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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθμ.7/24-5-2022 Πρακτικό Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και  16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο συνήλθε σε τακτική, μέσω 
τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  άρθρου 167 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει,  του άρθρου 10 της δημοσιευμένης 
στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76 , όπως ισχύει και  της υπ΄αριθμ. 642/2021 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε),-  συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Μαΐου του 
έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 75863/1263/18-5-2022 Πρόσκλησης της Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ 
      2. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.   1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
       2. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
       3. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
       3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
        4. Βαρέλης Δημήτριος,  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
        5.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 
        6 .Σπανοπούλου Σάρρα Ηλιάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
        7. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης),   Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»: 1Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Κατέρης Ιωάννης 3.Σίμου –Τάσιου Αναστασία  4 .Φώτης Φώτιος 
5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 7.Τσιάρα Σταυρούλα 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10.Μητροκώστα 
Παναγιώτα (Γιούλα) 11.Παργανάς Σταύρος 12.Καλούδης Βασίλειος 13.Σπυρέλης Μιχαήλ  14.Γούσης Χρήστος 15.Γκούμας Αχιλλέας 
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 16.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 17.Σακαρέλης Δημήτριος 18.Ζάψας Γεώργιος 19.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος 
(Άρης) 20.Λέκκα Χριστίνα 21.Κορωναίος Θεόδωρος     
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:. 22.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)   
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 23.Κιτσανού Μαργαρίτα 24.Φραγκούλης Παύλος  
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»  25.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα  26.Κωτσαντής Κωνσταντίνος  
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  27.Γαλατάς Ζώης -           
Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 28.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος            
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:29.Αναγνώστου Κωνσταντίνος  
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :30.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) 
Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν, οι κ.κ.: 1. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 2. Τρομπούκης Δημήτριος, 
Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 3.Ματσίρας Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου (δικαιολογημένα)  4.Παπαχρήστου Βασίλειος 5. 
Ριζόπουλος Σπυρίδων 6. Νάνος Ευστάθιος 7.Δημητρίου Δημήτριος 8.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 9.Πρέντζας Γεώργιος,  τακτικά μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και 
Αργυρώ Παππά 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,  Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 
 
 

            Θέμα 7ο  
                                                          ======== 

  Έγκριση Κανονισμού  λειτουργίας Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων 
 

Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), 

αποφάσεις του  Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο 

Υπουργός Εσωτερικών  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020  τ. Β΄) 
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4. Την υπ΄αριθμ. 7/25/24-5-2022 απόφασή του,  με την οποία τροποποιείται ο ισχύων Οργανισμός  Περιφέρειας 

Ηπείρου, ως προς την μετονομασία του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. σε Τμήμα 

Δομών Περιβάλλοντος και Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών και ως περαιτέρω τροποποιείται το στοιχ. γ της 

παρ. 3 του άρθρ. 6, με αρμοδιότητες που ανάγονται στην εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων 

περιβάλλοντος  και υδραυλικών έργων, καθώς και στην κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών 

αρχιτεκτονικών έργων που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπως επίσης και η κατασκευή,  

συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση και βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Αθλητικών Υποδομών ιδιοκτησίας 

της και επίσης υπαγόμενων στην εν γένει δικαιοδοσία της.  

5. Την  υπ΄ αριθμ. 2/2/20-5-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε 

στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ.:77395/1302/20-5-2022) (συνημμένα με α/α: 27 στο φάκελο 1/2022 συνημμένων 

εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ), η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ως εξής: 

‘’ Για την εύρυθμη λειτουργία της ως άνω Αθλητικής Εγκατάστασης της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι του Νέου 

Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, όπως πλέον προσδιορίζεται, σε άμεση συσχέτιση με την ως άνω 

τροποποίηση - συμπλήρωση του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, με την συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων, έχει συνταχθεί και σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  "ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ", 

Το ως άνω σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας της ίδιας αθλητικής εγκατάστασης, προσαρμοσμένο στην 

προτεινόμενη τροποποίηση, υποβάλλεται προς έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 

και την περαιτέρω  έγκριση, υπό τον όρο αποδοχής αυτού από την Επιτροπή, από  το Περιφερειακό Συμβούλιο.’’ 

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 76811/685/19-5-2022  επί του θέματος πρόταση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ηπείρου (συνημμένα με α/α: 28   στο φάκελο 1/2022 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ) 

7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και μελών του Π.Σ 

8. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  

&  ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης) 
                                   

   Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

                                    (απόφαση: 7/26/24-5-2022) 

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του  «Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων», όπως υποβλήθηκε από την 

Εκτελεστική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, επισυνάπτεται  και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Σημειώνεται ότι η παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών»,  ψήφισε θετικά,  υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει δεκτή η πρότασή τους να 
συμμετέχουν στην Επιτροπή επί πλέον ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης και ένας εκπρόσωπος από τη μειοψηφία του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 
Αποτελεί αρχή της παράταξης,  να συμμετέχουν σε όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης , σε φορείς που εμπλέκεται ή χρηματοδοτεί η 
Περιφέρεια Ηπείρου. 
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Μειοψηφούν: 

