
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
 

1. ΣΚΟΠΟΙ 
 

Το Π.Σ. είναι η σημαντικότερη σύγχρονη πολύ-δύναμη αθλητική εγκατάσταση του 
Δήμου Πατρέων και μία από τις σπουδαιότερες της χώρας.  

Επί πλέον η Περιμετρική, η λεωφόρος Βενιζέλου και κύρια η σύνδεση τους το 
καθιστούν προσβάσιμο στους πολίτες όλων των γεωγραφικών Διαμερισμάτων της 
πόλης και με την κατάλληλη αξιοποίηση του μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά τόσο 
στην ανάπτυξη του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού (Σχολικού, σωματειακού, μαζικού 
λαϊκού), όσο και του πολιτισμού.  

Η επίτευξη αυτού του σκοπού προϋποθέτει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων 
των αθλητικών χώρων μέσα από την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδιασμού και 
προγραμματισμού που θα περιλαμβάνει : 

 
1. Τη συστηματική και σχεδιασμένη διάθεση των αθλητικών χώρων στα σχολεία 

Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την εφαρμογή πρωτοποριακών 
ελκυστικών ψυχαγωγικών προπονητικών προγραμμάτων συνδυασμένων με 
άλλες θεματικές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα (πολιτισμός, ρατσισμός, 
περιβάλλον, ανακύκλωση, κυκλοφοριακή αγωγή, εξαρτήσεις, σχολική βία - 
Bulling κ.ο.κ.) που θα διαμορφώνουν αθλητικές και ευρύτερες βιωματικές 
στοχεύσεις. 

2. Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των αθλητικών χώρων στα ερασιτεχνικά 
αθλητικά σωματεία για την ανάπτυξη του αγωνιστικού αθλητισμού και των 
υποδομών τους μέσα από αθλητικές ακαδημίες χαμηλού κόστους λειτουργίας 
και κοινωνικά αθλητικά προγράμματα που θα μειώσουν δραστικά ή και θα 
εξαλείψουν τον αποκλεισμό από τον αθλητισμό παιδιών από τα ασθενέστερα 
οικονομικά λαϊκά στρώματα 

3. Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των αθλητικών χώρων στους συλλόγους μαζικού 
λαϊκού αθλητισμού σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συνθηκών χρήσης, την 
προβολή του κοινωνικού τους έργου και δράσεις προσέλκυσης και 
ενθάρρυνσης των πολιτών για ενεργητική συμμετοχή και παραπέρα 
μαζικοποίηση του μαζικού λαϊκού αθλητικού κινήματος 

4. Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των αθλητικών χώρων στα ΑΜΕΑ με τη 
δημιουργία προϋποθέσεων και τη βελτίωση των υποδομών για την 
απρόσκοπτη πρόσβαση τους. 

5. Τη σχεδιασμένη παραχώρηση των στεγασμένων χώρων του Π.Σ στα 
ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, σε πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς με 
αποδεδειγμένη την αδυναμία κάλυψης των στεγαστικών αναγκών τους με δικές 
τους δυνάμεις. 

6. Τη δημιουργία υποδομών και την ανάπτυξη δράσεων αναψυχής σε συνεργασία 
με πολιτιστικούς συλλόγους και άλλους φορείς. 

7. Την υποβολή και αποδοχή προτάσεων για διοργάνωση αθλητικών γεγονότων 
σε συνεργασία με ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους, ενώσεις, 
ομοσπονδίες, διεθνείς ενώσεις, συλλόγους και οργανώσεις νεολαίας και με την 
αξιοποίηση σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 

8. Ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 



9. Διοργάνωση θεματικών ενημερωτικών εκδηλώσεων στον ευρύτερο τομέα των 
ανθρωπιστικών, κοινωνικών και φυσικών επιστημών. 

10. Διοργάνωση εμπορικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων χωρίς να 
παρεμποδίζουν ή να υποβαθμίζουν την αθλητική χρήση. 

11. Παροχή υπηρεσιών διαφήμισης σε προσδιορισμένους χώρους, που να μην 
προσβάλλουν την αισθητική των εγκαταστάσεων και σε συμφωνία με τους 
διεθνείς κανονισμούς για τη διαφήμιση σε αθλητικούς χώρους και φορείς. 

12. Εκπόνηση μελετών για εκσυγχρονισμό, ανακαίνιση και βελτίωση των 
υπαρχόντων χώρων στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τα 
Ολυμπιακά Ακίνητα. 

13. Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την 
υλοποίηση αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. 
 

2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 
Το Παμπελοποννησιακό Στάδιο όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 σελίδα 52160 

του ισχύοντα Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων όπου 
εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
αρ.15934/20631 δημοσιευμένη στην εφημερίδα της κυβέρνησης αρ. φύλλου 3492 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012, υπάγεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων και 
Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Πατρέων που έχει και την ευθύνη της διαχείρισης 
των αθλητικών υλικοτεχνικών υποδομών του Δήμου.  

Είναι δυνατόν μετά από εισήγηση του Δημάρχου και με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, να ανατίθεται μέρος ή και το σύνολο των Χρήσεων για ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα σε άλλες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Υπηρεσιών του Δήμου 
Πατρέων. Προτείνεται η σύσταση Διοικούσας Επιτροπής του Παμπελοποννησιακού 
Σταδίου της οποίας ο πρόεδρος, ο αριθμός των μελών, τα μέλη και η θητεία της 
ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Δημάρχου.  

Στη Διοικούσα Επιτροπή παραχωρείται η διοίκηση και η διαχείριση του 
Παμπελοποννησιακού Σταδίου όπως αυτή ορίζεται και περιγράφεται στο άρθρο 26 
σελίδα 52160 του ισχύοντα Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Πατρέων όπου εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης αρ.15934/20631 δημοσιευμένη στην εφημερίδα της κυβέρνησης αρ. 
φύλλου 3492 στις 31 Δεκεμβρίου 2012.  

Η Διοικούσα Επιτροπή συνεργάζεται όπου απαιτείται με τις διευθύνσεις του 
Δήμου, τους Αντιδημάρχους, υπό την εποπτεία της Αντιδημαρχίας Παιδείας και 
Αθλητισμού. 

 

3. ΚΥΛΙΚΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ. ΕΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕ 
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΗΓΟΣ . 

