
 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού  

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στις αίθουσες διδασκαλίες και των 

αθλητικών χώρων εκπαίδευσης είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίες 

διδασκόντων-φοιτητών.  

Οι διδάσκοντες θα πρέπει να καλλιεργούν την αίσθηση ευθύνης στους 

φοιτητές σε ότι αφορά την ποιότητα του χώρου  των αιθουσών και των αθλητικών 

χώρων εκπαίδευσης. 

Η χρήση των αιθουσών και των αθλητικών χώρων εκπαίδευσης για 
διδακτικούς σκοπούς έχει προτεραιότητα. 

Προς ενημέρωση διδασκόντων και φοιτητών το πρόγραμμα διδασκαλίας-

χρήσης των αιθουσών και των αθλητικών χώρων εκπαίδευσης είναι αναρτημένο 
από την Γραμματεία στην πόρτα κάθε αίθουσας.  

Για τη σωστή χρήση των αιθουσών και αθλητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει 

οι χρήστες (διδάσκοντες και φοιτητές) να σέβονται τον κανονισμό χρήσης των 
αιθουσών. Μη επιτρεπτή χρήση του χώρου μπoρεί να συνεπάγεται μελλοντικά την 

απώλεια της χρήσης της αίθουσας ή του αθλητικού χώρου εκπαίδευσης. 

Δεν επιτρέπονται τα διαφημιστικά φυλλάδια ιδιωτών στους χώρους του 

ΤΕΦΑΑ. 

Δεν επιτρέπεται η αφισοκόλληση στα κτίρια του ΤΕΦΑΑ. Επιτρέπεται μετά 

από απόφαση της Γ.Σ. η ανάρτηση των ανακοινώσεων των φοιτητικών παρατάξεων 

μόνο σε κινητά πλαίσια (καθορίστηκαν 2 κινητά πλαίσια, και 2 τραπέζια ανά 

παράταξη) 

Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στις αίθουσες διδασκαλίες, αθλητικούς χώρους 

καθώς και στον αίθριο χώρο του Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

Δεν επιτρέπεται να αφήνονται τα κινητά στους πάγκους εργασίας με 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό (εργαστήριο πληροφορικής) 



Δεν επιτρέπεται το φαγητό, τα ροφήματα και οι χυμοί στις αίθουσες 

διδασκαλίας και στους αθλητικούς χώρους εκπαίδευσης. 



 

Άρθρο 2 

Υποχρεώσεις Διδάσκοντα για χρήση αίθουσας διδασκαλίας 

Ο διδάσκων ο οποίος κάνει χρήση της αίθουσας διδασκαλίας είναι υπεύθυνος 

για την παράδοση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που του παραδόθηκε στην ίδια 

κατάσταση που τον παρέλαβε. 

Ο διδάσκων θα πρέπει να είναι ενήμερος και εξοικειωμένος με την χρήση των 

υποδομών των αιθουσών (φωτισμός, ηλεκτρονικές κλειδαριές κα). 

Ο διδάσκων είναι ο μόνος αρμόδιος: 

- για την παραλαβή-παράδοση των κλειδιών των αιθουσών στη Γραμματεία 

- για τη σωστή χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των αιθουσών 

- για τη σωστή χρήση του ηλεκτρικού εξοπλισμού των αιθουσών 
- για την εφαρμογή του ωραρίου διάρκειας των μαθημάτων και των 

διαλειμμάτων 

Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις Φοιτητών για χρήση αίθουσας διδασκαλίας 

Οι φοιτητές θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας τουλάχιστον 

5 λεπτά από την έναρξη του μαθήματος. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να απενεργοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα με την 

είσοδο τους στην αίθουσα διδασκαλίας. 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις Διδάσκοντα για χρήση αθλητικών χώρων εκπαίδευσης 

Ο διδάσκων ο οποίος κάνει χρήση της αθλητικής εγκατάστασης είναι 

υπεύθυνος για την παράδοση του αθλητικού εξοπλισμού που του παραδόθηκε στην 

ίδια κατάσταση που τον παρέλαβε. 

Ο διδάσκων θα πρέπει να είναι ενήμερος και εξοικειωμένος με τη χρήση των 

υποδομών των εγκαταστάσεων (φωτισμός, ηλεκτρονικές και μηχανικές κλειδαριές 

κα). 

Ο διδάσκοντας είναι ο μόνος αρμόδιος: 

- για την παραλαβή-παράδοση των κλειδιών των αθλητικών εγκαταστάσεων 

από τη Γραμματεία. 



- για την σωστή χρήση του ηλεκτρικού και αθλητικού εξοπλισμού των 

εγκαταστάσεων από τους φοιτητές. 

