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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΔΓΔΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  ΙΣΟΡΙΚΟ  - ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΥΡΗΗ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ  

 

Σν Γεκνηηθό Κνιπκβεηήξην Έδεζζαο βξίζθεηαη ζε νηθόπεδν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Έδεζζαο ζηελ πεξηνρή Κηνππξί Έδεζζαο επί ηεο νδνύ Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη  

απνηειείηαη από δύν θηίξηα ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 1.750,70 η.κ. Σν έλα θηίξην είλαη κεηαιιηθό θαη 

ζηεγάδεη ηηο δεμακελέο θαη ηελ θεξθίδα θαη ην άιιν είλαη θαηαζθεπαζκέλν από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα θαη νξγαληζκό πιήξσζεο ηνηρνπνηίαο θαη ζηεγάδεη ηα απνδπηήξηα, ηα γξαθεία θαη 

ην ιεβεηνζηάζην. θνπόο ηεο θαηαζθεπήο είλαη ε ύπαξμε ελόο Κνιπκβεηεξίνπ, ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο, ώζηε λα κπνξεί λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηώλ γηα ςπραγσγία, γύκλαζε, εθκάζεζε θνιύκβεζεο αιιά θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

ζπιιόγσλ ζην πξνπνλεηηθό θαη αγσληζηηθό επίπεδν. θνπόο επίζεο είλαη λα ζπληειέζεη 

κεζνδηθά ζηελ επξύηεξε αλάπηπμε ησλ αζιεκάησλ ηνπ πγξνύ ζηίβνπ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

θαηεύζπλζε ηνπ αζιεηηθνύ ηνπξηζκνύ. Οη πξόζθαηα δηακνξθσζείζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

επηβάιινπλ ε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξόπν, ώζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε βησζηκόηεηά ηνπ, δηακέζνπ ηεο κείσζεο ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, ηεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ 

εζόδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ηνπ Γήκνπ. 

Δπηπιένλ ε ιεηηνπξγία ηνπ πξέπεη λα ζπκβάιιεη, αθελόο ζηελ εθπιήξσζε ησλ θνηλσληθώλ 

ηνπ ζθνπώλ θαη αθεηέξνπ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, δηακέζνπ ηεο 

πξνζέιθπζεο αζιεηηθνύ ηνπξηζκνύ. 

Ο Γήκνο Έδεζζαο, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηηο  

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 259 παξ. 6 θαη 185 ηνπ Ν.3463/2006, δύλαηαη λα παξαρσξεί  δσξεάλ 

θαη ρσξίο αληάιιαγκα ζηελ Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Έδεζζαο (ΓΗ.Κ.Δ.Γ.Δ) 

ηελ ρξήζε ησλ αζιεηηθώλ ππνδνκώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ θαη όισλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, κε ζθνπό: 

1. Σελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ καδηθνύ αζιεηηζκνύ (εθκάζεζε θνιύκβεζεο),   

2. Σελ δηνξγάλσζε πεξηνδηθώλ θαη  εηήζησλ νκαδηθώλ ή αηνκηθώλ αζιεκάησλ θαη αγώλσλ 

καδηθώλ αζιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνιύκβεζε θαη ηα αγσλίζκαηα ηνπ πγξνύ 

ζηίβνπ,   
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3. Σελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο θνιύκβεζεο θαη αγσληζκάησλ πγξνύ ζηίβνπ, 

θαζώο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνπνλήζεσλ, πξνγξακκάησλ πξνεηνηκαζίαο θαη 

αγώλσλ (επηζήκσλ ή κε) πγξνύ ζηίβνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθά ή κε Αζιεηηθά 

σκαηεία κε δξάζε ζην ρώξν ηνπ πγξνύ ζηίβνπ θαη ηεο θνιύκβεζεο θαη ηελ 

Κνιπκβεηηθή Οκνζπνλδία Διιάδνο 

4. Σελ ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ ζην ρώξν ηνπ Γεκνηηθνύ 

Κνιπκβεηεξίνπ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  ΓΙΟΙΚΗΗ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ   

 

Σν Γεκνηηθό Κνιπκβεηήξην αλήθεη ζηνλ Γήκν Έδεζζαο θαη κεηά ηελ παξαρώξεζε 

ρξήζεο ηνπο ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε αλήθεη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ 

Έδεζζαο θαηά ηελ αθόινπζε δηάθξηζε αξκνδηόηεηαο θαη επζύλεο:  

α) Ο Γήκνο Έδεζζαο αζθεί ηηο αξκνδηόηεηεο θαη επζύλεο όζνλ αθνξά: 

 Σελ έθδνζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ 

Κνιπκβεηεξίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνβιεπόκελεο έθδνζεο άδεηαο 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θπιηθείνπ ζην ρώξν ηνπ 

Κνιπκβεηεξίνπ. 

 Σελ παξαρώξεζε θαη δηάζεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεώλ 

ηνπ ζηελ Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Έδεζζαο. 

 Σελ δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ ηδηνθηεζίαο ηνπ, ζηελ Γεκνηηθή Κνηλσθειή 

Δπηρείξεζε Γήκνπ Έδεζζαο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θνιύκβεζεο θαη 

ησλ αζιεκάησλ πγξνύ ζηίβνπ. 

 Σελ ζύληαμε κειεηώλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό, βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ αζιεηηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ. 

 Σελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζεο ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ, ζε Δζληθά θαη Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα, κε ζθνπό ηε ρξεκαηνδόηεζή ηνπο, θαζώο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζρεηηθώλ έξγσλ. 

 Σελ θαηαζθεπή ζπκπιεξσκαηηθώλ έξγσλ θαη έξγσλ ζπληήξεζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ, κε ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ, 

θαζώο θαη ηελ παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή ησλ ζρεηηθώλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ. 

