
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΜΟΥ 

 

Οι ομάδες που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα πρέπει, υποχρεωτικώς, να 

δηλώνουν ως έδρα γήπεδο που διαθέτει τα παρακάτω, αναλυτικά, στοιχεία. 

 

α. Αγωνιστικό χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και διαγραμμισμένο µε διαστάσεις 

που προβλέπονται από τους Κανόνες του Παιχνιδιού. Να διαθέτει εστίες 

κατάλληλων διαστάσεων, τοποθετημένα σημαιάκια όπου είναι απαραίτητο, 

σκεπαστούς πάγκους στην τεχνική περιοχή για γηπεδούχο και φιλοξενούμενη 

ομάδα( 10 καθίσματα για κάθε ομάδα) και πάγκο - θέση για τον γιατρό και την 

γραμματεία-χρονομέτρη του αγώνα. Πρόσβαση στον πάγκο της γραμματείας 

επιτρέπεται να έχουν μόνο οι διαιτητές και οι προπονητές των ομάδων. 

 

β. Πλήρη αποδυτήρια, σε κοντινή απόσταση από τον αγωνιστικό χώρο, ασφαλή 

για τις δύο διαγωνιζόμενες ομάδες και τους διαιτητές, µε επαρκείς καταιονητήρες 

(ντουζ), τουαλέτες, νιπτήρες σε σύνδεση µε την αποχέτευση της περιοχής. 

Σε κάθε αποδυτήριο προαιρετικά να υπάρχουν δύο (2) μεγάλοι κάδοι 

απορριμμάτων. 

Να υπάρχει φαρμακευτικό υλικό σε ειδική συσκευασία (κουτί φαρμακείου) ελεγμένο 

από γιατρό και εργαλεία πρώτων βοηθειών. Επίσης να διαθέτουν ένα (1) 

τουλάχιστον, φορείο. 

Ο διάδρομος που οδηγεί από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο να εξυπηρετεί 

την ασφαλή δίοδο των αθλητών και των διαιτητών προς τον αγωνιστικό χώρο  

 

γ. Οι θύρες εισόδου – εξόδου των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών στον 

αγωνιστικό χώρο να είναι ασφαλείς και διαχωρισμένες από εκείνες της πλευράς 

των θεατών.(προαιρετικά) 

 

δ. Θα προβλέπεται, εάν και εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος, διαχωρισμός των 

θεατών και διαφορετικές είσοδοι για κάθε τμήμα τους, που θα είναι απολύτως 

ελεγχόμενες και ασφαλείς. 

Επίσης, θα προβλέπεται η ύπαρξη τουαλετών για τους θεατές. Κατάλληλες 

θεωρούνται και οι χημικές τουαλέτες. 

Το γήπεδο θα διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση για τις απαραίτητες 

ανακοινώσεις προς τους θεατές. (προαιρετικά) 

Το γήπεδο θα διαθέτει πίνακα του σκορ και χρονόμετρο(προαιρετικά). 

 

ε. Θα προβλέπονται θέσεις, µε ασφάλεια διαχωρισμένες, για τους εκπροσώπους 

των ΜΜΕ. 

 

στ. Όσα από τα γήπεδα  που θα δηλωθούν διαθέτουν εγκατεστημένες μόνιμες 

ή/και λυόμενες εξέδρες θεατών, τα σωματεία που θα τα δηλώσουν θα πρέπει να 

φροντίσουν να λάβουν κατάλληλη άδεια από την περιφέρεια ή από τον Δήμο 

(όποιος είναι αρμόδιος) και εφόσον τούτο δεν καταστεί εφικτό, λόγω χρόνου ή 

λόγω έλλειψης σχετικής αρμοδιότητας, να διαθέτουν έγκυρη και εμπεριστατωμένη 

γνωμάτευση από δύο Πολιτικούς Μηχανικούς, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι 



εξέδρες έχουν την στατική επάρκεια και πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις 

(προδιαγραφές) ασφαλείας. Οι γνωματεύσεις αυτές θα παραδίδονται σε 

πρωτότυπο κείμενο στην Επιτροπή αγώνων μία εβδομάδα πριν την έναρξη του 

πρωταθλήματος, ή εάν αυτό έχει ήδη αρχίσει 2 ημέρες πριν την διεξαγωγή κάθε 

προγραμματισμένου αγώνα. Αν η ομάδα που έχει δηλώσει το γήπεδο ως έδρα δεν 

εξασφαλίσει ούτε την λήψη κατάλληλης άδειας ούτε τις γνωματεύσεις δύο 

πολιτικών μηχανικών, πάρα ταύτα το γήπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όχι όμως 

και η εξέδρα του γηπέδου, υποχρέωση, για την τήρηση της οποίας την ευθύνη 

φέρει το γηπεδούχο Σωματείο. 

Για τα λοιπά γήπεδα, που δεν διαθέτουν εξέδρες, δεν απαιτούνται οι ανωτέρω 

προβλέψεις. 

 