- για την εφαρμογή του ωραρίου διάρκειας των μαθημάτων και των 

διαλειμμάτων. 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις Φοιτητών για χρήση αθλητικών χώρων εκπαίδευσης 

Οι φοιτητές θα πρέπει:  

- να βρίσκονται στους αθλητικούς χώρους διδασκαλίας τουλάχιστον 5 λεπτά 

από την έναρξη του μαθήματος. 

- να απενεργοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα με την είσοδο τους στους 

αθλητικούς χώρους εκπαίδευσης 

-  να έχουν την απαιτούμενη αθλητική περιβολή. 

Άρθρο 6 

Λειτουργία χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Τμήματος χρησιμοποιούνται για την: 

- αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών και την εξάσκηση των 

φοιτητών/τριών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

του ΔΠΘ 

-  εξάσκηση των φοιτητών/τριών των άλλων τμημάτων του ΔΠΘ 

-  υποστήριξη και ανάπτυξη του αθλητισμού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης 

- υποστήριξη και ανάπτυξη του σωματειακού αθλητισμού 

- υποστήριξη και ανάπτυξη του αθλητισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες 

- υποστήριξη και ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισμού 

- υποστήριξη και ανάπτυξη του στρατιωτικού αθλητισμού και σωμάτων 

ασφαλείας 

- υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών 

εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, νομαρχιακού επιπέδου και 

φορέων τοπικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 7 

Ημέρες και ώρες λειτουργίας 



Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι Δευτέρα 

έως Παρασκευή από 07:00-21:30. 

Οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται ανάλογα με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό 

πρόγραμμα του Τ.Ε.Φ.Α.Α καθώς και άλλες δραστηριότητες όπως είναι η εξάσκηση 

των φοιτητών/τριών, η προπόνηση των αθλητών διαφόρων σωματείων καθώς και η 

άσκηση των ελεύθερα αθλουμένων. 

Μετά από απόφαση των υπευθύνων οργάνων οι παραπάνω χώροι διατίθενται 

και τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, για άσκηση ή αγωνιστική εκδήλωση των 

φοιτητών/τριών και άλλων φορέων. 

Άρθρο 8 

Διαδικασία διάθεσης χώρων 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Δ.Π.Θ. εγκρίνει τη διαδικασία παραχώρησης χώρων 
του Πανεπιστημίου προς τρίτους για εκδηλώσεις και εξουσιοδοτεί τον εκάστοτε 

αρμόδιο Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, για την 

υπογραφή του απαραίτητου ιδιωτικού συμφωνητικού. Η διαδικασία δεν αφορά σε 
παραχωρήσεις που αιτούνται τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΔΠΘ. 

Η παραχώρηση γίνεται αφού προηγηθεί η περιγραφόμενη διαδικασία η οποία 

απαιτεί την υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και το ιδιωτικό συμφωνητικό 
για τη χρήση των χώρων του Δ.Π.Θ.  

Η δωρεάν παραχώρηση χώρων του Ιδρύματος σε μέλη της πανεπιστημιακής του 

κοινότητας θα εγκρίνεται από τον αρμόδιο Κοσμήτορα. 

Εξαιρείται από τον παρόντα Κανονισμό η παραχώρηση χώρων του Δ.Π.Θ. στο 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) . 

Η διάθεση των χώρων σε αθλητικά σωματεία που επιθυμούν να έχουν τακτικές 

ώρες προπόνησης των αθλητών τους τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 

πραγματοποιείται, εφόσον το επιτρέπει το ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

Τμήματος.  

Το πρόγραμμα για την διάθεση των χώρων τροποποιείται κάθε εξάμηνο, με 

νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ε.Φ.Α.Α.. 

Οι επόπτες των αθλητικών εγκαταστάσεων -λόγω εκδηλώσεων του 

πανεπιστημίου- μπορούν να ματαιώσουν ή να τροποποιήσουν το πρόγραμμα των 

δραστηριοτήτων των συλλόγων και άλλων φορέων, αφού προηγούμενα 

ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους. 



Άρθρο 9 

Χρήση των χώρων από τους αθλητές συλλόγων και ασκούμενους άλλων φορέων 

Οι αθλητές-τριες των αθλητικών συλλόγων καθώς και ασκούμενοι άλλων 

φορέων, μπορούν να κάνουν χρήση των αποδυτηρίων 

Απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων, γραφείων και 

αποθηκών στα αθλητικά σωματεία και άλλους φορείς 

Στις προπονήσεις των αθλητών των συλλόγων και άλλων φορέων δεν επιτρέπετε 

η απασχόληση των υπαλλήλων (πχ. οποιαδήποτε μεταφορά αθλητικών οργάνων και 

υλικών) 

Η συντήρηση των αθλητικών οργάνων (πχ. καταστροφή των εμποδίων), η 

χάραξη γραμμών του αγωνιστικού χώρου του ποδοσφαίρου και για τις ρίψεις στον 

στίβο, γίνεται με μέριμνα των τεχνικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις των φοιτητών, αθλητικών συλλόγων και άλλων ασκούμενων 

Για την είσοδο στους χώρους άσκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να 
τηρούνται κάποιοι κανόνες που είναι προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία τους 

καθώς επίσης και της ασφάλειας των αθλουμένων.  