1. Η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», η οποία ψήφισε αρνητικά, τονίζοντας ότι στην Επιτροπή δεν υπάρχει κανένας 
περιορισμός και έτσι όπως είναι διατυπωμένο μπορεί να συμμετέχει ο καθένας και αυτό δεν είναι σωστό. 
Επίσης αποκλείεται ο κόσμος από την χρήση των εγκαταστάσεων ακόμη και για εκδηλώσεις έκφρασης απόψεων και πολιτικής 
δράσης. 
Υπάρχει αοριστία για το ποιος αποφασίζει, αναφέροντας σε πολλά σημεία ότι θα αποφασίζει η Περιφέρεια. 
Ο Κανονισμός αυτός εμπορευματοποιεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις και προωθεί σχεδόν αποκλειστικά τον επαγγελματικό αθλητισμό 
σε βάρος του ερασιτεχνικού και αποκλείει τελείως τον μαζικό αθλητισμό. 
Είναι αντιδραστικός την ίδια ώρα που επικαλείται το πνεύμα και τα ιδεώδη του αθλητισμού. 
Ειδικότερα: 
«Δημιουργείται μια επιτροπή λειτουργίας στην οποία μπορούν να παίρνουν μέρος και ιδιώτες , αλλά δεν προσδιορίζονται με ποια 
κριτήρια θα παίρνει μέρος ο καθένας . Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για καμία ιδιότητα κανενός(προέδρους ομάδων, αθλίατρους, 
εμπόρους αθλητικών ειδών, αθλητικογράφους και κάθε είδους λοιπούς επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται γύρω από τον 
αθλητισμό. 
Η λειτουργία του κλειστού, είναι υποταγμένη στη συνολική εμπορευματική δάση στο χώρο του αθλητισμού. Γι΄ αυτό στο άρθρο 4, 
δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στις επαγγελματικές ομάδες δευτερευόντως στις ερασιτεχνικές ομάδες και τελικά αποκλείεται 
τελείως οποιοσδήποτε θέλει απλά να αθληθεί, αφού στο άρθρο 11 αναφέρεται ότι μεμονωμένα άτομα δεν επιτρέπεται να κάνουν 
χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία υπεύθυνου προπονητή ή γυμναστή  (τον οποίο δεν διαθέτει το Κλειστό) 
Με το άρθρο 23, όπου αναφέρεται ότι οι χώροι των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν αποτελούν πεδία έκφρασης απόψεων,  στην 
πράξη αποκλείουμε τη χρήση στον απλό λαό και του απαγορεύουμε να εκφράσει τη διαφωνία του. 
Ο κανονισμός αφήνει τεράστιες «τρύπες» για πάρα πολλές αρμοδιότητες, χρησιμοποιώντας τον αόριστο όρο «με απόφαση της 
Περιφέρειας». 
Τέλος, κρίνουμε ως εξαιρετικά αντιδραστική τη διατύπωση του άρθρου 18 με το οποίο μπορεί να απαγορευτεί η χρήση των 
εγκαταστάσεων όταν το «είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο (…) με το κοινό αίσθημα ή μπορεί να 
προκαλέσει την κοινή γνώμη ή άλλους χρήστες των εγκαταστάσεων. Σε αυτό χωράνε τα πάντα και κυρίως η πολιτική δράση. 
Καταψηφίζουμε»   

 
2. Η παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο»  έχοντας δηλώσει:  

‘’Καλυφθήκαμε από την προηγούμενη συναδέλφισσα, οπότε για συντομία χρόνου δε θα επαναλάβω όσα ήδη παρουσιαστήκαν. Θα 
το ψηφίζαμε, αν μας δίνατε και μας μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αστειεύομαι.  
Φυσικά και καταψηφίζουμε.’’ 

 
3. Η παράταξη «Ανυπότακτη Ήπειρος», η οποία ψήφισε αρνητικά συμφωνώντας με τις απόψεις της περιφερειακής παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Ηπείρου» 
 
 

Σημειώνεται ότι ο Περιφερειακός Σύμβουλος,  κ. Δημήτριος Παππάς και η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ,   απουσίαζαν  από 
την ψηφοφορία του θέματος. 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
    Η Πρακτικογράφος       Η  Πρόεδρος του Π.Σ.                
     Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα 
     
    Ακριβές Απόσπασμα 
   Η Γραμματέας του Π.Σ. 
      Αργυρώ Παππά         Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος             

 

 
 
 

 

 

Ακολουθεί  

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» 
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         ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
«ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» 

ΑΡΘΡΟ 1. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρόν κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων. 
Με τον παρόντα κανονισμό επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και 

υποδομών του Κλειστού Γυμναστηρίου, με σκοπό: 

• την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού. 

• την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού και Εργασιακού 
αθλητισμού. 

• την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, 
Περιφερειακού, Δημοτικού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα. 

• την υποστήριξη και προαγωγή της συμμετοχικής άθλησης για όλους. 

• την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών, πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων για τα άτομα με 
αναπηρία. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου. Τροποποιήσεις 
στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού γίνονται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος 
Δομών Περιβάλλοντος και Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο 
Περιφερειάρχης μπορεί να ορίσει Επιτροπή Λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων ια), ιβ), 
της παρ.1 του Άρθρου 159 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010), εξειδικεύοντας τα καθήκοντά της, στην Απόφαση Ορισμού.  

ΑΡΘΡΟ 3 
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Οι εγκαταστάσεις του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου θα λειτουργούν οπωσδήποτε τις ώρες από 15:00’ – 24:00’ από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και από 9:00 – 24:00 τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή. Οι ώρες λειτουργίας θα οριστικοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη 
τα προγράμματα των αγώνων, οι ώρες προπόνησης των ακαδημιών και των αθλητικών σωματείων, ερασιτεχνικών και 
επαγγελματικών. 

2. Εφόσον στο Κλειστό Γυμναστήριο προπονούνται ομάδες συλλόγων και οι προπονητικές ώρες δεν επαρκούν, ο χρόνος μπορεί να 
παρατείνεται κατά περίπτωση, με σχετική απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, έπειτα από απόφαση εισήγηση της Επιτροπής 
Λειτουργίας του Άρθρου 2, εφόσον έχει οριστεί. 

3. Στις περιπτώσεις εκείνες που πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρησης της αθλητικής εγκατάστασης, οι οποίες δεν μπορούν να 
γίνουν εντός του εγκεκριμένου προγράμματος λόγω δραστηριοτήτων, τότε οι συγκεκριμένοι αθλητικοί χώροι μπορούν να 
λειτουργούν πριν και μετά την εγκεκριμένη ώρα λειτουργίας τους, για όσο είναι αυτό απαραίτητο. 

4. Τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και αργίες, οι χώροι άθλησης λειτουργούν για διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και διαφόρων 
εκδηλώσεων. Το ωράριο καθορίζεται με απόφαση της Περιφέρειας, ανάλογα με τις ανάγκες των αγώνων και των εκδηλώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΦΟΡΕΙΣ 
1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση 

αθλητικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δρώμενων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη χρήση, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. 

2. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις υλοποιούνται: 

• Προγράμματα που αφορούν την οργανωμένη άθληση και ελεύθερη άθληση για όλους.  

• Αθλητικές καλοκαιρινές δραστηριότητες. 

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

• Προπονήσεις οργανωμένων τμημάτων και ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. 

• Αγώνες συλλόγων, σχολικά πρωταθλήματα, προετοιμασία των αγωνιστικών παιδικών ομάδων των αναγνωρισμένων αθλητικών 
σωματείων. 

• Προπονήσεις και αγώνες ομάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα. 

• Κάθε  είδους  αθλητικές  δραστηριότητες,  όπως  αγώνες,  πρωταθλήματα, 

• αθλητικές – εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις κ.λπ. 

