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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΩΝ Ο.Α.Κ.Α. 
 

 
ΑΡΘΡΟ A. ΓΕΝΙΚΑ  

Η Εγκατάσταση Προπονητηρίων  είναι οργανική μονάδα του ΝΠΙΔ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ 
ΛΟΥΗΣ» και οι εργαζόμενοι, αθλούμενοι, επισκέπτες, ενοικιαστές αυτού οφείλουν να τηρούν 
το Γενικό Κανονισμό του Ο.Α.Κ.Α. και τις εξειδικεύσεις, όπως αυτές καταγράφονται στον 
εσωτερικό κανονισμό του Κέντρου.  
 
Σκοπός  
Η Εγκατάσταση Προπονητηρίων σκοπό έχει την άθληση και διάδοση της Σωματικής Αγωγής 
καθώς και την ψυχαγωγία των αθλουμένων του.  
Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, η Εγκατάσταση Προπονητηρίων πρέπει να 
επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο τα εξής: 
 

1. Τη βελτίωση και συντήρηση των αθλητικών γηπέδων, εγκαταστάσεων, εντευκτηρίων 
κλπ. 

2. Την τέλεση αθλητικών αγώνων, πολιτιστικών εκδηλώσεων ή άλλων δραστηριοτήτων, 
με στόχο την ανεύρεση πόρων προασπίζοντας όμως πάντα αρχές και ηθικές αξίες 
που προάγουν την άθληση, τον πολιτισμό και τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι».  

Γενικοί κανόνες για αθλούμενους και ενοικιαστές χώρων  
 

1. Οι ενοικιαστές χώρων, οι αθλούμενοι αλλά και όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να 
τηρούν τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ο.Α.Κ.Α. και να συμμορφώνονται με τις 
υποδείξεις του Υπευθύνου Εγκατάστασης.  

2. Αθλούμενοι και ενοικιαστές έχουν την πλήρη ευθύνη της τήρησης όλων των 
ενδεικνυόμενων μέτρων ασφαλείας και ιδίως την ευθύνη για την ασφάλεια και την 
τήρηση της τάξης μέσα στους παραχωρημένους χώρους.  

3. Ο κάθε αθλούμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές 
εξετάσεις και είναι απολύτως υγιής για να συμμετέχει στην παρούσα αθλητική 
δραστηριότητα. Αποδέχεται  πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό ή ατύχημα 
που μπορεί να προκληθεί  από και προς το χώρο διεξαγωγής της αθλητικής 
δραστηριότητας ή κατά τη διάρκειά της, καθώς και για ό,τι μπορεί να προκύψει κατά 
τη συμμετοχή του στην αθλητική δραστηριότητα όπως πτώσεις (που μπορούν να 
προκληθούν κατά την επαφή του με άλλους συμμετέχοντες), κακές καιρικές 
συνθήκες, κίνηση αλλά και κακή κατάσταση δαπέδου.  

4. Υποχρέωση κάθε χρήστη είναι να διατηρεί τους χώρους καθαρούς.  
5. Το Ο.Α.Κ.Α. μπορεί να τροποποιεί το πρόγραμμα λειτουργίας, αλλά υποχρεούται να 

ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις αλλαγές εγκαίρως.  
6. Δεν επιτρέπεται η υπεκμίσθωση των χώρων σε τρίτους.  
7. Οι ενοικιαστές (νομικά πρόσωπα, σωματεία, ιδιώτες) ευθύνονται για τη σωστή 

χρήση των χώρων της εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγονται φθορές και 
βανδαλισμοί . 

8. Για οποιαδήποτε παρέμβαση, μετατροπή ή αλλαγή στους παραχωρούμενους 
χώρους και τοποθέτηση πινακίδων κάθε περιεχομένου απαιτείται η έγγραφη άδεια 
και έγκριση της διεύθυνσης του Κέντρου.  

9. Απαγορεύεται το κάπνισμα.  
10. Ωράριο λειτουργίας μισθωτών 06.30-24.00 
11.  Τηλέφωνα : Εγκατάστασης 2106834564, έκτακτης ανάγκης 2106868088 

 
ΑΡΘΡΟ Β . ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. 
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1 . Ωράριο Λειτουργίας  
 

Το ωράριο λειτουργίας είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή ΕΙΣΟΔΟΣ από τις 06:30 
έως τις 21:30 και ΕΞΟΔΟΣ έως 22.30, το Σάββατο ΕΙΣΟΔΟΣ από τις 06:30 έως τις 16:00 και 
ΕΞΟΔΟΣ έως 17.00, ενώ τις Κυριακές ισχύει το ίδιο ωράριο με το Σάββατο αλλά μόνο για τους 
κατόχους κάρτας μέλους. Τις αργίες η εγκατάσταση είναι κλειστή.  