Οι φοιτητές-τριες, οι αθλητές-τριες  και οι συνοδοί προπονητές είναι 
υποχρεωμένοι να τηρούν τις υποδείξεις του προσωπικού και να έχουν κόσμια 

συμπεριφορά. 

Η μη τήρηση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας, του πανεπιστημιακού 

σταδίου και κολυμβητηρίου, του κλειστού γυμναστηρίου και της Μεταλλουργικής, 

συνεπάγεται την αναστολή ή διακοπή της χρήσης των παραπάνω αθλητικών χώρων 

μέχρι την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων. 

Άρθρο 11 

Λειτουργία Σταδίου, Κλειστού Γυμναστηρίου, Μεταλλουργικής 

Επιτρέπεται: 

- Η είσοδος μόνον με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας ή του πάσο 

στον αρμόδιο υπάλληλο (φύλακα) 

- Η είσοδος μόνον με την παρουσία καθηγητή ή του φύλακα 

- Η είσοδος στους αθλητές συλλόγων που συνοδεύονται από τον 

προπονητή τους  μέχρι την αποχώρηση τους, τα ονόματά των οποίων 



αναγράφονται σε επιστολή υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του 

συλλόγου και ιατρό ο οποίος να βεβαιώνει την καλή υγεία των αθλητών 

- Η είσοδος σε ώρα μαθήματος μετά την έγκριση των διδασκόντων 

- Η χρήση του χλοοτάπητα μόνον τις προβλεπόμενες ώρες του μαθήματος 

της ειδικότητας ποδοσφαίρου 

- Η χρήση των αθλητικών οργάνων από τους φοιτητές-τριες μόνον με την 

επίδειξη και κράτηση της ταυτότητας ή του πάσο από τον αρμόδιο 

υπάλληλο 

- Η χρήση των αθλητικών οργάνων από τους αθλητές συλλόγων, η χρέωση 

των οποίων γίνεται με ευθύνη του συνοδού προπονητή. 

Δεν επιτρέπεται: 

- Η προθέρμανση στον χλοοτάπητα πλην των φοιτητών των ειδικοτήτων 

ποδοσφαίρου και κλασικού αθλητισμού κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

- Η ρίψη της σφαίρας και της σφύρας στον χλοοτάπητα στο μάθημα του 

κλασικού αθλητισμού 

- Οποιαδήποτε ρίψη εντός της Μεταλλουργικής, στο μάθημα του κλασικού 

αθλητισμού 

- Η διεξαγωγή του μαθήματος ή αγώνα Χειροσφαίρισης στο κλειστό 
γυμναστήριο, χωρίς την προηγούμενη τοποθέτηση των δικτύων ασφαλείας, 

πίσω από τις εστίες 

- Η χρήση του χλοοτάπητα μετά από βροχή 

- Η χρήση του ελαστικού τάπητα με ποδοσφαιρικά παπούτσια (τάπες) 

- Η χρήση του πρώτου διαδρόμου του ελαστικού τάπητα 

- Η φθορά και καταστροφή των εγκαταστάσεων και των αθλητικών οργάνων 

από εσκεμμένη ενέργεια 

- Η είσοδος εντός του σταδίου σε κανέναν χωρίς λόγο 

- Η απομάκρυνση αθλητικών οργάνων ή εποπτικών μέσων χωρίς την 

προηγούμενη ενημέρωση του επόπτη της αντίστοιχης αθλητικής 
εγκατάστασης. 



Άρθρο 12 

Διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων 

Σταδίου, Κλειστού Γυμναστηρίου, Μεταλλουργικής 

Η διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων για οποιαδήποτε αθλητική ή 

πολιτιστική εκδήλωση γίνεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Έγκαιρη υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα και τη σύμφωνη 

γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και των Πρυτανικών αρχών 

- Συνυποβάλλεται το πρόγραμμα διεξαγωγής της εκδήλωσης, όπως χρονικό 

διάστημα και ημέρες διάθεσης, του φοιτητικού πρωταθλήματος 

ποδοσφαίρου ή της αντισφαίρισης 

- Να παρευρίσκονται οι υπεύθυνοι διδάσκοντες, οι διαιτητές και ο γιατρός 

των αγώνων 

- Ειδικά για τη χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου, εκτός των ωρών λειτουργίας 

του μαθήματος, λόγω της συντήρησης του χλοοτάπητα, θα γίνεται μετά από 

σύμφωνη γνώμη και των αρμοδίων των τεχνικών υπηρεσιών του ΔΠΘ 

- Αίτημα χρήσης των προβολέων 

- Τα παραπάνω ισχύουν και για όλους τους υπόλοιπους αθλητικούς χώρους. 

