ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για τη λειτουργία των αθλητικών και εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων ο Όμιλος αξιοποιεί τις δημοτικές
αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηλιούπολης στην Περιοχή Πανοράματος, στις οδούς Άγγελου Έβερτ 1 και
Κεφαλληνίας.
Στη διάθεση και χρήση του Ομίλου έχουν παραχωρηθεί επτά ( 7 ) συνολικά γήπεδα αντισφαίρισης, πέντε ( 5 )
χωμάτινα και δύο ( 2 ) green set, καθώς και ένα κτηριακό συγκρότημα εγκαταστάσεων, γραφείων, αποδυτηρίων,
χώρων υγιεινής και αίθουσας γυμναστικής.
Ο Όμιλος προκειμένου να διατηρεί σε άριστο αθλητικό επίπεδο τις αθλητικές και κτηριακές του εγκαταστάσεις
έχει συνάψει συμβάσεις έργου με κατάλληλο τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό το οποίο αποζημιώνει με
ίδιους πόρους. Το τεχνικό προσωπικό αποτελούν οι τρείς συντηρητές οι οποίοι καλύπτουν σχεδόν όλες τις ώρες
λειτουργίας του Ομίλου, το υποστηρικτικό προσωπικό συνθέτουν μία γραμματέας και μία καθαρίστρια.
Παράλληλα, ό Όμιλος έχει εφοδιαστεί με κατάλληλο αθλητικό εξοπλισμό για τη χρήση και λειτουργία του
γυμναστηρίου, αλλά και με τεχνικό εξοπλισμό για την ορθή και τακτική συντήρηση κτηρίων και γηπέδων
άθλησης.
Β.

ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Ηλιούπολη προτεραιότητα στη χρήση των
αθλητικών χώρων έχουν, υπό την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι παρακάτω.
•
•
•
•

•

•

1. Οι διασυλλογικές ομάδες του Ομίλου, ανδρών και γυναικών για όσο χρόνο απαιτεί η προετοιμασία τους
2. Τα μέλη του Ομίλου (ανεξάρτητα εάν είναι δημότες ή όχι του Δήμου Ηλιούπολης) εντός του ωραρίου που
τους έχει παραχωρηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης
3. Οι αθλητές και οι αθλήτριες της αθλητικής ακαδημίας στο πλαίσιο λειτουργίας αυτής, και οι ενήλικες
που εντάσσονται στα προγραμματισμένα τμήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
4. Προπονητές και Partners Υπαλλήλοι του Ομίλου για εντατική προπόνηση μαθητών του Ομίλου
(ενηλίκων και ανηλίκων), καθώς και οποιοσδήποτε δημότης η ετεροδημότης επιθυμεί τη παροχή εντατικής
προπόνησης.
5. Όλοι οι δημότες της Ηλιούπολης, η ετεροδημότες, ανεξάρτητα από τη σχέση τους με τον Όμιλο, καί
άλλες κατηγορίες αθλουμένων όπως, Ιδιωτικές σχολές, Προπονητές & Partners Ελεύθεροι επαγγελματίες
που δεν έχουν σύμβαση εργασίας με τον Όμιλο κλπ.
6. Οι συντηρητές του Ομίλου για εργασίες συντήρησης των γηπέδων (χωμάτινων και green set) κατά τις
πρωινές κυρίως ώρες.

