
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



Άρθρο 2, Παράγραφος 3
 Από: «Εφόσον προπονούνται επαγγελματικές ομάδες σε ειδικές περιπτώσεις ο

χρόνος μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση»

 Σε: «Εφόσον προπονούνται ή υπάρχουν προγραμματισμένοι αγώνες
επαγγελματικών ή ημι-επαγγελματικών ομάδων σε ειδικές περιπτώσεις ο χρόνος
μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση μία ή δύο ώρες.»

 Γιατί: Θωρακίζεται η συνεργασία με το υπαλληλικό προσωπικό και πλέον
αποφεύγονται σημεία τριβής με τα δίκαια αιτήματα των υπαλλήλων του Δήμου,
όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρειάζεται η παραμονή στο χώρο, για επιπλέον
χρονικό διάστημα, λόγω αγώνων ή προπονήσεων των ομάδων ανδρών – γυναικών
που συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα.



Άρθρο 3
 Από: «Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μπορούν να κάνουν:

- Φορείς του Δημοσίου και Ν.Π. Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

- Αναγνωρισμένοι Αθλητικοί φορείς από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, (Ομοσπονδίες –
Σωματεία – Σύλλογοι – Ιδιωτικές Σχολές Άθλησης)»

 Σε: «Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μπορούν να κάνουν:

- Φορείς του Δημοσίου και Ν.Π. Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

- Ν.Π. Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που συντηρούν τμήματα
αναγνωρισμένα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, (Ομοσπονδίες – Σωματεία –
Αθλητικοί & Πολιτιστικοί Σύλλογοι – Ιδιωτικές Σχολές Άθλησης)»

 Γιατί: Είναι πολύ σημαντικό ο Κανονισμός να προβλέπει με σαφήνεια τη χρήση των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου και να δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναγνώριση
των τμημάτων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.



Άρθρο 4
 Προσθήκη: «- Από την καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου εξαιρούνται όσα Ν.Π.Ι.Δ.

Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και
προβαίνουν σε κάλυψη δαπανών και λειτουργικών αναγκών.»

 Γιατί: Είναι πολύ σημαντικό ο Κανονισμός να ενισχύει την Ανταποδοτικότητα και τον
Εθελοντισμό. Τα Ν.Π.Ι.Δ. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα βάσει Νόμου, απαρτίζονται
από Μέλη που συμμετέχουν Εθελοντικά στις δράσεις του Συλλόγου και ο
Κανονισμός οφείλει να ενισχύει την Εθελοντική τους δράση .



Άρθρο 5
 Προσθήκη: «Από το άρθρο 5 εξαιρούνται

- Όλοι οι Αθλητές και Αθλήτριες που αναγράφονται στις θεωρημένες λίστες που καταθέτουν τα σωματεία

- Όλοι οι Αθλητές και Αθλήτριες των Φιλοξενούμενων Ομάδων που συμμετέχουν στα επίσημα Πρωταθλήματα των Ενώσεων

- Όλοι οι Αθλητές και Αθλήτριες που συμμετέχουν σε επίσημες Πανελλήνιες ή Παγκόσμιες Διοργανώσεις.»

 Πρόταση: Πλήρης αφαίρεση του εν λόγω άρθρου ή διατήρησή της για συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις πχ Κολυμβητήριο και
εξαίρεση των υπολοίπων.

 Γιατί: Γενικότερα το μέτρο της Κάρτας Εισόδου Αθλούμενου, βρίθει προβλημάτων:

- Ποιος θα διενεργεί τους ελέγχους κατά την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις;

- Θα διενεργείται έλεγχος και στις Ανοικτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου;

- Γιατί θα πρέπει, εφόσον θα υποβάλλονται δικαιολογητικά κάθε χρόνο για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, θα
χρειάζεται να υποβάλλονται τα ίδια δικαιολογητικά για την έκδοση Κάρτας Εισόδου Αθλούμενου;

- Οι φίλαθλοι των αγώνων θα πρέπει να έχουν Κάρτα Εισόδου Αθλούμενου;

- Οι γονείς των παιδιών που παρακολουθούν τις προπονήσεις και τους αγώνες, θα πρέπει να έχουν Κάρτα Εισόδου Αθλούμενου;

- Ενισχύεται η γραφειοκρατία, σε μία εποχή που πασχίζουμε να την μειώσουμε / καταργήσουμε.