Άρθρο 13 
Κολυμβητήριο 

Επιτρέπεται: 

- Η είσοδος στο κολυμβητήριο μόνον με την επίδειξη της φοιτητικής 

ταυτότητας στον αρμόδιο υπάλληλο 

- Η είσοδος στην πισίνα μόνον με την παρουσία καθηγητή ή ειδικευμένου 

προσωπικού 

- Η είσοδος στην πισίνα, στους αθλητές συλλόγων που συνοδεύονται από τον 

προπονητή τους μέχρι την αποχώρηση τους, τα ονόματα των οποίων 

αναγράφονται σε επιστολή υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του συλλόγου 

και ιατρό ο οποίος να βεβαιώνει την καλή υγεία των αθλητών. 

- Η είσοδος στην πισίνα μόνον μετά την πραγματοποίηση προηγουμένως 

ντους με χρήση σαπουνιού ή σαμπουάν 

- Η είσοδος στην πισίνα σε άτομα με ειδικές ανάγκες εφόσον έχουν βεβαίωση 
ιατρού και συνοδεύονται από υπεύθυνο 



- Η είσοδος στην πισίνα σε καρδιοπαθείς εφόσον έχουν βεβαίωση ιατρού και 

συνοδεύονται από υπεύθυνο 

- Η είσοδος στην πισίνα, για εξάσκηση, σε ώρα μαθήματος, μετά την έγκριση 

των διδασκόντων.* 

Δεν επιτρέπεται: 

- Η είσοδος στην πισίνα σε άτομα: Με ανοικτές πληγές, σε πάσχοντες από 

μεταδοτικές ασθένειες, με επιληπτικές κρίσεις, υπό την επήρεια μέθης, που 

δεν γνωρίζουν κολύμβηση, μετά από χρήση WC, χωρίς την πραγματοποίηση 

προηγουμένως ντους με ζεστό νερό, χωρίς «σκουφάκι», με βερμούδα, μετά 

από χρήση αντηλιακών και κάθε είδους αλοιφών, η κολύμβηση 

περισσοτέρων των15 ατόμων σε κάθε διαδρομή και 20 μικρών στην πισίνα 

εκμάθησης, η πραγματοποίηση καταδύσεων από τους βατήρες χωρίς την 

έγκριση και τη παρουσία των υπεύθυνων καθηγητών, το τρέξιμο στο χώρο 

γύρο από τις πισίνες, οι βουτιές στη πισίνα εκμάθησης. 

- Η είσοδος εντός του χώρου της πισίνας σε κανέναν χωρίς λόγο 

- Η απομάκρυνση αθλητικών οργάνων ή εποπτικών μέσων χωρίς την 

προηγούμενη ενημέρωση του επόπτη του κολυμβητηρίου 

Συνιστάται: 

- Η χρήση αθλητικού μαγιό με ανεξίτηλα χρώματα, η χρήση WC πριν την 

είσοδο στην πισίνα, η ενημέρωση του υπεύθυνου της πισίνας για 

περιπτώσεις χρόνιων δερματοπαθειών, η χρήση πλαστικής παντόφλας. 

Υποχρεώσεις των εποπτών: 

- Είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

- Συνεργάζονται με το διδακτικό προσωπικό του τμήματος, τους υπαλλήλους 

φύλαξης και συντήρησης και άλλο βοηθητικό προσωπικό της αντίστοιχης 

εγκατάστασης καθώς και με τους αρμόδιους των τεχνικών υπηρεσιών του 

ΔΠΘ. 

- Αναφέρουν εγγράφως τα προβλήματα και υποβάλλουν προτάσεις για την 
εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων στη Γενική Συνέλευση 

του Τμήματος. 

- Με την έναρξη του χειμερινού και θερινού εξαμήνου υποβάλλουν το 
πρόγραμμα λειτουργίας για έγκριση στη ΓΣ του Τμήματος. 



- Ανακοινώνουν με ευθύνη τους το πρόγραμμα στον φύλακα και τους 

υπαλλήλους του κάθε χώρου οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή 

του. 

- Το πρόγραμμα αναρτάται, στον πίνακα ανακοινώσεων της αντίστοιχης 

αθλητικής εγκατάστασης, από τους επόπτες της αθλητικής εγκατάστασης. 

 

*Οι ώρες εξάσκησης των φοιτητών-τριών εκτός ωρολογίου προγράμματος θα ορίζονται από 

τον επόπτη, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φοιτητών ‘’Σπύρος Λούης’’ 
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