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Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι προδιαγραφές των κέντρων άθλησης για 

τις ακαδημίες και τις σχολές εκμάθησης ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα: 

1. Εξετάζεται εάν διαθέτουν ασφαλείς αγωνιστικούς χώρους και ειδικότερα 

εξετάζονται: 

α. Από απόψεως ποιότητας συνθετικού και φυσικού χλοοτάπητα του οποίου η 

προμήθεια πρέπει να έχει γίνει από εγκεκριμένη από τις UEFA - FIFA εταιρεία 

(ο σχετικός κατάλογος υπάρχει στην ιστοσελίδα της FIFA στο διαδίκτυο) και επί 

πλέον να έχουν τοποθετηθεί σε ποσότητα και ποιότητα τα προβλεπόμενα υλικά 

πληρώσεως (χαλαζιακή άµµος και ψήγµατα καουτσούκ) ώστε να διασφαλίζεται 

η επιθυμητή επιφάνεια και η δυνατότητα χρήσεως τουλάχιστον τριών (3) 

παιχνιδιών ημερησίως ή οκτώ (8) ωρών συνεχούς χρήσης (φωτό 1). 

Φωτό 1: Ενδεικτικός κατάλληλος τάπητας 

 

β. Οι ελάχιστες αποστάσεις των ορίων του αγωνιστικού χώρου από την περίφραξη 

χώρου δεν πρέπει να είναι µικρότερες του ενός (1) µέτρου για τις πλάγιες 

γραµµές και ένα µέτρο και πενήντα εκατοστά (1,5) για τις γραµµές του τέρµατος 

(φωτό 2). 

γ. Εντός του περικλειόμενου από την περίφραξη χώρου δε θα πρέπει να 

υπάρχουν προεξέχοντα δοµικά στοιχεία ή επικίνδυνα σηµεία, όπως στηρίγµατα 

της περίφραξης, ανοικτά αποστραγγιστικά κανάλια, µεταλλικά καθίσµατα ή 

πάγκοι πλησιέστερα του ενός (1) µέτρου, αντικείµενα µηχανικά ή εργαλεία κ.λπ. 

(φωτό 3). 
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Φωτό 2: Ενδεικτική απεικόνιση καταλληλότητας γηπέδου σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες 

αποστάσεις των ορίων του αγωνιστικού χώρου από την περίφραξη χώρου 

 

Φωτό 3: Ενδεικτική απεικόνιση κατάλληλου περικλειόμενου χώρου 

 

δ. Τέλος τα γήπεδα πρέπει να διαθέτουν εστίες στις εγκεκριμένες διαστάσεις µε 

δίκτυα καλά στερεωμένα, ευδιάκριτες διαγραμμίσεις του αγωνιστικού χώρου και 

προβολείς τουλάχιστον 150-200 lux, ύψους τουλάχιστον 25m, για διεξαγωγή 

νυκτερινών αγώνων. Οι εστίες που προβλέπονται για αγώνες μικρών ηλικιών 

(Μέχρι Κ 12), πρέπει να φέρουν προστατευτικά (μαξιλάρια) στα δυο κάθετα 

δοκάρια (φωτό 4, 5) 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjuk9vH2K7iAhURNOwKHXI4D70QjRx6BAgBEAU&url=http://www.stadia.gr/koropi/koropi-gr.html&psig=AOvVaw3Tx8B3CUNl9jU25zO_cL47&ust=1558598961934820
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Φωτό 4 και 5: Εστίες κατάλληλες (Δίχτυα – προστατευτικά στα δοκάρια) 

 

 

2. Κάθε κέντρο οφείλει να έχει έναν Υπεύθυνο/ διευθυντή που θα έχει την ευθύνη 

για την οργάνωση και λειτουργία του κέντρου, την καταλληλότητα του 

προσληφθέντος προσωπικού και την υπευθυνότητα απέναντι στους νόµους και 

τις αρχές. Επίσης, το κέντρο θα πρέπει να είναι πλήρως ασφαλισμένο σε 

επίσηµο ασφαλιστικό οργανισµό για τους αθλούμενους, το προσωπικό, τους 

επισκέπτες, καθώς και τις εγκαταστάσεις, τα όρια των οποίων θα καθορίζονται 

σε σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα. 