 Σελ έγθξηζε ησλ, ππό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε 

Γήκνπ Έδεζζαο, πάζεο θύζεσο επηβαιιόκελσλ εύινγσλ απνδεκηώζεσλ (αληηηίκνπ) 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ, κε ζθνπό ηελ 

θάιπςε κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ηνπ θόζηνπο ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ. 

 

β) Η Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Έδεζζαο, αζθεί, δηα ησλ θαηά λόκν 

αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζε νξγάλσλ ηεο, ηελ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

Κνιπκβεηεξίνπ, όζνλ αθνξά: Σελ εθπόλεζε, εθηέιεζε θαη παξαθνινύζεζε ησλ πάζεο 



 3 

θύζεσο πξνγξακκάησλ θνιύκβεζεο θαη αζιεκάησλ πγξνύ ζηίβνπ πνπ δηεμάγνληαη ζην 

Γεκνηηθό Κνιπκβεηήξην, σο θύξηνο θνξέαο πινπνίεζήο ηνπο. Δηδηθόηεξα: 

 Σελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ καδηθνύ αζιεηηζκνύ (εθκάζεζε θνιύκβεζεο),  

 Σελ δηνξγάλσζε πεξηνδηθώλ θαη εηήζησλ νκαδηθώλ ή αηνκηθώλ αζιεκάησλ θαη αγώλσλ 

καδηθώλ αζιεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνιύκβεζε θαη ηα αγσλίζκαηα ηνπ πγξνύ 

ζηίβνπ,  

 Σελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο θνιύκβεζεο θαη αγσληζκάησλ πγξνύ ζηίβνπ, 

θαζώο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνπνλήζεσλ, πξνγξακκάησλ πξνεηνηκαζίαο θαη 

αγώλσλ (επηζήκσλ ή κε) πγξνύ ζηίβνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθά ή κε Αζιεηηθά 

σκαηεία θαη ηελ Κνιπκβεηηθή Οκνζπνλδία Διιάδνο. 

 Σελ δηνξγάλσζε θνιπκβεηηθώλ αγώλσλ θαη εθδειώζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε Αζιεηηθά 

σκαηεία, ηελ Κνιπκβεηηθή Οκνζπνλδία Διιάδνο θαη άιινπο θνξείο. 

 Σελ εθπόλεζε, ηνπ γεληθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ καδηθνύ αζιεηηζκνύ θαη 

ησλ αζιεηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ, θαζώο θαη ηελ 

δεκνζηνπνίεζε θαη πξνβνιή ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ ζηνπο δεκόηεο. 

 Σελ είζπξαμε αληηηίκνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ από Αζιεηηθά 

σκαηεία θαη ηα κέιε απηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ θνιύκβεζε θαη ζηνλ πγξό 

ζηίβν. 

 Σελ κέξηκλα γηα ηελ δηάζεζε ηνπ απαηηνύκελνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ. 

 Σελ κέξηκλα γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Κνιπκβεηεξίνπ θαη ηνλ νξηζκό ησλ ππεπζύλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

Κνιπκβεηεξίνπ. 

 Σελ ζύλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο έξγσλ, ππεξεζηώλ, κειεηώλ θαη πξνκεζεηώλ κε 

ηξίηνπο, θαζώο θαη ηελ ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, κε ζθνπό ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε, θύιαμε θαη ζπληήξεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ΟΣΑ α’ βαζκνύ. 

 Σελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ εζόδσλ-εμόδσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πινπνίεζε 

ησλ πάζεο θύζεσο πξνγξακκάησλ θνιύκβεζεο θαη αζιεκάησλ πγξνύ ζηίβνπ πνπ 

δηεμάγνληαη ζην Γεκνηηθό Κνιπκβεηήξην, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

 Σελ ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε θπιηθείνπ ζην ρώξν ηνπ Γεκνηηθνύ 

Κνιπκβεηεξίνπ. 

 Σελ έθδνζε θαη δηάζεζε ζην θνηλό ελεκεξσηηθώλ εληύπσλ, νδεγώλ, αθηζώλ, θιπ. 

δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Γεκνηηθνύ 

Κνιπκβεηεξίνπ θαη ησλ πινπνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ θνιύκβεζεο. 

 Σελ θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε εηδηθήο ηζηνζειίδαο γηα ην Γεκνηηθό 

Κνιπκβεηήξην θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΩΠΙΚΟ    
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Με απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

ζπγθξνηείηαη νκάδα έξγνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ.                           

Σν Κνιπκβεηήξην ζηειερώλεηαη βάζε ησλ ππνρξεσηηθώλ εθ ηνπ λόκνπ ζέζεσλ θαζώο θαη 

ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ σο αθνινύζσο: 

α) Τπεύζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ νξίδεηαη ν 

εθάζηνηε πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Έδεζζαο, ν νπνίνο έρεη 

ηε γεληθή επηζηαζία ηνπ ζπλόινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ 

θαη είλαη αξκόδηνο γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ 

εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ, γηα ηελ ηήξεζε θαη πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 

Λεηηνπξγίαο θαη ησλ εθάζηνηε Απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη γεληθά γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ.  

β) Τπεύζπλνη Λεηηνπξγίαο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ νξίδνληαη ηα κέιε ηεο «Οκάδαο 

Έξγνπ» πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό.  Η  αλσηέξσ νκάδα επνπηεύεη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ, αληηκεησπίδεη νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθύπηεη πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη από ηνλ παξόληα Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο θαη αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ 

Πξόεδξν ηνπ θνξέα ιεηηνπξγία , ελεκεξώλνληάο ηνλ ζρεηηθά.  