Οι κρατήσεις γηπέδων από όλες τις πιο πάνω κατηγορίες, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του
προγράμματος κράτησης γηπέδων που εφαρμόζει για το σκοπό αυτό ο Όμιλος για όλες τις ημέρες και ώρες της
εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής, εντός των προγραμματισμένων ωρών κάθε κατηγορίας.
Εξαιρούνται της ηλεκτρονικής κράτησης α) οι ομάδες διασυλλογικών ομάδων γ) προγραμματισμένα μαθήματα
της αθλητικής ακαδημίας, και ζ) η συντήρηση γηπέδων.
Η δυνατότητα αυτή τους παρέχεται καταβάλλοντας συμβολικό «οικονομικό αντίτιμο για κάλυψη δαπανών
συντήρησης των γηπέδων» αλλά και για την ισότιμη μεταχείριση των χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων,
το οποίο έχει καθορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.
Προκειμένου να προβούν στη χρήση των γηπέδων οι προσερχόμενοι μη μέλη δημότες οφείλουν να αναγράφουν
τα ονόματά τους στην αναρτημένη «Λίστα Προτεραιότητας Χρήσης» που βρίσκεται στον «Πίνακα
Ανακοινώσεων» του Ομίλου, προκαταβάλλοντας το αντίτιμο πριν την άθληση τους.
Η διάρκεια χρόνου άθλησης των μελών κατά την πρωινή ζώνη και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ορίζεται
για απλό αγώνα ( δύο μελών ) σε 60 λεπτά ( 1 ώρα ) και για διπλό αγώνα ( τεσσάρων μελών) σε 120 λεπτά (2
ώρες). Η διάρκεια χρόνου άθλησης των μελών κατά τη βραδινή ζώνη και για τις ημέρες από Δευτέρα έως και
Παρασκευή, ορίζεται για απλό αγώνα ( δύο μελών ) σε 60 λεπτά ( 1 ώρα ) και για διπλό αγώνα (τεσσάρων
μελών) 90 λεπτά (1½ ώρα ). Για Σάββατο και Κυριακή η διάρκεια χρόνου άθλησης μελών για διπλό αγώνα
ορίζεται σε 120 λεπτά (2 ώρες).
Όλα τα ανωτέρω καθορίζονται με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης η οποία συγκαλείται αρχές κάθε νέου έτους και το πρόγραμμα αναρτάται στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Ομίλου.

