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Επαγγελματικός και ερασιτεχνικός αθλητισμός

Προτεραιότητα του Δήμου Λαμιέων, αποτελεί η διασφάλιση των υποδομών ώστε η άθληση να είναι
για όλους και όλες, απόρροια της φιλοσοφίας και της πολιτικής θέσης, σύμφωνα με την οποία ο
Αθλητισμός δεν είναι προνόμιο των λίγων και εκλεκτών. Στάδια, Γυμναστήρια και Κολυμβητήριο
έχουν ανοίξει τις πόρτες τους σε όλους τους πολίτες, φιλοξενώντας Προγράμματα Μαζικού
Αθλητισμού που απευθύνονται στο παιδί, τη γυναίκα, στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στους
ενήλικες.
Παράλληλα, ο Δήμος έχει εντάξει στον οργανισμό υπηρεσιών το Τμήμα Αθλητισμού αρμοδιότητες
του οποίου μεταξύ άλλων είναι :

Εισηγείται στο αρμόδιο τμήμα για την στελέχωση με προσωπικό του γραφείου με βάση τις
ανάγκες αυτού.
Φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των αποφάσεων του τμήματος.
Συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας των αθλητικών χώρων και έχει την ευθύνη για την
πιστή εφαρμογή του.
Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των χώρων άθλησης σε θέματα
συντήρησης-καθαριότητας.
Μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα εισηγείται για τις αναγκαίες προμήθειες ειδών
συντήρησης και καθαριότητας.
Φροντίζει για τον εξοπλισμό με τα απαραίτητα και κατάλληλα μέσα για την άμεση παροχή
υγειονομικής περίθαλψης.
Σε συνεννόηση με τα σωματεία και τις υπηρεσίες προβαίνει στην έκδοση προγραμμάτων
προπονήσεων αθλητικών σωματείων.
Καθορίζει τις προπονήσεις στα γήπεδα με χλοοτάπητα σε συνεννόηση με τον συντηρητή και
τα σωματεία.
Εισηγείται στο αρμόδιο τμήμα για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή
αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Ευθύνεται για την φύλαξη, συντήρηση των υλικών και μέσων εξοπλισμού των χώρων
άθλησης.
Τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία για όλες τις εγκαταστάσεις και το υλικό τους.
Συνεργάζεται με άλλα γραφεία ή τμήματα για θέματα συναρμοδιότητας.
Είναι υπεύθυνο για την σύνταξη των προτάσεων και την υλοποίηση των προγραμμάτων
Μαζικού Αθλητισμού τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού.
Φροντίζει για τον σχεδιασμό και την εισήγηση στη Διεύθυνση έκδοσης ενημερωτικών
εντύπων, που αφορούν την υλοποίηση των προγραμμάτων και των εκδηλώσεων.
Έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης.
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