γ) Ο Τπεύζπλνο πληήξεζεο είλαη αξκόδηνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ, γηα ηελ 

αλαθπθινθνξία, ηελ απνιύκαλζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ 

ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ. Δίλαη επίζεο ππεύζπλνο γηα ηελ ηαθηηθή ιήςε δεηγκάησλ 

λεξνύ από ηηο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο θαη γηα ηε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ 

δηαηάμεσλ, ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ δεηήκαηα ππξαζθάιεηαο θαη ππξνπξνζηαζίαο, 

θαζώο θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ ινηπώλ ππεξεζηώλ, νη νπνίεο επνπηεύνπλ θαη αδεηνδνηνύλ ην 

Κνιπκβεηήξην. Δπηπιένλ πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε γλώζε θαη εκπεηξία ζηε 

ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

(ειεθηξνινγηθώλ πηλάθσλ, θαπζηήξσλ, αληιηώλ) αιιά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο απνιύκαλζεο, 

αλαθπθινθνξίαο θαη ειέγρνπ ηνπ λεξνύ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πγεία θαη ε 

αζθάιεηα ησλ θνιπκβεηώλ. Τπάιιεινη ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Έδεζζαο 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύλ ηαθηηθνύο ειέγρνπο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ παξαπάλσ.  

δ) Ο Τπεύζπλνο θαζαξηόηεηαο κεξηκλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ επηαμία ζ’ όινπο 

ηνπο εμσηεξηθνύο θαη εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ. Πξέπεη επίζεο λα θξνληίδεη 

γηα ηε ζρνιαζηηθή θαζαξηόηεηα θαη απνιύκαλζε ησλ παξαπάλσ ρώξσλ, θαζώο θαη γηα ηελ 

επηκειή ρξήζε ηνπο από ηνπο θνιπκβεηέο-ηξηεο θαη ην θνηλό.  

ε) Οη Δπόπηεο Αζθαιείαο (λαπαγνζώζηεο) είλαη ππεύζπλνη γηα ηνλ θαζεκεξηλό 

έιεγρν εηζόδνπ ζηηο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο. Πξέπεη λα είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλνη θαη 

πεπεηξακέλνη ζηηο κεζόδνπο θαη ηελ ηερληθή δηάζσζεο θνιπκβεηώλ, ζηελ παξνρή Α’ 

Βνεζεηώλ (ρξήζε ηερλεηήο αλαπλνήο), θαζώο θαη ζηελ εθαξκνγή άιισλ κέηξσλ 

αλαλήςεσο. Θα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο ηνπο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ρξήζεο ησλ 

θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ θαη λα δηαηεξνύλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηνλ εμνπιηζκό δηάζσζεο 

θαη Α’ Βνεζεηώλ. Δπηπιένλ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ 

Κνιπκβεηεξίνπ γηα ηελ ππνδνρή θνηλνύ θαη ηελ ηέιεζε δηνξγαλώζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο αξκόδηνπο.  
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ζη) Ο Τπεύζπλνο Αζθαιείαο κεξηκλά γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εζσηεξηθώλ θαη 

εμσηεξηθώλ ρώξσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ θαη ησλ πξνζώπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε.  

Σν κε θάζε λόκηκε κνξθή απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Κνιπκβεηεξίνπ ππνρξενύηαη λα αζθεί κε ζσζηό ηξόπν ηα θαζήθνληά ηνπ, λα θξνληίδεη γηα 

ηελ αζθαιή άζιεζε ησλ θνιπκβεηώλ-ηξηώλ, λα επηκειείηαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα ηεξεί 

επαθξηβώο ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ. Η ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πεξηνδηθά 

απαζρνινύκελσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ πξέπεη λα είλαη θόζκηα θαη θηιηθή 

πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ρώξνπ, κε ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο 

θαη κε επηζήκαλζε θαη αλαθνξά ηπρόλ πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηώλ ζηνλ Πξντζηάκελν 

Πξνζσπηθνύ. Σν σξάξην ησλ πάζεο θύζεσο θαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 

απαζρνινύκελσλ θαζνξίδεηαη από ηνλ Πξντζηάκελν Πξνζσπηθνύ θαη δηακνξθώλεηαη 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Τπάιιεινη ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ θαη νη 

θαηά πεξίπησζε εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο απαγνξεύεηαη απζηεξά γηα ηα θαηά εηδηθόηεηα 

θαζήθνληά ηνπο, ηα νπνία ππνρξενύληαη λα πξνζθέξνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, 

αιιά θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε έθηαθηε θαη απξόβιεπηε παξνρή ππεξεζηώλ, λα ακείβνληαη 

από ζσκαηεία, ζπιιόγνπο, νκίινπο, νκνζπνλδίεο ή νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθό πξόζσπν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  ΩΡΑΡΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξννξηζκνύ ηνπ θαη ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ ζθνπώλ ηνπ, ζα ιεηηνπξγνύλ ηηο αθόινπζεο πεξηόδνπο, εκέξεο θαη ώξεο:  

Α. ΠΔΡΙΟΓΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Μηθξή Κνιπκβεηηθή Γεμακελή: 1ε Μαΐνπ κέρξη 30ε επηεκβξίνπ   

Κνιπκβεηηθή Γεμακελή 25 κέηξσλ: 1ε Μαΐνπ κέρξη 30ε επηεκβξίνπ   

Β. ΩΡΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Γεπηέξα - Παξαζθεπή ► 09.00’ - 21.00’  

άββαην ► 09.00’ - 18.00’  

 

ΩΡΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΙΙΝΑ  

ΩΡΔ : 09:00 έσο 11:00 θνηλό  

ΩΡΔ : 11:00 έσο 19:00 εθκάζεζε  

ΩΡΔ : 19:00 έσο 21:00 θνηλό  

 

ΩΡΑΡΙΑ ΜΔΓΑΛΗ ΠΙΙΝΑ  

ΩΡΔ : 09:00 έσο 11:00 θνηλό  

ΩΡΔ : 11:00 έσο 14:00 θνηλό (Λσξίδεο 1 & 2) & εθκάζεζε  (Λσξίδεο 3,4,5, 6) 