- Εφόσον οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις παραχωρούνται σε Συλλόγους που έχουν υποβάλλει ονομαστικές καταστάσεις μελών, το μέτρο της
Κάρτας Εισόδου Αθλούμενου, είναι περιττό, καθώς ο κάθε Σύλλογος δεσμεύεται ότι χρήση των εγκαταστάσεων κάνουν τα δηλωθέντα
μέλη του.



Άρθρο 6, Παράγραφος Α-1
 Από: «Οι αθλητικοί σύλλογοι-σωματεία που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις για προπονήσεις και

για τέλεση αγώνων, υπό την προϋπόθεση ότι η έδρα του σωματείου ευρίσκεται εντός του Δήμου Μαραθώνος, οφείλουν να
υποβάλλουν διά των νομίμων εκπροσώπων τους γραπτό αίτημα χρήσης αυτών, στη Διεύθυνση Αθλητισμού της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος, πριν την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου και το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου του κάθε έτους.»

 Σε: «Οι αθλητικοί σύλλογοι-σωματεία που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις για προπονήσεις
και για τέλεση αγώνων, υπό την προϋπόθεση ότι η έδρα του σωματείου ευρίσκεται εντός του Δήμου Μαραθώνος και στο δημοτικό
διαμέρισμα στο οποίο ανήκει χωροταξικά η προς παραχώρηση αθλητική εγκατάσταση του Δήμου, οφείλουν να υποβάλλουν διά των
νομίμων εκπροσώπων τους γραπτό αίτημα χρήσης αυτών, στη Διεύθυνση Αθλητισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Μαραθώνος, πριν την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου και το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που κάποιο
πρωτάθλημα δεν έχει ολοκληρωθεί έως αυτή την ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία θα παρατείνεται κατά περίπτωση.»

 Γιατί:

- Ο Κανονισμός πρέπει να εξασφαλίζει, ότι η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, γίνεται από τις τοπικές ομάδες του κάθε δημοτικού
διαμερίσματος.

- Βάσει διαδικασίας των ενώσεων, δεν έχουν κατατεθεί από τα Σωματεία οι λίστες με τους αθλούμενους της επόμενης σεζόν. Αυτό
γίνεται στο διάστημα 15 - 30 Ιουνίου κάθε έτους.

- Δύναται να υπάρξει ομάδα η οποία να μην έχει ολοκληρώσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

- Δεν έχουν δημοσιευθεί οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων από τις επίσημες ενώσεις. Π.χ. Μπορεί να υπάρξει αλλαγή ημέρας τέλεσης
αγώνα.

- Δεν έχουν γίνει οι κληρώσεις των Πρωταθλημάτων, οπότε δεν μπορεί να κατατεθεί πρόγραμμα αγώνων.



Άρθρο 6, Παράγραφος Α-4
 Από: «Η πιο πάνω αίτηση θα συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται:

α) η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται ο αθλητικός σύλλογος-σωματείο ανά άθλημα

β) ο αριθμός των αθλητών/τριων στα αγωνιστικά τμήματα και ο αντίστοιχος αριθμός στα τμήματα υποδομών

γ) ο αριθμός αθλητών του σωματείου που συμμετείχαν σε εθνικές ομάδες αν υπάρχει»

 Σε: «Η πιο πάνω αίτηση θα συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται:

α) Οι κατηγορίες ανά άθλημα στις οποίες θα αγωνίζονται τα τμήματα των αθλητικών Συλλόγων και αφορούν αθλητές /
αθλήτριες άνω των 13ων ετών. (Τμήματα: Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, δλδ τμημάτων
που δύνανται να συμμετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα).

β) Αντίγραφο των επισήμων λιστών με τις καταστάσεις αθλητών/τριων με δελτίο αθλητή / αθλήτριας.

γ) Οι επικυρωμένες βαθμολογίες ανά άθλημα και ανά τμήμα, της τελευταίας αγωνιστικής σεζόν για όλα τα
πρωταθλήματα και τουρνουά που συμμετείχαν όλες οι αγωνιστικές ομάδες και τμήματα υποδομής των Συλλόγων.

