
ΕΙΗΓΗΗ 

To 2015 το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Ακλθτιςμοφ «Ηρόδωροσ» του Διμου 

Μεγαρζων κζλοντασ να ρυκμίςει οριςτικά πλθκϊρα κεμάτων που αφοροφςαν τθ χριςθ και τθ 

λειτουργία των δθμοτικϊν ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, κεμάτων που μζχρι τότε ρυκμίηονταν με 

αποφάςεισ του Προζδρου του Νομικοφ Προςϊπου ι του Διοικθτικοφ του υμβουλίου προχϊρθςε 

ςτθν ςφνταξθ και εφαρμογι (μετά τθν ζγκριςι του τόςο του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νομικοφ 

Προςϊπου όςο και του Δθμοτικοφ υμβουλίου Μεγαρζων) τουΚανονιςμοφ Λειτουργίασ Ακλθτικϊν 

Εγκαταςτάςεων του Διμου Μεγαρζων.  

 

Σο 2017 το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «Ηρόδωροσ» του Διμου 

Μεγαρζων προτείνει τθν τροποποίθςθ ςυγκεκριμζνων άρκρων του κανονιςμοφ αυτοφ ζτςι ϊςτε 

να ςυμπεριλθφκεί ςε αυτόν ζνα ςφςτθμα μοριοδότθςθσ των ακλθτικϊν ςυλλόγων του Διμου μασ. 

κοπόσ του Νομικοφ προςϊπου είναι μζςα από τθν εφαρμογι τθσ προτεινόμενθσ μοριοδότθςθσνα 

επιτευχκεί, μία προκακοριςμζνθ, διαφανισ και κατανομι των ωρϊν χριςθσ των δθμοτικϊν 

ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ςτουσ ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ του Διμου Μεγαρζων με βάςθ 

αντικειμενικά κριτιρια. Πζρα όμωσ από τθν αντικειμενικι κατανομι τω ωρϊν το ςφςτθμα αυτό 

δίνει κίνθτρο ςτουσ ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ του Διμου μασ ζτςι ϊςτε αφενόσ να εντείνουν τθ 

ακλθτικι τουσ παρουςία και δράςθ με αςφάλεια κι αφετζρου να ενιςχφςουν τον εκπαιδευτικό 

τουσ ρόλο. 

 

Ο  αρικμόσ των μορίων που προτείνονται ανά περίπτωςθ είναι ενδεικτικόσ και προζκυψε μετά από 

διαβοφλευςθ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Ακλθτιςμοφ του Διμου Μεγαρζων 

«Ηρόδωροσ»με τουσ ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ του Διμου Μεγαρζων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

1. Οι ακλθτικοί ςφλλογοι που επικυμοφν να χρθςιμοποιοφν τισ δθμοτικζσ ακλθτικζσ 

εγκαταςτάςεισ για προπονιςεισ και για αγϊνεσ, πρζπει να υποβάλλουν γραπτό αίτθμα χριςθσ 

αυτϊν, ςτο  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «Ηρόδωροσ»του Διμου 

Μεγαρζων ςτθν αρχι κάκε ακλθτικισ περιόδου. 

2. τθν αίτθςθ ενδιαφζροντοσ κα πρζπει αναφζρονται με ςαφινεια: 

α) Οι δθμοτικζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ που κζλει να χρθςιμοποιιςει ο ακλθτικόσ ςφλλογοσ.  

β) Σο χρονικό διάςτθμα τθσ χριςθσ.  

γ) Οι ακριβείσ θμζρεσ και ϊρεσ χριςθσ κάκε δθμοτικισ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ. 

δ) Η κατθγορία ςτθν οποία αγωνίηεται ο ακλθτικόσ ςφλλογοσ. 

ε) Σα τμιματα του ακλθτικοφ ςυλλόγου (πόςα και ποιά) που αγωνίηονται ςε επίςθμα 

πρωτακλιματα ακλθτικϊν ομοςπονδιϊν 

ςτ) Ο αρικμόσ των μελϊν των τμθμάτων του ακλθτικοφ ςυλλόγου, με αναλυτικι αναφορά ςτα 

ςτοιχεία των μελϊν. 

τθν ανωτζρω γραπτι αίτθςθ κα αναφζρεται, επίςθσ, ότι ο ενδιαφερόμενοσ φορζασ ζχει λάβει 

γνϊςθ των όρων του παρόντοσ κανονιςμοφ και τουσ αποδζχεται ςτο ςφνολό τουσ. Επιπρόςκετα 

κάκε ςφλλογοσ οφείλει να κατακζςει ςτο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ 

«Ηρόδωροσ»του Διμου Μεγαρζων: 

 Καταςτατικό ακλθτικοφ ςωματείου  

 Πρακτικό τελευταίασ  Γενικισ υνζλευςθσ 

 Πρακτικό εκλογισ Διοικθτικοφ υμβουλίου 

 Πιςτοποιθτικό καταχϊρθςθσ του ακλθτικοφ ςυλλόγου ςτο βιβλίο ςωματείων του οικείου 

Πρωτοδικείου 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του Προζδρου του ακλθτικοφ ςυλλόγου με ονομαςτικι κατάςταςθ των 

ακλθτϊν, όπου αναφζρεται ότι οι ακλθτζσ ζχουν εξεταςκεί από ιατρό και δφνανται να 

προπονοφνται και να ςυμμετζχουν ςε ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ 

3. ε περίπτωςθ οριςμοφ αγϊνων ςε δθμοτικζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ οι γθπεδοφχοι 

ακλθτικοί ςφλλογοι οφείλουν να υποβάλουν ςχετικό αίτθμα πριν τθν ζναρξθ τθσ αγωνιςτικισ 

περιόδου. Σο αίτθμα κα ςυνοδεφεται από το πρόγραμμα αγϊνων.  

