρο 11ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
1. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού
πρωταθλήματος, επίσημος, σχολικός, απαιτείται άδεια αγώνα που εκδίδεται από τον
αρμόδιο φορέα με μέριμνα του γηπεδούχου σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών.
2. Υπεύθυνος για την έκδοση είναι το Γηπεδούχο Σωματείο ή η οικεία ομοσπονδία.
3. Η άδεια γνωστοποιείται στο Ν.Π. τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την διεξαγωγή
κάθε αγώνα.
4. Χωρίς άδεια απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα.
5. Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει
στον αγώνα τον αρμόδιο γιατρό – νοσοκόμο, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς
ασθενών, με οδηγό.
6. Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα χωρίς γιατρό ή αποχώρησης του γιατρού κατά την
διάρκεια του αγώνα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο ή
την Ομοσπονδία.
7. Ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. είναι υποχρεωμένος να διαθέτει σε κάθε δημοτικό κλειστό γυμναστήριο
επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ιατρείου.
8. Απαραίτητος όρος για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου
προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του.
9. Η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων ομάδων ή ατόμων και γενικά η χρήση
των χώρων του Νομικού Προσώπου είναι δυνατή μόνον με την παρουσία ειδικά
εντεταλμένου από το ΔΣ ή τον Πρόεδρο ατόμου.
10. Και για τους αγώνες ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος.
Άρθρο 12ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
1. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των
Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος.
2. Ο ΠΑΟΔΗΛ φροντίζει να υπάρχουν στο Γυμναστήριο όλες οι προϋποθέσεις για ομαλή
διεξαγωγή του αγώνα. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με την αστυνομία και κάθε άλλο
αρμόδιο φορέα και λαμβάνει μέτρα για αποφυγή βίας κ.λ.π. φθορές.
3. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραμμα αγώνων μαζί με
την άδεια αγώνων για το γήπεδο που χρησιμοποιεί σαν έδρα στην αρμόδια υπηρεσιακή
μονάδα του ΠΑΟΔΗΛ και στην αντίστοιχη Αστυνομική αρχή.
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4. Μία ώρα πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά,
χρονόμετρα, από τον υπάλληλο στον υπεύθυνο του κάθε σωματείου.
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 ζημιάς σε λαμπτήρες, δίχτυ, ταμπλό κλπ, η είσοδος επιτρέπεται
μετά την άδεια του παρατηρητή και της Γραμματείας του Αγώνα και αφού έχει διακοπεί ο
αγώνας.
7. Σε περιπτώσεις τάιμ-άουτ και άλλες που χρειάζεται σκούπισμα το δάπεδο τότε την ευθύνη
έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο υπάλληλος του Νομικού Προσώπου, δηλ. το
σκούπισμα γίνεται από την γηπεδούχο ομάδα.
8. Για την διεξαγωγή αγώνων στα δημοτικά κλειστά γυμναστήρια ισχύουν και όσα
προβλέπονται στα άρθρα 8, 9, και 11 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 13ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
1. Απαγορεύεται κάθε είσοδος αθλητού/τριας στην κύρια πισίνα του κολυμβητηρίου εάν
προηγουμένως δεν έχει εισέλθει στην ειδική λεκάνη απολύμανσης (ντους – ποδόλουτρα)
και δεν φέρει αθλητικό σκούφο και σαγιονάρες.
2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άποψη
υγιεινής πχ υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή μη σωστή απολύμανση
και γενικά δεν υπάρχουν οι όροι που θέτει η Διεύθυνση Υγιεινής για χρήση δεξαμενών
Κολυμβητηρίου, ο αρμόδιος υπάλληλος ή εταιρεία συντήρησης πισίνας εισηγείται και
απαγορεύεται η χρήση της πισίνας.
3. Κάθε δεκαπενθήμερο επιβάλλεται μικροβιολογικός έλεγχος δείγματος νερού της πισίνας.
4. Στο κολυμβητήριο, θα πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης τις ώρες που χρησιμοποιείται
από ιδιώτες.
5. Για την διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο ισχύουν και όσα προβλέπονται στα άρθρα 8,
9, 11 και 12 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 14ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ
1. Τα αποδυτήρια παραχωρούνται μια ώρα πριν τον αγώνα.
2. Υποχρέωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου είναι μόνον η χάραξη των
γραμμών του γηπέδου
3. Για την διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου σε στάδιο ισχύουν και όσα προβλέπονται στα
άρθρα 8, 9, 11 και 12 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 15ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ
1. Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα που βρίσκονται στις αποθήκες του
Νομικού Προσώπου, παραδίδονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΠΑΟΔΗΛ με
κατάσταση, στον ορισμένο από τον ΣΕΓΑΣ υπεύθυνο σύμφωνα με την προκήρυξη των
αγώνων και επιστρέφονται στην αποθήκη από τον ίδιο.
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2. Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, πχ εμπόδια, βατήρες, στρώματα, κλπ είναι
αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου.
3. Σε περίπτωση αγώνων ενός Συλλόγου (πλην αυτών του ΣΕΓΑΣ) για τα παραπάνω
ευθύνεται ο ίδιος ο Σύλλογος.
4. Η χρήση του σκάμματος είναι ευθύνη των αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του Συλλόγου. Η
αρχική διαμόρφωση είναι ευθύνη του προσωπικού του Νομικού Προσώπου.
5. Η χάραξη των γραμμών στο ταρτάν του στίβου καθώς και σε στίβο κουρασάν είναι
ευθύνη του Νομικού Προσώπου.
6. Η χάραξη των γραμμών για ακόντιο, σφαίρες είναι ευθύνη του Νομικού Προσώπου και
γίνονται παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ εκεί που χρειάζονται.
7. Για την διεξαγωγή αγώνων στίβου σε στάδιο ισχύουν και όσα προβλέπονται στα άρθρα 8,
9, 11 και 12 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 16ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΝΙΣ – ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ κ.α.
1. Για την διεξαγωγή των παραπάνω αγώνων ισχύουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 8, 9, 11
και 12 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 17ο
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής χρησιμοποιείται αποκλειστικά από παιδιά ηλικίας 4 έως
12 ετών.
2. Τα παιδιά που αθλούνται στο πάρκο συνοδεύονται και επιβλέπονται αποκλειστικά από
τους γονείς – κηδεμόνες τους.
3. Τα παιδιά που παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνοδεύονται και
επιβλέπονται από τους υπεύθυνους συνοδούς – δασκάλους των σχολείων.
4. Για την ομαλή λειτουργία του πάρκου εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 11 παρ. 9 του παρόντος
Άρθρο 18ο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Η πλήρωση των θέσεων του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις για το διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄βαθμού.
2. Καθήκον των υπαλλήλων κάθε Δημοτικού χώρου άθλησης είναι η άψογη συμπεριφορά
προς όλους καθώς και σε όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων,
σε επισκέπτες κλπ.
3. Υπάλληλοι των Δημοτικών χώρων άθλησης απαγορεύεται για τα κατά ειδικότητα
καθήκοντα που υποχρεούνται να προσφέρουν να αμείβονται από Συλλόγους,
Ομοσπονδίες ή Ιδιώτες και υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές στη
διάρκεια της εργασίας τους.
4. Όταν άτομα (αθλητές – προπονητές) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του Δημοτικού
χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο
(χλοοτάπητα-πισίνα-κλειστό Γυμναστήριο) ή αρνούνται να συμμορφωθούν στις
υποδείξεις και τις αποφάσεις της Διοίκησης τότε ο υπάλληλος καλεί την Αστυνομία.
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Άρθρο 19ο
ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Λόγω της φύσης της λειτουργίας του κάθε ΝΠΔΔ χώρων άθλησης το ωράριο των υπαλλήλων
τους είναι:
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το ωράριο του προσωπικού αυτού ακολουθεί το ωράριο των Διοικητικών υπαλλήλων των
ΟΤΑ.
2. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ : 7.00-15.00 ή 8.0016.00 και 14.00-22.00 ή 15.00-23.00 ή 16.00-24.00.
3. ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ : 7.00-15.00 ή 8.00-16.00 και 14.00-22.00 ή 15.00-23.00 ή 16.00-24.00.
4. ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ: 22.00-6.00 ή 23.00-7.00.
5. ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ-ΠΙΣΙΝΑΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ: 7.0015.00 ή 8.00-16.00 και 14.00-22.00 ή 15.00-23.00 ή 16.00-24.00.
6. Το τεχνικό προσωπικό ακολουθεί το ωράριο των Διοικητικών Υπαλλήλων των ΟΤΑ εκτός
του προσωπικού συντήρησης υδραυλικών και ηλεκτρολόγου.