δ) Έγγραφα με τις δαπάνες ή χορηγίες μελών του κάθε Συλλόγου, που έγιναν προκειμένου να βελτιωθούν οι αθλητικές
εγκαταστάσεις που παραχωρήθηκαν, εξαίρεση αποτελούν δαπάνες ή χορηγίες από μη-μέλη των Συλλόγων και
κοινωφελή ιδρύματα»

 Γιατί: Ο Κανονισμός, οφείλει να χρησιμοποιεί ως κριτήριο διάθεσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, την κατηγορία και
την ηλικία του κάθε αθλούμενου.



Άρθρο 6, Παράγραφος Α-5
 Από:

«ε) Κατάσταση μελών που θα κάνουν χρήση των δημοτικών εγκαταστάσεων

στ) Ονομαστικές βεβαιώσεις ότι οι αθλητές του συλλόγου, έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να
συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση εγγραφής νέων αθλητών ο αθλητικός σύλλογος είναι
υποχρεωμένος να επικαιροποιεί τα παραπάνω στοιχεία.»

 Σε: Να αφαιρεθούν.

 Γιατί:

- Καλύπτεται από τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω ως «Αντίγραφο των επισήμων λιστών με τις καταστάσεις
αθλητών/τριων με δελτίο αθλητή / αθλήτριας»

- Κάθε αθλητής / αθλήτρια, ανεξάρτητα αν έχει δελτίο αθλητή / αθλήτριας, είναι υποχρεωμένος / -η βάσει νόμου
(4479/2017), προκειμένου να συμμετέχει σε αγώνες ή προπονήσεις να καταθέσει στο σωματείο, κάρτα υγείας,
υπογεγραμμένη από καρδιολόγο. Άρα η ΚΕΔΜΑ, δεν χρειάζεται να αναλωθεί σε συλλογή στοιχείων και ελέγχων που
βάσει νόμου, είναι υποχρεωτικό να παρέχει ο κάθε αθλητής-τρια στον Σύλλογο, επιπλέον, πρόκειται για ευαίσθητα
στοιχεία προσωπικών δεδομένων, τα οποία η ΚΕΔΜΑ, πρέπει να νομιμοποιείται για να τα συλλέξει.

- Γενικότερα, ο Κανονισμός πρέπει να διασφαλίζει, την τήρηση του Κανονισμού GDPR, και να αποφεύγεται η «αθρόα»
αποστολή ευαίσθητων στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία κατά το παρελθόν, έχουν διαρρεύσει παρανόμως
σε τρίτους.



Άρθρο 6, Παράγραφος Ε-Ι (Κριτήρια Διάθεσης)
 Από:

«-Αγωνιστικά τμήματα των αθλητικών σωματείων της πόλης που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία και λειτουργούν εναρμονισμένα με το αθλητικό
δίκαιο για τις προπονητικές τους ανάγκες

-Ακαδημίες των αθλητικών σωματείων της πόλης που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία και λειτουργούν εναρμονισμένα µε το αθλητικό δίκαιο»

 Σε:

«- Αγωνιστικά τμήματα των αθλητικών σωματείων της πόλης (αθλητές και αθλήτριες από 13ων ετών και άνω) που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική
πολιτεία και λειτουργούν εναρμονισμένα με το αθλητικό δίκαιο για τις προπονητικές και αγωνιστικές τους ανάγκες

- Ακαδημίες των αθλητικών σωματείων της πόλης (αθλητές και αθλήτριες από 12 ετών και κάτω) που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία και
λειτουργούν εναρμονισμένα µε το αθλητικό δίκαιο»

 Γιατί:

Προτείνουμε ότι ο κανονισμός θα πρέπει να μεριμνά για την ορθολογική χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, κάνοντας διάκριση βάσει των αντικειμενικών
κριτηρίων όπως είναι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και οι ηλικίες των αθλητών / αθλητριών.