 

4. ΩΡΑΡΙΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Το ωράριο λειτουργίας του Π.Σ. καθορίζεται ως εξής : 

1. Καθημερινές 7.30΄ 22.00’ 

2. Σάββατο - Κυριακή 7.30΄ 20.00’ 

3. Αργίες με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 



Η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. έχει τη δικαιοδοσία να παρατείνει ή να τροποποιεί 
έκτακτα με απόφαση της το παραπάνω ωράριο λειτουργίας του Π.Σ. ή μέρους των 
εγκαταστάσεων του, όταν αυτό υπαγορεύεται από τις ανάγκες του αθλητισμού της 
πόλης (αγώνες - έκτακτες προπονήσεις κ.ο.κ.), πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, 
κοινωνικών ή άλλων Εκδηλώσεων και Χρήσεων. Με βάση το ωράριο λειτουργίας και 
τις υφιστάμενες κάθε φορά αιτήσεις χρήσης η Διοικούσα επιτροπή διαμορφώνει και 
ανακοινώνει έγκαιρα το εποχιακό πρόγραμμα λειτουργίας του Π.Σ. ( φθινοπωρινό - 
χειμερινό - εαρινό - καλοκαιρινό) με συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης εφαρμογής 
του.  

Το Ωράριο και το Πρόγραμμα Λειτουργίας ανά Αθλητικό Χώρο αναγράφονται σε 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα και αναρτώνται έγκαιρα στους πίνακες ανακοινώσεων, 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων (www.e-patras.gr ) και στην ιστοσελίδα 
των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 

 

5. ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ 
5.1 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις του Π.Σ. παρέχονται δωρεάν για χρήση μακράς 
διάρκειας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία αγωνιστική περίοδο κατά το μέγιστο, 
με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης χωρίς χρονικό περιορισμό, με απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής στους παρακάτω, μετά από αίτηση τους και υπό την 
προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και 
ρητής δέσμευσης τήρησης του : 

 
1. Έλληνες και νόμιμοι αλλοδαποί πολίτες 
2. Φορείς Δημόσιας Εκπαίδευσης 
3. Αθλητικοί φορείς «κατηγορίες 1, 2, 3» (Παράρτημα 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 
4. Φορείς νεολαίας 
5. Συνδικαλιστικοί φορείς εργαζομένων 
6. Μη κερδοσκοπικοί Κοινωνικοί, Πολιτιστικοί, Καλλιτεχνικοί φορείς 
7. Υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού 
8. Φορείς ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

5.2 ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις του Π.Σ. παρέχονται δωρεάν για έκτακτη χρήση 
μικρής διάρκειας από μία μέχρι δεκαπέντε ημέρες με απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής και κατόπιν εγκρίσεως του Αντιδημάρχου Παιδείας & Αθλητισμού στους 
παρακάτω μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του 
παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης τήρησης του: Όλους τους 
φορείς του άρθρου 5. 1 του παρόντος κανονισμού. 
5.3 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

Οι ανοικτοί χώροι κοινής και πολλαπλής χρήσης και οι ανοικτοί βοηθητικοί χώροι 
του Π.Σ. παρέχονται δωρεάν για χρήση ετήσιας διάρκειας κατά το μέγιστο, με 
δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης ή έκτακτης μικρής διάρκειας από μερικές ώρες 
μέχρι δεκαπέντε ημέρες με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και την έγκριση του 
Αντιδημάρχου Αθλητισμού, στους παρακάτω μετά από αίτηση τους και υπό την 
προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και 
ρητής δέσμευσης τήρησης του: Στους συλλογικούς φορείς του άρθρου 5.1 
κατηγορίες 2-8 του παρόντος κανονισμού 



5.4 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

Οι στεγασμένοι χώροι κοινής και πολλαπλής χρήσης και οι στεγασμένοι 
βοηθητικοί χώροι του Π.Σ. παρέχονται στους παρακάτω φορείς μετά από αίτηση τους 
και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας 
του και ρητής δέσμευσης τήρησης του, δωρεάν για χρήση μικρής διάρκειας από 
μερικές ώρες μέχρι δεκαπέντε ημέρες με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και 
έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού και για χρήση ετήσιας διάρκειας κατά το 
μέγιστο, με πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής προς τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού 
και μετά από εισήγηση του με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Διοικούσα 
Επιτροπή παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης της παροχής χρήσης σε φορέα, που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία αγωνιστική περίοδο: Τούς συλλογικούς φορείς του 
άρθρου 5.1 κατηγορίες 2-8 του παρόντος κανονισμού 
5.5 ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις, οι χώροι κοινής και πολλαπλής χρήσης και οι 
βοηθητικοί χώροι του Π.Σ., είναι δυνατόν να παρασχεθούν ανταποδοτικά για έκτακτη 
χρήση μικρής διάρκειας από μία μέχρι δεκαπέντε ημέρες με απόφαση της Διοικούσας 
επιτροπής και έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού υπό τους όρους ότι α. δεν 
επηρεάζεται αρνητικά η αθλητική χρήση του Π.Σ. και η ανάπτυξη του ερασιτεχνικού 
αθλητισμού και β. διασφαλίζεται το οικονομικό συμφέρον του Δήμου Πατρέων, στους 
παρακάτω μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση έγγραφης αποδοχής του 
παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης τήρησης του : 

 
1. Όλοι οι φορείς «κατηγορία 4» (παράρτημα 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 
2. Εμπορικές Εταιρείες εξαιρουμένων όσων έχουν σχέση με το κάπνισμα, το 

αλκοόλ, τα συμπληρώματα διατροφής και οτιδήποτε άλλο αντίκειται στο 
φίλαθλο πνεύμα ή είναι δυνατόν να προκαλέσει το δημόσιο αίσθημα της πόλης. 