ΩΡΔ : 14:00 έσο 16:00 θνηλό  

ΩΡΔ : 16:00 έσο 19:00 θνηλό (Λσξίδεο 1 & 2) & εθκάζεζε  (Λσξίδεο 3,4,5, 6) 

ΩΡΔ : 19:00 έσο 21:00 θνηλό  

 

Σα αλσηέξσ σξάξηα δύλαληαη λα ηξνπνπνηνύληαη κε επειημία, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ιεηηνπξγίαο θαη πάληα κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπεύζπλνπ Λεηηνπξγίαο.  
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Καηά ηε δηάξθεηα ΔΟΡΣΩΝ - ΑΡΓΙΩΝ, γηα ηέιεζε ΓΙΟΡΓΑΝΩΔΩΝ θαη γηα ινηπέο 

ΔΚΣΑΚΣΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ θαηόπηλ ζπλελλόεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ θαηά πεξίπησζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  ΚΑΝΟΝΔ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ  

Οη θνιπκβεηέο-ηξηεο, νη γνλείο, νη ζπλνδνί, νη επηζθέπηεο, νη ζεαηέο θαη νη ινηπνί 

παξεπξηζθόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκόδνπλ όινπο ηνπο Καλόλεο Τγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο, θαηά ηελ ρξήζε ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ, θαζώο θαη ησλ ππνινίπσλ 

ρώξσλ ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ.  

Οη θνιπκβεηέο-ηξηεο, θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ, 

ππνρξενύληαη λα επηδεηθλύνπλ ην Αηνκηθό Γειηίν Δηζόδνπ (Κάξηα Μέινπο)  ζηε Γξακκαηεία 

θαη ζηνπο Δπόπηεο Αζθαιείαο, όπνηε απηό δεηεζεί.  

Απαγνξεύεηαη ΑΤΣΗΡΑ ε είζνδνο ζ’ όζνπο δελ γλσξίδνπλ θνιύκβεζε θαη δε ζπλνδεύνληαη 

από γπκλαζηή - πξνπνλεηή.  

Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηηο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο ρσξίο ηελ παξνπζία Ναπαγνζώζηε. 

Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηηο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο ζε άηνκα επηιεπηηθά ή ζε άηνκα πνπ 

πάζρνπλ από ίσζε, κεηαδνηηθή λόζν, δεξκαηηθέο παζήζεηο, θαζώο θαη ζε άηνκα κε 

εθηεηακέλεο εθδνξέο θαη αλνηθηά ηξαύκαηα.  

Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηηο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο ζε άηνκα πνπ έρνπλ ιάβεη ην ηειεπηαίν 

γεύκα ζε ρξόλν κηθξόηεξν ησλ ηξηώλ (3) σξώλ από ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ή 

έρνπλ θαηαλαιώζεη αιθννινύρα πνηά. 

Όινη νη ινπόκελνη, θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηα απνδπηήξηα, δελ επηηξέπεηαη λα 

πεξηθέξνληαη κε παπνύηζηα, λα θπθινθνξνύλ θαη λα θάλνπλ ληνπο γπκλνί θαη λα μπξίδνληαη. 

Δπηπιένλ ε ρξήζε ηνπ λεξνύ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε κέηξν θαη νηθνλνκία.  

Οη γνλείο επηβάιιεηαη λα βνεζνύλ ηα κηθξά παηδηά ηνπο, ηα νπνία αδπλαηνύλ λα αιιάμνπλ 

κόλα ηνπο, εηζεξρόκελνη ζηα απνδπηήξηα αλειίθσλ πνπ δηαηίζεληαη γη’ απηό ην ζθνπό.  

Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο γνλέσλ - ζπλνδώλ ζηα απνδπηήξηα αλδξώλ - γπλαηθώλ.  

Η ρξήζε ηνπαιέηαο θαη θαηόπηλ ληνπο κε ζαπνύλη απ’ όινπο αλεμαηξέησο ηνπο ινπόκελνπο, 

πξηλ ηελ είζνδό ηνπο ζηηο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο, είλαη ππνρξεσηηθή.  

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο γίλεη ρξήζε ηνπαιέηαο επηβάιιεηαη λα γίλεη εθ λένπ 

ρξήζε ληνπο πξηλ ηελ επηζηξνθή ζην ρώξν ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ γηα ηε ζπλέρηζε 

ηεο πξνπόλεζεο.  

Η είζνδνο θαη ε έμνδνο πξνο θαη από ηηο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο αληίζηνηρα γίλεηαη κόλν 

κέζα από ηηο δεμακελέο απνιύκαλζεο (πνδόινπηξν) κε ζαγηνλάξεο.  

Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε αληειηαθώλ θαη θάζε είδνπο ιηπαληηθώλ νπζηώλ, δηόηη κεηαβάινπλ 

ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ.  

Απαγνξεύεηαη ε νύξεζε εληόο ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ. Απαγνξεύεηαη ην θηύζηκν, ην 

πέηαγκα λεξνύ από ην ζηόκα θαη ε έθθξηζε βιέλλαο από ηα ξνπζνύληα εληόο ησλ 

θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ. Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θαλάιηα ππεξρείιηζεο, 

πνπ βξίζθνληαη πεξηθεξεηαθά ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ.  

Γελ επηηξέπεηαη ην θάζηζκα πάλσ ζηηο δηαδξνκέο ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ, νύηε ην 

ηξάβεγκα θαη ην βνύιηαγκα απηώλ.  

Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο θαη ε έμνδνο ζηηο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο από ηα θάγθεια.  
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Οη ζθάιεο θαζόδνπ θαη αλόδνπ πξνο θαη από ηηο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο αληίζηνηρα δελ 

επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κε βίαην ηξόπν θαη νη αλαπεδήζεηο ζ’ απηέο πξέπεη λα 

απνθεύγνληαη.  