  



4. Σο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «Ηρόδωροσ»του Διμου Μεγαρζων 

λαμβάνει υπόψθ τα αιτιματα των ακλθτικϊν ςυλλόγων και τισ διακζςιμεσ ϊρεσ ανά ακλθτικι 

εγκατάςταςθ κακορίηει τισ ϊρεσ και τισ θμζρεσ προπόνθςθσ κάκε ςωματείου κακϊσ και τισ 

θμζρεσ και ϊρεσ διεξαγωγισ των αγϊνων των διαφόρων πρωτακλθμάτων αφοφ πρϊτα τουσ 

μοριοδοτιςει ςφμφωνα με τα κριτιρια του άρκρου 10 του παρόντοσ κανονιςμοφ. Για το ςκοπό 

αυτό το Διοικθτικό υμβοφλιο εκδίδει ςχετικι απόφαςθ μετά τθ λιψθ τθσ οποίασ ο Πρόεδροσ 

του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «Ηρόδωροσ» του Διμου Μεγαρζων 

υπογράφει ςυμφωνθτικό παραχϊρθςθσ με κάκε ζνα ακλθτικό ςφλλογο ξεχωριςτά, ςε 

εφαρμογι τθσ υπ. αρικμ’ ΤΠΠΟΑ/ΓΔΤΑ/ΑΣΔΑΔΣΑ/ 23063/1866/487 απόφαςθσ του Τφυπουργοφ 

Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (ΦΕΚ 930/20-3-2017 τ. Β’). 

5. Κατά τθν λιψθ τθσ απόφαςθσ του το Διοικθτικό υμβοφλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «Ηρόδωροσ»του Διμου Μεγαρζων οφείλει να μεριμνά για τθν 

φπαρξθ ωρϊν ςε κάκε δθμοτικι ακλθτικι εγκατάςταςθ, για προγράμματα μαηικοφ ακλθτιςμοφ 

και για τθν άκλθςθ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και μεμονωμζνων ατόμων που δεν ανικουν ςε 

ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ. 

6. Οι εναπομείναςεσ ϊρεσ  χριςθσ των δθμοτικϊν ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων μετά και τθν 

κατανομι ωρϊν ςτουσ ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ που αιτοφνται τθ χριςθ για τισ προπονθτικζσ και 

αγωνιςτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ διατίκενται προσ χριςθ ςε κάκε ενδιαφερόμενο. 

7. Η απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ 

«Ηρόδωροσ»του Διμου Μεγαρζων διαβιβάηεται ςτισ υπθρεςίεσ του νομικοφ προςϊπου οι 

οποίεσ ςυντάςςουν το ετιςιο πρόγραμμα χριςθσ κάκε ακλθτικοφ χϊρου (δθλαδι κατανομι 

ωρϊν κατά θμζρα και εβδομάδα για κάκε άκλθμα, μπάςκετ, βόλεϊ, ποδόςφαιρο, τζνισ κ.λ.π.). 

Σο πρόγραμμα αυτό αναρτάται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων κάκε δθμοτικισ ακλθτικισ 

εγκατάςταςθσ και κοινοποιείται ςτα ενδιαφερόμενα ςωματεία (μαηί με τθν απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου), ςτο εμπλεκόμενο προςωπικό κακϊσ και ςτο Διμο Μεγαρζων . 

8. Οι ακλθτικζσ ομοςπονδίεσ, οι ακλθτικοί ςφλλογοι και τα άτομα οφείλουν να τθροφν πιςτά το 

ετιςιο πρόγραμμα χριςθσ κάκε δθμοτικισ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ.  

9. Σα προγράμματα χριςθσ των δθμοτικϊν ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων τροποποιοφνται μόνο με 

νεότερθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

Ακλθτιςμοφ «Ηρόδωροσ»του Διμου Μεγαρζων κατόπιν υποβολισ γραπτοφ αιτιματοσ του 

ςυλλόγου. 

  



10. Με εντολι του Προζδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ 

«Ηρόδωροσ»του Διμου Μεγαρζων μπορεί να ματαιωκεί ι να τροποποιθκεί προπόνθςθ ι 

αγϊνασ ακλθτικοφ ςυλλόγου. Σο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ 

«Ηρόδωροσ»του Διμου Μεγαρζων οφείλει ςτθ περίπτωςθ αυτι να ενθμερϊςει τον ακλθτικό 

ςφλλογο εγκαίρωσ για τουσ λόγουσ τθσ ματαίωςθσ ι τθσ τροποποίθςθσ.  