Κατά γενική ομολογία τα τμήματα των σωματείων που φιλοξενούν αθλητές και αθλήτριες άνω των 13ων ετών, έχουν αφενός αυξημένες αγωνιστικές
υποχρεώσεις, αφετέρου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι: Έχουν περισσότερες υποχρεώσεις (φροντιστήρια, προετοιμασία εξετάσεων και επαγγελματικές
υποχρεώσεις για τους ενήλικες) και θα πρέπει να υπάρξει σαφής προτεραιοποίησή τους στη χρήση των Κλειστών Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Επιπλέον, τηρείται
σαφής ιεραρχία, των μεγάλων (που έχουν ήδη προπονηθεί σε μικρότερες ηλικίες σε ανοικτά γήπεδα ή βοηθητικές εγκαταστάσεις, έναντι των μικρών).
Παράλληλα δε, αποφεύγεται εφεξής να γίνεται χρήση ως κίνητρο επιλογής του Α ή του Β Συλλόγου, η διεξαγωγή προπονήσεων στο Κλειστό Γήπεδο της εκάστοτε
περιοχής.

Τα Κλειστά γήπεδα: «Γιάννης Δημητριάδης» και «Αθλητικό Κέντρο Καβαρνού», θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρωτίστως από αθλητές και αθλήτριες άνω των
13ων ετών και τη διεξαγωγή αγώνων (επίσημων πρωταθλημάτων και Τουρνουά). Οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες θα πρέπει να διεξάγουν τις προπονήσεις τους
στις βοηθητικές Κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις της εκάστοτε περιοχής και στα Ανοικτά Γήπεδα.



Άρθρο 6, Παράγραφος Ε-I (Κριτήρια Διάθεσης)
 Προσθήκη:

«Ο χρόνος διάθεσης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων θα διατίθεται στα αθλητικά
σωματεία με βάση τις ακόλουθες παραδοχές :

Ορίζουμε ως Διαθέσιμες Ώρες Τέλεσης Αγώνων όπως φαίνεται στον παρακάτω
Πίνακα Ι

Ηλικίες Ώρες

Άνδρες – Γυναίκες 3 Ω

Έφηβοι, Νεάνιδες, Παίδες, Κορασίδες (Μπάσκετ) 2 Ω

Παμπαίδες, Παγκορασίδες (Μπάσκετ) 2 Ω

Τμήματα Ακαδημίας (Μπάσκετ) 1,5 Ω

Έφηβοι, Νεάνιδες, Παίδες, Κορασίδες (Volley) 2,5Ω

Παμπαίδες, Παγκορασίδες (Volley) 2 Ω

* Προτείνεται οι Σύλλογοι να χρησιμοποιούν, όπου αυτό είναι εφικτό, κοινές ώρες αγώνων, με τη μέθοδο εναλλάξ εντός – εκτός, στο ίδιο άθλημα.

Πίνακας Ι



Άρθρο 6, Παράγραφος Ε-I (Κριτήρια Διάθεσης)
Για τους αθλητές και τις αθλήτριες άνω των 13ων ετών η κατανομή ωρών με βάση την Κατηγορία που βρίσκονται οι
ομάδες Ορίζεται όπως φαίνεται στον Πίνακα ΙΙ, σε εβδομαδιαία κλίμακα:

Κατηγορία Ώρες

Εθνική Κατηγορία (Άνδρες – Γυναίκες) 12 Ω

Α’ Τοπική Κατηγορία (Άνδρες / Γυναίκες) 7,5 Ω

Β’ Τοπική Κατηγορία (Άνδρες / Γυναίκες) 6 Ω

Γ’ & Δ’ Τοπική Κατηγορία (Άνδρες / Γυναίκες) 4,5 Ω

Α‘ & Β’ Κατηγορία Εφήβων-Παίδων – Α’ Κατηγορία Νεανίδων-Κορασίδων 6 Ω

Γ’ Κατηγορία Εφήβων-Παίδων-Νεανίδων-Κορασίδων 4,5 Ω

Σε περίπτωση που το άθροισμα των ωρών που προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες, ξεπερνά τις συνολικές διαθέσιμες ώρες
κάθε αθλητικής εγκατάστασης, τότε αφαιρείται από το κάθε τμήμα μισή ώρα προπόνησης, εάν και πάλι το άθροισμα
εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο, τότε θα αφαιρείται η δυνατότητα συμμετοχής σε πρωτάθλημα και τις προπονήσεις, της
ανδρικής ή γυναικείας ομάδας μπάσκετ ή volley, με τις χαμηλότερες επιδόσεις την τελευταία σεζόν.