Η θνιύκβεζε επηβάιιεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ δεμηά πιεπξά θάζε δηαδξνκήο, ώζηε λα 

κελ δπζρεξαίλεηαη ε ζπλερήο ξνή, ελώ δελ επηηξέπνληαη νη βνπηηέο από ηα πιατλά ηήο 

πηζίλαο, ηα καθξνβνύηηα θαη ε άπλνηα.  

Γελ επηηξέπνληαη νη θσλέο, ην ηξέμηκν θαη ηα θάζε κνξθήο παηγλίδηα ζ’ όινπο αλεμαηξέησο 

ηνπο ρώξνπο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ θαη ηδηαίηεξα γύξσ από ηηο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο. 

Απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηξώκαηα ζαιάζζεο, κπξαηζάθηα θαη θνπζθσηά θάζε 

είδνπο.  

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ ζην ρώξν γύξσ από ηηο θνιπκβεηηθέο 

δεμακελέο.  

Απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο θνιπκβεηώλ-ηξηώλ είλαη: καγηό αζιεηηθό θνιύκβεζεο κε αλεμίηεια 

ρξώκαηα (νιόζσκν γηα ηα θνξίηζηα), ειαζηηθό ζθνπθάθη θνιύκβεζεο (ηύπνπ ζηιηθόλεο ή 

απιό πιαζηηθό), γπαιηά θνιύκβεζεο, ζαγηνλάξεο ή ειαζηηθέο αληηνιηζζεηηθέο παληόθιεο θαη 

κπνπξλνύδη ή πεηζέηα.  

Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηηο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο ρσξίο ζθνπθάθη ή κε βεξκνύδα ή κε 

καγηό ηύπνπ κπηθίλη.  

Γελ ζπληζηάηαη ε απόζεζε ρξεκάησλ, θνζκεκάησλ, ινηπώλ πνιύηηκσλ πξαγκάησλ θαη 

αληηθεηκέλσλ αμίαο ζηα απνδπηήξηα ή ζ’ άιινπο ρώξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο. Η Γηεύζπλζε θαη 

ην Πξνζσπηθό ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηπρόλ απώιεηά ηνπο.  

Οη γνλείο, νη θεδεκόλεο θαη νη ζπλνδνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πεξηκέλνπλ ηνπο θνιπκβεηέο-

ηξηεο ζηνπο ρώξνπο αλακνλήο ή λα παξαθνινπζνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο από ηηο θεξθίδεο ή ην 

θπιηθείν.  

Η είζνδνο ζηηο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο, θαζώο θαη πεξηκεηξηθά απηώλ, επηηξέπεηαη κόλν ζε 

άηνκα πνπ αζινύληαη, ζε γπκλαζηέο - πξνπνλεηέο, ζην πξνζσπηθό ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ, 

θαζώο θαη ζε ππεύζπλνπο νκάδσλ.  

Η ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ γηα ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

ζπληζηάηαη λα δηαηεξείηαη ζηνπο 24
ν
 – 27

ν
  C.  

Σν λεξό ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ πξέπεη λα αλαλεώλεηαη ηαθηηθά θαη λα αληηθαζίζηαηαη 

πιήξσο αλά έηνο. ε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ην λεξό ησλ θνιπκβεηηθώλ 

δεμακελώλ δελ είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε από άπνςε πγηεηλήο, είηε ιόγσ ππεξβνιηθήο 

πνζόηεηαο ρισξίνπ ή έιιεηςεο ρισξίνπ ή κε ζσζηήο απνιύκαλζεο, είηε επεηδή γεληθά δελ 

ππάξρνπλ νη όξνη πνπ ζέηνπλ νη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο γηα ρξήζε θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ, 

ν Τπεύζπλνο πληήξεζεο εηζεγείηαη ηελ απαγόξεπζε ηεο ρξήζεο ηνπο.  

Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε δώα θαη θάζε κνξθήο θαηνηθίδηα.  

Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα ζ’ όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ.  

Απαγνξεύεηαη ε θαηαλάισζε ηξνθώλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη καζηίρεο θαη νη θαξακέιεο), 

θαθέ θαη αιθννινύρσλ πνηώλ ζην ρώξν ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ θαη ησλ 

απνδπηεξίσλ. 

Πξόζσπα πνπ δελ εθαξκόδνπλ ηνπο Καλόλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζ’ όινπο ηνπο ρώξνπο 

ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ, ή ζπκπεξηθέξνληαη απξεπώο ή γεληθόηεξα επηδεηθλύνπλ αλάξκνζηε 
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ζπκπεξηθνξά ζα δέρνληαη επίπιεμε. ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκκνξθώλνληαη ζα 

απνβάιινληαη θαη δελ ζα γίλνληαη εθ λένπ δεθηά.  

Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ επηβνιή πνηλώλ, ζε πεξίπησζε εζθεκκέλεο ή θαη’ εμαθνινύζεζε 

παξαβίαζεο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο, είλαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ θνξέα 

Λεηηνπξγίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΚΓΟΗ ΑΣΟΜΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΔΙΟΓΟΤ  (ΚΑΡΣΑ 

ΜΔΛΟΤ)  

Γηα ηελ εγγξαθή θαη ηελ έθδνζε Αηνκηθνύ Γειηίνπ Δηζόδνπ (Κάξηα Μέινπο) ζην 

Κνιπκβεηήξην νη ελδηαθεξόκελνη ζπκπιεξώλνπλ θαη θαηαζέηνπλ αίηεζε εγγξαθήο κέινπο 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ, ζπλνδεπόκελε από δύν θσηνγξαθίεο κεγέζνπο 

ηαπηόηεηαο. Όηαλ ε αλσηέξσ αίηεζε αθνξά ελήιηθα ή παηδί ειηθίαο άλσ ησλ δεθαηεζζάξσλ 

(14) εηώλ πξνζθνκίδνληαη ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο από ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ θαη ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΟ ή 

ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ, ελώ όηαλ αθνξά παηδί ειηθίαο κέρξη δεθαηεζζάξσλ (14) 

εηώλ πξνζθνκίδεηαη ηαηξηθή γλσκάηεπζε από ΠΑΙΓΙΑΣΡΟ, θαζώο θαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ 

γνλέα ή ηνπ θεδεκόλα. Οη ελ ιόγσ ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο είλαη εηήζηαο ηζρύνο θαη πξέπεη λα 

βεβαηώλνπλ όηη νη αηηνύληεο είλαη πγηείο, δε ρξήδνπλ πεξαηηέξσ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη 

κπνξνύλ λα αζθεζνύλ ζην άζιεκα ηεο θνιύκβεζεο.  

