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ΘΕΜΑ: Λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για την περίοδο 2018-2019.
ΣΧΕΤ.: α) υπ’ αριθ. Φ1/1809 από 18/07/2018 έγγραφο Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης

β) υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΛ /337410/545 από 10/07/2018 έγγραφο Γ. Γ. Αθλητισμού
γ) Κανονισμός Λειτουργίας και Ασφάλειας των ΕΑΚΘ

Διαβιβάζονται συνημμένα ανωτέρω σχετικά, που αφορούν τη χρήση εγκαταστάσεων των
Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης και παρακαλούμε όπως τα αιτούμενα δικαιολογητικά στο (α) σχετικό,
αποσταλούν στην Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. προκειμένου να υποβληθούν συγκεντρωτικά αρμοδίως.
Συγκεκριμένα,
- Τα ονόματα των μελών της διοίκησης με τις ιδιότητές τους.
- Το έγγραφο χορήγησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την ΓΓΑ, για το άθλημα που
κάνουν αίτηση.
- Πόσα και ποια τμήματα διαθέτει ο Σύλλογος και αναλυτική κατάσταση αθλητών ανά τμήμα
(αγωνιστικά & εκμάθησης)
- Τον υπεύθυνο
του τμήματος, για κάθε τμήμα που κάνει χρήση των αθλητικών
εγκαταστάσεων, με τα στοιχεία του.
- Πόσους και ποιους προπονητές διαθέτει ανά τμήμα, και τον αριθμό χορήγησης της άδειας
άσκησης επαγγέλματος από την ΓΓΑ, για τον καθένα από αυτούς.
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα περιλαμβάνονται σε ενιαίο αρχείο pdf που θα φέρει την ονομασία
του συλλόγου και θα αποστέλλονται από τα ενδιαφερόμενα σωματεία μέχρι 03 Αυγούστου 2018,
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων-δηλώσεων (μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής
www.onlineaesgve.gr) που σας γνωστοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 364/07-07-2018 έγγραφό μας, το οποίο
και σας υπενθυμίζεται. Ακολούθως, και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ανωτέρω (α) σχετικού οι
εκπρόσωποι των σωματείων πρέπει να μεταβούν στα γραφεία των Ε.Α.Κ.Θ., προκειμένου υπογράψουν
σχετικά έγγραφα.
Τα Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης και η Ε.Γ.Ο., στους οποίους κοινοποιείται το παρόν,
παρακαλούνται για ενημέρωση.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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ΠΡΟΣ
Όλα τα Σωματεία – Χρήστες των
Εγκαταστάσεων των ΕΑΚΘ
Κύριε Πρόεδρε,
Η Επιτροπή Διοίκησης των ΕΑΚΘ, μετά και τις οδηγίες που δόθηκαν από την ΓΓΑ, για τη
σωστή χρήση και εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, αποφάσισε τα παρακάτω :
1. Όλα τα Σωματεία που επιθυμούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ΕΑΚΘ,
ανοιχτών και κλειστών, για να τους παραχωρηθεί η χρήση, θα πρέπει να καταθέσουν γραπτό
αίτημα για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2018 -19 έως και τις 30 -7-2018 , που θα περιλαμβάνει :
- Τα ονόματα των μελών της διοίκησης με τις ιδιότητές τους.
- Το έγγραφο χορήγησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την ΓΓΑ, για το άθλημα που
κάνουν αίτηση.
- Πόσα και ποια τμήματα διαθέτει ο Σύλλογος και αναλυτική κατάσταση αθλητών ανά τμήμα
( αγωνιστικά & εκμάθησης )
- Τον υπεύθυνο του τμήματος, για κάθε τμήμα που κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων
, με τα στοιχεία του.
Πόσους και ποιους προπονητές διαθέτει ανά τμήμα,
και τον αριθμό χορήγησης της άδειας
άσκησης επαγγέλματος από την ΓΓΑ, για τον καθένα από αυτούς.
2. Μετά την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, θα πρέπει να προσέλθει νόμιμα
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Σωματείου (με Πρακτικό ΔΣ που τον εξουσιοδοτεί),
προκειμένου :
- Να υπογραφεί νέο ιδιωτικό συμφωνητικό, για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019, για τους
όρους χρήσης των εγκαταστάσεων και του τρόπου πληρωμής προς τα ΕΑΚΘ.
- Να υπογραφεί από τον εκπρόσωπο του Σωματείου, ο Κανονισμός Λειτουργίας και Ασφάλειας
των ΕΑΚΘ, που σας αποστέλλεται και θα εφαρμοστεί από την νέα αθλητική περίοδο. Είναι
υποχρέωση των αθλητικών Συλλόγων να ενημερώσουν προπονητές , αθλητές και γονείς για
την σωστή εφαρμογή του.
- Απαραίτητη προυπόθεση για την υπογραφή του νέου ιδιωτικού συμφωνητικού, άρα και για τη
χρήση των εγκαταστάσεων, είναι η εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων των
Σωματείων για την αγων. περίοδο 2017-2018 ή και τυχόν παλαιοτέρων.
- Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων καθώς και οι χρήστες του κάθε ΕΑΚ θα
αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των εγκαταστάσεων .
Για τους συλλόγους
της Κ.Ο.Ε. και της Ε.Γ.Ο. την συγκέντρωση των απαραίτητων
δικαιολογητικών θα την κάνει η Περιφερειακή Επιτροπή Κολύμβησης και η Τ.Ε. της Ε.Γ.Ο. και θα τα
παραδώσει στην Διοίκηση.