5.6 ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις του Π.Σ. είναι δυνατόν να παρασχεθούν ανταποδοτικά 
για χρήση μακράς διάρκειας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία αγωνιστική 
περίοδο κατά το μέγιστο, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης χωρίς χρονικό 
περιορισμό στους παρακάτω φορείς μετά από αίτηση τους και υπό την προϋπόθεση 
έγγραφης αποδοχής του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του και ρητής δέσμευσης 
τήρησης του μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της 
Διοικούσας Επιτροπής στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και εισήγηση του στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, υπό τους όρους ότι:  

 
1. Δεν επηρεάζεται αρνητικά η αθλητική χρήση του Π.Σ. και η ανάπτυξη του 

ερασιτεχνικού αθλητισμού και  
2. Διασφαλίζεται το οικονομικό συμφέρον του Δήμου Πατρέων : Αθλητικούς 

φορείς «κατηγορία 4» (παράρτημα 1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 
 
 

6. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Η δωρεάν ή ανταποδοτική χρήση οποιασδήποτε διάρκειας και μορφής των 
αθλητικών χώρων, των χώρων κοινής και πολλαπλής χρήσης και των βοηθητικών 
χώρων του Π.Σ. παρέχεται υπό τους όρους :  



 
1. ο φορέας χρήσης αναλαμβάνει την ευθύνη της αποκατάστασης φθορών ή 

ζημιών, που τυχόν προκληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης που θα κάνει  
2. Σε περίπτωση εσκεμμένης πρόκλησης φθορών ή ζημιών εκτός από την 

αποκατάσταση τους, μπορεί να αποβληθεί ο χρήστης για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής  

3. Οι φορείς χρήσης τηρούν απαρέγκλιτα το πρόγραμμα λειτουργίας που κάθε 
φορά καταρτίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. Απαγορεύεται ρητά η εμπορική 
εκμετάλλευση και κάθε μορφής κερδοσκοπία από τους παραπάνω χρήστες που 
τους παρέχονται δωρεάν για χρήση εγκαταστάσεις του Π.Σ., μηδενός 
εξαιρουμένου.  
 

Σε περίπτωση ανάπτυξης κερδοσκοπικής τους δραστηριότητας θα 
προειδοποιούνται αρχικά εγγράφως από τη Διοικούσα Επιτροπή και αν δεν 
συμμορφώνονται θα αποβάλλονται από το Π.Σ. με απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής και σχετική έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού. Ειδικότερα για τη 
λειτουργία Αθλητικών Ακαδημιών και Τμημάτων Προετοιμασίας Υποψηφίων των 
ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. ορίζονται ρητά τα 
εξής : 

 
1. Δικαίωμα λειτουργίας Αθλητικής Ακαδημίας κι Τμημάτων Προετοιμασίας 

Υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. έχουν αποκλειστικά οι αναγνωρισμένοι 
από τη Γ.Γ.Α. ερασιτεχνικοί αθλητικοί σύλλογοι των Ολυμπιακών Αθλημάτων, 
που έχουν σταθερή και αξιόπιστη αγωνιστική δραστηριότητα (συμμετοχή στις 
αγωνιστικές δραστηριότητες της Τοπικής ή Περιφερειακής ένωσης ή της 
Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας του αθλήματος που καλλιεργούν) και τηρούν 
τις συμβατικές υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους προπονητές 
της Αθλητικής τους Ακαδημίας. 

2. Για τη λειτουργία Αθλητικής Ακαδημίας ή Τμήματος Προετοιμασίας Υποψηφίων 
ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου Ολυμπιακού Αθλήματος στις εγκαταστάσεις 
του Π.Σ. απαιτείται ειδική άδεια την οποία παρέχει με απόφασή της η Διοικούσα 
Επιτροπή του Π.Σ. και κατόπιν εγκρίσεως του Αντιδημάρχου Παιδείας & 
Αθλητισμού , αφού το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο α. υποβάλλει ειδική 
αίτηση προς τη Διοικούσα Επιτροπή β. αποδεχθεί τους όρους της μη 
κερδοσκοπικής λειτουργίας τους και τους παιδαγωγικούς όρους που 
περιέχονται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και γ. ορίσει με απόφαση του 
Δ.Σ. Έφορου-υπεύθυνο της Αθλητικής Ακαδημίας ή του Τμήματος 
Προετοιμασίας Υποψηφίων. 

3. Στα Αθλητικά σωματεία που πληρούν τους όρους λειτουργίας Αθλητικής 
Ακαδημίας και Τμήματος Προετοιμασίας Υποψηφίων που θέτει ο παρών 
κανονισμός λειτουργίας, οι εγκαταστάσεις του Π.Σ. παρέχονται δωρεάν.  

4. Οι Αθλητικές Ακαδημίες και τα Τμήματα Προετοιμασίας Υποψηφίων των 
ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων παρέχουν δωρεάν αθλητική εκπαίδευση 
στη νεολαία της πόλης. Δεν επιτρέπεται η σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας 
ανταποδοτικού χαρακτήρα ανάμεσα στο Δήμο Πατρέων και τα ερασιτεχνικά 
Αθλητικά Σωματεία για τη λειτουργία κερδοσκοπικών Αθλητικών Ακαδημιών. 
Κατά τις περιόδους που το Κράτος δεν επιδοτεί το μισθολογικό κόστος των 
Αθλητικών Ακαδημιών και των Τμημάτων Προετοιμασίας Υποψηφίων η 
Διοικούσα Επιτροπή μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων Αθλητικών 
Σωματείων και έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού μπορεί να επιτρέψει με 
απόφαση της την προσωρινή (χρονικής διάρκειας μίας αγωνιστικής περιόδου 
κατά το μέγιστο), όσο το κράτος εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στην 
υποχρέωση του για δωρεάν παροχή αθλητικής εκπαίδευσης στην Ελληνική 
νεολαία, καθιέρωση και είσπραξη πολύ χαμηλών διδάκτρων αποκλειστικά και 
μόνο για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους και ορισμένων εύλογων 



εξόδων. Η Διοικούσα Επιτροπή ορίζει το ανώτερο όριο των διδάκτρων που θα 
βασίζεται σε αντικειμενική οικονομοτεχνική μελέτη προσδιορισμού τους που θα 
διενεργεί. 

5. Σε περιπτώσεις αναγκαστικής προσωρινής καθιέρωσης (λόγω αδιαφορίας του 
κράτους) πολύ χαμηλών διδάκτρων στις Αθλητικές Ακαδημίες, που θα 
λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του Π.Σ., η Διοικούσα Επιτροπή θα προβαίνει 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των γονέων και 
κηδεμόνων για να μην πέσουν θύματα κερδοσκοπίας (Ανακοίνωση στα τοπικά 
Μ.Μ.Ε., ανάρτηση ανακοινώσεων σε εμφανή σημεία του Π.Σ., στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων (www.e-patras.gr), στην ιστοσελίδα των 
Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων, συνάντηση γονέων και κηδεμόνων 
αθλητών Αθλητικών Ακαδημιών κ.ο.κ.) 