Πίνακας ΙΙ



Άρθρο 6, Παράγραφος Ε-I (Κριτήρια Διάθεσης)
Πρόγραμμα Χρήσης Κλειστών Αθλητικών Εγκαταστάσεων:

Ενδεικτικά το πρόγραμμα χρήσης των Κλειστών Αθλητικών Εγκαταστάσεων θα χωρίζεται στις ακόλουθες ζώνες με βάση
την ηλικία των αθλητών / αθλητριών:

Καθημερινές:

Ζώνη Ώρας Ηλικίες Αθλητική Εγκατάσταση

15:00 – 16:30
13 – 15 Κύρια

6 – 7 Βοηθητική

16:30 – 18:00
15 – 18 Κύρια

7 - 9 Βοηθητική

18:00 – 20:00
Ενήλικες Κύρια

9 - 12 Βοηθητική

20:00 – 23:00
Ενήλικες Κύρια

- Βοηθητική



Άρθρο 6, Παράγραφος Ε-I (Κριτήρια Διάθεσης)

Σαββατοκύριακα:

Ζώνη Ώρας Ηλικίες Αθλητική Εγκατάσταση

09:00 – 13:00
13 – 15 Κύρια

6 – 7 Βοηθητική

13:00 – 17:00
15 – 18 Κύρια

7 - 9 Βοηθητική

17:00 – 20:00
Ενήλικες Κύρια

9 - 12 Βοηθητική

20:00 – 23:00
Ενήλικες Κύρια

- Βοηθητική

Κάθε Σύλλογος θα χρησιμοποιεί τις ζώνες ώρας αναλογικά. Στις ζώνες ώρας που αντιστοιχούν σε ενήλικες, προτεραιότητα στον
καταρτισμό προγράμματος έχουν οι Σύλλογοι των οποίων οι ομάδες βρίσκονται σε ανώτερη κατηγορία.

Το πρόγραμμα που θα προκύπτει για τους Κλειστούς Βοηθητικούς Χώρους, θα ισχύει και για τους ανοικτούς αθλητικούς χώρους που
χρησιμοποιούν από κοινού οι Σύλλογοι.

Τέλος, καθορίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός ανά τμήμα θα πρέπει να είναι 15, γεγονός που σημαίνει ότι ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός
αθλητών / αθλητριών που μπορούν όλοι οι Σύλλογοι να απασχολήσουν στις δραστηριότητές τους και να φιλοξενήσουν στις κλειστές
αθλητικές εγκαταστάσεις, με βάση τα παραπάνω κριτήρια, κυμαίνεται από 350 – 400 μέγιστος αριθμός.



Άρθρο 6, Παράγραφος Ε-I (Κριτήρια Διάθεσης)
 Από:

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

 Σε:

«Ο υπολειπόμενος χρόνος που θα προκύπτει θα διατίθεται στα αθλητικά σωματεία
κατανέμεται σε αυτά με βάση τα ακόλουθα κριτήρια»



Άρθρο 6, Παράγραφος Ε-I (Κριτήρια Διάθεσης)

Από:

«Κριτήριο Α Συντελεστής Βαρύτητας 50 : Αριθμός αθλητών/τμήμα

Ο συντελεστής καθορίζεται με βάση τον ενεργό αριθμό εγγεγραμμένων μελών του αθλητικού
σωματείου, που κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Κριτήριο Β Συντελεστής Βαρύτητας 30 : Αγωνιστικές συμμετοχές αθλητών.

Ο συντελεστής καθορίζεται με βάση τον ενεργό αριθμό αθλητών που συμμετείχαν σε αγώνες
κατά την προηγούμενη αθλητική περίοδο, στα επίσημα πανελλήνια και περιφερειακά
πρωταθλήματα των οικείων ομοσπονδιών και στις εκάστοτε κατηγορίες

Κριτήριο Γ Συντελεστής Βαρύτητας 15: Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση αθλητών.

Αφορά σε αθλητές ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων των σωματείων που έλαβαν διακρίσεις
στα πρωταθλήματα που συμμετείχαν.

Κριτήριο Δ Συντελεστής Βαρύτητας 5: Διάθεση για συνεργασία και έμπρακτη στήριξη από
πλευράς αθλητικών σωματείων σε εκδηλώσεις-δράσεις του Δήμου.»