• Επιπλέον μπορούν να πραγματοποιούνται πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, συναυλίες κ.λπ. 
3. Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να κάνουν:  
• Αθλητικοί φορείς (Ομοσπονδίες, σωματεία, σύλλογοι, Ιδιωτικές Σχολές άθλησης) 

• Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα (πλην Αθλητικών φορέων) 
4. Οι εναπομείνασες ώρες μετά και την κατανομή ωρών στα αθλητικά σωματεία, τους συλλόγους και τις ομάδες που αιτούνται τη 

χρήση για τις προπονητικές και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, διατίθενται προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο. 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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1. Πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι το Τμήμα Δομών 
Περιβάλλοντος και Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Η.,  έπειτα από εισήγηση 
της Επιτροπής Λειτουργίας του Άρθρου 2, εφόσον έχει οριστεί, καταρτίζει το πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, 
κατανέμοντας τις ώρες χρήσης κατά περίπτωση, ανά ημέρα και εβδομάδα, για κάθε άθλημα και αναλόγως των αναγκών των 
ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:  

α. Τα αιτήματα των αθλητικών ομοσπονδιών αναφορικά με το πρόγραμμα των αγώνων και τις ανάγκες προετοιμασίας 
των αθλητικών σωματείων και αθλητικών συλλόγων.  

β. Την κατηγορία που βρίσκεται η ομάδα του αθλητικού σωματείου - συλλόγου.  
γ. Την ισομερή κατανομή ωρών σε σωματεία - συλλόγους που αγωνίζονται στην 

ίδια κατηγορία.  
δ. Τις αιτήσεις που έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη χρήση των 

χώρων.  
ε. Το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για ΑμεΑ.  
στ. Το γεγονός ότι, οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης από τις προπονήσεις των ομάδων. 

2. Το πρόγραμμα χρήσης των εγκαταστάσεων τροποποιείται μόνο με νεότερη αιτιολογημένη απόφαση της Περιφέρειας έπειτα από 
εισήγηση της Επιτροπής Λειτουργίας του Άρθρου 2, εφόσον έχει οριστεί , ύστερα από αποδοχή αιτήματος σωματείου.  

3. Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων υποβάλλεται αίτημα – προγράμματος αγώνων προς την Περιφέρεια από 
την αντίστοιχη Ομοσπονδία ή σύλλογο που διοργανώνει το πρωτάθλημα. Σε περίπτωση αγώνων, οι σύλλογοι υποχρεούνται να 
ορίζουν τους αγώνες τους μισή ώρα μετά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με τις ώρες που τους έχουν 
παραχωρηθεί. 

4. Σε περίπτωση που ακυρωθεί αγώνας ή τροποποιηθεί το πρόγραμμα εξαιτίας έκτακτου γεγονότος, οι σύλλογοι πρέπει να 
ενημερώνουν την Περιφέρεια ή την Επιτροπή Λειτουργία του Άρθρου 2, εφόσον έχει οριστεί, τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα, 
εφόσον και αυτοί ήταν ενήμεροι. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Κάθε υπηρεσία, Δημόσια ή Ν.Π.Δ.Δ. κάθε Ν.Π.Ι.Δ. ή αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία, σωματείο), ιδιωτικός φορέας και κάθε 
άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, απευθύνεται εγγράφως στην Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία οφείλει 
να αποφασίζει και να απαντά σε κάθε αίτημα. Η απάντηση πρέπει να δίδεται το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από είκοσι (20) 
ημερολογιακές ημέρες.  

α) Διάθεση αθλητικών χώρων σε αθλητικά σωματεία  
1. Λόγω του γεγονότος ότι τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες και ημέρες στους χώρους 

άθλησης, προκειμένου να προετοιμάζονται για τους αγώνες τους στα Τοπικά – Περιφερειακά – Πανελλήνια – Διεθνή 
Πρωταθλήματα, δύναται οι σύλλογοί τους να αιτούνται τη χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι / σωματεία, με έδρα εντός της επικράτειας του Δήμου Ιωαννίνων, θα πρέπει να υποβάλλουν 
αίτημα προς την Περιφέρεια για τη χρήση των χώρων του Κλειστού Γυμναστηρίου πριν από την έναρξη κάθε αθλητικής 
περιόδου (έως 10 Αυγούστου κάθε έτους), αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον οι συνθήκες δεν επιτρέπουν διαφορετικά. 

3. Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια:  
• Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.  

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

• Αναγνώριση του σωματείου από την αρμόδια Ομοσπονδία (Αρ.142 Ν.4714/2020: "Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων"). 

• Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος Κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.  
Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού, ως Παράρτημα Ι. 

4. Η Περιφέρεια έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Λειτουργίας του Άρθρου 2, εφόσον έχει οριστεί εξετάζει τα ανωτέρω 
αιτήματα και με αιτιολογημένη απάντηση εγκρίνει ή απορρίπτει τη αίτηση. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης, κατανέμει κατά 
περίπτωση τις ώρες, ανά ημέρα και εβδομάδα, για κάθε άθλημα, σε κάθε σωματείο. Το πρόγραμμα αυτό τροποποιείται μόνο με 
νεότερη απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Λειτουργίας του Άρθρου 2, εφόσον έχει 
οριστεί. 
β) Διάθεση αθλητικών χώρων σε φορείς του Δημοσίου, Ν.Π. και Ν.Π.Ι. . αυτών (εκτός αθλητικών σωματείων).  

1. Σε περίπτωση που φορείς του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επιθυμούν να κάνουν χρήση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων, υποχρεούνται να υποβάλλουν γραπτή αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά: 

• Είδος δραστηριότητας. 

• Το χρονικό διάστημα παραχώρησης. 

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

• Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος Κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.  
Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού, ως Παράρτημα Ι. 

 
2. Στη συνέχεια θα ακολουθείται η ανωτέρω σχετική διαδικασία με το άρθρο 8α ανωτέρω, σχετικά με την κατανομή των χώρων 

στα αθλητικά σωματεία. 
γ) Διάθεση αθλητικών χώρων σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα (εκτός αθλητικών σωματείων). 

1. Τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων, αφού έχουν λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και τον 
αποδέχονται στο σύνολο του. Για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να συμπληρώσουν 
μια αίτηση-δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς και μπορούν να αθληθούν, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις που 
ορίζεται ακολούθως απαιτείται και ιατρική βεβαίωση.  

2. Για τη χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα απαιτείται η επικοινωνία με την Περιφέρεια, είτε η σύνδεση 
του χρήστη στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, σχετικά με τη διαθεσιμότητα της αθλητικής εγκατάστασης, αλλά και τη 
δέσμευση αυτού από τον αθλούμενο για συγκεκριμένη ώρα. Ο υπεύθυνος ελέγχει τη διαθεσιμότητα των αιτουμένων 
εγκαταστάσεων και εγκρίνει η απορρίπτει την αίτηση. 