Πιστεύουμε στην άμεση και θετική σας ανταπόκριση . Από την νέα αθλητική περίοδο δεν θα
γίνεται χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων εάν δεν τακτοποιηθούν πρώτα οι παραπάνω
προϋποθέσεις .
Για την Επιτροπή Διοίκησης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΟΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ –
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Α.Κ.Θ. ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ), ΟΠΩΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΡΥΘΜΙΚΗ,
ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ, ΚΛΠ.
Τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (εφεξής Ε.Α.Κ.Θ.). έχουν στη διοίκηση και
την εποπτεία τους αθλητικούς χώρους, οι οποίοι ως επί το πλείστον θεωρούνται
Κέντρα Υψηλού Αθλητισμού και ως εκ τούτου δέχονται ομάδες και αθλητές Εθνικών
ομάδων και κλιμακίων καθώς και ομάδες του αγωνιστικού αθλητισμού.
Ως προς τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. γενικά έχουν
ισχύ οι διατάξεις της Υ.Α. 17112/2000 «Κανονισμός Λειτουργίας των Εθνικών και
Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)», Φ.Ε.Κ. 847/Β/11-07-2000.
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται από την εν λόγω
Υ.Α., όπως κάθε φορά ισχύει και από τη λοιπή εφαρμοστέα νομοθεσία.
Ο παρών Κανονισμός λαμβάνει υπόψη του την εξέλιξη των συνθηκών, οι οποίες
έχουν μεταβληθεί σημαντικά στη λειτουργία του αθλητισμού και των αθλητικών
σωματείων, αφού πλέον εκτός από τα αγωνιστικά τμήματα (για τα οποία υπάρχει και
η πρόβλεψη του νόμου), τα περισσότερα αθλητικά σωματεία λειτουργούν ακαδημίες
ή τμήματα εκμάθησης αθλημάτων, όπου για τη συμμετοχή απαιτείται ως επί το
πλείστον οικονομικό αντάλλαγμα, με χρησιμοποίηση των δημόσιων αθλητικών
υποδομών που τους διατίθενται, με αίτησή τους δωρεάν. Επιπροσθέτως, καθώς στα
σωματεία της ενόργανης και της ρυθμικής γυμναστικής αθλούνται παιδιά πολύ μικρής
ηλικίας τα οποία, ως επί το πλείστον, δεν διαθέτουν και δελτίο αθλητικής ιδιότητας, οι
προβλέψεις για τη χρήση των χώρων που παραχωρεί το δημόσιο θα πρέπει να είναι
πιο ολοκληρωμένες και αυστηρές. Οι πολλές αλλαγές, επίσης, στην εργατική, την
ασφαλιστική, την αθλητική και την ποινική νομοθεσία (ιδιαίτερα για τις ευθύνες των
διοικήσεων ΝΠΔΔ), αλλά και οι μη επαρκείς διατυπώσεις στην υπάρχουσα για τα
Εθνικά Γυμναστήρια νομοθεσία ιδιαίτερα στους τομείς που άπτονται των
προβλέψεων και εφαρμογών του δικαίου αστικής ευθύνης, επιβάλουν την ύπαρξη
ενός ολοκληρωμένου Κανονισμού Λειτουργίας, που με επάρκεια, πληρότητα και
επακριβώς θα ρυθμίζει τα θέματα της παραχώρησης για χρήση, χωρίς ή με
αντάλλαγμα, των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων των οποίων τις δαπάνες
λειτουργίας επωμίζεται εξ ολοκλήρου η πολιτεία, προκειμένου να εξασφαλίζεται και
να προστατεύεται παντοιοτρόπως η δημόσια περιουσία και το δημόσιο συμφέρον και
βεβαίως η ασφαλής χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Η Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. επιθυμεί και επιδιώκει οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ.
να χρησιμοποιούνται στο έπακρον των δυνατοτήτων τους, εξυπηρετώντας και
προάγοντας τον αθλητισμό, σκοπό για τον οποίο τα Ε.Α.Κ.Θ. και οι εγκαταστάσεις
υφίστανται και λειτουργούν. Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι αυτό πρέπει και μπορεί να
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γίνεται μόνο νόμιμα, με πνεύμα πρόνοιας και προστασίας όλων των εμπλεκομένων
συμφερόντων.
Ο Κανονισμός αυτός καθορίζει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των κλειστών χώρων –
γυμναστηρίων των Ε.Α.Κ.Θ. που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια των
αθλημάτων της ΕΓΟ (Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας), όπως ενόργανη,
ρυθμική, τραμπολίνο, κλπ. και γίνεται από μόνη και δια της χρήσης των
εγκαταστάσεων αυτόματα αποδεκτός και χωρίς άλλη διατύπωση, από τα Σωματεία,
την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (ΕΓΟ), τους αθλούμενους, αθλητές,
προπονητές, αθλητικούς παράγοντες και κάθε εν γένει πρόσωπο που συμμετέχει στα
προγράμματα των Σωματείων αλλά και από κάθε μεμονωμένο ή στο πλαίσιο άλλης
συλλογικής δράσης χρήστη των εγκαταστάσεων.
Τα γυμναστήρια είναι χώροι ιδιαίτερα ευαίσθητοι από πλευράς υγιεινής και
ασφάλειας. Γι’ αυτό όλοι οι χρήστες και οι επισκέπτες τους υποχρεούνται να τηρούν
σχολαστικά τον Κανονισμό, που σκοπό έχει την εύρυθμη και άριστη λειτουργία του
αθλητικού χώρου, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και χωρίς
κινδύνους από όλους τους ενδιαφερόμενους. Ειδικότερες προβλέψεις για την
παραχώρηση – χρήση, διαφοροποιήσεις και επιπλέον όροι, κανόνες και περιορισμοί
μπορούν να τίθενται με σχετικές αποφάσεις της Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. είτε γενικά, είτε
κατά περίπτωση.