Άρθρο 6, Παράγραφος Ε-I (Κριτήρια Διάθεσης)
Σε:

Για τους αθλητές και τις αθλήτριες από 12 ετών και κάτω

Η κατανομή του υπολοίπου των Προπονητικών ωρών που θα προκύπτουν μετά το μοίρασμα των ωρών
στους αθλητές και τις αθλήτριες άνω των 13ων ετών θα γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια

Κριτήριο Α Συντελεστής Βαρύτητας 50 : Αριθμός αθλητών/τμήμα

Ο συντελεστής καθορίζεται με βάση τον ενεργό αριθμό εγγεγραμμένων μελών από 12 ετών και κάτω στα
μητρώα της οικείας αθλητικής ένωσης του αθλητικού σωματείου, που κάνουν χρήση των αθλητικών
εγκαταστάσεων.

Κριτήριο Β Συντελεστής Βαρύτητας 30 : Αγωνιστικές συμμετοχές αθλητών.

Ο συντελεστής καθορίζεται με βάση τον ενεργό αριθμό αθλητών από 12 ετών και κάτω που συμμετείχαν σε
επίσημους αγώνες κατά την προηγούμενη αθλητική περίοδο, στα επίσημα πανελλήνια και περιφερειακά
πρωταθλήματα των οικείων ομοσπονδιών και στις εκάστοτε κατηγορίες

Κριτήριο Γ Συντελεστής Βαρύτητας 10: Ανταποδοτική χρήση Κλειστών εγκαταστάσεων.

Αφορά σε δαπάνες που προέβησαν οι Σύλλογοι, για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που τους
παραχωρήθηκαν κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο..

Κριτήριο Δ Συντελεστής Βαρύτητας 10: Διάθεση για συνεργασία και έμπρακτη στήριξη από πλευράς αθλητικών
σωματείων σε εκδηλώσεις-δράσεις του Δήμου.



Άρθρο 6, Παράγραφος Ε-Ι (Κριτήρια Διάθεσης)
 Γιατί:

 Προστατεύεται και θωρακίζεται το κύρος του Κανονισμού, καθώς προτείνονται μετρήσιμα,
ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια

 Κάθε Σύλλογος κρίνεται με πιο ποιοτικά κριτήρια, που να είναι ωφέλιμα για τον Δήμο για τα
αποτελέσματα και το έργο που έχει προσφέρει στον τόπο.

 Παύει ο κάθε Σύλλογος να είναι αναγκασμένος να κυνηγάει περισσότερα μέλη και να επιδίδεται
σε έναν άγονο, άκαρπο και πολλές φορές αθέμιτο ανταγωνισμό προκειμένου να εξασφαλίσει
περισσότερες ώρες. Αντιθέτως επικεντρώνεται κυρίως στο πραγματικό σκοπό που βάσει των
καταστατικών τους, εξυπηρετεί ο κάθε Σύλλογος: Τον οργανωμένο μαζικό αθλητισμό (που
αποτελεί και τον βασικό σκοπό που εξυπηρετεί και ο παρόν κανονισμός).

 Προστατεύονται οι Σύλλογοι που αντέχουν σε βάθος χρόνων λόγω της συνέχειας που αυτοί
έχουν με τον τρόπο λειτουργίας τους.

 Ο ετήσιος έλεγχος των στοιχείων γίνεται ευκολότερα, με μεγαλύτερη διαφάνεια και πολύ πιο
γρήγορα, καθώς τα κριτήρια είναι επίσημες λίστες και βαθμολογίες.



Άρθρο 6, Παράγραφος Ε-I (Κριτήρια Διάθεσης)
 Γιατί:

Τα Κλειστά γήπεδα του Δήμου Μαραθώνα, «Γιάννης Δημητριάδης» και «Αθλητικό Κέντρο Καβαρνού»,
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρωτίστως από αθλητές και αθλήτριες άνω των 13ων ετών και τη
διεξαγωγή αγώνων (επίσημων πρωταθλημάτων και Τουρνουά). Οι μικρότερες ηλικιακές ομάδες
δύνανται να διεξάγουν τις προπονήσεις τους στις βοηθητικές Κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις της
εκάστοτε περιοχής και στα Ανοικτά Γήπεδα, τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν.

Με την πρότασή μας:

- Υπάρχει εύρυθμη και ορθολογική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε αντίθεση με την
εξαντλητική χρήση αυτών με την τρέχουσα κατάσταση που έχει δημιουργήσει η εφαρμογή του
υφιστάμενου κανονισμού.