3. Για την αποκλειστική χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων βάσει της διαθεσιμότητας αυτών, γίνεται χρέωση του ατομικού 
αριθμού της κάρτας μέλους του αθλούμενου. 
δ) Διάθεση αθλητικών χώρων σε νεοσύστατους αθλητικούς συλλόγους - σωματεία  
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1. Κάθε ενδιαφερόμενος νεοσύστατος σύλλογος – σωματείο, με έδρα εντός της επικράτειας του Δήμου Ιωαννιτών, για να έχει 
δικαίωμα παραχώρησης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να καταθέσει στην Περιφέρεια τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

• Καταστατικό Ίδρυσης Αθλητικού Συλλόγου 

• Πρακτικό συνεδρίασης για τη συγκρότησης του σε σώμα. 

• Αναγνώριση του σωματείου από την αρμόδια Ομοσπονδία (Αρ.142 Ν.4714/2020: "Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων"). 
1. Κατόπιν, υποβάλλει σχετικό αίτημα για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων που επιθυμεί και σε κάθε περίπτωση πριν από 

την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου (έως 10 Αυγούστου κάθε έτους), αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον οι συνθήκες 
δεν επιτρέπουν διαφορετικά. 

2. Αν σε περίπτωση που ο αθλητικός σύλλογος – σωματείο δεν καταφέρει κατά την διάρκεια της χρονιάς να συμμετέχει στο 
πρωτάθλημα λόγω αδυναμίας, αυτόματα αφαιρούνται και οι ώρες παραχώρησης στην αθλητική εγκατάσταση και το σωματείο – 
σύλλογος αποβάλλεται αυτής.  

3. Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια:  
• Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.  

• Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.  

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

• Ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του Κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.  
Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού, ως Παράρτημα Ι. 

ε) Άρνηση παραχώρησης  
Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή /και είναι ελλιπή δεν γίνονται δεκτά. 
στ) 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. 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
1. Μετά την απόφαση έγκρισης της Περιφέρειας, υπογράφεται μεταξύ της Περιφέρειας και του ενδιαφερόμενου φορέα ή 

σωματείου/συλλόγου, συμφωνητικό χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης όπου περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα: 

• Είδος δραστηριότητας.  

• Το χρονικό διάστημα διάθεσης.  

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

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

• Την υποχρεωτική συμμόρφωση του με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες για την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.  

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

• Τις εγγυήσεις, χρηματικές ποινές και κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της 
σύμβασης.  

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. Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή όρων του παρόντος κανονισμού η σύμβαση χρήσης ανακαλείται και ματαιώνεται η διάθεση 
των χώρων. 

4. Η ανάκληση οποιουδήποτε αιτήματος που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο, γίνεται μόνο με έγγραφη υπογεγραμμένη αίτηση 
του ενδιαφερόμενου. 

 
5. 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 Περιφέρειας ή της 
επιτροπής του Άρθρου 2 εφόσον έχει οριστεί. 

6. Για κάθε πρόβλημα ή παράπονο οι προπονητές, τα σωματεία ή οι ιδιώτες θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην αρμόδια 
υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΩΡΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Κλειστού 
Γυμναστηρίου, που παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά. 

2. Τυχόν φθορές, απώλειες ή καταστροφές σε εγκαταστάσεις η εξοπλισμό, η αποτίμηση αυτών γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο 
υπηρεσία, σύμφωνα με έκθεση που συντάσσει, ενημερώνοντας εγγράφως το χρήστη της εγκατάστασης για το κόστος 
αποκατάστασης της φθοράς. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 

1. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι δαπάνες συντήρησης, φθορών και βελτίωσης των υποδομών των 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 η χρήση του χώρου. 

2. Το αντίτιμο χρήσης ή οικονομική συμβολή, καθορίζεται με απόφαση της Περιφέρειας. Από την κοστολόγηση των 
λειτουργικών δαπανών των αθλητικών χώρων (φύλαξη, καθαρισμός, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΙ, υλικά συντήρησης, υπηρεσίες συντηρήσης 
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, απρόβλεπτα, ασφάλιση, κ.λπ.), 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 έντεκα (11) μήνες το ανώτερο σε κάθε αγωνιστική περίοδο. 

4. Δίνεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια, έπειτα από εισήγηση της επιτροπής του Άρθρου 2 εφόσον έχει οριστεί, να 
αποφασίσει σε ειδικές περιπτώσεις - κατ’ εξαίρεση και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα – δύναται να παραχωρούνται οι 
εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου, χωρίς την καταβολή τιμήματος. 
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5. Ενδεικτικά τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι το είδος της εκδήλωσης (π.χ. φιλανθρωπικού χαρακτήρα χωρίς την 
καταβολή εισιτηρίου για τους θεατές), η ιστορικότητα του αθλητικού συλλόγου ή σωματείου, η αποδεδειγμένη διάκριση 
αθλητών του σωματείου σε επίπεδο Πανευρωπαϊκού ή Παγκόσμιου πρωταθλήματος ή Ολυμπιακών αγώνων, η μοναδικότητα 
του αθλήματος που αναπτύσσει το αθλητικό σωματείο, η αποδεδειγμένη, δια έγγραφων στοιχείων, πλήρης αδυναμία του 
σωματείου-συλλόγου να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις, η ανταποδοτικότητα των εσόδων–επιχορηγήσεων που 
εισπράττει το σωματείο προς τους αθλητές μέλη του (π.χ. παροχή υποτροφιών, αθλητικού εξοπλισμού, κάλυψη οδοιπορικών 
εξόδων, κάλυψη σίτισης & διαμονής αθλητών σε περίπτωση διαμονής μακράν της πατρικής τους οικίας για λόγους φοίτησης σε 
σχολεία Α΄θμιας, Β΄θμιας εκπαίδευσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), κ.α. 

6. Η αθέτηση των οικονομικών όρων των συμφωνητικών που υπογράφουν οι φορείς ή τα πρόσωπα, συνεπάγεται 
αυτόματα τη διακοπή της διάθεση των χώρων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς, 
κατόπιν απόφασης της Περιφέρειας, έπειτα από εισήγηση της επιτροπής του Άρθρου 2 εφόσον έχει οριστεί. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1. Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων όπως και των θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες καθώς και τη διακίνηση 
του απαραίτητου υλικού και εξοπλισμού έχει ο οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η χρήση της αθλητικής εγκατάστασης. 

2. Υλικοτεχνική υποδομή και υλικά που ανήκουν στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο και διατίθενται στον χρήστη, 
καταγράφονται σε ειδικό έντυπο που χορηγεί ο αρμόδιος υπάλληλος του αθλητικού χώρου. 