Οι κανόνες χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων – γυμναστηρίων αφορούν τόσο
στη συλλογική όσο και στη χρήση τους μεμονωμένα, ακόμη και εάν η πρόβλεψη στον
παρόντα γίνεται για τη μία ή την άλλη περίπτωση.
Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει συνολικά 33 άρθρα ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο: Όλες οι προπονήσεις και οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με πρόγραμμα
που καταρτίζει η Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Γυμναστική
Ομοσπονδία (κατόπιν αίτησης, που υποβάλλεται από αυτήν για κάθε ένα σωματείο
χωριστά). Οι προπονητές θα πρέπει να παρακολουθούν τα προγράμματα που είναι
αναρτημένα στα γυμναστήρια και να ενημερώνονται για πιθανές έκτακτες αλλαγές.
Το πρόγραμμα τηρείται αυστηρά ως προς τη λήξη των ωρών προπονήσεων,
αγώνων και εκδηλώσεων. Tα Ε.A.Κ.Θ. έχουν δικαίωμα να τροποποιήσουν το
πρόγραμμα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια
της περιόδου, αφού ενημερώσουν εγκαίρως τα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες.
Άρθρο 2ο: Οι προπονητικές ώρες που δίνονται σε ένα Σωματείο αφορούν
αποκλειστικά το συγκεκριμένο σωματείο και το συγκεκριμένο τμήμα του
σωματείου. Απαγορεύεται να αλλάζουν μεταξύ τους τα Σωματεία τις ώρες
προπόνησης ή άλλων εκδηλώσεων όπως και τις ώρες των ομάδων και των
τμημάτων τους. Απαγορεύεται ακόμη στα Σωματεία η χρήση των εγκαταστάσεων για
άλλη ηλικιακή ομάδα / κατηγορία ή μεμονωμένους αθλητές τους ή για άλλες ομάδες
αθλουμένων τους, διαφορετικά από εκείνα που το πρόγραμμα προβλέπει.
Άρθρο 3ο: Οι αίθουσες ενδυνάμωσης, όπου υπάρχουν, παραχωρούνται με
πρόγραμμα μετά από απόφαση της Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ., εφόσον αυτό είναι εφικτό,
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όπως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό. Η παρουσία προπονητή σε κάθε
περίπτωση είναι απαραίτητη.
Κάθε άλλος χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων – γυμναστηρίων για τον οποίο η
παραχώρηση για χρήση δεν προβλέπεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της Ε.Δ. των
Ε.Α.Κ.Θ. και ζητείται η χρησιμοποίησή του, παραχωρείται με πρόγραμμα και εφόσον
κάτι τέτοιο είναι εφικτό, κατόπιν έγκρισης της Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. Η παρουσία
προπονητή και υπεύθυνου παράγοντα του σωματείου σε κάθε περίπτωση είναι
απαραίτητη.
Άρθρο 4ο: Χωρίς άδεια τέλεσης αγώνα απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε
αγώνα. Για την τέλεση αγώνα εφαρμόζονται διατάξεις της Υ.Α. 17112/2000
«Κανονισμός Λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας
(Ν.Π.Δ.Δ.)», Φ.Ε.Κ. 847/Β/11-07-2000. Εάν Σωματείο θέλει να κάνει ακόμα και φιλικό
αγώνα, οφείλει να ζητήσει δέκα ημέρες πριν την έγγραφη έγκριση για την
παραχώρηση του χώρου από την Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. και να εκδώσει και προσκομίσει
έγκαιρα (τουλάχιστον επτά ημέρες πριν) την άδεια τέλεσης του αγώνα.
Άρθρο 5ο: Η προσέλευση των ομάδων στους χώρους των γυμναστηρίων και η
χρήση τους θα γίνεται μόνο με την παρουσία υπεύθυνου προπονητή, που
παραλαμβάνει και παραδίδει το κλειδί των αποδυτηρίων στον εντεταλμένο υπάλληλο
του γυμναστηρίου. Η ομάδα μετά το πέρας της προπόνησης έχει δικαίωμα
παραμονής στον περιβάλλοντα χώρο του γυμναστηρίου για 5΄ (πέντε) λεπτά χωρίς
να παρεμποδίζει και να ενοχλεί την επόμενη προπόνηση και τη λοιπή δραστηριότητα
στο γυμναστήριο. Η ομάδα θα πρέπει να εγκαταλείπει τα αποδυτήρια του
γυμναστηρίου 20΄ (είκοσι) λεπτά μετά το τέλος της προπόνησης. Αθλητές και
αθλήτριες δεν επιτρέπεται να παραμένουν και να καθυστερούν μέσα στα αποδυτήρια
χωρίς λόγο, πέραν του εικοσάλεπτου.
Άρθρο 6ο: Οι χώροι των γυμναστηρίων (αγωνιστικός χώρος, αποδυτήρια, πάγκοι,
κλπ) είναι κοινοί για όλους. Οι χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων –
γυμναστηρίων και όλοι οι εμπλεκόμενοι, υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς τους
χώρους που χρησιμοποίησαν (αποδυτήρια, αγωνιστικούς χώρους, τουαλέτες κλπ).