Γ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για διευκόλυνση όλων των κατηγοριών αθλουμένων στον Όμιλο, ο προγραμματισμός των ωρών με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Μαΐου 2017, διαιρείται για όλες τις ημέρες της εβδομάδας σε ζώνες άθλησης
ως εξής :
1. Οι διασυλλογικές Ομάδες Ανδρών και Γυναικών του Ομίλου αθλούνται για όσο χρόνο απαιτηθεί σε μέρες
και ώρες που θα προταθούν από τον Προπονητή των ομάδων και θα εγκριθούν από το Δ.Σ.
2. Τα μέλη του Ομίλου για όλες τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, να αθλούνται στα 4 χωμάτινα
γήπεδα αρ. 1, 2, 3 & 4, από τις 20.00 έως τις 23.00. Το Σάββατο από τις 16.00 έως τις 21.00 (χειμερινή
περίοδο) ή από 17.00 έως 22.00 (καλοκαιρινή περίοδο). Κυριακή πρωί από 08.30 έως 12.30 και από τις 16.00
έως τις 21.00 (χειμερινή περίοδο) ή 17.00 έως 22.00 (καλοκαιρινή περίοδο).
3. Αθλητές και αθλήτριες (ενήλικοι και ανήλικοι) της αθλητικής ακαδημίας θα εκπαιδεύονται από Δευτέρα έως
Παρασκευή στα 3 γήπεδα και συγκεκριμένα στο γήπεδο αρ. 5 (χωμάτινο) και στα αρ. 6 και 7 (green set), από
τις 16.00 έως τις 23.00 και στα 4 χωμάτινα γήπεδα αρ, 1, 2, 3 και 4 από τις 16.00 έως τις 20.00. Το Σάββατο
θα προπονούνται και στα επτά (7) γήπεδα 1,2,3,4,5, (χωμάτινα) και 6, 7 (green set) από 08.30 έως 15.00.
4. Στους Προπονητές & Partners που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας, ο Όμιλος καταβάλει ποσό αμοιβής,
το οποίο ενσωματώνεται στη μισθοδοσία τους σύμφωνα με τη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.
5. Τις πρωινές ώρες των εργασίμων ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή (Πρωινή ζώνη) από ώρες 08.30 έως
15.00 καθώς και τις κενές ώρες Σαββάτου και Κυριακής, όλα τα γήπεδα ( συνολικά 7 ) θα παραχωρούνται,
εκτός από τα μέλη, τις ακαδημίες ενηλίκων μαθητών και τα μαθήματα εντατικής προπόνησης, και στις
κατηγορίες αθλουμένων που περιγράφονται στο κεφάλαιο Β 5. του παρόντος κανονισμού. Συγκεκριμένα,
σε δημότες ή και ετεροδημότες μη μέλη του Ομίλου, σε ιδιωτικές σχολές, σε προπονητές και ανεξάρτητους
Partners (ελεύθερους επαγγελματίες εκτός Ομίλου), όπως και κάθε άλλη κατηγορία αθλουμένων με τη βασική
προϋπόθεση ότι θα έχουν προκαταβάλει το αντίτιμο χρήσης που ορίζει το Δ.Σ., για τη κάλυψη των δαπανών
συντήρησης των γηπέδων. Για την ορθή λειτουργία της αθλητικής αυτής δραστηριότητας η κράτηση των
ωρών των γηπέδων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά προκειμένου καταγράφονται οι ώρες χρήσης και να
μην παρακωλύεται το προγραμματισμένο ωράριο άθλησης των μελών, της εκπαίδευσης των ακαδημιών, της
εντατικής προπόνησης καθώς και των ωρών που πραγματοποιείται συντήρηση γηπέδων.
6. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα φιλοξενίας μη μέλους μόνον μία φορά τον μήνα. Ο φιλοξενούμενος αυτός δεν
μπορεί να φιλοξενηθεί και από άλλο μέλος του Ομίλου τον ίδιο μήνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση καταβάλλει
το οικονομικό αντίτιμο χρήσης το οποίο έχει καθορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν
μέλος επιθυμεί να φιλοξενήσει για δεύτερη φορά φιλοξενούμενο τότε αναλαμβάνει την καταβολή του
αντιτίμου χρήσης πριν την κράτηση του γηπέδου.
7. Η βραδινή ζώνη άθλησης μελών και εκπαίδευσης ακαδημιών μπορεί να αναπροσαρμοστεί με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης την οποία μπορεί να συγκαλέσει και εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθ. 26 παρ. 2
του Καταστατικού). Η αναπροσαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και εντός της ίδιας εκπαιδευτικής
περιόδου, αν κριθεί σκόπιμο για διευθέτηση του ωραρίου χρήσης, του αριθμού των γηπέδων, την αύξηση ή
τη μείωση των ζωνών χρήσης, πάντα βέβαια με βάση την ετήσια εκπαιδευτική πολιτική, την ενδεχόμενη
αύξηση της ζήτησης από τις κατηγορίες των αθλουμένων, καθώς και από τη φύση των διαφόρων αθλητικών
εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Όμιλος.
Δ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΩΝ

Προϋπόθεση για τη χρήση των γηπέδων από μέλη και αθλητές του Ομίλου είναι να φέρουν κατάλληλη αθλητική
περιβολή και αθλητικά υποδήματα αντισφαίρισης.
Ο συντηρητής δικαιούται να απαγορεύσει την είσοδο στα γήπεδα σε οιονδήποτε αθλούμενο ο οποίος δεν φέρει
τα κατάλληλα υποδήματα, ιδιαίτερα για χρήση των χωμάτινων γηπέδων.
Τα μέλη και οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται το ωράριο χρήσης που τους αναλογεί και να
αποφεύγουν κάθε μορφή καταστρατήγησης του για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που γήπεδο παραμένει
άδειο μετά την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης κράτησης, τα μέλη (ζώνη μελών) αλλά και οι αθλητές
(ζώνη εκπαίδευσης) μπορούν να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν αφού πρώτα καταγράψουν το ονοματεπώνυμο
τους και την ώρα κράτησης του γηπέδου στη «Λίστα Προτεραιότητας Χρήσης» του Πίνακα ανακοινώσεων.
Όλοι οι αθλούμενοι στα χωμάτινα γήπεδα είναι υποχρεωμένοι με το πέρας της αθλητικής τους δραστηριότητας
να επαναφέρουν το γήπεδο στην αρχική του μορφή, χρησιμοποιώντας τον ειδικό εξοπλισμό που παρέχει ο
Όμιλος για τη διαμόρφωση της στρώσης του γηπέδου.
Η συμπεριφορά των αθλουμένων στα γήπεδα πρέπει να είναι ευπρεπής, κόσμια, διακριτική και να μην
παρεμποδίζουν ή ενοχλούν τους συναθλούμενους στα γειτονικά γήπεδα.