11. Σο δθμοτικό γιπεδο ποδοςφαίρου με φυςικό χλοοτάπθτα του ςταδίου «Μεγαρζων 

Ολυμπιονικϊν» διατίκεται για μία (1) προπόνθςθ τθν εβδομάδα μζγιςτθσ διάρκειασ δφο (2) 

ωρϊν μόνο ςτθν ποδοςφαιρικι ομάδα θ οποία το αββατοκφριακο πρόκειται να αγωνιςτεί ςε 

αυτό. Η μζγιςτθ εβδομαδιαία χριςθ ορίηεται ςε τζςςερισ (4) ϊρεσ ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των αγϊνων. 

12. Σο δθμοτικό γιπεδο ποδοςφαίρου του ςταδίου «Μεγαρζων Ολυμπιονικϊν» για λόγουσ 

προςταςίασ του φυςικοφ χλοοτάπθτα δεν διατίκεται προσ χριςθ: 

α) όταν ο αγωνιςτικόσ του χϊροσ είναι υγρόσ και λαςπϊδθσ λόγω βροχόπτωςθσ 

β) όταν αναμζνεται βροχόπτωςθ κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ του. 

γ) όταν υποβλθκεί ςχετικό αίτθμα από τθν υπθρεςία πραςίνου του Διμου Μεγαρζων. 

δ) όταν το επιβάλλει θ τακτικι ι ζκτακτθ ςυντιρθςθ του φυςικοφ χλοοτάπθτα. 

13. Απαγορεφεται θ χριςθ του φυςικοφ χλοοτάπθτα για τρζξιμο ι θ χριςθ για αςκιςεισ από 

ακλθτζσ και ακλοφμενουσ του ςτίβου. Η δυνατότθτα αυτι δφναται να δοκεί κατόπιν γραπτισ 

άδειασ ςε ειδικζσ κατθγορίεσ ακλθτϊν όπου κα κακορίηεται και το χρονικό διάςτθμα χριςθσ.  

14. ε περίπτωςθ που θ διεξαγωγι επίςθμων αγϊνων ςτο δθμοτικό γιπεδο ποδοςφαίρου με 

φυςικό χλοοτάπθτα του ςταδίου «Μεγαρζων Ολυμπιονικϊν» είναι αδφνατθ λόγω τθσ 

παραγράφου 11 του παρόντοσ άρκρου, αυτοί κα διεξάγονται ςτθν εναλλακτικι ζδρα που ζχει 

δθλϊςει ο γθπεδοφχοσ ακλθτικόσ ςφλλογοσ. 

15. Οι δθμοτικζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ μποροφν να διατίκενται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ «Ηρόδωροσ» του Διμου 

Μεγαρζων ςε φορείσ ι ιδιϊτεσ και για τθ διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν, ψυχαγωγικϊν, 

επιςτθμονικϊν, ςυνεδριακϊν ι άλλων εκδθλϊςεων διαφορετικοφ επιπζδου. Με τθν ίδια 

απόφαςθ μπορεί να προβλζπεται και καταβολι χρθματικοφ αντιτίμου, που κα καλφπτει τα 

λειτουργικά ζξοδα του διαςτιματοσ παραχϊρθςθσ του εκάςτοτε χϊρου άκλθςθσ. 

  



ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

1. Διαχωριςμόσ προγραμμάτων χριςθσ δθμοτικών κλειςτών γυμναςτθρίων ανά χρονικι ηώνθ 
Α’ Ζϊνθ: 09:00 – 15:00 30 προπονθτικζσ ϊρεσ από Δευτζρα – Παραςκευι, 60 λεπτϊν 

διάρκειασ εκάςτθ. 
Β’ Ζϊνθ: 15:00 – 18:00 15 προπονθτικζσ ϊρεσ από Δευτζρα – Παραςκευι, 60 λεπτϊν 

διάρκειασ εκάςτθ. 
Γ’ Ζϊνθ: 18:00 – 22:30 15 προπονθτικζσ ϊρεσ από Δευτζρα – Παραςκευι, 90 λεπτϊν 

διάρκειασ εκάςτθ. 
Δ’ Ζϊνθ: 09:00 – 15:00 12 προπονθτικζσ ϊρεσ άββατο – Κυριακι, 60 λεπτϊν διάρκειασ 

εκάςτθ. 
Ε’ Ζϊνθ: 15:00 – 21:00 8 προπονθτικζσ ϊρεσ άββατο – Κυριακι, 90 λεπτϊν διάρκειασ 

εκάςτθ. 
 