Ειδικά οι προπονητές υποχρεούνται να φροντίζουν, ώστε οι χώροι να μένουν
καθαροί, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τους επόμενους. Δεν
επιτρέπεται να αφήνονται υπόλοιπα χρησιμοποιημένων αντικειμένων στους πάγκους
ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της αθλητικής εγκατάστασης (π.χ. μπουκάλια, τέιπ,
επίδεσμοι, κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση η χρήση των εγκαταστάσεων πρέπει να
γίνεται με πνεύμα οικονομίας αλλά και προστασίας από φθορές, διότι πρόκειται για
δημόσια περιουσία, στην οποία συμβάλουν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι.
Άρθρο 7ο: Μετά από κάθε χρήση τα Σωματεία, με ευθύνη των προπονητών,
υποχρεούνται να αδειάζουν τις εγκαταστάσεις, να παραδίδουν το χώρο καθαρό,
τακτοποιημένο και ελεύθερο και να επαναφέρουν τα πράγματα στη θέση και
κατάσταση που ήταν πριν, σύμφωνα με υποδείξεις των υπαλλήλων των Ε.Α.Κ.Θ.
Άρθρο 8ο: Σε αγώνες, τουρνουά και κάθε είδους εκδηλώσεις (αθλητικές και μη),
πέραν των τακτικών επισήμων πρωταθλημάτων, ο καθαρισμός των εγκαταστάσεων
κατά τη διάρκεια και στο τέλος των εκδηλώσεων είναι υποχρέωση του διοργανωτή.
Άρθρο 9ο: Τα Σωματεία και όλοι όσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων θα πρέπει
να αναφέρουν αμέσως φθορές που διαπιστώνουν στις εγκαταστάσεις, τα όργανα και
σε κάθε είδους εξοπλισμό, για την αποφυγή κινδύνου τραυματισμού αλλά και τη
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διαπίστωση τυχόν του υπαιτίου πρόκλησης. Όταν πρόκειται για αθλητικά όργανα και
αθλητικό υλικό που ανήκει και έχει μεταφερθεί, εγκατασταθεί και λειτουργεί –
χρησιμοποιείται με ευθύνη της Ομοσπονδίας, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για
τα ανωτέρω η Ομοσπονδία.
Άρθρο 10ο: Η χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση
καταβολής στα Ε.Α.Κ.Θ. των ποσοστών επί της αξίας των εισιτηρίων (άρθρο 9 Ν.
423/1976) και του ανταλλάγματος εκ διαφημίσεων (άρθρο 56 του Ν. 2715/1999), που
τυχόν πραγματοποιηθούν, συγκεκριμένα ποσοστού 15% επί των ακαθαρίστων
εισπράξεων εκ των εισιτηρίων και 15% επί της αξίας της σύμβασης διαφήμισης,
όπως κάθε φορά στο νόμο προβλέπεται.
Η πώληση των εισιτηρίων (εάν υπάρχουν εισιτήρια) θα ενεργείται με ευθύνη και
μέριμνα των Σωματείων ή της Ομοσπονδίας. Τα Ε.Α.Κ.Θ. έχουν το δικαίωμα να
κάνουν έλεγχο στις εισόδους των θεατών, προκειμένου να ελέγξουν εάν πωλούνται
εισιτήρια και εάν οι θεατές εισέρχονται με εισιτήριο, προκειμένου να διασφαλίσουν
την αξίωσή τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση που Σωματείο ή Ομοσπονδία χρησιμοποιήσει διαφήμιση στο γήπεδο,
θα πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. προηγουμένως,
υποβάλλοντας τα συμφωνητικά που κατατέθηκαν στην Εφορία, για να αποδοθεί το
νόμιμο ποσοστό στα Ε.Α.Κ.Θ.
Απαγορεύεται στα Σωματεία οποιαδήποτε εμπορική διαφήμιση στις εγκαταστάσεις
των Ε.ΑΚ.Θ. και κατά τις προπονήσεις και κατά τους αγώνες χωρίς την προηγούμενη
ως άνω ενημέρωση και χωρίς την έγγραφη άδεια των Ε.Α.Κ.Θ. και την καταβολή του
αναλογούντος ποσοστού επί της αξίας της σύμβασης διαφήμισης.
Τα Ε.Α.Κ.Θ. δεν φέρουν καμία ευθύνη για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά
στις διαφημίσεις των Σωματείων και της Ομοσπονδίας.
Άρθρο 11ο: Απαγορεύεται στα Σωματεία και την Ομοσπονδία η άσκηση
οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας και οι κάθε είδους πωλήσεις (π.χ.
αθλητικού υλικού, τροφίμων, ποτών, κλπ), στους χώρους των εγκαταστάσεων των
Ε.Α.Κ.Θ.
Άρθρο 12ο: Τα σωματεία δεν δικαιούνται να προβούν σε καμία τροποποίηση των
εγκαταστάσεων, προσθήκη κ.λ.π. σ’ αυτές ούτε να απαιτήσουν κάτι τέτοιο από τα
Ε.Α.Κ.Θ.
Άρθρο 13ο: Εάν το Σωματείο, αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας
προξενήσει οποιαδήποτε ζημιά στις εγκαταστάσεις καθώς και στον περιβάλλοντα
χώρο, οφείλει η διοίκηση του Σωματείου να ενημερώσει τα Ε.Α.Κ.Θ. αμέσως. Σε κάθε
περίπτωση το Σωματείο υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του
δαπάνες, όπως αναλυτικά προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.