Οη ζύιινγνη - ζσκαηεία - όκηινη αζιεκάησλ πγξνύ ζηίβνπ, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηνπο, όπσο απηό είλαη ζε ηζρύ κ’ όιεο ηηο ηπρόλ ζπκπιεξώζεηο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο, θαζώο θαη βεβαίσζε εγγξαθήο ζηα κεηξώα ηεο αξκόδηαο Οκνζπνλδίαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΛΛΟΓΩΝ - ΩΜΑΣΔΙΩΝ - ΟΜΙΛΩΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΔΙΟΓΟ ΣΟΤ ΣΟ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ  

 

Όια ηα κέιε ζπιιόγσλ, ηα ζσκαηείσλ  θαη νη νκίισλ ηεο εκεδαπήο ππνρξενύληαη 

ζηελ έθδνζε Αηνκηθώλ Γειηίσλ Δηζόδνπ (Κάξηα Μέινπο) κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 6. Δπίζεο νη ζύιινγνη ηα ζσκαηεία θαη νη όκηινη είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ αζινπκέλσλ κειώλ ηνπο.  

Μεηά ην πέξαο ησλ πξνπνλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ νη ζύιινγνη, ηα ζσκαηεία θαη νη 

όκηινη ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο θαζαξηόηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Κνιπκβεηεξίνπ. Μεηά ην πέξαο ησλ πξνπνλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ αγώλσλ νη 

θύιαθεο πξέπεη λα ειέγρνπλ ηα απνδπηήξηα γηα ηπρόλ θζνξέο, νη νπνίεο ζα θαηαινγίδνληαη 

ζην ζύιινγν ή ην ζσκαηείν ή ηνλ όκηιν, νη αζιεηέο ηνπ νπνίνπ ηηο πξνμέλεζαλ. Οη ζύιινγνη, 

ηα ζσκαηεία θαη νη όκηινη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ θόζκηα ζπκπεξηθνξά ησλ αζιεηώλ θαη ησλ 

γνλέσλ - ζπλνδώλ. Γηα λα επηηξαπεί ε είζνδνο ζην Κνιπκβεηήξην πξέπεη ε θάζε νκάδα 

αζιεηώλ λα ζπλνδεύεηαη από ηνλ ππεύζπλν γπκλαζηή - πξνπνλεηή, ν νπνίνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα παξακέλεη ζηνλ ρώξν κέρξη ηελ απνρώξεζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ αζιεηή. Η 

θάζε νκάδα, κεηά ην πέξαο ησλ πξνπνλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί λα παξακείλεη γηα 

πέληε (5) ιεπηά ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν, ρσξίο λα παξεκπνδίδεη ηελ πξνπόλεζε ηεο 

επόκελεο θαη νθείιεη λα εγθαηαιείςεη ηα απνδπηήξηα κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαπέληε (15) 
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ιεπηώλ. Η παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ησλ θνιπκβεηώλ-ηξηώλ ζηηο πξνπνλεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη απ’ όια ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα κέζα.  

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ  

 

Γηα ηε δηεμαγσγή αγώλσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο (επίζεκσλ, θηιηθώλ, ζρνιηθώλ, 

παλεπηζηεκηαθώλ, εξγαζηαθώλ), ηνπηθήο - πεξηθεξεηαθήο - παλειιήληαο - δηεζλνύο εκβέιεηαο, 

απαηηείηαη άδεηα ηέιεζεο αγώλα, ε νπνία εθδίδεηαη από ηνλ αξκόδην θνξέα κε κέξηκλα ηνπ 

δηνξγαλσηή. Απαξαίηεηνο όξνο γηα ηε δηεμαγσγή νπνησλδήπνηε αγώλσλ είλαη ε ύπαξμε ηνπ 

αλαγθαίνπ πξνζσπηθνύ, ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηνπο. Σν 

πξνζσπηθό ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ, ζπλεπηθνπξνύκελνπ ζε απ’ απηό ηνπ 

δηνξγαλσηή, ζπλεξγάδεηαη θαη δηεπθνιύλεη ηελ πινπνίεζε ησλ αγώλσλ ζην Γεκνηηθό 

Κνιπκβεηήξην.  

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ  

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνζέξρνληαη ζηα γξαθεία ηνπ Γεκνηηθνύ 

Κνιπκβεηεξίνπ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη ηηο 

εγγξαθέο ή λα ζπκπιεξώλνπλ ηελ αίηεζε εγγξαθήο θαη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ ειεθηξνληθά. Η έθδνζε ησλ Καξηώλ Μέινπο γίλεηαη κεηά ηελ 

είζπξαμε ηνπ αλαινγνύληνο ηηκήκαηνο. Δπηπιένλ ζηα Γξαθεία ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ ζα 

ηεξείηαη πξσηόθνιιν ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ παξαρώξεζεο, θαηάζηαζε 

παξαρσξεζέλησλ δηαδξνκώλ αλά εκέξα θαη ώξα θαη ζα αξρεηνζεηνύληαη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά, όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ηνλ παξόληα Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο. 