2. Διαχωριςμόσ προγραμμάτων χριςθσ δθμοτικών γθπζδου ποδοςφαίρου ςυνκετικοφ 
χλοοτάπθτα ανά χρονικι ηώνθ 
Α’ Ζϊνθ: 09:00 – 15:00 30 προπονθτικζσ ϊρεσ από Δευτζρα – Παραςκευι, 60 λεπτϊν 
διάρκειασ εκάςτθ. 
Β’ Ζϊνθ: 15:00 – 18:00  15 προπονθτικζσ ϊρεσ από Δευτζρα – Παραςκευι, 60 λεπτϊν  

διάρκειασ εκάςτθ. 
Γ’ Ζϊνθ: 18:00 – 22:30 15 προπονθτικζσ ϊρεσ από Δευτζρα – Παραςκευι, 90 λεπτϊν  

διάρκειασ εκάςτθ. 
Δ’ Ζϊνθ: 09:00 – 15:00 12 προπονθτικζσ ϊρεσ άββατο – Κυριακι, 60 λεπτϊν διάρκειασ 

εκάςτθ. 
Ε’ Ζϊνθ: 15:00 – 21:00 8 προπονθτικζσ ϊρεσ άββατο – Κυριακι, 60 λεπτϊν διάρκειασ 

εκάςτθ. 
 

3. Κατάταξθ δθμοφιλίασ ακλιματοσ  

Κατανομι των μορίων για τθ  χριςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ανάλογα με τθ δθμοφιλία 

του αγωνίςματοσ 

 Ποδόςφαιρο -  Καλακοςφαίριςθ       60 μόρια 

 Πετοςφαίριςθ          50 μόρια 

 τίβοσ           40 μόρια 

 Γυμναςτικι- Ρυκμικι         30 μόρια 

 Taekwondo – Σηοφντο         20 μόρια 

 Άλλα ακλιματα (Σοξοβολία, κοποβολι, Πινγκ- Πονγκ, Μπάντμιντον κλπ) 10 μόρια 
 

4. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ακλθτικοφ ςυλλόγου      50 μόρια 

 Καταςτατικό ακλθτικοφ ςωματείου  

 Πρακτικό τελευταίασ  Γενικισ υνζλευςθσ 

 Πρακτικό εκλογισ Διοικθτικοφ υμβουλίου 

 Πιςτοποιθτικό καταχϊρθςθσ του ακλθτικοφ ςυλλόγου ςτο βιβλίο ςωματείων του οικείου 

Πρωτοδικείου 

  



 Τπεφκυνθ διλωςθ του Προζδρου του ακλθτικοφ ςυλλόγου με ονομαςτικι κατάςταςθ των 

ακλθτϊν, όπου αναφζρεται ότι οι ακλθτζσ ζχουν εξεταςκεί από ιατρό και δφνανται να 

προπονοφνται και να ςυμμετζχουν ςε ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ 

 

5. Αναγνώριςθ ακλθτικοφ ςυλλόγου από τθν οικεία ακλθτικι ομοςπονδία  40 μόρια 

 

6. Ειδικι αναγνώριςθ ςυλλόγου από τθ ΓΓΑ      50 μόρια 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εκάςτοτε Ομοςπονδίασ μετά από ςυνεδρίαςθ και αφοφ εξετάςει 

τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά εγκρίνει και εντάςςει ςτθν δφναμι του τον ακλθτικό ςφλλογο. 

 

7. Αγωνιςτικι κατθγορία ομάδασ ακλθτικοφ ςυλλόγου 

Η ςυμμετοχι ομάδασ του ακλθτικοφ ςυλλόγου ςτα εκνικά πρωτακλιματα τθσ ομοςπονδίασ 

(ΕΟΚ) - (ΕΟΠΕ) - (ΟΧΕ) - (ΕΠΟ) (Ε.Γ.Ο.) κ.λ.π. μοριοδοτείται ωσ εξισ: 

 Α1 εκνικι κατθγορία (ΕΟΚ, ΕΟΠΕ, ΟΧΕ κλπ)      90 μόρια 
A’ εκνικι κατθγορία (ΕΠΟ) 

 Α2 εκνικι κατθγορία(ΕΟΚ, ΕΟΠΕ, ΟΧΕ κλπ)      80 μόρια 
Β’ εκνικι κατθγορία (ΕΠΟ) 

 Β’ Εκνικι κατθγορία(ΕΟΚ, ΕΟΠΕ, ΟΧΕ κλπ)      70 μόρια 

 Γ’ Εκνικι κατθγορία(Ε.Π.Ο, Ε.Ο.Κ, Ε.Ο.ΠΕ, Ο.ΧΕ κλπ)    60 μόρια 

 Δ’ Εκνικι κατθγορία (Ε.Γ.Ο)        50 μόρια 

 A’ Σοπικι κατθγορία         40 μόρια 

 B’ Σοπικι κατθγορία         30 μόρια 

 Γ’ Σοπικι κατθγορία         20 μόρια 

 Δ’ Σοπικι κατθγορία         10 μόρια 

Δεν λαμβάνονται υπόψθ τα τοπικά και περιφερειακά τουρνουά ιδιωτικϊν φορζων που δεν 

είναι υπό τθν αιγίδα των αρμόδιων ομοςπονδιϊν. 