6. Οι επαγγελματίες Προπονητές με πτυχίο αναγνωρισμένο από την Ελληνική 
Πολιτεία των Αθλητικών Ακαδημιών και των Τμημάτων Προετοιμασίας 
Υποψηφίων που θα λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του Π.Σ., θα είναι 
επαγγελματίες Προπονητές με πτυχίο στο αντίστοιχο άθλημα αναγνωρισμένο 
από το κράτος, άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος και μέλη του Συνδέσμου 
Προπονητών του αντίστοιχου αθλήματος. Τα σχετικά δικαιολογητικά των 
Προπονητών θα υποβάλλονται στη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. πριν την 
έναρξη λειτουργίας της Αθλητικής Ακαδημίας ή του Τμήματος Προετοιμασίας 
Υποψηφίων. 

7. Το Δ.Σ., ο Έφορος και οι Προπονητές της Αθλητικής Ακαδημίας και του 
Τμήματος Προετοιμασίας Υποψηφίων έχουν την ευθύνη για την κόσμια και 
αθλητική συμπεριφορά των αθλητών τους και των γονέων και κηδεμόνων, 
ιδιαίτερα προς τους εργαζόμενους και τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ., στις 
υποδείξεις των οποίων πρέπει να ανταποκρίνονται, για την ορθολογιστική 
χρήση των εγκαταστάσεων, την τήρηση των όρων καθαριότητας και υγιεινής και 
τη φιλική συμπεριφορά προς το φυσικό περιβάλλον. 

8. Σε περίπτωση που Αθλητικό Σωματείο παραβιάσει οποιονδήποτε από τους 
παραπάνω όρους παραχώρησης των εγκαταστάσεων του Π.Σ. η Διοικούσα 
Επιτροπή προβαίνει σε γραπτή προειδοποίηση αποβολής του Αθλητικού 
Σωματείου από το Π.Σ. και αν το Αθλητικό Σωματείο δεν συμμορφωθεί η 
Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να το αποβάλλει από το Π.Σ. με απόφαση της που 
τελεί υπό την έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού για χρονικό διάστημα 
μέχρι και τέλους της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. 

9. Ειδικότερα για την παραβίαση του όρου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των 
Αθλητικών Ακαδημιών και των Τμημάτων Προετοιμασίας Υποψηφίων δεν 
απαιτείται προειδοποίηση και η αποβολή του Αθλητικού Σωματείου που θα τον 
παραβαίνει θα είναι άμεση με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και την 
έγκριση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού. 
 

7. ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Η είσοδος για δωρεάν χρήση διαρκείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Π.Σ. 
προϋποθέτει την κατοχή Κάρτας Δωρεάν Εισόδου του χρήστη, την οποία επιδεικνύει 
κάθε φορά στην Είσοδο του Π.Σ.  

Η Κάρτα Εισόδου εκδίδεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. μετά από 
αίτηση του χρήστη ή αίτηση του φορέα του οποίου είναι μέλος, εφ’ όσον πληροί τις 
προϋποθέσεις της νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού και αποδέχεται ρητά 
τους όρους χρήσης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.  

Είναι αυστηρά προσωπική, παραμένει η ίδια για όσο χρονικό διάστημα κάνει 
χρήση των εγκαταστάσεων ο χρήστης, αναγράφει συγκεκριμένα τους αθλητικούς 
χώρους χρήσης ανάλογα με την κατηγορία χρήστη και ανανεώνεται κάθε αγωνιστική 
περίοδο.  



Η παρούσα διάταξη για την «κάρτα δωρεάν εισόδου» δεν ισχύει για τη δωρεάν 
χρήση του Π.Σ. από σχολεία, οι μαθητές των οποίων εισέρχονται με κατάσταση και 
την ευθύνη των συνοδών δασκάλων και καθηγητών. Οι κατηγορίες χρηστών είναι : 
Α. ΜΕΛΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ 

1. Αθλητές αγωνιστικού αθλητισμού Ελληνικών ή ξένων ερασιτεχνικών αθλητικών 
συλλόγων. 

2. Αθλητές Αθλητικών Ακαδημιών ή Σχολών ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων. 
3. Μέλη φορέων Παλαιμάχων Αθλητών. 
4. Μέλη φορέων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού. 
5. Αθλητές ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων ΑΜΕΑ ή άλλων ευαίσθητων 

κοινωνικών ομάδων. 
6. Μέλη φορέων Αθλητισμού Εργαζομένων. 

Β. ΙΔΙΩΤΕΣ 

1. Έλληνες και νόμιμοι αλλοδαποί πολίτες. 
2. Φοιτητές και Υποψήφιοι Πανεπιστημιακών Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

& Αθλητισμού 
3. Υποψήφιοι Μέσων, Ανώτερων & Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των 

οποίων οι εισαγωγικές εξετάσεις προβλέπουν αθλητικές δοκιμασίες. 
4. Υποψήφιοι Διαγωνισμών του Δημοσίου των οποίων οι εξετάσεις προβλέπουν 

αθλητικές δοκιμασίες 
5. Διαιτητές και κριτές Ολυμπιακών Αθλημάτων  
 
Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου παρέχεται εντελώς δωρεάν και δεν επιτρέπεται η 

πώληση της από τους φορείς στους οποίους έχει παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση των 
εγκαταστάσεων του Π.Σ. στα μέλη τους. Η φωτογραφία του χρήστη στην Κάρτα 
Δωρεάν Εισόδου των κατηγοριών Α1-6 επικολλάται από τον αντίστοιχο φορέα του 
οποίου είναι μέλος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του. Για τις κατηγορίες Β1-5 την 
ίδια διαδικασία εκτελεί η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ.  

 
Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για τις κατηγορίες χρηστών Α1,5 εκδίδεται μετά από 

αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου προς τη Διοικούσα 
Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 

 
1. Ονομαστική κατάσταση των αθλητών του συλλόγου που θα κάνουν χρήση των 

εγκαταστάσεων, στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου του 
αθλητή στην αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία, υπογεγραμμένη από τον 
Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα 
του Συλλόγου. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. 
Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του συλλόγου και 
με την οποία θα βεβαιώνεται ότι οι αθλητές του συλλόγου που 
συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση έχουν την 
προβλεπόμενη από το νόμο ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διαθέτουν την 
αθλητική ικανότητα. 

3. Σε περίπτωση που στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση 
συμπεριλαμβάνονται αθλητές που δεν έχουν αριθμό μητρώου της αντίστοιχης 
Αθλητικής Ομοσπονδίας (λόγω μη έκδοσης του δελτίου αθλητή) θα 
υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα 
υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου και με την 
οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν υποβληθεί στην αντίστοιχη Αθλητική 
Ομοσπονδία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίων τους, στα 



οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ιατρικές βεβαιώσεις , ότι είναι υγιείς και 
διαθέτουν την αθλητική ικανότητα. 