Άρθρο 14ο: Τα Σωματεία ευθύνονται για κάθε φθορά, βλάβη και ζημία στις
εγκαταστάσεις (δάπεδο, κερκίδες, υαλοστάσια, κιγκλιδώματα, είδη υγιεινής,
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.λ.π), ή και σε άλλους χώρους του εγκαταστάσεων που
χρησιμοποιούν, που προκλήθηκαν από τα ίδια, αθλητές τους, υπαλλήλους τους ή
θεατές σε όλη την διάρκεια της προπαρασκευής και της τέλεσης των προπονήσεων,
των αγώνων και κάθε άλλης εκδήλωσης.
Μετά τη διαπίστωση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζημίας θα αποτιμάται η αξία
της αμέσως από τα Ε.Α.Κ.Θ. δια του εντεταλμένου οργάνου ή υπαλλήλου του
παρουσία του Σωματείου, όπως εκπροσωπείται ή δι’ άλλου εντεταλμένου οργάνου ή
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υπαλλήλου του, και θα υπογράφεται άμεσα πρωτόκολλο ζημιών, όπου θα
περιγράφεται η ζημία καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος (δαπάνη)
αποκατάστασης.
Σε περίπτωση που το Σωματείο δεν προσέλθει για τη σύνταξη του ως άνω
πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται μονομερώς από τα Ε.Α.Κ.Θ. και κοινοποιείται στο
ευθυνόμενο Σωματείο μαζί με πρόσκληση προς άμεση προκαταβολή της δαπάνης
αποκατάστασης της ζημίας, δυνάμενης της Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. να θέσει και εύλογη
προθεσμία προς αυτό, που δεν μπορεί πάντως να υπερβεί τις 10 ημέρες από την
κοινοποίηση του πρωτοκόλλου στο Σωματείο. Το Σωματείο δεν δικαιούται σε in
natura αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, βλάβης ή ζημίας, η οποία
αποκαθίσταται με μέριμνα των Ε.Α.Κ.Θ. και υποχρεούται σε προκαταβολή της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, εκτός αν επιτρέψουν διαφορετικά εγγράφως κάτι
τέτοιο τα Ε.Α.Κ.Θ.
Η ίδια ως άνω ευθύνη και διαδικασία καταλαμβάνει και κάθε άλλο δράστη φθοράς.
Άρθρο 15ο: Κάθε Σωματείο φέρει την πλήρη αστική ευθύνη έναντι των αθλητών της
ομάδας, της προπονητικής ομάδας και κάθε συνεργάτη του, έναντι των Ε.Α.Κ.Θ.
καθώς και έναντι κάθε τρίτου για οποιαδήποτε ζημία, υλική (θετική ή αποθετική) ή
ηθική, σε πρόσωπα ή πράγματα, προκληθεί κατά το χρόνο χρήσης των
εγκαταστάσεων από το Σωματείο. Τα Ε.Α.Κ.Θ. δεν φέρουν καμία σχετική ευθύνη.
Εφόσον δεν υφίσταται ασφάλιση της αστικής ευθύνης εκ μέρους των Σωματείων, τα
Ε.Α.Κ.Θ. έχουν δικαίωμα κατά τη διάρκεια της χρήσης των εγκαταστάσεων να
απαιτήσουν από τα Σωματεία την άμεση σύναψη σύμβασης ασφάλισης της αστικής
ευθύνης με δαπάνη τους. Η σύμβαση κοινοποιείται στα Ε.Α.Κ.Θ. εντός 5 ημερών
από τη σύναψή της, καλύπτει όλη τη διάρκεια χρήσης και κάθε είδους ευθύνη από
οποιαδήποτε αιτία. Στην ασφαλιστική σύμβαση δικαιούχος του ασφαλίσματος σε
περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου με βλάβη των εγκαταστάσεων θα
ορίζονται τα Ε.Α.Κ.Θ. αποκλειστικά. Η μη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης από
τα Σωματεία σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η ύπαρξή της από τα Ε.Α.Κ.Θ. ή η
σύναψη σύμβασης που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Ε.Α.Κ.Θ. αποτελεί
σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την αποβολή των συγκεκριμένων Σωματείων από τα
Ε.Α.Κ.Θ.
Τα Σωματεία και καθένας που κάνει χρήση των εγκαταστάσεων έχουν την
υποχρέωση να ενημερώνουν χωρίς καμία καθυστέρηση τα Ε.Α.Κ.Θ. για οτιδήποτε
υποπέσει στην αντίληψή τους και αφορά στην ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων
και την πρόληψη κάθε είδους ζημιών κατά οποιουδήποτε, ακόμη και αν τα Ε.Α.Κ.Θ.
κατά τα ανωτέρω δεν φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Άρθρο 16ο: Τα Ε.Α.Κ.Θ. βαρύνονται με τη δαπάνη του καταναλισκόμενου νερού,
ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς και με τις δαπάνες καθαριότητας και
φύλαξης. Τα Ε.Α.Κ.Θ. υποχρεούνται να λειτουργήσουν τη θέρμανση ή την ψύξη σε
περίπτωση που οι συνθήκες το επιβάλουν.
Άρθρο 17ο: Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να τηρούν πιστά και απαρέγκλιτα την
ισχύουσα εργατική, ασφαλιστική, φορολογική και αθλητική νομοθεσία και φέρουν την
πλήρη και αποκλειστική σχετική ευθύνη έναντι των αθλητών, αθλουμένων και
προπονητών της ομάδας, κάθε συνεργάτη τους, καθώς και έναντι του νόμου και των
εντεταλμένων δημόσιων φορέων - υπηρεσιών (εφορία, ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας,
κλπ). Ειδικά προβλέπεται ότι τα Ε.Α.Κ.Θ. δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με
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το προσωπικό που τα Σωματεία χρησιμοποιούν, έναντι του οποίου αποκλειστικά
υπόχρεα εκ της απασχόλησης (μισθοδοσία, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών,
τήρηση κανόνων ασφαλείας, αστική ευθύνη κ.λ.π) είναι πάντα τα Σωματεία.