- Οι Σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα, να διατηρούν κενά διαστήματα ανάμεσα στις προπονήσεις τους, για
να μην υπάρχουν φαινόμενα συγχρωτισμού και συνωστισμού κατά την είσοδο και έξοδο από τις
αθλητικές εγκαταστάσεις.

- Μειώνεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των Συλλόγων και αυτός γίνεται με ίδια πλέον κριτήρια
ανά ηλικιακή ομάδα.

- Ο Δήμος, θα μπορεί να διαθέτει τις Κλειστές Αθλητικές Εγκαταστάσεις στους πολίτες της, καθώς θα
υπάρχουν κενές ώρες.

- Μειώνεται το λειτουργικό κόστος χρήσης των Κλειστών Αθλητικών Εγκαταστάσεων.



Άρθρο 6, Παράγραφος Ε-II (Δικαιολογητικά)
 Από:

«Τα αθλητικά σωματεία οφείλουν να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά εμπρόθεσμα
και χωρίς ελλείψεις επί ποινή αποκλεισμού από την κατανομή ωρών για την αθλητική περίοδο.

1. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον γενικό γραμματέα της οικείας αναγνωρισμένης από την
Γ.Γ.Α. Αθλητικής Ομοσπονδίας ή Ένωσης όπου θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των
αθλητών που συμμετείχαν και θα επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των φύλλων
αγώνα.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Αθλητικού Σωματείου, όπου θα
πιστοποιείται ο συνολικός αριθμός των αθλητών και θα περιέχει κατάσταση µε τα
ονοματεπώνυμα των αθλητών. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πιστοποιεί την ακρίβεια τον Σελ.
15 από 51 στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού του Αθλητικού Σωματείου από τις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Δήμου για τα προσεχή 3 έτη.

3. Βεβαίωση από τον γενικό γραμματέα της οικείας αναγνωρισμένης από την ΓΓΑ Αθλητικής
Ομοσπονδίας ή Ένωσης σχετικά με την κατάταξη των ομάδων ή των αθλητών (ατομικά
αγωνίσματα) που συμμετείχαν στις αντίστοιχες διοργανώσεις.

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ανωτέρω στοιχεία ή προσκομισθούν µε ελλείψεις ή
εκτός προθεσμίας, το Αθλητικό Σωματείο θα αποκλείεται από την κατανομή ωρών για την
προσεχή αθλητική περίοδο.»



Άρθρο 6, Παράγραφος Ε-II (Δικαιολογητικά)
 Σε:

«Τα αθλητικά σωματεία οφείλουν να προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά εμπρόθεσμα και χωρίς ελλείψεις επί ποινή αφαίρεσης
50% του συνόλου των ωρών που αυτά κατείχαν κατά τη προηγούμενη σεζόν από την κατανομή ωρών για την επόμενη αθλητική περίοδο.

1. Αντίγραφο των επίσημων καταστάσεων με τους αριθμούς μητρώου των αθλητών και αθλητριών με δελτίο αθλητή / αθλήτριας της
τελευταίας σεζόν. Οι λίστες, θα συνοδεύονται από υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Αθλητικού Σωματείου, όπου
θα πιστοποιείται ο συνολικός αριθμός των αθλητών.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Αθλητικού Σωματείου, όπου θα πιστοποιείται ο συνολικός αριθμός των αθλητών και
θα περιέχει κατάσταση µε τους αριθμούς μητρώου των αθλητών. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πιστοποιεί την ακρίβεια των Σελ. 15 από
51 στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού του Αθλητικού Σωματείου από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για τα προσεχή 3 έτη.

3. Θεωρημένο αντίγραφο των βαθμολογικών κατατάξεων όλων των ομάδων του Σωματείου που συμμετείχαν στις αντίστοιχες
διοργανώσεις.

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ανωτέρω στοιχεία ή προσκομισθούν µε ελλείψεις ή εκτός προθεσμίας, στο Αθλητικό Σωματείο θα
επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης του 50% των συνολικών ωρών που αυτό κατείχε την τελευταία σεζόν από την κατανομή ωρών για την
επόμενη αθλητική περίοδο.»