4. Φωτογραφίες ταυτότητας, (2) για κάθε αθλητή. 
 
Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για την κατηγορία χρηστών Α2 εκδίδεται μετά από 

αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου προς τη Διοικούσα 
Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 

 
1. Ονομαστική κατάσταση των αθλητών της Αθλητικής Ακαδημίας του συλλόγου, 

που θα κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο 
και το Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του 
Συλλόγου. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. 
Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου και θα φέρει τη σφραγίδα του, με την οποία 
θα βεβαιώνεται ότι οι αθλητές της Αθλητικής Ακαδημίας του συλλόγου που 
συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω ονομαστική κατάσταση έχουν την 
προβλεπόμενη από το νόμο ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διαθέτουν την 
αθλητική ικανότητα. 

3. Φωτογραφίες ταυτότητας, (2) για κάθε αθλητή. 
 
Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για τις κατηγορίες χρηστών Α3,4,6 εκδίδεται μετά από 

αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. 
και την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών : 

 
1. Ονομαστική κατάσταση των μελών του φορέα, που θα κάνουν χρήση των 

εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα του 
Δ.Σ. του φορέα και θα φέρει τη σφραγίδα του φορέα.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γ. 
Γραμματέας του Δ.Σ. του φορέα και θα φέρει τη σφραγίδα του φορέα και με την 
οποία θα βεβαιώνεται ότι τα μέλη του φορέα που συμπεριλαμβάνονται στην 
παραπάνω ονομαστική κατάσταση έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο 
ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διαθέτουν την αθλητική ικανότητα. 

3. Φωτογραφίες ταυτότητας, (2) για κάθε αθλητή. 
 
Για την ετήσια ανανέωση της Κάρτας Δωρεάν Εισόδου των χρηστών των 

κατηγοριών Α1-6 απαιτείται μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του φορέα 
στον οποίο είναι μέλη, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν την προβλεπόμενη 
από το νόμο ιατρική βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διατηρούν τη βεβαιωμένη αθλητική 
ικανότητα.  

Οι φορείς θα ακολουθούν την παραπάνω διαδικασία όπως περιγράφεται κατά 
περίπτωση μόνο για τα νέα μέλη τους που ζητούν για 1η φορά έκδοση Κάρτας 
Δωρεάν Εισόδου  

 
Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για την κατηγορία χρηστών Β1 εκδίδεται μετά από 

αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή 
των παρακάτω δικαιολογητικών : 

 
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
2. Φωτογραφίες ταυτότητας (2) 
3. Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιής και έχει την αθλητική ικανότητα, όπως 

προβλέπει το Π.Δ. 219/2006 
4. Για τους ανήλικες (16-18 ετών) την αίτηση έκδοσης Κάρτας Δωρεάν Εισόδου 

την υποβάλλει ο κηδεμόνας συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/86, με την οποία βεβαιώνει ότι επιτρέπει στον υπό την κηδεμονία του 
ανήλικα να αθλείται στις εγκαταστάσεις του Π.Σ.  



 
Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για την κατηγορία χρηστών Β2 εκδίδεται μετά από 

αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή 
των παρακάτω δικαιολογητικών : 

 
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
2. Φωτογραφίες ταυτότητας (2) 
3. Για τους υποψηφίους των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και έχουν 

την αθλητική ικανότητα, όπως προβλέπει το Π.Δ. 219/2006 
4. Για τους ανήλικες υποψηφίους των Σ.Ε.Φ.Α.Α. την αίτηση την υποβάλλει ο 

κηδεμόνας τους συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την 
οποία βεβαιώνει ότι επιτρέπει στον υπό την κηδεμονία του ανήλικα να 
προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του στις εγκαταστάσεις του Π.Σ. 

5. Για τους φοιτητές των Σ.Ε.Φ.Α.Α. βεβαίωση σπουδών.  
 
Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για τις κατηγορίες χρηστών Β3,4 εκδίδεται μετά από 

αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή 
των παρακάτω δικαιολογητικών : 

 
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
2. Φωτογραφίες ταυτότητας (2) 
3. Ιατρική βεβαίωση ότι είναι υγιείς και έχουν την αθλητική ικανότητα, όπως 

προβλέπει το Π.Δ. 219/2006 
4. Για τους ανήλικες υποψηφίους την αίτηση την υποβάλλει ο κηδεμόνας τους 

συνοδευόμενη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία βεβαιώνει 
ότι επιτρέπει στον υπό την κηδεμονία του ανήλικα να προετοιμάζεται για τις 
εξετάσεις του στις εγκαταστάσεις του Π.Σ.   

 
Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου για τις κατηγορίες χρηστών Β5 εκδίδεται μετά από 

αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και την υποβολή 
των παρακάτω δικαιολογητικών : 

 
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
2. Φωτογραφίες ταυτότητας (2) 
3. Βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα ότι ο αιτούμενος την Κάρτα Δωρεάν Εισόδου 

είναι ενεργό μέλος του.  
 
Για την ετήσια ανανέωση της Κάρτας Δωρεάν Εισόδου των χρηστών των 

κατηγοριών Β1-4 απαιτείται μόνο η προβλεπόμενη από το Π.Δ. 219/2006 ιατρική 
βεβαίωση, ότι είναι υγιείς και διατηρούν τη βεβαιωμένη την αθλητική ικανότητα και για 
την κατηγορία Β5 μόνο βεβαίωση του φορέα ότι ο χρήστης εξακολουθεί να είναι 
ενεργό μέλος του.  

Για την ετήσια ανανέωση της Κάρτας Δωρεάν Εισόδου των χρηστών της 
κατηγορίας Β5 απαιτείται μόνο βεβαίωση του φορέα ότι ο χρήστης εξακολουθεί να 
είναι μέλος του.  

Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας Δωρεάν Εισόδου, αντικαθίσταται αφού ο 
απωλέσας την Κάρτα του υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.  

Η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου αφαιρείται από χρήστη ή ομάδα χρηστών με απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής όταν παραβιάζουν συστηματικά τον παρόντα Κανονισμό 
Λειτουργίας του Π.Σ. και δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού και 
της Διοικούσας Επιτροπής.  