Σε περίπτωση που τα Ε.Α.Κ.Θ. υποχρεωθούν να καταβάλουν οτιδήποτε σε
οποιονδήποτε εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση των εγκαταστάσεων από τα Σωματεία,
έχουν δικαίωμα να αναχθούν κατά του ευθυνόμενου Σωματείου, αναζητώντας
οτιδήποτε υποχρεώθηκαν να καταβάλουν.
Άρθρο 18ο: Τα Σωματεία διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούν νόμιμα αδειοδοτημένο και
νόμιμα απασχολούμενο, εκπαιδευμένο, έμπειρο και εν γένει κατάλληλο προσωπικό,
τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα,
χρησιμοποιούν και έχουν άμεσα διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης των
εγκαταστάσεων ασφαλή και κατάλληλο εξοπλισμό εκπαίδευσης/προπόνησης,
εφόσον τέτοιος εξοπλισμός απαιτείται και τηρούν εν γένει όλους τους κανόνες που ο
νόμος και η υποχρέωση πρόνοιας απαιτεί για τη χρήση των εγκαταστάσεων
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τη σχετική νομοθεσία.
Άρθρο 19ο: Εκ του παρόντος κανονισμού κανένας περιορισμός δεν υφίσταται στο
δικαίωμα των Ε.Α.Κ.Θ. προς παραχώρηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, των ίδιων ή και
οποιονδήποτε άλλων εγκαταστάσεών του προς οποιονδήποτε, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση και με όποιους όρους κρίνουν αναγκαίους
και σκόπιμους.
Άρθρο 20ο: Απαγορεύεται στα Σωματεία η παραχώρηση της χρήσης των
εγκαταστάσεων, των οποίων κάνουν χρήση, σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο με ή χωρίς αντάλλαγμα και για οποιονδήποτε σκοπό.
Άρθρο 21ο: Τα Ε.Α.Κ.Θ. δικαιούνται να επιδιώξουν την αποκατάσταση κάθε θετικής
ή αποθετικής ζημίας, υλικής ή ηθικής, εφόσον αποδείξουν ότι υπέστησαν τέτοια από
συμπεριφορά Σωματείου και των προσώπων για τα οποία ευθύνεται, η οποία
παραβιάζει το νόμο και τον παρόντα Κανονισμό.
Άρθρο 22ο: Η διατήρηση καλών σχέσεων με το προσωπικό των Ε.Α.Κ.Θ. και η
συμμόρφωση στις υποδείξεις, οδηγίες και εντολές του είναι υποχρέωση όλων των
χρηστών των εγκαταστάσεων. Οι εργαζόμενοι των Ε.Α.Κ.Θ. έχουν εντολή και
υποχρέωση να προστατεύουν τη δημόσια περιουσία. Για κάθε πρόβλημα που τυχόν
προκύψει αρμόδια είναι η Ε.Δ. των Ε.Α.Κ.Θ. και όχι οι εργαζόμενοι. Οι διοικήσεις των
Σωματείων και οι υπεύθυνοι προπονητές των ομάδων που χρησιμοποιούν τις
αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να μεριμνούν, ώστε οι αθλητές να συμμορφώνονται
στις υποδείξεις, οδηγίες και εντολές του προσωπικού και να μην δημιουργούνται
διαφωνίες και φιλονικίες.
Άρθρο 23ο: Όλοι οι όροι που αφορούν την παραχώρηση χρήσης χώρων των
Ε.Α.Κ.Θ., όπως η παραχώρηση της γηπεδότητας, η χρήση των χώρων για
προπόνηση από τις ομάδες, κλπ, κατοχυρώνονται από τον παρόντα Κανονισμό.
Άρθρο 24ο: Η μη τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας, που στόχο έχει να
διασφαλίσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων
– γυμναστηρίων και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των αγώνων, προπονήσεων καθώς
και άλλων εκδηλώσεων, διαφυλασσόμενης της ασφάλειας και της υγείας των
αθλητών, των προπονητών και των θεατών, επιφέρει ποινές που φθάνουν από την
προσωρινή έως και την οριστική αποβολή του Σωματείου ή μεμονωμένων χρηστών
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από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, με βάση και τις ειδικότερες προβλέψεις της
σχετικής νομοθεσίας.
Όλοι οι αθλούμενοι και οι συνοδοί τους θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες των
υπευθύνων. Είναι απαραίτητη η συμμόρφωση προς τις οδηγίες σωστής
συμπεριφοράς μέσα στους αθλητικούς χώρους και τις γύρω εγκαταστάσεις. Η
ευγένεια και ο σεβασμός προστατεύει την άθληση ή / και τη διασκέδαση στους
χώρους αυτούς. Όποιος δεν ακολουθεί τους κανόνες ή προκαλεί φθορές στο χώρο
του γυμναστηρίου δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στις εγκαταστάσεις.
Άρθρο 25ο: Τα Σωματεία δεν επιτρέπεται να εισπράττουν από τους
αθλητές/εκπαιδευόμενους οποιοδήποτε ποσό στο όνομα και για λογαριασμό των
Ε.Α.Κ.Θ. γενικά αλλά και ειδικά για τη χρήση ή με την αιτιολογία της χρήσης των
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. οι οποίες παρέχονται στα Σωματεία. Τα
Ε.Α.Κ.Θ. επιφυλάσσονται για την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης – ενημέρωσης
στους χώρους των εγκαταστάσεων τους, εφόσον κρίνουν ότι κάτι τέτοιο απαιτείται.