 Γιατί:

Τα στοιχεία που θα πρέπει οι Σύλλογοι να προσκομίζουν, δεν πρέπει να περιέχουν στοιχεία προσωπικών δεδομένων, καθώς υπάρχουν
κίνδυνοι διαρροών προς τρίτους, γεγονός που βάσει GDPR, είναι εξόχως παράνομο.

Αποφεύγεται η γραφειοκρατία και η προσκόμιση σε ετήσια βάση μεγάλου αριθμού στοιχείων.

Οι βαθμολογικές καταστάσεις ισοδυναμούν με τα φύλλα αγώνα. Εκεί αναγράφεται ο αριθμός αγώνων που είχε συμμετάσχει η ομάδα του
κάθε σωματείου την τελευταία αγωνιστική σεζόν.



Άρθρο 7, Παράγραφος Γ
Προτείνουμε να προστεθεί η ακόλουθη υποχρέωση:

18) Κάθε Σωματείο, υποχρεούται να μεριμνά για την καθαριότητα και απολύμανση των χώρων, οργάνων
κλπ που χρησιμοποιεί καθώς και την υγιεινή των αθλητών και αθλητριών του, έτσι όπως αυτή ορίζεται από
τους εκάστοτε κανόνες όπως αυτοί δημοσιεύονται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές (Γ.Γ.Α., Ε.Ο.Δ.Υ. κα.)

 Γιατί:

Επιβάλλεται ο Νέος Κανονισμός, να λαμβάνει μέριμνα στις διατάξεις του, καθορισμό κανόνων υγιεινής
προκειμένου να υπάρχει πρόληψη.



Παράρτημα 1
 Από:

 Σε:

13 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Β1 ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΌ 500 ΕΩΣ 5000 ΘΕΑΤΕΣ ΟΠΟΥ 
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

13 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Δ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ Η ΕΩΣ 1000 ΘΕΑΤΕΣ



ΓΕΝΙΚΑ
Με την πρότασή μας:

- Δίδεται προτεραιότητα στη χρήση των Κύριων Αθλητικών Εγκαταστάσεων, από αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι μπορούν χωρίς κίνδυνο
της σωματικής τους ακεραιότητας να προπονηθούν σε αυτούς.

- Τίθεται σε λειτουργία ανώτατο όριο αγωνιστικών τμημάτων ανά Σύλλογο. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν ένα ανώτατο όριο χρήσης.
Με τον υφιστάμενο κανονισμό, δεν καθορίζεται πουθενά ανώτατο όριο χρήσης με αποτέλεσμα, να υπάρχουν:

- Υπεράριθμα τμήματα.
- Συνεχής ανταγωνισμός προσθήκης νέων αθλητών / αθλητριών στους Συλλόγους και συνεχής πίεση αφαίρεσης ωρών από τον έναν σύλλογο προς όφελος
άλλου, με αποτέλεσμα το τεταμένο κλίμα στις σχέσεις των σωματείων.

- Υπάρχει εξορθολογισμός στη χρήση των εγκαταστάσεων ανά ηλιακή ομάδα με ταυτόχρονη επιβράβευση των ομάδων εκείνων που
βρίσκονται σε υψηλές κατηγορίες.

- Καθορίζονται ακριβείς προπονητικές ώρες ανά τμήμα γεγονός που ενισχύει, εκ μέρους του Δήμου, τον οργανωμένο σωματειακό
αθλητισμό.

- Ιεραρχείται η χρήση των Κύριων Κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, έναντι των βοηθητικών.

- Ενισχύεται η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ των συλλόγων, προκειμένου μέσω των κοινών αγώνων να ωφεληθούν με επιπλέον
διαθέσιμες ώρες και επιπλέον, η πιθανή ανταλλαγή ωρών, σε περιπτώσεις που οι προκύπτουσες ώρες υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του
κάθε Σωματείου.

- Υπάρχει διαυγής και ταχύτατος έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων.

- Ο Κανονισμός βάζει όρια και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία δεν επιδέχονται διαφορετικής ερμηνείας.

- Επιβραβεύεται η ανταποδοτική χρήση των εγκαταστάσεων.

- Μειώνονται τα κόστη χρήσης τους.



Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 46 ΕΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Για το Δ.Σ. των Συλλόγου

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Καραβασίλης Όλγα Θεοδωρέλλη