 

8. Διάκριςθ ομάδασ ι ακλθτι/τριασ ακλθτικοφ ςυλλόγου τθν τελευταία πενταετία (ανδρών-

γυναικών, εφιβων-νεανίδων, παίδων – κοραςίδων, παμπαίδων - παγκοραςίδων) 

Μοριοδότθςθ για διάκριςθ ομάδασ (για ομαδικά ακλιματα) ι ακλθτι/τριασ του ςωματείου 

κατά τθν τελευταία πενταετία. Λαμβάνεται υπόψθ θ ανϊτερθ διάκριςθ ςτθν 5ετία. 

 

  



ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 

 Πρωτακλιτθσ κατθγορίασ (επίςθμου πρωτακλιματοσ)     15 μόρια  

 2θ Θζςθ κατθγορίασ         10 μόρια  

 3θ Θζςθ κατθγορίασ         5 μόρια 

 Κατάκτθςθ κυπζλλου         15 μόρια 

Σα μόρια τθσ κζςθσ πολλαπλαςιάηονται με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι τθσ κατθγορίασ που 

μετζχει θ ομάδα 

 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 

 Εκνικι κατθγορία         Χ 5 

 Α’ τοπικι κατθγορία          Χ 4 

 Β’ τοπικι κατθγορία         Χ 3 

 Γ’ τοπικι κατθγορία         Χ 2 

 Δ’ τοπικι κατθγορία         Χ 1 

  

ΑΣΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 

 Πρωτακλιτθσ κατθγορίασ (επίςθμου πρωτακλιματοσ)     30 μόρια  

 2θ Θζςθ κατθγορίασ         20 μόρια  

 3θ Θζςθ κατθγορίασ         10 μόρια 

 

9. Προπονθτζσ με πτυχίο ΕΦΑΑ         50 μόρια 

Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ προπονθτικισ ικανότθτασ του/τθσ  προπονθτι/τριασ κα πρζπει να 

κατατεκεί αντίγραφο του πτυχίου του και τθσ ειδικότθτάσ του/τθσ κακϊσ και αντίγραφο τθσ 

κατάςταςθσ ςυμφωνθτικϊν τθσ παραγράφου  6, του άρκρου 8, του Ν. 1882/1990 (εκδίδεται 

από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.) από τθ Διοίκθςθ του ακλθτικοφ ςυλλόγου. 

Κάκε προπονθτισ με πτυχίο ΕΦΑΑ μοριοδοτείται εφόςον θ ειδικότθτά του είναι ίδια με το 

άκλθμα που προπονεί και για μία μόνο ειδικότθτα. 

 

10. Προπονθτζσ με άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ τθσ Γενικισ  Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ 

Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ προπονθτικισ ικανότθτασ του/τθσ  προπονθτι/τριασ κα πρζπει να 

κατατεκεί αντίγραφο τθσ άδειασ αςκιςεων επαγγζλματοσ κακϊσ και αντίγραφο τθσ 

κατάςταςθσ ςυμφωνθτικϊν τθσ παραγράφου  6, του άρκρου 8, του Ν. 1882/1990 (εκδίδεται 

από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.)  από τθ Διοίκθςθ του ακλθτικοφ ςυλλόγου. 

  



 

 Αϋκατθγορίασ          20 μόρια 

 Β’ κατθγορίασ          10 μόρια 

 Γ’ κατθγορίασ           5 μόριο 

 
11. Προπονθτζσ με Πιςτοποίθςθ ςτισ Α’ Βοικειεσ      5 μόρια 

 Για τθν πιςτοποίθςθ του προπονθτι/τριασ ςτισ Α’ Βοικειεσ  κα πρζπει να κατατεκεί αντίγραφο 

τθσ βεβαίωςθσ  από τθ Διοίκθςθ του ακλθτικοφ ςυλλόγου. 

 Οι ακλθτικοί ςφλλογοι  είναι υπεφκυνοι για τθν κάλυψθ ιατρικισ φροντίδασ των ακλθτϊν τουσ 

κατά τθν διάρκεια τθσ προπόνθςθσ και των αγϊνων (φιλικϊν και επίςθμων) και είναι 

υποχρεωμζνοι  να διακζτουν δικό τουσ φαρμακείο. 

 
12. Μοριοδότθςθ ακλθτικοφ ςυλλόγου ςτισ υποδομζσ  

 Ο κάκε ακλθτικόσ ςφλλογοσ οφείλει να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ  με ονομαςτικι 

κατάςταςθ των εν ενεργεία ακλθτϊν με ι χωρίσ δελτίο για κάκε άκλθμα (τρζχον ακλθτικό 

ζτοσ), με πλιρθ ςτοιχεία (ονοματεπϊνυμο ακλθτι, πατρϊνυμο, θμερομθνίασ γζννθςθσ, 

αρικμό τθλεφϊνου), όπου αναφζρεται ότι οι ακλθτζσ ζχουν εξεταςκεί από ιατρό και δφνανται 

να προπονοφνται και να ςυμμετζχουν ςε ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ. Η διλωςθ υπογράφεται από 

τον Πρόεδρο του ωματείου.  