Στο πλαίσιο μηχανογράφησης της λειτουργίας του Π.Σ. η Διοικούσα Επιτροπή 
μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρονική βάση δεδομένων Χρηστών, η οποία θα 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας 
του και θα διέπεται από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.  



Όταν οι εγκαταστάσεις του Π.Σ. παραχωρούνται σε άλλο φορέα για τη διεξαγωγή 
αθλητικής ή άλλης εκδήλωσης η Κάρτα Δωρεάν Εισόδου δεν ισχύει καθ όλη τη 
διάρκεια της εκδήλωσης και αντικαθίσταται από την Κάρτα Διαπίστευσης που εκδίδει 
η Διοργανώτρια Αρχή. 

 

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

• Οι Αθλητικοί χώροι του Π.Σ. χρησιμοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα 
για αθλητική χρήση που είναι και η κύρια και οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί 
να γίνει μόνο με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. 

• Οι αθλούμενοι καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στους αθλητικούς 
χώρους είναι υποχρεωμένοι να έχουν την προσωπική τους Κάρτα Δωρεάν 
Εισόδου και να είναι ενδεδυμένοι με αθλητική περιβολή (αθλητικά παπούτσια, 
σορτς, φανέλα, φόρμα). 

• Οι αθλούμενοι κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων με την υποχρεωτική 
παρουσία του διαπιστευμένου από το φορέα χρήσης Προπονητή, ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προπονητικού προγράμματος και μαζί 
με τον Έφορο του φορέα χρήσης είναι υπεύθυνος και για την τήρηση του 
παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας και ιδιαίτερα για την τήρηση των κανόνων 
τάξης και ασφάλειας των αθλουμένων και των εγκαταστάσεων. 

• Οι αθλούμενοι κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων και των αθλητικών 
οργάνων με δική τους ευθύνη. 

• Οι αθλούμενοι είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών τους 
αντικειμένων ή άλλου εξοπλισμού και θα πρέπει να αποφεύγουν να φέρουν 
μαζί τους μεγάλα χρηματικά ποσά. 

• Τα ευρισκόμενα αντικείμενα παραδίδονται στο προσωπικό του Π.Σ. με 
πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, φυλάσσονται για εύλογο χρονικό 
διάστημα (ενός (1) μηνός) σε ειδικό ελεγχόμενο χώρο και αν δεν αναζητηθούν 
παραδίδονται στη Διοικούσα Επιτροπή, που αποφασίζει για τη δωρεά τους σε 
ιδρύματα της πόλης. 

• Η χρήση του αθλητικού εξοπλισμού ή του αθλητικού υλικού που έχουν 
τοποθετηθεί μόνιμα σε συγκεκριμένο αθλητικό χώρο, γίνεται αποκλειστικά και 
μόνο σε αυτό το χώρο και δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους σε οποιοδήποτε 
άλλο χώρο. 

• Τον απαραίτητο αθλητικό εξοπλισμό ή αθλητικό υλικό για την υλοποίηση 
προπονητικού προγράμματος που φυλάσσεται σε αποθηκευτικό χώρο, τον 
παραλαμβάνει ο υπεύθυνος Προπονητής από το χώρο αποθήκευσης και τον 
παραδίδει στο τέλος της προπόνησης στον ίδιο χώρο. 

• Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και χρήση πτυσσόμενου αθλητικού εξοπλισμού ή 
αθλητικού υλικού σε μη αθλητικό χώρο του Π.Σ. ή σε αθλητικό χώρο που δεν 
είναι αδειοδοτημένος για το σκοπό αυτό, όπως για παράδειγμα πτυσσόμενα 
όργανα κλειστών αθλητικών χώρων σε ανοικτούς αθλητικούς χώρους. 

• Η οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά των εγκαταστάσεων ή του αθλητικού 
εξοπλισμού πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο προσωπικό του Π.Σ. 

• Δεν επιτρέπεται η χρήση των αθλητικών χώρων από άτομα που βρίσκονται 
υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων διεγερτικών ουσιών. 

• Δεν επιτρέπεται η χρήση των αθλητικών χώρων σε άτομα που εκτίουν ποινή 
αποκλεισμού για χρήση αναβολικών ουσιών. 

• Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους αθλητικούς χώρους και στους κλειστούς 
χώρους κοινής χρήσης. 

• Μέρος ή το σύνολο των αθλητικών και των άλλων χώρων μπορούν να 
παραμείνουν κλειστές με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και κατόπιν 
εγκρίσεως του Αντιδημάρχου Παιδείας & Αθλητισμού για λόγους 



επισκευαστικούς, ανακαίνισης, συντήρησης, καιρικών συνθηκών ή ειδικών 
έκτακτων καταστάσεων. Η Διοικούσα Επιτροπή ενημερώνει έγκαιρα τους 
αθλούμενους με ανακοίνωση της. 

• Οι χρήστες των αθλητικών χώρων, συνοδοί τους και οι επισκέπτες είναι 
υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες και τις παραινέσεις του προσωπικού 
και της Διοικούσας Επιτροπής που αφορούν στην ορθολογική και ασφαλή 
χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. 

• Οι συνοδοί των αθλουμένων και οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να εισέρχονται 
στους αθλητικούς χώρους και θα παραμένουν σε χώρους που θα καθορίζει η 
Διοικούσα Επιτροπή με απόφαση της. 

• Δεν επιτρέπεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων. 
• Δεν επιτρέπεται η πρόκληση ενοχλητικών θορύβων, που είναι δυνατόν να 

παρακωλύει την προπονητική διαδικασία. 
• Οι αθλούμενοι, οι συνοδοί τους και οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να 

τηρούν τους κανόνες καθαριότητας των εγκαταστάσεων και να τηρούν τους 
όρους υγιεινής κατά τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων. 

• Η χρήση Σάουνας μπορεί να γίνει μόνο προγραμματισμένα και με απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής για ορισμένες κατηγορίες ενηλίκων χρηστών και 
αφού υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα 
βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων ασφαλούς χρήσης της και ότι δεν 
συντρέχει κανένας λόγος υγείας ή άλλο κώλυμα χρήσης της. 

• Η στάθμευση οχημάτων παρέχεται δωρεάν σε καθημερινή βάση και 
επιτρέπεται μόνο στους χώρους που φέρουν τη σχετική σήμανση. 
Προβλέπονται θέσεις για οχήματα Α.Μ.Ε.Α. Οχήματα που θα σταθμεύουν σε 
άλλους χώρους και θα παρακωλύουν την ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση 
από τις εγκαταστάσεις θα απομακρύνονται με τη συνδρομή της Τροχαίας. 

