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Από το υπ' αριθ. 4/2020 πρακτικό συνεδρίασης 

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βέροιας 

 

Αρ.απόφ. 10/2020 

                                                              Π ε ρ ί λ η ψ η 

Παράταση παραχωρούμενων σχολικών 

χώρων και εισήγηση της Δ.Ε.Π.  για 

αναστολή των αριθμ. 470 & 471/2015 

αποφάσεων Δ.Σ. 

 

Στη Βέροια, σήμερα στις 05 Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή και ώρες από 11:00 έως 13:00, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία 02-

06-2020 πρόσκληση της Προέδρου προς όλα τα μέλη, σύμφωνα με την αριθ. με την 

αριθ. Δ4/86/11-2-87 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του άρθρου 10 της από 

11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 8 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 8  μέλη.                                                                 

  

Παρόντες                                                             Απόντες Απόντες 

1. Σ. Τζήμα, Πρόεδρος                                                

2. Ε. Μυτηλέκα        

3. K. Ζιάκας  

4. Χ. Πούλος 

5. Ν. Νούλας 

 

6. Μ. Ελευθεριάδης  

7. Σ. Απιδοπούλου  

8. Ε. Λιακοπούλου 

 

 

Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το πρώτο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης είπε στην Επιτροπή: Στα πλαίσια εκτάκτων μέτρων 

αντιμετώπισης του κινδύνου του κορωνοϊού COVID-19 όλες οι αθλητικές 

δραστηριότητες των συλλόγων είχαν ανασταλεί. Με τους νέους κανόνες δημόσιας 

υγείας μπορούν να χρησιμοποιούν, τα γυμναστήρια και τις αυλές των σχολείων για τις 

αθλητικές τους δραστηριότητες. Προτείνω: α) να παραταθεί η παραχώρηση σχολικών 

χώρων μέχρι τις 31-07-2020 β) να απαλλαγούν οι σύλλογοι από το αντίστοιχο τίμημα 

τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο γ) υπό την προϋπόθεση τήρησης των νέων υγειονομικών 

όρων που ισχύουν για τους αθλητικούς συλλόγους. 

 Ο καθορισμός του τιμήματος είχε οριστεί με τις 470 και 471/2015 αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Συμφωνείτε; 

Μέλη: Ναι. 

Λιακοπούλου, εκπρ/πος Ε.Λ.Μ.Ε. Ν. Ημαθίας: Θα συμφωνήσω με την εισήγηση αν 

γίνει υποχρεωτική η απολύμανση και ο καθαρισμός των χώρων από τους Συλλόγους 

μετά τη λήξη των προπονήσεων και θα ήθελα να υπάρχει από τη Δημοτική Αρχή ο 

έλεγχος της τήρησης των όρων παραχώρησης. 

Πρόεδρος: Συμφωνώ. Οι σύλλογοι θα πρέπει να τηρήσουν το υγειονομικό 

πρωτόκολλο που προβλέπεται, γιαυτό και κάνουμε τη σημερινή συνεδρίαση. 



Όσον αφορά τον έλεγχο τήρησης, οι σύλλογοι θα κληθούν να υπογράψουν σχετικό 

έγγραφο ότι δεσμεύονται να αναλάβουν τη σχετική υποχρέωση τήρησης των νέων όρων 

παραχώρησης με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο. Ο Δήμος ανά πάσα στιγμή θα 

μπορεί να ελέγχει αν τηρούνται οι όροι που έχουν συμφωνηθεί. 

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Η Δ.Ε.Π. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την εισήγηση της Προέδρου. 

2. Τις διατάξεις και των άρθρων 41 και  50 του Ν. 1566/85. 

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

Α) Την παράταση όλων των σχολικών χώρων, που έχουν παραχωρηθεί σε 

συλλόγους της πόλης για το σχολικό έτος 2019-2020, μέχρι τις 31-07-2020 λόγω της 

προηγούμενης αναστολής των αθλητικών δραστηριοτήτων προς αντιμετώπιση του 

κινδύνου εξάπλωσης του COVID-19.               

Β) Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας: Την αναστολή εκτέλεσης, των 

470 και 471/2015 αποφάσεων του, αναφορικά με τον καθορισμό τιμήματος για την 

παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων α/θμιας & β/θμιας εκπαίδευσης σε 

συλλόγους και φορείς της πόλης και μόνο για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020 και 

για τους κλειστούς χώρους. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις και 

προστίθενται νέοι όροι για το ανωτέρω διάστημα των παραχωρήσεων.  