3. Επίσης, ο διοργανωτής φέρει την ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές και εν γένει ζημιές στην εγκατάσταση όπως 
και στο σταθερό και φορητό εξοπλισμό της εγκατάστασης. 

4. Με απόφαση της Περιφέρειας προσδιορίζονται οι εγγυήσεις και οι χρηματικές ποινές οι οποίες περιγράφονται στη 
σύμβαση της χρήσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
Για να επιτραπεί η είσοδος και προπόνηση σε οποιονδήποτε χώρο άθλησης θα πρέπει: 

1. Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Η προπονητική ιδιότητα του προπονητή πιστοποιείται με 
σχετική υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην Επιτροπή από τη Διοίκηση του συλλόγου, στην έναρξη κάθε αθλητικής 
περιόδου. 

2. Κάθε αθλητής ή ομάδα θα πρέπει να έχουν όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση π.χ. φόρμες, αθλητικά 
υποδήματα, μπάλες κ.λπ. 

3. Στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού σωματείου με επισυναπτόμενη ονομαστική 
κατάσταση των αθλητών, όπου αναφέρεται ότι έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν 
σε αθλητικές εκδηλώσεις. Η δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου. Με ευθύνη του, κάθε αθλητικό 
σωματείο, θα πρέπει στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και όχι αργότερα από την 10η του επομένου, να προσκομίζει στην 
Περιφέρεια επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση με ονομαστική κατάσταση αθλητών, σε περίπτωση που έχουν προκύψει 
μεταβολές (προσθήκες, διαγραφές κ.λ.π)  

4. Δεν επιτρέπεται στους προπονητές των συλλόγων ή σε οποιονδήποτε άλλο να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων για την 
παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων. 

5. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο σύλλογος θα πρέπει να υποβάλλει γραπτώς το αίτημα 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα.  

6. οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι αποχωρήσεώς τους, καθώς 
επίσης είναι υπεύθυνοι και για τυχόν ατυχήματα μέχρι την αποχώρηση των αθλητών από τον χώρο. Ο αθλητής κάνει χρήση των 
χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων υποχρεωτικά υπό την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή του, ο οποίος και είναι 
υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα. 

7. 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. 

8. Η ομάδα θα πρέπει να εγκαταλείπει τα αποδυτήρια του αθλητικού χώρου εξήντα (60) λεπτά μετά το τέλος της προπόνησης. 
Αθλητές και αθλήτριες δεν επιτρέπεται να παραμένουν και να καθυστερούν μέσα στα αποδυτήρια χωρίς λόγο. 

9. Ομάδα που δεν προσέρχεται για προπόνηση, πληρώνει το συμφωνηθέν αντίτιμο κανονικά, εκτός αν ο σύλλογος ειδοποιήσει 
εγκαίρως (24 ώρες νωρίτερα) και τροποποιηθεί το πρόγραμμα κατανομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό. 

10. 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 αυθαίρετα, καθώς επίσης και να παραβιάζεται το 
πρόγραμμα προπόνησης της ομάδας από άλλη ομάδα, ή μεμονωμένα άτομα. 

11. Εάν κάποια ομάδα θέλει να διεξάγει επίσημο φιλικό αγώνα, οφείλει να ενημερώσει τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, την 
Περιφέρεια. 

12. 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). 

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

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

15. Η φύλαξη πολύτιμων και όποιων άλλων αντικειμένων είναι αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. 
16. 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. 

17. Οι χρήστες των γυμναστηρίων και όλοι οι εμπλεκόμενοι, υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς τους χώρους που 
χρησιμοποίησαν (αποδυτήρια, αγωνιστικούς χώρους, τουαλέτες κλπ). Σε κάθε περίπτωση η χρήση των αθλητικών χώρων θα 
πρέπει να γίνεται με πνεύμα σεβασμού προς το δημόσιο χώρο και προστασίας του από αδικαιολόγητες φθορές . 

18. Σε περίπτωση αγώνων, τουρνουά και κάθε είδους εκδηλώσεων (αθλητικές και μη),  
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19. ο καθαρισμός των χρησιμοποιούμενων αθλητικών χώρων κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εκδηλώσεων, είναι υποχρέωση 
του διοργανωτή. 

20. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους. 
21. Μεμονωμένα άτομα δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων, χωρίς την παρουσία υπεύθυνου προπονητή ή 

γυμναστή. 
22. Όταν εισέρχονται σε χώρους άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται, την 

ευθύνη έχει ο σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός συλλόγου, τότε την ευθύνη για την απομάκρυνσή τους έχει ο υπάλληλος 
του Γυμναστηρίου. 

23. Η κατανάλωση καθώς και η χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και (ίδιο) σκευασμάτων δεν 
επιτρέπεται εντός των αθλητικών χώρων. 

24. Η διατήρηση καλών σχέσεων με το προσωπικό και ο σεβασμός στις υποδείξεις, στις οδηγίες και στις εντολές της Περιφέρειας ή 
της επιτροπής του Άρθρου 2 εφόσον έχει οριστεί,  είναι υποχρέωση όλων των χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι 
αρμόδιοι υπάλληλοι είναι εργαζόμενοι και έχουν αρμοδιότητα να προστατεύουν τη δημόσια περιουσία, που τα σωματεία 
χρησιμοποιούν Οι διοικήσεις και οι υπεύθυνοι προπονητές των ομάδων που χρησιμοποιούν τους αθλητικούς χώρους, πρέπει να 
συμβουλεύουν τους αθλητές και τις αθλήτριές τους, να τηρούν πιστά τις οδηγίες και τις εντολές του προσωπικού και να μην 
αντιδικούν μαζί τους. 

25. Όλοι οι όροι και όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στην παραχώρηση χρήσης των εγκαταστάσεων, 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 αυτού) και της Περιφέρειας (δια του 
Περιφερειάρχη), το οποίο σε κάθε περίπτωση υπογράφεται πριν την παραχώρηση του χώρου για χρήση στο σωματείο. 

26. Τα σωματεία δεν είναι υπόχρεα σε καταβολή καμιάς άλλης εν γένει λειτουργικής δαπάνης των εγκατάστασης, πλην αυτής που 
με απόφαση της Περιφέρειας 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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 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 συμμετοχής ή η αίτηση 
χρήσης δηλώνει την αποδοχή των όσων περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας και έχει τη θέση υπεύθυνης 
δήλωσης συμμετοχής με ιδία 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, κ.λπ. 