3. Το Αθλητικό Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει αποδυτήρια συνολικής 

χωρητικότητας τουλάχιστον 40 ατόµων, διαχωρισμένα σε δύο (2) χώρους µε 

ανεξάρτητες εισόδους για κάθε φύλλο. Θα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε 

κρεµάστρες ή ατοµικά ντουλαπάκια, πάγκους ή καθίσµατα, καθώς και χώρους 

υγιεινής µε πέντε (5) λεκάνες, πέντε (5) νιπτήρες ζεστού και κρύου νερού και 

πέντε (5) καταιονηστήρες (ντους) µε κρύο και ζεστό νερό (φωτό 5) 

Φωτό 5: Ενδεικτική παρουσίαση κατάλληλων αποδυτηρίων 
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Όλοι οι χώροι των αποδυτηρίων (τοίχοι, δάπεδα κλπ) πρέπει να είναι 

κατασκευασμένοι από κατάλληλο υλικό (πλακίδια πορσελάνης και αντι-ολισθιτικά µε 

ρήση προς υπάρχοντα σιφώνια για την απορροή των υδάτων. 

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν φυσικό ή τεχνητό αερισµό, πλήρες υδραυλικό και 

αποχετευτικό σύστηµα, επαρκή φωτισµό, δοχεία απορριµµάτων και εγκαταστάσεις 

υγιεινής για παίκτες και θεατές (και για τα δύο φύλλα), καθώς και για ΑΜΕΑ. Οι 

πόρτες θα πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης 

χηµικών τουαλετών θα πρέπει να υπάρχουν πινακίδες µε οδηγίες χρήσης. 

Τα ανωτέρω αφορούν την ύπαρξη δύο (2) γηπέδων. Στην περίπτωση 

περισσοτέρων γηπέδων, οι χώροι αποδυτηρίων αυξάνονται κατά ένας (1) ανά δύο 

(2) γήπεδα. 

4. Θα πρέπει να παρέχουν τον απαραίτητο εξοπλισµό  

5. Οι προπονητές θα πρέπει να πληρούν τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του 

κανονισμού των προπονητών. Η αναλογία προπονητή / ποδοσφαιριστών δεν 

θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/20. 

6. Θα πρέπει να υπογράψουν τον Κώδικα συµπεριφοράς, όπως ορίζεται στο 

παρόν εγχειρίδιο. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στα κάτωθι θέµατα: 

α) Τα παιδιά να παίζουν στις σωστές ηλικίες. Το ηλικιακό εύρος καθορίζεται εντός 

του εγχειριδίου. 

β) Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτούµενες προδιαγραφές και κανόνες. Οι 

προπονητές, οι γονείς και τα παιδιά θα πρέπει να υπογράψουν τα σχετικά 

έγγραφα που ορίζονται στο Κεφ. 5.1 του Εγχειριδίου Βασικές Αρχές 

Λειτουργίας Προγράμματος Αναπτυξιακών Ηλικιών. 

7. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής σ’ όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως 

ταλέντου, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, ηλικίας, εθνικότητας και φυλής. 

8. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συναναστροφή ανάµεσα στα δύο φύλα, όταν αυτό 

είναι δυνατό, ώστε να µην αναπτυχθούν αντικοινωνικές και φοβικές τάσεις. 

9. Θα πρέπει να προµηθεύουν στους γονείς όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ήτοι: 

Α) έγγραφο συναίνεσης/ έγκρισης των κηδεµόνων 

Β) τον Κώδικα συµπεριφοράς (γονείς-παιδιά)  

Γ) την πολιτική προστασίας που οφείλει να ακολουθεί το κέντρο 

Σε περίπτωση που τα έγγραφα Α) και Β) δεν επιστραφούν υπογεγραµµένα δεν θα 

είναι δυνατή η εγγραφή του παιδιού στο πρόγραµµα. 
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10. Θα πρέπει να διατηρούν αρχείο µε τα έγγραφα που ορίζονται στο  Κεφ. 5.1 του 

Εγχειριδίου Βασικές Αρχές Λειτουργίας Προγράμματος Αναπτυξιακών Ηλικιών. 

 

11. Το Αθλητικό Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει ακόµα: 

α. Ιατρείο σε αυτοτελή χώρο για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την 

παροχή πρώτων βοηθειών. Το ιατρείο θα πρέπει να εξασφαλίζει την άνετη 

πρόσβαση αθλητών και επισκεπτών, καθώς και οχηµάτων επείγουσας 

ανάγκης. Το Ιατρείο θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο µε: 

- Κουτί πρώτων βοηθειών 

- Εξεταστικό κρεβάτι 

- Συσκευή οξυγόνου 

- Πτυσσόμενο φορείο 

- Ερµάριο φαρμακευτικού υλικού (γλωσσοπίεστρο, πιεσόμετρο, ράµµατα, 

οινόπνευμα, γάζες, επιδέσµους, λευκοπλάστ, νάρθηκες, σύριγγες, λαβίδες, 

περιλαίμια, γάντια κλπ). 