Δηδηθόηεξα νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ζπκπιεξώλνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ζηα Γξαθεία ηνπ 

Κνιπκβεηεξίνπ ζρεηηθή αίηεζε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη πιήξε ζηνηρεία θαη 

ζπγθεθξηκέλα νλνκαηεπώλπκν, θαηεγνξία ρξήζηε (θνηλό - ζύιινγνο - ζσκαηείν - όκηινο - 

νκνζπνλδία - ζρνιηθή κνλάδα - ηνπξηζηηθό γξαθείν), εκεξνκελία - ώξα δηάζεζεο, είδνο 

θνιπκβεηηθήο δεμακελήο, αξηζκόο δηαδξνκώλ. Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά (βεβαηώζεηο, γλσκαηεύζεηο, ππεύζπλεο δειώζεηο, ινηπά απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία). Θα αθνινπζεί έιεγρνο νξζόηεηαο θαη πιεξόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, έιεγρνο 

δηαζεζηκόηεηαο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ θαη έγθξηζε ή κε ηνπ ππνβιεζέληνο αηηήκαηνο. ηελ 

πεξίπησζε έγθξηζεο ζα εηζπξάηηεηαη ην αλαινγνύλ αληίηηκν, ζα ρνξεγείηαη ζηνλ 

ελδηαθεξόκελν ην ζύκθσλν κε ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαζηαηηθό. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηώλ ζα εθδίδεηαη Γειηίν Δηζόδνπ (Κάξηα Μέινπο), ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ρξήζηε, ε ηδηόηεηά ηνπ θαη ζα επηθνιιείηαη πξόζθαηε 

θσηνγξαθία ηνπ. Ο ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα επηδεηθλύεη ην Γειηίν Δηζόδνπ (Κάξηα 

Μέινπο) ζην πξνζσπηθό ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ θάζε θνξά πνπ θάλεη ρξήζε απηνύ.  

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  ΑΝΣΙΣΙΜΟ ΓΙΑΘΔΗ-ΥΡΗΗ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ  

Σν αληίηηκν δηάζεζεο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ αθνξά ην θόζηνο ελνηθίαζεο κέξνπο ή ηνπ 

ζπλόινπ ησλ δηαδξνκώλ ησλ θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ θαη αλαπξνζαξκόδεηαη κε Απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο.  
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Όια ηα πνζά πνπ αθνξνύλ ηελ είζνδν, ηελ έθδνζε κεληαίαο θάξηαο, ηελ εθκάζεζε 

θαη ηελ ρξήζε κεγάιεο ή κηθξήο πηζίλαο από ζπιιόγνπο ζσκαηεία πξνθαηαβάιινληαη.  

Σν αληίηηκν επί ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ έγηλε πξνζπάζεηα λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο δύζθνιέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βηώλεη ε ρώξα θαη νη πνιίηεο 

αιιά έρνληαο σο βαζηθό ζηόρν ηελ νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο πνπ δελ 

είλαη άιιν από ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ. Δληόο ησλ 

παξαπάλσ πιαηζίσλ ην αληίηηκν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ είλαη ηα παξαθάησ:   

Αντίτιμο Υρήσης Κολσμβητηρίοσ  

ΥΡΗΗ ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΩΝ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ ΑΠΟ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ* 

Δγγξαθή - Έθδνζή Κάξηαο Μέινπο   2 € 

Δπαλέθδνζε Κάξηαο Μέινπο  5 € 

Αηνκηθή είζνδνο 2 € 

Μεληαία Κάξηα  30 € 

Μεληαία Κάξηα Φνηηεηώλ - Αλέξγσλ  20 € 

Μεληαία Κάξηα ΑκΔΑ 5 € 

Μεληαία Κάξηα 10 παξνπζηώλ  15 € 

Μεληαία Κάξηα 15 παξνπζηώλ 20 € 

Μεληαία Οηθνγελεηαθή Κάξηα 2 αηόκσλ  50 € 

Μεληαία Οηθνγελεηαθή Κάξηα 3 αηόκσλ  60 € 

Μεληαία Οηθνγελεηαθή Κάξηα 4 αηόκσλ  70 € 

Σκήκαηα Δθκάζεζεο Παηδηθά ζε ηκήκαηα ην αλώηεξν 12 παηδηώλ κόλν 
κε ην Δηζηηήξην Δηζόδνπ  

2 € 

Σκήκαηα Δθκάζεζεο Δλειίθσλ  κόλν κε ην Δηζηηήξην Δηζόδνπ 2 € 

* ζε όια ηα παξαπάλσ πνζά ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.  24%  

 

ΥΡΗΗ ΓΙΑΓΡΟΜΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΣΙΚΗ ΓΔΞΑΜΔΝΗ ΑΠΟ ΩΜΑΣΔΙΑ - ΤΛΛΟΓΟΤ - 

ΟΜΙΛΟΤ ΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΤΓΡΟΤ ΣΙΒΟΤ * * 

Υξήζε Μηθξήο Κνιπκβεηηθήο Γεμακελήο / αλά 45ιεπηα  / κε αλώηεξν 

αξηζκό παηδηώλ 12 κόλν κε αηνκηθό εηζηηήξην εηζόδνπ  

2€/45ιεπην/άηνκν 

**  

Υξήζε Μεγάιεο Κνιπκβεηηθήο Γεμακελήο ισξίδα / αλά 60ιεπηα / κε 

αλώηεξν αξηζκό παηδηώλ  12 

2€/60ιεπην/άηνκν 

** 

Παξαρώξεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ γηα νπνηαδήπνηε άιιε 

ρξήζε ή αζιεκάησλ πγξνύ ζηίβνπ θαηνπηλή ζπλελλόεζεο  
 

* ζε όια ηα παξαπάλσ πνζά ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.  24%  