4. Η συμπεριφορά των αθλητών που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις πρέπει να είναι  
5. κόσμια. 
6. 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 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ 
1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης και των οργάνων τους, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά, πρέπει να 

φροντίζει ώστε να μην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις. 
2. Οι εσκεμμένες φθορές οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς 

παράγοντες, τιμωρούνται οπωσδήποτε. Αυτός που προξενεί φθορά υποχρεούται στην αποκατάστασή της. Πλέον αυτού, δύναται 
να επιβληθεί και ποινή προσωρινής ή οριστικής αποβολής του παραβάτη (αθλητή, προπονητή, αθλητικού παράγοντα, κ.ά.) από 
τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στον σύλλογο που ανήκει ο 
αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή, θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και τιμωρείται ακόμα και με 
επιβολή προστίμου. Αρμόδιος για την επιβολή του προστίμου είναι η Περιφέρεια, τηρουμένης υποχρεωτικά της διαδικασίας της 
προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου, σύμφωνα με την πάγια νομολογία.  

3. Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός 
παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, εκτός εάν η φθορά οφείλεται 
άμεσα στη συνήθη και κατά προορισμό χρήση των οργάνων, αποδυτηρίων και γενικά των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

4. Τα σωματεία, αλλά και όλοι όσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, θα πρέπει να αναφέρουν αμέσως φθορές που 
διαπιστώνουν στις εγκαταστάσεις, τα όργανα και σε κάθε είδους εξοπλισμό, για την αποφυγή κινδύνου τραυματισμού αλλά και 
για την έγκαιρη διαπίστωση του τυχόν υπαιτίου της πρόκλησης. 

5. Τα σωματεία δεν δικαιούνται να προβούν σε καμία τροποποίηση των εγκαταστάσεων, προσθήκη κλπ. ούτε να 
απαιτήσουν μονομερώς κάτι τέτοιο από την Περιφέρεια. 

6. Σε περίπτωση φθορών - ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στην διοργανώτρια αρχή του αγώνα ή κατά 
περίπτωση στις γηπεδούχες ομάδες που αγωνίζονταν, οι οποίες υποχρεούνται αναλογικά στην άμεση αποκατάστασή τους, με 
δικές τους δαπάνες. 

7. Εάν το σωματείο, αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας προξενήσει οποιαδήποτε ζημιά στις εγκαταστάσεις 
καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο, η διοίκηση του σωματείου οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Περιφέρεια. Σε κάθε 
περίπτωση το σωματείο υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, όπως αναλυτικά προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό. 

8. Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζημιάς, η αξία της θα αποτιμάται αμέσως από την Περιφέρεια ή 
εξουσιοδοτημένο από αυτή αρμόδιο υπάλληλο, και θα υπογράφεται άμεσα πρωτόκολλο ζημιών, όπου θα περιγράφεται η ζημιά 
καθώς και το προυπολογιζόμενο κόστος αποκατάστασης. Σε περίπτωση που το σωματείο δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ως 

ΑΔΑ: 66ΠΖ7Λ9-ΧΕΘ



9 

 

άνω πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται μονομερώς από την Περιφέρεια και κοινοποιείται στο σωματείο μαζί με πρόσκληση για 
άμεση προκαταβολή της δαπάνης αποκατάστασης, θέτοντας εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις 10 ημέρες 
από την κοινοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου στο σωματείο. 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1. Η ευθύνη για την συντήρηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και τη βελτίωση των υποδομών τους, ανήκει 
στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

2. Οι απαιτούμενες εργασίες γίνονται, έκτακτα ή περιοδικά, με εξειδικευμένα συνεργεία, και το κόστος βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. Καμία βελτίωση των υποδομών των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υλοποιηθεί, χωρίς την έγκριση των προς 
εκτέλεση εργασιών και τη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων της Περιφέρειας. 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

1. Κάθε αθλητικό σωματείο που διεξάγει, σύμφωνα με το πρόγραμμα, προπόνηση σε κάθε χώρο άθλησης, έχει δικαίωμα να κάνει 
χρήση των αποδυτηρίων του χώρου αυτού. 

2. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες των εγκαταστάσεων παραδίδονται προς χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο. Στο τέλος 
της προπόνησης επιστρέφεται από τον υπεύθυνο το όργανο στην αποθήκη και παραλαμβάνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο. 

3. Το προσωπικό των εγκαταστάσεων δεν είναι αρμόδιο και υπεύθυνο να τοποθετεί, μετακινεί, μεταφέρει τα αθλητικά όργανα 
εκεί που ο προπονητής θέλει. Ο προπονητής του αθλητικού φορέα έχει την ευθύνη της τοποθέτησης στην έναρξη της 
προπόνησης του βασικού 

4. σταθερού εξοπλισμού και της απομάκρυνσης αυτού μετά την λήξη της προπόνησης. 
5. Δεν επιτρέπεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων– γραφείων- αποθηκών που βρίσκονται μέσα στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στους υπεύθυνους 
υπαλλήλους των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

6. Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και αγωνιστικών χώρων, επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους φέρουν την 
κατάλληλη αθλητική περιβολή, ανάλογα με το είδος της άθλησης. 

7. Κάθε αθλούμενος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά του αντικείμενα. Η Περιφέρεια και το προσωπικό των εγκαταστάσεων 
ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας από τους χώρους των 
αθλητικών εγκαταστάσεων. 

8. Η είσοδος στο δάπεδο (παρκέ) της αίθουσας, επιτρέπεται αυστηρά μόνο σε όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήματα. 
9. Εφόσον καταγραφεί από το φύλακα ότι σε δύο προπονήσεις σωματείου στους αθλητικούς χώρους, συμμετέχουν λιγότεροι από 

8 αθλητές τότε, η Περιφέρεια έχει την δυνατότητα να παραχωρήσει την ώρα σε άλλο σωματείο ή τμήμα, ή να κρατήσει την ώρα 
για λογαριασμό των δικών του προγραμμάτων και δράσεων. 

10. Σε ένδειξη σεβασμού προς τους συναθλούμενους, θα πρέπει οι χρήστες της αθλητικής εγκατάστασης να αποφεύγουν τις 
δυνατές φωνές και τις βωμολοχίες κατά την διάρκεια της προπόνησης ή των αγώνων. 

11. Μετά το πέρας της άθλησης, οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική τους θέση κάθε αντικείμενο άθλησης που 
χρησιμοποίησαν. Επίσης θα πρέπει να απομακρύνουν κάθε είδους απορρίμματα (π.χ. μπουκάλια νερού), χρησιμοποιώντας για 
τον σκοπό αυτό τους υπάρχοντες στο χώρο κάδους απορριμμάτων. 

12. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων – συνοδών στα αποδυτήρια ανδρών – γυναικών.  
13. Οι γονείς, οι κηδεμόνες και οι συνοδοί δεν έχουν την δυνατότητα να περιμένουν τους αθλούμενους στους χώρους αναμονής, 

είτε να παρακολουθούν από τις κερκίδες τις προπονήσεις των ομάδων. 
14. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ζώα και κάθε μορφής κατοικίδια, πλην των συνοδών σκύλων, καθώς και το κάπνισμα σε όλους 

τους χώρους των εγκαταστάσεων. 
15. Όλοι οι αθλούμενοι θα πρέπει να σέβονται την καθαριότητα στους χώρους υγιεινής (αποδυτήρια, ντους, τουαλέτες) και να 

διατηρούν τους χώρους καθαρούς. 
16. Η Περιφέρεια δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή ατυχήματα που συμβαίνουν έπειτα από παραβίαση των 

κανόνων λειτουργίας. 
17. Πρόσωπα που δεν εφαρμόζουν τους Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων, ή 

συμπεριφέρονται απρεπώς, είτε γενικότερα επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά, θα δέχονται επίπληξη. Σε περίπτωση που 
δεν συμμορφώνονται θα αποβάλλονται και δεν θα γίνονται εκ νέου δεκτά στο χώρο. 

18. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινών, σε περίπτωση εσκεμμένης ή κατ εξακολούθηση παραβίασης του κανονισμού 
λειτουργίας, είναι η Περιφέρεια. 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος. 
2. Η Περιφέρεια φροντίζει να υπάρχουν στο γυμναστήριο όλες οι προϋποθέσεις για ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Για το σκοπό 

αυτό συνεργάζεται με τις Αστυνομικές Αρχές και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα και λαμβάνει μέτρα για αποφυγή βίας, φθορές κ.λ.π. 
3. Πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, χρονόμετρα, από τον υπάλληλο στον υπεύθυνο του 

κάθε σωματείου. Το χρονικό περιθώριο εξαρτάται από την κατηγορία του αγώνα. Ειδικότερα τουλάχιστον μία (1) ώρα νωρίτερα 
για αγώνες εθνικών κατηγοριών και μισή ώρα (1/2) τουλάχιστον για αγώνες τοπικών, εφηβικών, παιδικών, μικρών ηλικιών και 
σχολικών πρωταθλημάτων. 

4. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη κατά νόμο Άδεια Τέλεσης Αγώνα από την 
Περιφέρεια Ηπείρου με κοινοποίηση στην αρμόδια Αστυνομική αρχή. 

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 κ.λ.π., επιτρέπεται η είσοδος προσωπικού για την αποκατάσταση 
κατόπιν αδείας του παρατηρητή και της γραμματείας του αγώνα, εφόσον προηγουμένως έχει διακοπεί ο αγώνας. 

7. Σε περιπτώσεις που χρειάζεται σκούπισμα το δάπεδο, τότε την ευθύνη έχει το γηπεδούχο σωματείο. 
8. 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. Η Περιφέρεια 
είναι υποχρεωμένη να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένο το χώρο ιατρείου.  
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ΑΡΘΡΟ 17 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΩΡΟΥΣ  

1. Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων και των θεατών σε αθλητικές ή άλλες εκδηλώσεις και αγώνες, καθώς και τη 
διακίνηση του απαραίτητου υλικού και εξοπλισμού, έχει ο οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η χρήση της εγκατάστασης.   

2. Υλικοτεχνική υποδομή και άλλα υλικά που διατίθενται στον χρήστη, καταγράφονται σε ειδικό έντυπο που του χορηγεί ο 
αρμόδιος υπάλληλος του χώρου. Επίσης, ο διοργανωτής, φέρει την ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές και εν γένει ζημιές 
στον εξοπλισμό και αγωνιστικό χώρο της εγκατάστασης και βαρύνεται με το κόστος της αποκατάστασής τους. 

3. Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο, θα επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν σχέση με την εκδήλωση και φέρουν τα κατάλληλα 
υποδήματα. 

4. Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο των εγκαταστάσεων ή άλλο 
ηλεκτρολόγο αποδεδειγμένης και επαρκούς ανάλογης εμπειρίας, που ορίζεται από τον υπεύθυνο της εκδήλωσης, κατόπιν 
συνεννόησης με την Περιφέρεια. 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1. Οι εγκαταστάσεις δεν διατίθενται, είτε μπορεί να ανακληθεί προσωρινά η παραχώρησή τους, είτε να τροποποιηθεί το ετήσιο 
πρόγραμμα κατανομής, όταν, ύστερα από απόφαση της Περιφέρειας έκτακτα, είτε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 
δράσης, χρειάζεται την αθλητική εγκατάσταση για την ανάπτυξη των δικών της 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 παλαιότερη 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 το 
οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά της Περιφέρειας ή εξουσιοδοτημένου από αυτή αρμόδιο υπάλληλο.  

δ. Όταν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού. 
ΑΡΘΡΟ 19 

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 χρήσης.  
4. Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, πανό, λογοτύπων 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.ά. - (εξαιρούνται τα αμαξίδια Ατόμων με Αναπηρία). 

ΑΡΘΡΟ 20 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ 

1. Σε  περίπτωση  που  πραγματοποιηθεί  χρήση  αθλητικής  εγκατάστασης κατά παράβαση των άρθρων του παρόντος 
κανονισμού, τότε, κατόπιν απόφασης της Περιφέρειας, δύναται να επιβληθεί έγγραφη επίπληξη. 

2. Σε περίπτωση υποτροπής της παράβασης, εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την επιβολή της έγγραφης 
επίπληξης, τότε δύναται να επιβληθεί:  

α. Αποκλεισμός, μέχρι 30 ημερολογιακών ημερών της χρήσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης, µε απόφαση της 
Επιτροπής.  
β. Αποκλεισμός, μέχρι 60 ημερολογιακών ημερών της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, µε απόφαση της Επιτροπής. 

3. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την επιβολή της ποινής της περίπτωσης 2α ή 2β, 

τότε δύναται να επιβληθεί έως και για ένα (1) έτος απαγόρευση της χρήσης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, µε απόφαση 

της Περιφέρειας. 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

1. Οι διαφημίσεις αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που προκαθορίζονται από την Περιφέρεια και απαγορεύεται η 
τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε άλλα σημεία πλην αυτών. Για διαφημιστικούς λόγους παρέχεται και η δυνατότητα 
χρήσης των πινακίδων led του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου. 