 

Με ευκφνθ του, κάκε ακλθτικόσ ςφλλογοσ κα πρζπει ςτο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ μινα και 

όχι αργότερα από τθν 10θ του επομζνου, να προςκομίηει ςτο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ & Ακλθτιςμοφ «Ηρόδωροσ» του Διμου Μεγαρζων επικαιροποιθμζνθ υπεφκυνθ 

διλωςθ με ονομαςτικι κατάςταςθ ακλθτϊν, ςε περίπτωςθ που ζχουν προκφψει μεταβολζσ 

(προςκικεσ, διαγραφζσ κ.λ.π). Σο Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωροσ» δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν 

ςυμβάντα ςτθν προπόνθςθ και τουσ αγϊνεσ των ακλθτϊν. 

 ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί οποιαδιποτε μορφι παρατυπίασ (μθ ενεργόσ ακλθτισ, 

διπλοενταγμζνοσ ςτο ίδιο άκλθμα ι ψευδι δθλωμζνα ςτοιχεία κλπ) από το Ν.Π.Δ.Δ. 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Ακλθτιςμοφ «Ηρόδωροσ» του Διμου Μεγαρζων κα μθδενίηεται θ 

μοριοδότθςι του ακλθτικοφ ςυλλόγου.   

 Πλικοσ ταυτοποιθμζνων ακλθτϊν θλικίασ  5-18 ετϊν χωρίσ δελτίο 1 μόριο/ακλθτι 
(Για κάκε ακλθτι που δεν ζχει δελτίο, ο ακλθτικόσ ςφλλογοσ πρζπεινα προςκομίςει 
πιςτοποιθτικό γζννθςθσ με φωτογραφία) 

 Πλικοσ ταυτοποιθμζνων ακλθτϊν θλικίασ 5-18 ετϊν με δελτίο  3 μόρια/ακλθτι 
(Για κάκε ακλθτι που με δελτίο, ο ακλθτικόσ ςφλλογοσ πρζπεινα προςκομίςει 
φωτοαντίγραφο του δελτίου) 

  



 
13. Εκελοντικι προςφορά και ςυμμετοχι ςε διοργάνωςθ ακλθτικών ςυναντιςεων του 

ακλθτικοφ ςυλλόγου τθν τελευταία διετία 

Αν ο ακλθτικόσ ςφλλογοσ ςυμμετείχε ςε εκελοντικζσ δράςεισ ι ζχει ςυνδιοργανϊςει τθν 

τελευταία διετία ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ υπό τθν αιγίδα τθσ οικείασ ομοςπονδίασ, αυτό 

μοριοδοτείται ωσ εξισ: 

 Εκελοντικι ςυμμετοχι ςε δράςεισ ι ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωροσ» του 

Διμου Μεγαρζων          100 μόρια 

 Διοργάνωςθ αγϊνων πανελλθνίου επιπζδου     50 μόρια 

 Διοργάνωςθ αγϊνων περιφερειακοφ επιπζδου     30 μόρια 

 Διοργάνωςθ αγϊνων τοπικοφ επιπζδου      10 μόρια 

 
14. υμμετοχι ακλθτι/τριασ  ομαδικοφ ακλιματοσ (ανδρών - γυναικών, εφιβων – νεανίδων,  

παίδων - κοραςίδων) τθν τελευταία τετραετία 

 ε εκνικι ομάδα ςε Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ      100 μόρια 

 ε εκνικι ομάδα ςε παγκόςμιο πρωτάκλθμα     80 μόρια 

 ε εκνικι ομάδα ςε πανευρωπαϊκό πρωτάκλθμα     60 μόρια 

 ε εκνικι ομάδα         40 μόρια 
 

15. υμμετοχι ακλθτι/τριασ ατομικοφ ακλιματοσ (ανδρών - γυναικών, εφιβων – νεανίδων, 

παίδων - κοραςίδων) τθν τελευταία τετραετία 

 ε Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ        100 μόρια 

 ε παγκόςμιο πρωτάκλθμα        80 μόρια 

 ε πανευρωπαϊκό πρωτάκλθμα       60 μόρια 

 ε πανελλινιο πρωτάκλθμα        40 μόρια 

  

16. υνζνωςθ ακλθτικών ςυλλόγων 

Οι ομοειδισ ακλθτικοί ςφλλογοι που ςυνενϊνονται και περιλαμβάνονται ςτα προγράμματα 

χριςθσ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου Μεγαρζων κα πριμοδοτοφνται ωσ προσ τον 

χρόνο και το χϊρο για τα επόμενα δφο (2) χρόνια κατά 20% τον πρϊτο χρόνο και κατά 10% τον 

δεφτερο χρόνο. 

  



 

Σθν ανωτζρω πριμοδότθςθ λαμβάνει και ο ακλθτικόσ ςφλλογοσ που κα προκφψει από τθ 

ςυνζνωςθ ακλθτικοφ ςυλλόγου ενταγμζνου ςτα προγράμματα χριςθσ ακλθτικϊν 

εγκαταςτάςεων του Διμου Μεγαρζων με ομοειδι ακλθτικό ςφλλογο που δεν, ιταν 

ενταγμζνοσ ςε αυτά, με τθν μόνθ προχπόκεςθ ότι ο δεφτεροσ ακλθτικόσ ςφλλογοσ ςυμμετείχε 

ςε τοπικά πρωτακλιματα για τουλάχιςτον πζντε (5) χρόνια. 