Δ. Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το γυμναστήριο του Ομίλου είναι κατά προτεραιότητα στη διάθεση των μελών και των αθλητών και οφείλει να
παρέχει απρόσκοπτα τον εξοπλισμό και τα όργανα της γυμναστικής για την αθλητική άσκηση όλων.
Οι ώρες λειτουργίας του γυμναστηρίου είναι ταυτόσημες με τις ώρες λειτουργίας των γηπέδων. Όμως τις
καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή, η βραδινή ζώνη από 19:00 έως 22:00 είναι αφιερωμένη στους
αθλητές των αγωνιστικών τμημάτων υπό την επίβλεψη του αρμόδιου γυμναστή ή προπονητή. Η χρήση του
γυμναστηρίου σε ανηλίκους απαγορέυεται εάν δεν συνοδεύονται από προπονητή.
Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΛΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο προγραμματίζει τη διεξαγωγή μέχρι δύο (2) Εσωτερικών Τουρνουά Μελών, τα
οποία θα πραγματοποιούνται εντός των ζωνών άθλησης μελών. Η μέγιστη διάρκεια των τουρνουά δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις 15 μέρες, (πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) και κατανέμονται ένα τη περίοδο της Άνοιξης
και ένα του Φθινοπώρου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να οργανώσει μέχρι και δύο (2) επί πλέον διήμερα τουρνουά Μελών
αποκλειστικά με αγώνες διπλών-μικτών, ψυχαγωγικού χαρακτήρα εντός της ζώνης άθλησης μελών και
συγκεκριμμένα από Σάββατο απόγευμα μέχρι Κυριακή βράδυ με βάση τους όρους του ισχύοντα κανονισμού.
3. Με την εποπτεία του Εφόρου και των Τεχνικών Συμβούλων του Ομίλου πραγματοποιούνται και ολιγοήμερα
μαθητικά εσωτερικά τουρνουά εκπαιδευτικού χαρακτήρα εντός των ζωνών αθλητικής εκπάιδευσης.
4. Οι δαπάνες για την υλοποίηση κάθε αθλητικής εκδήλωσης από τις παραπάνω προγραμματισμένες
περιπτώσεις, όπως είναι μπάλες έπαθλα, δεξιώσεις κλπ, βαρύνουν κατά αποκλειστικότητα κάθε κατηγορία
ξεχωριστά.
ΣΤ.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ

Α Γ Ω Ν Ε Σ ΕΦΟΑ – ΣΒΑΕ – ΟΡΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ.

Τα προγράμματα χρήσης που έχουν θεσπιστεί για εφαρμογή κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου τόσο από
μέλη, όσο και από τμήματα της αθλητικής ακαδημίας, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις διασυλλογικών πρωταθλημάτων και άλλων αθλητικών αγώνων και
ΟΡΕΝ τουρνουά που αναλαμβάνει ο Όμιλος.
Σε όλες τις περιπτώσεις υλοποίησης οιασδήποτε σχετικής αθλητικής εκδήλωσης η τουρνουά, το Διοικητικό
Συμβούλιο ενημερώνει έγκαιρα με έγγραφο και ηλεκτρονικό μέσο όλα τα μέλη και τους αθλητές του Ομίλου.
Ζ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Κάθε τροποποίηση των όρων και διατάξεων του παρόντα Κανονισμού απαιτεί την πρότερη έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 2, του Καταστατικού.

Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η 28.05.2017
Η Γενική Συνέλευση του ΑΟΑΗ