2. Η Περιφέρεια, δύναται, σε προσδιορισμένα με απόφασή του τμήματα των ως άνω επιφανειών των αθλητικών χώρων να 
τοποθετεί τα εμβλήματα, λογότυπα, διακριτικά σήματα κ.λπ. των διαφόρων κατά καιρούς δωρητών ή χορηγών. 

3. 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. 

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

5. Οι καθορισμένοι ελεύθεροι διαφημιστικοί χώροι, δύνανται να  διατίθενται έναντι  
6. αντιτίμου, που καθορίζεται και εγκρίνεται με σχετική απόφαση της Περιφέρειας. 
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 Περιφέρεια τα αντίστοιχα συμφωνητικά με τους διαφημιζόμενους, να 
προκαταβάλλουν τα νόμιμα τέλη και τα δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/99 άρθρο 56 όπως ισχύει κάθε φορά 
και να χρησιμοποιούν αυστηρά τους προσδιορισμένους από την Περιφέρεια διαφημιστικούς χώρους. 

8. Οι αθλητικοί σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που αναρτούν διαφημιστικά μηνύματα σε συμφωνημένα με την 
Περιφέρεια 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 
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μετά τη λήξη των αντίστοιχων αγώνων. 
9. 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 για ανακύκλωση. 
10. 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. 

11. Διαφημίσεις που αντίκεινται στο πνεύμα του αθλητισμού και σε ότι αυτός πρεσβεύει, δεν θα γίνονται αποδεκτές σε καμία 
περίπτωση. Η κρίση περί του τι αντίκειται ή όχι στο πνεύμα του αθλητισμού, είναι ευθύνη της Περιφέρειας. 

12. Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την 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 αθλητικών 
εγκαταστάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΕΣΟΔΑ 

Τα έσοδα για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορούν να προέρχονται : 
1. Από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου. 
2. Από έκτακτες επιχορηγήσεις κρατικών φορέων. 
3. Από το αντίτιμο χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από Νομικά Πρόσωπα, συλλόγους, σωματεία, οργανισμούς, ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια, δημότες, ώστε να καλύπτεται μέρος των εξόδων των εγκαταστάσεων. Το αντίτιμο περιλαμβάνεται στο ιδιωτικό 
συμφωνητικό, που υπογράφεται σε κάθε περίπτωση πριν από την παραχώρηση της χρήσης του αθλητικού χώρου, και διατίθεται 
κυρίως για την συντήρηση και την βελτίωση των υποδομών της αθλητικής εγκατάστασης. 

4. Από τις εισφορές των αθλουμένων στα προγράμματα αθλητισμός για όλους. 
5. Από το αντίτιμο για την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, αθλητικών διοργανώσεων, κλπ. 
6. Από τις διαφημίσεις 
7. Από την εκμίσθωση του κυλικείου. 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Παραχώρηση χώρων 
α. Απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση της χρήσης γραφείων, αποθηκών,  αποδυτηρίων  

ή άλλων χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους.  
β. Η Περιφέρεια δύναται να παραχωρεί προσωρινά και έναντι αντιτίμου ή μη, κάποιον  

από τους παραπάνω χώρους, που δεν χρησιμοποιείται και οπωσδήποτε δε βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους αγωνιστικούς χώρους ή 
τους χώρους αποδυτηρίων.  

γ. Κάθε προσωρινή ως άνω παραχώρηση χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων θα γίνεται κατόπιν απόφασης της Περιφέρειας, 
η οποία θα περιλαμβάνει το ύψος του αντιτίμου χρήσης που θα πρέπει ο αθλητικός φορέας να καταβάλει και του ορισμένου χρόνου που 
γίνεται η παραχώρηση.  

2. Κυλικείο  
α. Κυλικείο μπορεί να λειτουργεί στους αθλητικούς χώρους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και η εκμίσθωσή τους 
γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Οι ώρες λειτουργίας των κυλικείων ακολουθούν αυτές 
των αθλητικών χώρων και αναφέρονται στο σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης.  
β. Στο κυλικείο και λοιπούς αθλητικούς χώρους απαγορεύεται η διάθεση αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και κάθε   

είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και ιδιοσκευασμάτων.  
γ. Ο μισθωτής ή διαχειριστής του κυλικείου είναι υπεύθυνος: 
- για την καθαριότητα του χώρου πέριξ και εντός του κυλικείου   
- για την καθαριότητα των κερκίδων και γενικότερα όλων των εγκαταστάσεων που έχει πρόσβαση το κοινό.  
3. Κάπνισμα – Κατανάλωση Τροφών & Φαρμάκων α. 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.   
4. Λοιπά 
α. Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κλπ, κλειδιά διαθέτει, εξουσιοδοτημένο από την Περιφέρεια, προσωπικό των 

εγκαταστάσεων  
β. Οι χώροι των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν αποτελούν πεδία έκφρασης απόψεων,  

μέσω αναρτήσεων, ανακοινώσεων, αναγραφής συνθημάτων ή προβολής άλλου είδους μηνυμάτων.   
γ. Η συμπεριφορά των θεατών, αθλητών, προπονητών, παραγόντων οφείλει να είναι κόσμια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 

υπεύθυνος υπάλληλος, κατόπιν ιεραρχικής ενημέρωσης των προϊσταμένων του, ορίζεται ως αρμόδιος για : 
(1) την απομάκρυνση θεατή, αθλητή, παράγοντα, αθλητικού σωματείου,  
(2) την διακοπή του αγώνα, όταν δεν τηρείται ο παρών κανονισμός λειτουργίας και όταν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία 

των αθλητικών εγκαταστάσεων.  
ΑΡΘΡΟ 24 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου και δεν 

περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται ή τροποποιείται κατά περίπτωση με απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, 
έπειτα από εισήγηση της επιτροπής του Άρθρου 2 εφόσον έχει οριστεί. 

2. Όλοι οι αθλητές - χρήστες, οι επισκέπτες και οι θεατές των αθλητικών εγκαταστάσεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται 
στις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού και στις υποδείξεις του αρμόδιου προσωπικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) 

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Ιωάννινα, …………………….….. 
 

(υπογραφή – σφραγίδα) 
Συνημμένα: 

1. Καταστατικό αθλητικού σωματείου.  
2. Πρακτικό εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Ονομαστική κατάσταση αθλητών και υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 13 § 3) 

4. Αναγνώριση του σωματείου από την αρμόδια Ομοσπονδία 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 
 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 
 

 
--------------------------------------------------______________________________________---------------------------------------------------------- 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ/ΣΥΛΛΟΓΟΥ : 
 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  

Α.Φ.Μ. /  Δ.Ο.Υ. :  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ :  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ :  

ΜΕΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΜΗΤΡΩΟ : 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ : 
 

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ : 
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