Στις περιπτώσεις εκείνες που πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρησης στην πισίνα του
κολυμβητηρίου, που δεν μπορούν να γίνουν την ημέρα λόγω αθλητικών δραστηριοτήτων, τότε
τα συγκεκριμένα κολυμβητήρια μπορούν να λειτουργούν και μετά την 22 ώρα όσο είναι
απαραίτητο για τις εργασίες συντήρησης.
Το ίδιο ισχύει και για τα στάδια με χλοοτάπητα που πρέπει να γίνει το πότισμα βραδινές ή πολύ
πρωινές ώρες.
Τις ημέρες Σάββατο, Κυριακές και αργίες, ο Δημοτικός χώρος άθλησης λειτουργεί για διεξαγωγή
αγώνων όλων των πρωταθλημάτων και προπονήσεων.
Το ωράριο των ημερών αυτών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου
ανάλογα και με τις ανάγκες των αγώνων και των προπονήσεων.
Άρθρο 20ο
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι ώρες λειτουργίας χώρων παρκινγκ, υπαίθριων γηπέδων, καθορίζονται με σχετική
απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
2. Τα κυλικεία εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυόντων νόμων και
λειτουργούν οπωσδήποτε τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των αθλητικών
εγκαταστάσεων.
3. Η εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των
εκάστοτε ισχυόντων νόμων και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
4. Για την ανάρτηση παντός είδους ενημερωτικού υλικού, ανακοίνωσης, αφίσας,
γιγαντοαφίσας, φυλλαδίων κλπ στις αθλητικές εγκαταστάσεις απαιτείται προγενέστερη
έγκριση από τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
5. Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κλπ κλειδιά έχει το προσωπικό του
Δημοτικού χώρου άθλησης σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου.
6. Τα απολεσθέντα και μη ζητηθέντα αντικείμενα φυλάσσονται από το προσωπικό για
διάστημα τριών (3) μηνών και στη συνέχεια διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Χρήματα, τιμαλφή, ταυτότητες κλπ παραδίδονται στο αστυνομικό τμήμα.
7. Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν επεισόδια και τις
συνέπειες τους τους που προέρχονται από άτομα που βρίσκονται στις αθλητικές
εγκαταστάσεις, ούτε για ατυχήματα και τραυματισμούς που οφείλονται στην κακή χρήση
των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού.
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8. Επίσης ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. δεν φέρουν ευθύνη για ατυχήματα που
τυχόν συμβούν μετά από παράνομη είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις ώρες που
δεν λειτουργούν.
9. Η χρήση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων από αθλητικές ομοσπονδίες,
αθλητικούς συλλόγους και μεμονωμένα άτομα (αθλούμενους και θεατές) συνιστά
αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισμού.
10. Το αντίτιμο που καταβάλλεται είτε από σωματεία για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων
είτε από μεμονωμένα άτομα για συμμετοχή τους σε προγράμματα άθλησης, δεν
επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Μπορεί όμως να μεταφερθεί για διαφορετική χρήση
αθλητικής εγκατάστασης η σε οποιοδήποτε άλλο αθλητικό πρόγραμμα του ΠΑΟΔΗΛ.
11. Το δικαίωμα να χρησιμοποιούν στο μέλλον τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΠΑΟΔΗΛ
Σύλλογοι, σωματεία ή μεμονωμένα άτομα που δεν έχουν καταβάλει στο παρελθόν το
αντίτιμο που αφορά σε χρήση αθλητικής εγκατάστασης ή σε συμμετοχή σε αθλητικό
πρόγραμμα του ΠΑΟΔΗΛ, θα αποφασίζεται από το ΔΣ του ΝΠ
Άρθρο 21ο
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ
1. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στον παρόντα κανονισμό αποφασίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου το οποίο είναι και το μόνο αρμόδιο να τροποποιεί τον
Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑΟΔΗΛ.΄
2. Ο παρών κανονισμός μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο Ν.Π.Δ.Δ.
«Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ θα επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης.
3. Αντίγραφο του παρόντος κανονισμού θα υπάρχει σε κάθε δημοτική αθλητική
εγκατάσταση του άρθρου 1 και με ευθύνη του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. θα αποσταλεί στους
αθλητικούς συλλόγους του Δήμου Ηλιούπολης.
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