• Η διαφημίσεις τελούν υπό την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Σ. 
Απαγορεύονται οι διαφημίσεις χαμηλής αισθητικής, αντίθετες με τα αθλητικά 
ιδεώδη, αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και αθλητικών 
συμπληρωμάτων διατροφής. 

• Η παραβίαση των παρόντων κανόνων και η άρνηση συμμόρφωσης των 
χρηστών μπορεί να προκαλέσει την άμεση απομάκρυνση τους από τους 
αθλητικούς χώρους ή και την απαγόρευση εισόδου για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. 

• Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συμπληρώνει τους παραπάνω κανόνες με 
γραπτές οδηγίες ή ειδική σήμανση, που αναρτάται στους πίνακες 
ανακοινώσεων, για ότι δεν προβλέπουν οι παρούσες Γενικές Διατάξεις. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Σ. 
μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από 
εισήγηση του Δημάρχου. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα 
Κανονισμό Λειτουργίας και στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πατρέων, ρυθμίζεται με 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Σ. και σχετική έγκριση των 
συναρμοδίων Αντιδημάρχων. Τα παραρτήματα 12,3,4 αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού λειτουργίας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ είναι σύμφωνα με το Ν. 2725/1999 οι ερασιτεχνικοί μη 
επαγγελματικοί, μη κερδοσκοπικοί και μη εμπορικοί αθλητικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι 
Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού (ΜΛΑ), οι σύλλογοι αθλητών και προπονητών, οι 
ενώσεις όλων των παραπάνω συλλόγων, οι τοπικές ή περιφερειακές επιτροπές των 
εθνικών ομοσπονδιών τους, οι εθνικές ομοσπονδίες των Ολυμπιακών και μη 



αθλημάτων, η Ολυμπιακή Επιτροπή, οι διεθνείς Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες 
ομοσπονδίες των Ολυμπιακών και μη αθλημάτων, οι ερασιτεχνικές τοπικές, 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις (κινήματα) εναλλακτικού αθλητισμού, 
οι ανώνυμες αθλητικές επαγγελματικές – εμπορικές εταιρείες, τα αθλητικά τμήματα 
αμειβομένων αθλητών, οι εθνικές και διεθνείς ενώσεις (λίγκες) τους και οι σύλλογοι 
επαγγελματιών αθλητών. 

Στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας του Παμπελοποννησιακού Σταδίου (Π.Σ.) 
γίνεται διάκριση των ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ στις παρακάτω τέσσερις (4) κατηγορίες 
: 

 
1. Ερασιτεχνικοί αθλητικοί σύλλογοι Ολυμπιακών αθλημάτων, σύλλογοι αθλητών 

και προπονητών τους, σύλλογοι Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού, ερασιτεχνικοί 
σύλλογοι Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), τοπικές και περιφερειακές 
Ενώσεις, Εθνικές και Διεθνείς Ομοσπονδίες όλων των παραπάνω συλλόγων 
και σύλλογοι επαγγελματιών αθλητών. 

2. Ερασιτεχνικοί αθλητικοί σύλλογοι μη Ολυμπιακών αθλημάτων, σύλλογοι 
αθλητών και προπονητών τους, τοπικές και περιφερειακές Ενώσεις, Εθνικές και 
Διεθνείς Ομοσπονδίες όλων των παραπάνω συλλόγων. 

3. Τοπικές, Περιφερειακές, Εθνικές, Διεθνείς ερασιτεχνικές Οργανώσεις (κινήματα) 
εναλλακτικού αθλητισμού. 

4. Ανώνυμες αθλητικές επαγγελματικές – εμπορικές εταιρείες, Τμήματα 
Αμειβομένων Αθλητών, εθνικές και διεθνείς ενώσεις (λίγκες) τους. 

 
ΚΑΡΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ είναι το επίσημο αναγνωριστικό έγγραφο που 

εκδίδεται από τη Διοικούσα επιτροπή του Π.Σ., για τη δωρεάν είσοδο και χρήση 
διαρκείας των εγκαταστάσεων, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ είναι το επίσημο 

αναγνωριστικό έγγραφο που εκδίδεται από τη Διοικούσα επιτροπή του Π.Σ., για τη 
δωρεάν έκτακτη ομαδική είσοδο για μία ή περισσότερες χρήσεις των εγκαταστάσεων 
από ερασιτεχνικές συλλογικότητες αθλητικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, 
καλλιτεχνικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για είσοδο και έκτακτη χρήση των εγκαταστάσεων του Π.Σ. 
με ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΥ είναι η παρουσία υπεύθυνου 
εκπαιδευτή (προπονητής, καθηγητής, δάσκαλος). 

 
ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ είναι το επίσημο αναγνωριστικό έγγραφο που εκδίδεται 

από τη διοργανώτρια αρχή ενός αθλητικού γεγονότος, επικυρώνεται από τη 
Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ. και αντικαθιστά προσωρινά για το χρονικό διάστημα 
τέλεσης του αθλητικού γεγονότος την ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ στο Π.Σ. 

 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ είναι η χρονική περίοδος από την έναρξη της 

προετοιμασίας των αθλητών μέχρι τη λήξη όλων των πρωταθλημάτων και αγώνων 
σε όλα τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα, που για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό 
ξεκινάει στα μέσα Αυγούστου-αρχές Σεπτέμβρη κάθε ημερολογιακού έτους και 
τελειώνει Μάη-Ιούνη του επόμενου ημερολογιακού έτους. 

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ είναι ο φορέας στον οποίο παραχωρείται το ΠΣ ή μέρος 

των εγκαταστάσεων του για την πραγματοποίηση κύρια ενός αθλητικού, πολιτιστικού 
ή κοινωνικού γεγονότος, αλλά και ενός εμπορικού στο βαθμό που δεν παρακωλύει 
και δεν υποβαθμίζει την αθλητική χρήση των εγκαταστάσεων. 

 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ είναι, πέρα από τον τυπικό ορισμό 

του ως ΝΠΙΔ από το άρθρο 10 του Ν. 2725/1999, λαϊκή αθλητική συλλογικότητα, 



βασικό δομικό κύτταρο του Ελληνικού κι Ευρωπαϊκού ερασιτεχνικού αθλητισμού με 
βαθιές ρίζες στην κοινωνία, που έχει σαν κύριο στόχο του τη συστηματική καλλιέργεια 
και ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού, της φιλίας, της 
συλλογικότητας και της αλληλεγγύης ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικού 
χρώματος, φυλής, θρησκείας και πολιτισμού με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της 
παγκόσμιας Ειρήνης. 