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 ΚΤΛΙΚΔΙΟ  

Ο θνξέαο δηαρείξηζεο δύλαηαη λα  κηζζώζεη ή λα ιεηηνπξγήζεη ην θπιηθείν ή λα 

ηνπνζεηήζεη απηνκάηνπο πσιεηέο πξνο εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ θαη ησλ αζινπκέλσλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηέιεζεο πξνπνλήζεσλ, αγώλσλ θαη πάζεο θύζεσο εθδειώζεσλ. Οη ώξεο θαη 
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εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ ζα θαιύπηνπλ ππνρξεσηηθά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Κνιπκβεηεξίνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ  

Γηα ηελ πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ ν Γήκνο Έδεζζαο θαη 

ν θνξέαο δηαρείξηζεο ζπλεξγάδεηαη, θαηά πξνηεξαηόηεηα, κε ην ηνπηθνύο θνξείο, ηνπο 

Δκπνξηθνύο πιιόγνπο, ηα ηαμηδησηηθά - ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη πξαθηνξεία, ηνπο αζιεηηθνύο 

ζπιιόγνπο νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηκήκαηα αζιεκάησλ πγξνύ ζηίβνπ, θαζώο επίζεο θαη ηνπο 

ινηπνύο εκπιεθόκελνπο θνξείο, κε πξσηαξρηθό ζθνπό ηελ πξνζέιθπζε αζιεηηθνύ 

ηνπξηζκνύ, δηακέζνπ εμαζθάιηζεο αζιεηηθώλ πξνεηνηκαζηώλ, δηνξγαλώζεσλ θαη ινηπώλ 

εθδειώζεσλ από ελδηαθεξόκελνπο, ηόζν από ηελ Διιάδα όζν θαη από ην εμσηεξηθό. 

Δπηπιένλ ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ, ζα 

εθπνλεί εηήζην ζρέδην πξνβνιήο, δηαθήκηζεο θαη επηθνηλσλίαο απηνύ. Όιεο νη ελδεδεηγκέλεο 

ελέξγεηεο, νη νπνίεο απνζθνπνύλ ζηελ πξνβνιή, δηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία, όπσο ε 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, ε ζρεδίαζε, ε εθηύπσζε θαη ε δηάζεζε θπιιαδίσλ θαη ινηπνύ 

έληππνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ, θαζώο επίζεο νη πάζεο θύζεσο παξνπζηάζεηο θαη 

δηαθεκίζεηο, πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα πινπνηνύληαη θαηόπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηα αξκόδηα 

όξγαλα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΙΟ ΑΡΘΡΟ  

Γηα δηαπηζησκέλεο θαη απνδεδεηγκέλεο θζνξέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Κνιπκβεηεξίνπ, νη νπνίεο ζα βεβαηώλνληαη θαηόπηλ έθζεζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ 

Κνιπκβεηεξίνπ θαη αθνύ έρεη πξνεγεζεί απηνςία από ππεύζπλν ππάιιειν ηεο Γ/λζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ζα επηβάιιεηαη ζε βάξνο ησλ ππαηηίσλ ε αληηθαηάζηαζε ή 

ε απνθαηάζηαζε ή ε θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ηεο δαπάλεο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επαλαθνξά 

ζηελ πξόηεξε θαηάζηαζε. ε πεξίπησζε θαηαβνιήο πνζνύ, ην ύςνο απηνύ ζα βεβαηώλεηαη 

ζε βάξνο ηνπ ππαηηίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνηηθώλ 

Δζόδσλ, κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ. Όηαλ 

άηνκα θαηαθέξνληαη θαηά ησλ ππαιιήισλ ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ, ηνπο εμπβξίδνπλ θαη ηνπο 

απεηινύλ, επεηδή ηνπο απαγνξεύνπλ ηελ είζνδν ζηνλ ρώξν, ηόηε θαιείηαη ε Διιεληθή 

Αζηπλνκία. Παξάγνληεο, γνλείο θαη ζεαηέο νθείινπλ λα παξαθνινπζνύλ ηηο πξνπνλεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνπο αγώλεο από ηηο θεξθίδεο, ρσξίο λα παξαθσιύνπλ ηε δηεμαγσγή 

ηνπο. Ο Γήκνο Έδεζζαο, ε ΓΗ.Κ.Δ.Γ.Δ. θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ δελ θέξνπλ 

επζύλε γηα ηπρόλ επεηζόδηα θαη βαλδαιηζκνύο, ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη από άηνκα πνπ 

παξεπξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, νύηε γηα παξεπόκελεο ζπλέπεηεο απηώλ, αιιά νύηε 

θαη γηα πξνζσπηθά αηπρήκαηα κεηά ηξαπκαηηζκνύ, θαζώο θαη ινηπά ζπκβάληα, πνπ 

νθείινληαη ζηελ θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ζηελ κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξόληνο Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο. Σα απνιεζζέληα θαη κε δεηεζέληα αληηθείκελα 

θπιάζζνληαη από ην πξνζσπηθό ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ γηα δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα δηαηίζεληαη γηα θηιαλζξσπηθνύο ζθνπνύο. Υξήκαηα θαη ηηκαιθή παξαδίδνληαη κε 

απόδεημε ζην νηθείν Αζηπλνκηθό Σκήκα. Γηα θάζε ρώξν ηεο εγθαηάζηαζεο θιεηδηά έρεη ην θαηά 

πεξίπησζε αξκόδην πξνζσπηθό, ζύκθσλα κε Απόθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ 

Κνιπκβεηεξίνπ. 
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 Ο παξώλ Καλνληζκόο ζπληάρζεθε κε ζηόρν λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη δηάζεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ, θαζώο 

επίζεο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ αζινπκέλσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπώλ ηνπ. Ο παξώλ Καλνληζκόο αλαξηάηαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Κνιπκβεηεξίνπ, δηαηίζεηαη ζηνπο αζινύκελνπο θαη ε γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απνηειεί 

ππνρξέσζή ηνπο. Ο παξώλ Καλνληζκόο δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε Απόθαζε Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Γήκνπ Έδεζζαο. 