12. Στην περίπτωση ύπαρξης κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να 

πληρούνται όλες οι προδιαγραφές πυροσβεστικής ασφάλειας. Πιο 

συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτει: 

- Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο βάσει της πυροσβεστικής διάταξης 

3/81 

- Επαρκή φορητά µέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες) 

- Φωτεινή σήµανση και φωτισµό οδεύσεως διαφυγής 

- Ηχητικό σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιάς σύµφωνα µε το άρθρο 

10 του Π.∆ 3/81. 

Για νεόκτιστες εγκαταστάσεις (µετά τις 1.10.2005) απαιτείται η ύπαρξη 

πιστοποιητικού πυροπροστασίας.  

13. Το αθλητικό κέντρο θα πρέπει να διαθέτει οικοδοµική άδεια από την 

Πολεοδοµία της περιοχής εγκατάστασής του για το σύνολο των κατασκευών 

που υπάρχουν ή σε περίπτωση µη ύπαρξης της νοµιµοποίησης ή εξαίρεσης 

από την κατεδάφιση σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πολεοδοµικές διατάξεις. 

∆ιευκρινίζεται ότι η παρεχόµενη τυχόν άδεια λειτουργίας του κέντρου από την 

ΕΠΟ σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια νοµιµοποίησης των 

εγκαταστάσεων ή των υπαρχόντων κτισµάτων ή της στατικής αντοχής αυτών.  

Ο ιδιοκτήτης του κέντρου ή ο υπεύθυνος κατά τον Νόµο πρέπει να υποβάλλει 

Υπεύθυνη ∆ήλωση δύο (2) Μηχανικών για την στατική επάρκεια των υπαρχόντων 

κτισµάτων (µονίµων ή λυοµένων) για τις τυχόν υπάρχουσες κερκίδες (µεταλλικές ή 
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εξοπλισµένου σκυροδέµατος), περιφράξεων αγωνιστικών χώρων, πυλώνων 

φωτισµού, σκεπάστρων, πάγκων, αναψυκτηρίων κ.λπ. 

Τέλος στην αποκλειστική αρµοδιότητα των υπευθύνων του κέντρου είναι η έκδοση 

πιστοποιητικού πυρασφάλειας. 

 

14. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για τη συµµετοχή στο 

πρόγραµµα. Υπόδειγµα της αίτησης δίνεται στο Κεφ. 10 του Εγχειριδίου Βασικές 

Αρχές Λειτουργίας Προγράμματος Αναπτυξιακών Ηλικιών. 

Οι αιτήσεις συµµετοχής θα πρέπει να υποβάλλονται από το ∆ιευθυντή του 

προπονητικού κέντρου ή τον Πρόεδρο της οικείας ένωσης. Θα πρέπει να έχουν 

συµµετοχή άνω των 40 παιδιών. Θα πρέπει να δίνεται η απαραίτητα προσοχή στα 

προπονητικά χρονοδιαγράµµατα και τις ασκήσεις, ώστε να µην επιβαρύνονται τα 

παιδιά και προκαλούνται τραυµατισµοί. Για κάθε κέντρο το οποίο θα γίνεται δεκτό, θα 

δίνεται ειδική πιστοποίηση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία. Το 

πιστοποιητικό θα πρέπει να τοποθετείται στην είσοδο του κέντρου, ώστε οι γονείς να 

γνωρίζουν τις ποιοτικές προδιαγραφές που διαθέτει. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική 

Οµοσπονδία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα ελέγχου, ώστε να 

επιβεβαιώσει ότι τηρούνται οι κανόνες και οι προδιαγραφές για τις οποίες εκδόθηκε 

το πιστοποιητικό. Σε περίπτωση µη τήρησης των προδιαγραφών και κανόνων του 

προγράµµατος, θα αφαιρείται άµεσα η πιστοποίηση και θα ανακοινώνεται στην 

ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας προς ενηµέρωση των γονέων. 

Η χορηγούµενη άδεια λειτουργίας του αθλητικού κέντρου είναι διετούς διάρκειας και 

θα ανανεώνεται κατόπιν νέου ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή. 

 