Κατόπιν ειδικής συμφωνίας η εγκατάσταση μπορεί να παραμείνει ανοικτή και πέραν 
του ωραρίου λειτουργίας είτε δωρεάν είτε με την καταβολή τιμήματος.  
 
2. Διαδικασία πρόσβασης: 
 
Εγγραφές – ανανεώσεις μελών – συνδρομές 
 
Για να εγγραφεί ένα νέο μέλος, πρέπει να υποβάλλει αίτηση και να πληρώσει το αντίτιμο που 
αναλογεί στο πρόγραμμα που έχει επιλέξει. Στη συνέχεια το Κέντρο εκδίδει την «κάρτα 
μέλους», την οποία το μέλος οφείλει να φέρει μαζί του κάθε φορά προκειμένου να μπορέσει 
να εισέλθει  στο χώρο άθλησης (γήπεδο Κ2)   
 

3.  Δικαιώματα – υποχρεώσεις αθλουμένων  

1. Όσοι κάνουν χρήση των γηπέδων, οφείλουν να φροντίζουν ώστε να διατηρούνται 
καθαροί οι χώροι των γηπέδων και γενικότερα όλοι οι χώροι της Εγκατάστασης.   

2. Φθορά των γηπέδων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κέντρου λόγω κακής χρήσης 
από αμέλεια ή άλλης μορφής υπαιτιότητα, επιβαρύνει τον προκαλέσαντα τη ζημία. 

3. Οι αθλούμενοι – ενοικιαστές – επισκέπτες του Κέντρου σε περίπτωση παραπόνων 
σχετικά με τη λειτουργία της εγκατάστασης (υποδομές, εργαζόμενοι) πρέπει να 
απευθύνονται εγγράφως στον Υπεύθυνο Εγκατάστασης, ο οποίος οφείλει να τους 
απαντήσει επίσης εγγράφως το αργότερο εντός εβδομάδας.  

4. Οι αθλούμενοι οφείλουν να εισέρχονται στα γήπεδα μόνο με αθλητικά υποδήματα 
(χωρίς καρφιά) και απαγορεύεται να τοποθετούν πάνω στην επιφάνεια των γηπέδων 
οτιδήποτε θα μπορούσε να τη βλάψει π.χ. καρέκλες, τραπέζια, παγκάκια κλπ. Στην 
περίπτωση που οι αθλούμενοι κρίνουν ότι κάτι είναι απαραίτητο για τη σωστή 
διεξαγωγή του αθλήματος οφείλουν να έχουν την έγγραφη άδεια του Υπευθύνου 
Εγκατάστασης.  

 
 4.  Συμπεριφορά Αθλουμένων  

 
Οι αθλούμενοι οφείλουν να συμπεριφέρονται με κάθε ευγένεια και να αποφεύγουν 
οτιδήποτε είναι δυνατόν να προκαλέσει ενόχληση σε εργαζόμενους, αθλούμενους. Δεν 
επιτρέπεται  να κάνουν παρατηρήσεις στους άλλους αθλούμενους ή να διαπληκτίζονται 
μεταξύ τους ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφής βίας.  
Τα μέλη και οι καλεσμένοι τους οφείλουν να φέρονται κόσμια και να είναι  κατάλληλα 
ενδεδυμένοι στους χώρους άθλησης.  
 
 
 
 

 5. Πειθαρχικές κυρώσεις - ποινές 
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Εάν μέλος ή αθλούμενος του Κέντρου επιδείξει ανοίκεια συμπεριφορά ή αναξιοπρεπή 
διαγωγή, παραβαίνοντας έτσι τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού, και του 
αθλητικού πνεύματος ή δεν συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. ή τις 
υποδείξεις του Υπευθύνου του Κέντρου, θα υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις.  
Αρμοδιότητα για τις ποινές έχουν όργανα του Ο.Α.Κ.Α. και η ΕΦΙΠ.  
Σε κάθε περίπτωση το Ο.Α.ΚΑ. έχει αποκλειστικό δικαίωμα να προβαίνει σε ανάκληση 
της ιδιότητας του μέλους κατά την κρίση του και να απαγορεύει την είσοδό του στο 
Κέντρο. 
 
Ποινές:  

1. Έγγραφη επίπληξη  
2. Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου 
3. Ισόβιος αποκλεισμός   

 

 
ΑΡΘΡΟ Γ .  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. είναι δυνατή η τροποποίηση, προσθήκη και 
διαγραφή άρθρων του παρόντος Κανονισμού. 

2. Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού διαπιστωθούν 
ασάφειες, αντιφάσεις ή κενά, αρμόδιο για να αποφασίσει τελικά είναι το Δ.Σ. του 
Ο.Α.Κ.Α.  

3. Η ισχύς του αρχίζει από την ημέρα έγκρισής του από το Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α.  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