Τα Σωματεία δεν είναι υπόχρεα σε καταβολή καμίας εν γένει λειτουργικής δαπάνης.
Δύνανται πάντως τα Ε.Α.Κ.Θ. να ζητήσουν οποτεδήποτε κατά την περίοδο χρήσης
των εγκαταστάσεων, την ανάλογη εύλογη συμμετοχή των Σωματείων στις
λειτουργικές δαπάνες χρήσης των εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή οι
εγκαταστάσεις παύουν να παραχωρούνται αυτομάτως, αν Σωματείο δεν αποδεχθεί
την εν λόγω εύλογη συμμετοχή του, το ύψος, το χρόνο και τον τρόπο εξόφλησης των
οφειλομένων.
Άρθρο 26ο: Για τη χρήση των εγκαταστάσεων ισχύουν επιπλέον οι παρακάτω ειδικές
απαγορεύσεις και περιορισμοί, για την τήρηση των οποίων από τους αθλούμενους,
αθλητές και εν γένει χρήστες των υπηρεσιών των Σωματείων υπεύθυνα είναι τα ίδια
τα Σωματεία πρωτίστως αλλά και ταυτόχρονα με τα φυσικά πρόσωπα που κάνουν
χρήση των εγκαταστάσεων ως προπονητές, αθλητές κ.λ.π. Ειδικότερα:
- Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων.
- Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών, καφέ και αλκοόλ στο χώρο των αθλητικών
εγκαταστάσεων και των αποδυτηρίων.
- Δεν επιτρέπεται η παρουσία κατοικίδιων ζώων σε όλους τους χώρους των
αθλητικών εγκαταστάσεων.
- Οι αθλούμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους λουκετάκι για τη φύλαξη των
προσωπικών τους ειδών στα ντουλαπάκια στο χώρο των αποδυτηρίων. Οι
αθλούμενοι είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους ειδών. Δεν
επιτρέπονται πολύτιμα πράγματα και αντικείμενα άξιας στα αποδυτήρια. Τα Ε.Α.Κ.Θ.
δεν φέρουν καμία ευθύνη για την απώλειά τους. Η φύλαξη οποιωνδήποτε
αντικειμένων στα ντουλαπάκια θα πρέπει να γίνεται μέσα σε σακίδια ή σε σακούλες.
- Τα ντουλαπάκια για λόγους ασφαλείας πιθανόν να ανοίγονται κάθε βράδυ κατά
συνέπεια απαγορεύεται η μόνιμη φύλαξη αντικειμένων σε αυτά. Επίσης,
απαγορεύεται η φύλαξη αντικειμένων στις καμπίνες αλλαγής.
- Όλοι οι χρήστες των εγκαταστάσεων θα πρέπει να πλένουν καλά τα χέρια τους με
νερό και σαπούνι μετά τη χρήση της τουαλέτας.
- Οι αθλούμενοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις, εάν
έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν επιτρέπει την άθλησή τους ή πρόβλημα
υγείας που είναι και απλώς πιθανόν να μεταδοθεί στους άλλους ή αν έχουν
δερματικά προβλήματα, πληγές ή λοιμώξεις στο ρινοφάρυγγα ή διάρροια. Για τη μη
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συνδρομή των παραπάνω αρνητικών προϋποθέσεων την αποκλειστική ευθύνη του
ελέγχου και δια της απαίτησης διενέργειας ιατρικών εξετάσεων έχει το σωματείο. Εάν
το πρόβλημα υγείας καταστεί εμφανές σε εργαζόμενο των Ε.Α.Κ.Θ., ενεργοποιείται
απαγόρευση χρήσης των εγκαταστάσεων έως την αποκατάσταση του προβλήματος.
- Οι γονείς θα πρέπει να αλλάζουν τα μικρά παιδιά, που δεν είναι ικανά μόνα τους,
στα παιδικά αποδυτήρια. Στα αποδυτήρια ανδρών και γυναικών δεν επιτρέπεται η
είσοδος των γονέων-συνόδων.
- Οι αθλούμενοι θα πρέπει να μην έχουν γευματίσει ή καταναλώσει αλκοόλ για
τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από την προσέλευσή τους στο γυμναστήριο.
- Όλοι οι αθλούμενοι θα πρέπει να σέβονται την καθαριότητα στους χώρους υγιεινής
(αποδυτήρια, ντους, τουαλέτες) και να διατηρούν τους χώρους του γυμναστηρίου
καθαρούς.
- Στα αποδυτήρια δεν επιτρέπεται οι αθλούμενοι να περιφέρονται με παπούτσια, να
κυκλοφορούν και να κάνουν γυμνοί ντους και να ξυρίζονται.
- Η χρήση του νερού θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και οικονομία.
- Οι συνοδοί, γονείς και κηδεμόνες μπορούν να περιμένουν τα παιδιά τους στους
χώρους αναμονής ή να παρακολουθήσουν την προπόνηση από την κερκίδα ή το
κυλικείο (όπου υπάρχουν και αυτό είναι εφικτό). Δεν επιτρέπεται για λόγους
ασφαλείας να περιφέρονται εντός των χώρων των εγκαταστάσεων. Σε αρκετές
εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται ταυτόχρονα και άλλα αθλήματα (π.χ. υπόγειο
Α.Α.Μ.Θ.) και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
- Οι αθλούμενοι/νες θα πρέπει να τηρούν το ωράριο λειτουργίας της αθλητικής
εγκατάστασης και του γυμναστηρίου.