 
ΤΟΠΙΚΗ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι η τοπική ή περιφερειακή 

Οργάνωση Ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων του ίδιου αθλήματος και όπως 
ορίζεται από το άρθρο 1 του Ν. 2725/1999 έχει τη μορφή ΝΠΙΔ. 

 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ είναι η Ανώτατη Οργάνωση Ερασιτεχνικών 

Αθλητικών Συλλόγων σε εθνικό επίπεδο και όπως ορίζεται από το άρθρο 19 του Ν. 
2725/1999 έχει τη μορφή ΝΠΙΔ. 

 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ 

ΒΑΣΗΣ είναι εμπορική κερδοσκοπική αθλητική εταιρεία της οποίας η διοικητική 
λειτουργία ορίζεται από το άρθρο 65 του Ν. 2725/1999 και η οικονομική της 
λειτουργία υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου και διέπεται από τους νόμους της 
ελεύθερης αγοράς της οικονομίας. 

 
ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ είναι παράρτημα ερασιτεχνικού αθλητικού 

συλλόγου του οποίου οι αθλητές αμείβονται. 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΛΙΓΚΑ) είναι η Ένωση 

Αθλητικών Ανωνύμων Επαγγελματικών Εταιρειών του ίδιου αθλήματος, που 
διακανονίζει και διαχειρίζεται τον εμπορικό ανταγωνισμό ανάμεσα στις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ και διοικητικά διέπεται από άρθρο 96 του Ν. 2725/1999. 

 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ αθλήματος είναι αυτός που έχει την απαιτούμενη παιδαγωγική 

και ηθική συγκρότηση, την τεχνική και επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία για να 
ανταποκριθεί συνολικά στο διδακτικό του έργο. Όπως ορίζει το άρθρο 31 του Ν. 
2725/1999 δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή αθλήματος έχουν οι 
πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & 
Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ πρώην ΤΕΦΑΑ) με ειδικότητα στο άθλημα και οι Πτυχιούχοι των 
Κρατικών Σχολών Προπονητών της Γενικής Γραμματείας nΑθλητισμού. 

 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ είναι οι εγκαταστάσεις ή ενότητες εγκαταστάσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, η 
κύρια χρήση των οποίων είναι αθλητική, ενώ στα αμιγώς αθλητικά Ολυμπιακά 
Ακίνητα όπως ορίζει ο Ν. 3342/2005 επιτρέπονται περιστασιακά βραχυχρόνιες 
εμπορικές χρήσεις που δεν αντιστρατεύονται και δεν υποβαθμίζουν την αθλητική 
χρήση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ 

Το Π.Σ. διαθέτει ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις με ή χωρίς κερκίδες, μεγάλο 
αριθμό στεγασμένων χώρων και στεγασμένους χώρους κοινής και πολλαπλής 
χρήσης. Το σύνολο των εγκαταστάσεων ταξινομούνται σε τέσσερις (4) Ζώνες και 
συνδέονται με συμβατές μορφές χρήσης. : 
 
ΖΩΝΗ Α : Ανοικτές Αθλητικές Εγκαταστάσεις. 



1. Κεντρικό Στάδιο (γήπεδο ποδοσφαίρου – στίβος) 
2. Βοηθητικό Στάδιο (γήπεδο ποδοσφαίρου – προπονητήριο Στίβου 
3. Δύο (2) γήπεδα ποδοσφαίρου 7Χ7 
4. Δύο (2) γήπεδα αθλοπαιδιών – αντισφαίρισης 

 
ΖΩΝΗ Β : Κλειστές Αθλητικές εγκαταστάσεις – Βοηθητικοί Χώροι 

1. Αίθουσες ανάπτυξης Φυσικών Ικανοτήτων (γυμναστήρια) 
2. Σάουνες 
3. Αίθουσες εκμάθησης Τεχνικής Αθλημάτων 
4. Ελαστικός Διάδρομος Στίβου (5 διαδρομές μήκους 100 μ.) 
5. Ιατρεία – Φυσιοθεραπευτήρια 
6. Εργομετρικό Κέντρο 
7. Αποδυτήρια 
8. Τουαλέτες 
9. Αποθήκες 

 
ΖΩΝΗ Γ : Κλειστές εγκαταστάσεις πολλαπλής χρήσης – Βοηθητικοί χώροι 

1. Γραφεία διοικητικής υπηρεσίας,  
2. Γραφεία μαζικών αθλητικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων 
3. Κιόσκια 
4. Εκδοτήρια εισιτηρίων 
5. Αίθουσες εκδηλώσεων 
6. Αίθουσες τύπου 
7. Κυλικεία 
8. Αποθήκες 
9. Τουαλέτες 

 
ΖΩΝΗ Δ : Στεγασμένες και Ανοικτές Εγκαταστάσεις κοινής χρήσης  

1. Λεωφορειόδρομος (εκτός των ελαστικών διαδρόμων Στίβου) 
2. Εξωτερικοί χώροι στάθμευσης 
3. Υπαίθριοι χώροι εντός κι εκτός της Κεντρικής Εισόδου 
4. Υπαίθριοι χώροι οδών Ρίτσου και Σεφέρη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3342/2005 

Το άρθρο 15 του Νόμου 3342/2005 προβλέπει για το Π.Σ. : «Στο 
Παμπελοποννησιακό Στάδιο και στον περιβάλλοντα χώρο του (όπως η περιοχή αυτή 
εμφαίνεται στο ακόλουθο τοπογραφικό διάγραμμα), επιτρέπονται πέραν των 
χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής 
λειτουργίες και χρήσεις : Α. Εμπορικά καταστήματα , χώροι εστίασης κοινού. Β. 
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις. Γ. Προπονητικό Κέντρο. Δ. Διοργάνωση Εκθέσεων σε 
προσωρινές, λυόμενες κατασκευές. Αναφορικά με τις εμπορικές λειτουργίες και 
χρήσεις επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά το 10% του 
συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί. Εξαιρούνται από τον παραπάνω 
περιορισμό οι προσωρινές, λυόμενες κατασκευές, η καλυπτόμενη επιφάνεια και 
οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού». 
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