 Γ) Οι παραχωρήσεις, σε αθλητικούς συλλόγους, σε ανοικτούς και κλειστούς 

χώρους θα επιτρέπονται με τους παρακάτω νέους όρους και όπου δεν υπάρχει 

σχολικός φύλακας και προσωπικό καθαριότητας, αναλαμβάνουν οι  αθλητικοί 

σύλλογοι, για την τήρηση αυτών:  

 Σε κάθε εγκατάσταση υπάρχει μία είσοδος και έξοδος στην οποία γίνεται 

εγγραφή των αθλουμένων στον Κατάλογο Εισερχομένων – Εξερχομένων, θα 

καταγράφεται το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, η ώρα εισόδου και 

εξόδου, η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων και θα υπογράφεται από όλους τους 

εισερχομένους. Τα στοιχεία των αθλητών που είναι ανήλικοι δύναται να 

συμπληρώσουν οι κηδεμόνες ή οι συνοδοί αυτών. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε 

όσους δηλώνουν κάποιο από τα συμπτώματα (κόπωση, δύσπνοια, βήχα, μυαλγία, 

διάρροια, πονόλαιμο, ανοσμία). Ο Κατάλογος θα αρχειοθετείται καθημερινά, με 

μέριμνα του σχολικού φύλακα ή όπου δεν υπάρχει σχολικός φύλακας των 

προπονητών. Συνιστάται όπου είναι εφικτό, να πραγματοποιείται θερμομέτρηση σε 

όσους εισέρχονται, με απαγόρευση της εισόδου σε όσους έχουν σε τρεις μετρήσεις 

θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37ο C. Σε ύποπτο κρούσμα COVID-19, του συστήνεται 

η επιστροφή στο σπίτι του και η επικοινωνία με τον ιατρό του. 

 Το σύνολο των Καταλόγων Εισερχομένων – Εξερχομένων αθλουμένων θα 

προσκομίζονται στο πέρας του μήνα στη Δ.Ε.Π., όπως και οι τυχόν συγκεντρωθείσες 

ιατρικές βεβαιώσεις, μόνο προς έλεγχο ότι συγκεντρώθηκαν και θα επιστρέφονται με 

μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

  Οι ομαδικές προπονήσεις θα πρέπει να γίνονται αρχικά σε μικρά γκρουπ των 6-

8 ατόμων, με όσο το δυνατόν σταθερή σύνθεση. Οι προπονητές πρέπει να σχεδιάζουν 

την προπόνηση έτσι ώστε να γίνεται σταδιακή μετάβαση στο ομαδικό παιχνίδι, μέσα 

από ασκήσεις με συγκεκριμένα γκρουπ παικτών. Να ακολουθούνται οι ειδικότερες 

οδηγίες από την αντίστοιχη ομοσπονδία για ομαδικές προπονήσεις που υπάρχουν. 

 Οι προπονητές θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να τηρούνται όσο γίνεται οι 

αποστάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της προπόνησης μεταξύ των 



αθλητών. 

 Χειραψίες, χαιρετισμοί, εναγκαλισμοί απαγορεύονται ενώ οι επαφές μεταξύ των 

αθλητών πρέπει να αποφεύγονται.  

 Οι ομαδικές ασκήσεις με μπάλα επιτρέπονται. Θα πρέπει να υπάρχουν 

αρκετές μπάλες στην προπόνηση ώστε στις ομαδικές ασκήσεις να εναλλάσσονται 

συχνά (π.χ. κάθε 5 λεπτά), να απολυμαίνονται όσες χρησιμοποιήθηκαν με βάση τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ και να επαναχρησιμοποιούνται αργότερα. 

  Θα πρέπει να υπάρχει υγρό αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή gel 70% σε 

εμφανή σημεία. 

 Θα πρέπει να γίνεται απολύμανση όλων των αθλητικών οργάνων με κατάλληλο 

διάλυμα πριν την χρήση από τον επόμενο αθλητή σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 Η χρήση των αποχωρητηρίων θα πρέπει να αποφεύγεται, ενώ οι νιπτήρες θα 

πρέπει να είναι εφοδιασμένοι πάντα με υγρό σαπούνι χεριών και χειροπετσέτες μίας 

χρήσης. Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι 

επιθυμητή, όπως και η διαθεσιμότητα διαλύματος χλωρίνης (οικιακή χλωρίνη σε 

αραίωση 1:10, αν χρησιμοποιείται σκεύασμα αρχικής συγκέντρωσης 5%). 

 Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι των αθλητών θα πρέπει να απολυμαίνονται μετά 

από κάθε προπόνηση, όπως και κάθε βράδυ με κατάλληλο διάλυμα, μετά από τον 

καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό. Τα προτεινόμενα διαλύματα είναι 0,5% 

υποχλωριώδους νατρίου (αραίωση 1:10, αν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής 

συγκέντρωσης 5% ή ισοδύναμο 5000 ppm, αν χρησιμοποιούνται ταμπλέτες). 

Για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους 

νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Ιδιαίτερη έμφαση 

στον καθαρισμό θα πρέπει να δίνεται στις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά με τα 

χέρια, όπως τα πόμολα, οι διακόπτες, οι κουπαστές των κλιμακοστασίων, οι νιπτήρες, 

τα αθλητικά όργανα και οι επιφάνειες των επίπλων. 

 Περιορισμός εισόδου στο χώρο, μόνο για αθλητές, προπονητές και το 

ελάχιστο απαραίτητο λοιπό προσωπικό με ταυτόχρονη εφαρμογή της οδηγίας «…έως 

4 άτομα ανά 20 τμ και για τα επόμενα κάθε 10 τμ, ένα επιπλέον  άτομο…» με χρήση 

μάσκας σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους. 

  Στην περίπτωση μικρότερων χώρων η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους αθλητές 

και τους προπονητές, με χρήση μάσκας και τήρηση φυσικής απόστασης όλη τη 

διάρκεια της παραμονής τους. 

 Ανάμεσα στα καθίσματα θα πρέπει να παρεμβάλλεται ένα κενό κάθισμα όπου 

είναι εφικτό. 

  Ο χώρος θα πρέπει να αερίζεται κατά προτίμηση από ανοιχτά παράθυρα. Σε ότι 

αφορά τη χρήση του κλιματισμού, εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου 

Υγείας. Εάν υπάρχει σύστημα εξαερισμού, ρύθμιση για ροή αέρα από μέσα προς τα 

έξω χωρίς ανακύκλωση. 

  Η χρήση των εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους. 

 

Ο μέγιστος αριθμός αθλουμένων ανά εγκατάσταση είναι: 

  
Γήπεδο για 11 Χ11            80 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου 

και των  ζωνών ασφαλείας) 

Γήπεδο για 7 Χ 7            40 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου 

και των  ζωνών ασφαλείας) 

Γήπεδο για 5 Χ 5            25 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου 

και των  ζωνών ασφαλείας) 



ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 

Καλαθοσφαίρισης/πετοσφαίρι

σης/χειροσφαίρισης 

25 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου 

και των  ζωνών ασφαλείας) 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1 άτομο ανά 15τ.μ.για τα πρώτα 600 τ.μ. ΚΑΙ 

1 άτομο ανά 25 τ.μ. για τα άνω των 600τ.μ. 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ  

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 

1 άτομο ανά 20τ.μ.για τα πρώτα 400 τ.μ. ΚΑΙ 

1 άτομο ανά 30 τ.μ. για τα άνω των 400τ.μ. 

 

 

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό  ………10 / 2020…………… 

.............................................................................................................................. 

 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση 

συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΛΕΝΑ ΜΥΤΗΛΕΚΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΖΙΑΚΑΣ  

 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΟΥΛΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΥΛΑΣ 

ΣΥΡΜΟΥΛΑ  ΤΖΗΜΑ ΣΟΦΙΑ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

  

                                                        Ακριβές απόσπασμα 

                                                        Βέροια   11-06-2020 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

 

 

 

ΣΥΡΜΟΥΛΑ  ΤΖΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                               Βέροια  11-06-2020 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                       Αρ. Πρωτ.  ΔΥ                                               

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικού 

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων                    

ΓΡΑΦΕΙΟ: Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας                                      

Ταχ.    Δ/νση   : Μητροπόλεως 46, Βέροια 

Πληροφορίες  : Γρ. Μουστάκα 

Τηλέφωνο       : 2331350568                     

 FAX               : 2331350515                                      

                                              

      

ΘΕΜΑ : Αποστολή της αριθ. 10/2020 

               απόφασης της Δημοτικής 

               Επιτροπής Παιδείας 

ΠΡΟΣ : Το  Δημοτικό Συμβούλιο 

 

              Περίληψη απόφασης 

Παράταση παραχωρούμενων σχολικών  

χώρων και εισήγηση της Δ.Ε.Π.  για 

αναστολή των αριθμ. 470 & 471/2015  

αποφάσεων Δ.Σ. 

 

ΣΧΕΤ: 

 

 Σας κοινοποιούμε  την αριθ. 10/2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή. 

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

 

 

 

ΣΥΡΜΟΥΛΑ  ΤΖΗΜΑ 

 

 

Κοιν/ση: 

 

 

 

 