- Τα Ε.Α.Κ.Θ. δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή ατυχήματα που
συμβαίνουν έπειτα από παραβίαση των κανόνων λειτουργίας.
- Οι φοιτητές του ΤΕΦΑΑ πρέπει να συνοδεύονται από τον καθηγητή τους μέχρι την
αποχώρησή τους.
Άρθρο 27ο: Στους χώρους που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του παρόντος
κανονισμού, στους οποίους καλλιεργούνται τα αθλήματα που υπάγονται στην
Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, δηλαδή η ενόργανη, η ρυθμική γυμναστική, το
τραμπολίνο, κλπ, και λόγω των ιδιαίτερων αναγκών σε αθλητικό εξοπλισμό που
υπάρχουν για την καλλιέργεια των αθλημάτων αυτών, έχουν μεταφερθεί,
εγκατασταθεί και λειτουργούν – χρησιμοποιούνται αθλητικά όργανα και αθλητικό
υλικό (δίζυγα, μονόζυγα, δοκοί ισορροπίας, ασύμμετροι ζυγοί, κρίκοι, τραμπολίνο,
κλπ), με ευθύνη αποκλειστικά της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Η χρήση
όλου αυτού του αθλητικού υλικού γίνεται με ευθύνη αποκλειστικά της Ελληνικής
Γυμναστικής Ομοσπονδίας, η οποία ευθύνεται για την καταλληλότητά του και για την
άμεση αντικατάστασή του στις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται ακατάλληλο προς
χρήση λόγω φυσιολογικής φθοράς ή της πρόκλησης σε αυτό φθοράς ή βλάβης από
οποιοδήποτε λόγο και αιτία ή ήταν από την αρχή ακατάλληλο. Τα Ε.Α.Κ.Θ. ουδεμία
ευθύνη φέρουν έναντι οιουδήποτε για οποιαδήποτε ζημία, ατύχημα ή βλάβη
προκληθεί από τη χρήση των προαναφερομένων αθλητικών οργάνων – υλικών.
Άρθρο 28ο: Η Ε.Δ. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού
Λειτουργίας οποτεδήποτε. Ο νέος Κανονισμός ισχύει από την ανάρτησή του στον
πίνακα ανακοινώσεων της αθλητικής εγκατάστασης - γυμναστηρίου και άγνοιά του
δεν συγχωρείται.
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Άρθρο 29ο: Όλοι οι όροι του παρόντος Κανονισμού είναι ουσιώδεις. Παράβαση
οποιουδήποτε όρου του παρόντος από τα Σωματεία ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα την απαγόρευση χρήσης των εγκαταστάσεων από το σωματείο, οπότε
στην περίπτωση αυτή το Σωματείο και κάθε αθλητής του ή ομάδα και καθένας που
έλκει δικαιώματα χρήσης των εγκαταστάσεων από το Σωματείο απομακρύνονται
άμεσα και άνευ ετέρου από τις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ.Θ.
Άρθρο 30ο: Τα Σωματεία και οι υπερκείμενες Ομοσπονδίες (κεντρική και τοπικές)
θεωρείται ότι λαμβάνουν γνώση των όρων του επικαιροποιημένου Κανονισμού
Λειτουργίας των κλειστών χώρων – γυμναστηρίων των Ε.Α.Κ.Θ. που
χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια των αθλημάτων της ΕΓΟ (Ελληνικής
Γυμναστικής Ομοσπονδίας), όπως ενόργανη, ρυθμική, τραμπολίνο, κλπ. (αρ.
απόφασης Ε.Δ. 33η/20-11-2014, θέμα 17ο) με την αποδοχή της χρήσης των
εγκαταστάσεων και μόνο, η οποία συνεπάγεται ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αυτός περιλαμβάνει, υποχρεούμενοι σε
πλήρη και πιστή τήρησή τους. Ο Κανονισμός αναρτάται επί αποδείξει στον πίνακα
ανακοινώσεων των αντίστοιχων εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ.Θ. και παραμένει
διαρκώς αναρτημένος.
Άρθρο 31ο: Ο παρών Κανονισμός καταργεί κάθε προηγούμενο και αποτελεί μαζί με
τις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας το μοναδικό πλαίσιο λειτουργίας
και χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων – γυμναστηρίων των Ε.Α.Κ.Θ. από
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τους χρησιμοποιεί.
Άρθρο 32ο: Η τυχόν μη έγκαιρη άσκηση από τα Ε.Α.Κ.Θ. οποιωνδήποτε από τα
δικαιώματά τους, που απορρέουν από το νόμο ή από τον παρόντα κανονισμό, εφ’
άπαξ ή κατ’ επανάληψη, δεν θα θεωρείται ως παραίτησή τους από τα δικαιώματα
αυτά, τα οποία θα μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική
τους ευχέρεια. Επομένως, και οποιαδήποτε ανοχή των Ε.Α.Κ.Θ. σε παράβαση δεν
συνεπάγεται τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος ούτε μπορεί να γίνει
επίκληση αυτής με σκοπό τη συνέχιση της παράβασης ή για την απόκρουση των
επαχθών σε βάρος του συνεπειών (π.χ. υποχρέωση σε αποζημίωση, απαγόρευση
χρήσης των εγκαταστάσεων σε επόμενη παράβαση κ.λ.π.).
Άρθρο 33ο: Τυχόν ακυρότητα όρου του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα όλου
του Κανονισμού, ο οποίος θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως προς τους λοιπούς
όρους του.
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