Ο χρόνοσ τθσ πριμοδότθςθσ των δυο ι περιςςότερων ενοποιθμζνων ςυλλόγων κα αφαιρείται 

από τον ςυνολικό χρόνο των υπολοίπων ςυλλόγων που δεν ςυνενϊνονται. 

θμ.: Σο ποςοςτό 10% του δεφτερου χρόνου κα προςτίκεται ςτο νζο ποςοςτό που δικαιοφνται 

οι δυο ι περιςςότεροι ςφλλογοι μετά τθ ςυνζνωςθ. 

 

Ανάλογα με τα ςυνολικά μόρια που κα ςυγκεντρϊνει ανά αγωνιςτικι περίοδο κάκε ακλθτικόσ 

ςφλλογοσ, κα γίνεται θ κατανομι του χϊρου (γιπεδο-γυμναςτιριο-αίκουςα) και του χρόνου (ϊρα 

χριςθσ) τθσ κάκε ακλθτικισ εγκατάςταςθσ. 

Κατά τθν κατανομι των ωρϊν ςε ςυγκεκριμζνο γυμναςτιριο κα λαμβάνεται υπόψθ: 

α) θ κατθγορία που αγωνίηεται το ακλθτικό ςωματείο και  

β) τα τμιματα που «καλλιεργεί» ςε ομοειδζσ άκλθμα.  

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, και εφόςον οι ομάδεσ βρίςκονται ςτθν ίδια κατθγορία κατά τθ 

μοριοδότθςθ, γίνεται κλιρωςθ από το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Ακλθτιςμοφ του Διμου 

Μεγαρζων «Ηρόδωροσ» ενϊπιόν τουσ. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ κα εξετάηεται από το Διοικθτικό 

υμβοφλιο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
1ο 
Άκλθμα 

2ο 
Άκλθμα 

3ο 
Άκλθμα 

Κατάταξθ δθμοφιλίασ ακλιματοσ  

 Ποδόςφαιρο     60 μόρια 

 Καλακοςφαίριςθ     60 μόρια 

 Πετοςφαίριςθ     50 μόρια 

 τίβοσ      40 μόρια 

 Γυμναςτικι - Ρυκμικι   30 μόρια 

 Taekwondo – Σηοφντο    20 μόρια 

 Άλλα ακλιματα     10 μόρια 
(Σοξοβολία, κοποβολι, Πινγκ- Πονγκ, Μπάντμιντον κλπ) 

   

Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ακλθτικοφ ςυλλόγου 

 Καταςτατικό ακλθτικοφ ςωματείου  

 Πρακτικό τελευταίασ Γενικισ υνζλευςθσ 

 Πρακτικό εκλογισ Διοικθτικοφ υμβουλίου 

 Πιςτοποιθτικό καταχϊρθςθσ του ακλθτικοφ ςυλλόγου ςτο 
βιβλίο ςωματείων του οικείου Πρωτοδικείου 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του Προζδρου του ακλθτικοφ ςυλλόγου 
με ονομαςτικι κατάςταςθ των ακλθτϊν, όπου αναφζρεται 
ότι οι ακλθτζσ ζχουν εξεταςκεί από ιατρό και δφνανται να 
προπονοφνται και να ςυμμετζχουν ςε ακλθτικζσ 
εκδθλϊςεισ 

       50 μόρια  

   

Αναγνώριςθ ακλθτικοφ ςυλλόγου από τθν οικεία ακλθτικι 
ομοςπονδία   40 μόρια 

   

Ειδικι αναγνώριςθ ςυλλόγου από τθ ΓΓΑ  20 μόρια    

Η ςυμμετοχι ομάδασ του ακλθτικοφ ςυλλόγου ςτα εκνικά 

πρωτακλιματα τθσ ομοςπονδίασ (ΕΟΚ) - (ΕΟΠΕ) - (ΟΧΕ) - 

(ΕΠΟ) (Ε.Γ.Ο.) κ.λ.π. μοριοδοτείται ωσ εξισ: 

 Α1 εκνικι κατθγορία (ΕΟΚ, ΕΟΠΕ, ΟΧΕ κλπ) 90 μόρια 
A’ εκνικι κατθγορία (ΕΠΟ) 

 Α2 εκνικι κατθγορία(ΕΟΚ, ΕΟΠΕ, ΟΧΕ κλπ) 80 μόρια 
Β’ εκνικι κατθγορία (ΕΠΟ) 

 Β’ Εκνικι κατθγορία(ΕΟΚ, ΕΟΠΕ, ΟΧΕ κλπ) 70 μόρια 

 Γ’ Εκνικι κατθγορία(Ε.Π.Ο, Ε.Ο.Κ, Ε.Ο.ΠΕ, Ο.Χ.Ε. κλπ)60 μόρια 

 Δ’ Εκνικι κατθγορία (Ε.Γ.Ο)   50 μόρια 

 A’ Σοπικι κατθγορία    40 μόρια 

 B’ Σοπικι κατθγορία    30 μόρια 

 Γ’ Σοπικι κατθγορία    20 μόρια 

 Δ’ Σοπικι κατθγορία    10 μόρια 

   



ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
1ο 
Άκλθμα 

2ο 
Άκλθμα 

3ο 
Άκλθμα 

Διάκριςθ ομάδασ ι ακλθτι/τριασ ακλθτικοφ ςυλλόγου τθν 

τελευταία πενταετία (ανδρϊν-γυναικϊν, εφιβων-νεανίδων, 

παίδων – κοραςίδων, παμπαίδων - παγκοραςίδων) 

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 

 Πρωτακλιτθσ κατθγορίασ (επίςθμου πρωτακλιματοσ) 15 μόρια 

 2θ Θζςθ κατθγορίασ    10 μόρια  

 3θ Θζςθ κατθγορίασ    5 μόρια 

 Κατάκτθςθ κυπζλλου    15 μόρια 

Σα μόρια τθσ κζςθσ πολλαπλαςιάηονται με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι τθσ 

κατθγορίασ που μετζχει θ ομάδα. 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 

 Εκνικι κατθγορία     Χ 5 

 Α’ τοπικι κατθγορία    Χ 4 

 Β’ τοπικι κατθγορία    Χ 3 

 Γ’ τοπικι κατθγορία    Χ 2 

 Δ’ τοπικι κατθγορία     Χ 1 

ΑΣΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 

 Πρωτακλιτθσ κατθγορίασ (επίςθμου πρωτακλιματοσ) 30 μόρια 

 2θ Θζςθ κατθγορίασ    20 μόρια  

 3θ Θζςθ κατθγορίασ    10 μόρια 

   

Προπονθτζσ με πτυχίο ΕΦΑΑ    50 μόρια    

Προπονθτζσ με άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ τθσ Γ.Γ.Α. 

 Αϋκατθγορίασ     20 μόρια 

 Β’ κατθγορίασ     10 μόρια 

 Γ’ κατθγορίασ                   5 μόρια 

   

Προπονθτζσ με Πιςτοποίθςθ ςτισ Α’ Βοικειεσ 5 μόρια 
 

   

Μοριοδότθςθ ακλθτικοφ ςυλλόγου ςτισ υποδομζσ  

 Πλικοσ ταυτοποιθμζνων ακλθτϊν θλικίασ  5-18 ετϊν χωρίσ 
δελτίο    1 μόριο/ακλθτι 
(Για κάκε ακλθτι που δεν ζχει δελτίο, ο ακλθτικόσ ςφλλογοσ 
πρζπει να προςκομίςει πιςτοποιθτικό γζννθςθσ με φωτογραφία) 

 Πλικοσ ταυτοποιθμζνων ακλθτϊν θλικίασ 5-18 ετϊν με 
δελτίο     3 μόρια/ακλθτι 

(Για κάκε ακλθτι που με δελτίο, ο ακλθτικόσ ςφλλογοσ πρζπει να 

προςκομίςει φωτοαντίγραφο του δελτίου) 

   

  



ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
1ο 
Άκλθμα 

2ο 
Άκλθμα 

3ο 
Άκλθμα 

Εκελοντικι προςφορά και ςυμμετοχι ςε διοργάνωςθ 
ακλθτικών ςυναντιςεων τθν τελευταία διετία 

 Εκελοντικι ςυμμετοχι ςε δράςεισ ι ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ 
του  Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωροσ» 100 μόρια 

 Διοργάνωςθ αγϊνων πανελλθνίου επιπζδου 50 μόρια 

 Διοργάνωςθ αγϊνων περιφερειακοφ επιπζδου 30 μόρια 

 Διοργάνωςθ αγϊνων τοπικοφ επιπζδου              10 μόρια 

   

υμμετοχι ακλθτι/τριασ  ομαδικοφ ακλιματοσ(ανδρών, 
γυναικών, εφιβων, νεανίδων, παίδων, κοραςίδων) τθν 
τελευταία τετραετία 

 ε εκνικι ομάδα ςε Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ 100 μόρια 

 ε εκνικι ομάδα ςε παγκόςμιο πρωτάκλθμα 80 μόρια 

 ε εκνικι ομάδα ςε πανευρ. πρωτάκλθμα 60 μόρια 

 ε εκνικι ομάδα     40 μόρια 

   

υμμετοχι ακλθτι/τριασ   ατομικοφ ακλιματοσ (ανδρών, 
γυναικών, εφιβων, νεανίδων, παίδων , κοραςίδων) τθν 
τελευταία τετραετία 

 ε Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ               100 μόρια 

 ε παγκόςμιο πρωτάκλθμα   80 μόρια 

 ε πανευρωπαϊκό πρωτάκλθμα   60 μόρια 

 ε πανελλινιο πρωτάκλθμα   40 μόρια 

   

υνζνωςθ ακλθτικών ςυλλόγων 

 Δφο  πρϊτα χρόνια      + 20% 

 Σρίτοσ χρόνοσ     + 10% 

   

    

ΤΝΟΛΟ    

 
 
 
 
 

 


