
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ  
 
 
 
                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
                Ο Δήμος Ρεθύμνης και το Αθλητικό του Τμήμα, θα ήθελε να ενημερώσει τους 

συμπολίτες για τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις  που μπορούν να χρησιμοποιούν για 
την άθλησή τους, τον μελλοντικό προγραμματισμό των έργων αθλητικής υποδομής, τις 
παρεμβάσεις αποκατάστασης καθώς και την ενεργοποίηση εθελοντών δημοτών για την 
λειτουργική υποστήριξη  των αθλητικών δομών και δράσεων. 

Ο Δήμος μας, λοιπόν, διαθέτει τις εξής αθλητικές υποδομές: 
 

• 11 Γήπεδα ποδοσφαίρου κανονικών διαστάσεων 
• 6  Γήπεδα ποδοσφαίρου διαστάσεων 5Χ5 έως 8Χ8 
• 1 Κλειστό Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» 
• 1 Γήπεδο τένις (Γάλλου) 
• 1 Γυμναστήριο βαρέων αθλημάτων 
• 12 γήπεδα (ανοιχτά) Μπάσκετ – Βόλεϊ και 
• Αθλητικές εγκαταστάσεις για αθλήματα σε άμμο (ΒΑ παραλία) 
 
Σε  σχολικούς χώρους υπάρχουν 3 κλειστά γήπεδα μπάσκετ – βόλεϊ, 

 5 είναι υπό κατασκευή στα νέα σχολεία που πρόκειταιαν λειτουργήσουν ενώ υπάρχουν 
και αρκετά ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ – βόλεϊ. 
 Ο Δήμος Ρεθύμνης, έχει ξεκινήσει  από την προηγούμενη τετραετία έργα αναβάθμισης 
των υφιστάμενων γηπέδων κι έχει προγραμματίσει τη κατασκευή νέων. 
  
Συγκεκριμένα έχει δημοπρατήσει έργα για την αναβάθμιση και κατασκευή των εξής 
γηπέδων: 

1. Γήπεδο Ρεθύμνου (Σοχώρα) 
2. Κλειστό Γυμναστήριο Περιβολίων και 
3. Γήπεδο Γάλλου (ΔΑΚ) 

 
 Λόγω της αύξησης του αριθμού Αθλητικών σωματείων αλλά και των αθλουμένων (κυρίως 
παιδιών) είναι επιτακτική η ανάγκη της αναβάθμισης – συντήρησης και κατασκευής ή 
αποπεράτωσης γηπέδων και κλειστών Γυμναστηρίων. 
Δυστυχώς το Ρέθυμνο δεν εντάχθηκε στα προγράμματα των Ολυμπιακών έργων 2000-
2004 με αποτέλεσμα να έχει σοβαρές ελλείψεις σε Αθλητικές υποδομές. 
 
Επιπλέον, η μείωση των επιχορηγήσεων στους δήμους κατά 60%, η αδυναμία της Γ.Γ 
Αθλητισμού να χρηματοδοτεί αθλητικά έργα και η έλλειψη κονδυλίων από το 4ο Κ.Π 
(ΕΣΠΑ) για αθλητικά έργα σαφώς δυσχεραίνουν τον προγραμματισμό, τις δυνατότητες  
αλλά και τα μέσα του Δήμου να βελτιώσει τις υπάρχουσες υποδομές αλλά και να 
δημιουργήσει νέες,  προς όφελος των δημοτών και ειδικά των νέων παιδιών. 
 
Την προσεχή 5ετία 2014 – 2019 ο Δήμος Ρεθύμνης θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές 
του  για να βελτιώσει τις αθλητικές υποδομές και είναι πραγματικά εξαιρετικά 
ενθαρρυντική η συμπαράσταση των αθλητικών παραγόντων, των αθλητικών σωματείων, 
των ίδιων των αθλητών αλλά και πολλών δημοτών σε αυτή την προσπάθεια. 



Αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς, εν είδει παραδείγματος , το Σωματείο  ΡΕΘΥΜΝΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ  που παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, βρίσκει χρόνο 
και χρήματα για να αναβαθμίσει 5 σχολικά γήπεδα μπάσκετ και τα 2 ανοιχτά γήπεδα στους 
Τέσσερις Μάρτυρες, όπως και άλλα σωματεία και παράγοντες προσφέρουν ανιδιοτελώς  
τις υπηρεσίες τους και συνδράμουν κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση της αναβάθμισης 
του αθλητισμού στο Δήμου μας. 
              
     ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

• Αναβάθμιση του Τμήματος Αθλητισμού, ώστε να γίνει ο σύνδεσμος συνεργασίας 
και συντονισμού                                                                                   όλων των 
αθλητικών σωματείων . Σήμερα στεγάζεται σε νέο χώρο, Βόρεια του κλειστού 
Γυμναστηρίου «Μελίνα Μερκούρη» και είναι ανοικτό για κάθε ενδιαφερόμενο. 

• Κατάρτιση και ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κανονισμού λειτουργίας όλων 
των γηπέδων. Σημαντικό ρόλο στη κατάρτιση του κανονισμού θα παίξουν οι 
Επιτροπές διαχείρισης των γηπέδων. 

• Καταγραφή και ιεράρχηση όλων των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα γήπεδα 
και σύνταξη μελετών αναβάθμισής τους 

• Προγραμματισμός για νέες αθλητικές εγκαταστάσεις 
• Προσπάθεια χρηματοδότησης από το Δήμο, τη Γ.Γ.Α, ή άλλα προγράμματα για την 

αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων.  
 

 
 
     Για την καλύτερη οργάνωση και τη σωστή λειτουργία των γηπέδων και των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου Ρεθύμνης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παιδείας – Αθλητισμού – 
Νέας Γενιάς – Δια Βίου Μάθησης Γιώργος Γεωργαλής και ο εντεταλμένος σύμβουλος 
Αθλητισμού, Λαχνιδάκης Δημήτριος, αποφάσισαν να ορίσουν για το χρονικό διάστημα από 
10-12-2015 έως 31-08-2019 τις παρακάτω επιτροπές διαχείρισης γηπέδων και αθλητικών 
εγκαταστάσεων που αποτελούνται από εθελοντές δημότες του Δήμου μας. 

 
Καλούμε όλους τους παράγοντες των αθλητικών σωματείων, τους φιλάθλους αλλά και 

τους αθλητές να στηρίξουν αυτό το νέο θεσμό και να συνεργαστούν με τα μέλη των επιτροπών 
διαχείρισης για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των αθλητικών χώρων προς 
όφελος των δημοτών μας.   

Οι επιτροπές διαχείρισης γηπέδων θα έχουν τις εξής αρμοδιότητες: 
1. Προτείνουν, προς το Τμήμα Αθλητισμού Δήμου Ρεθύμνης, τρόπους για τη 

βελτίωση των υποδομών και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του γηπέδου. 
2. Γνωμοδοτούν, προς το Τμήμα Αθλητισμού, για τις ώρες λειτουργίας του γηπέδου 

και τη κατανομή των ωρών χρήσης σε σωματεία και ομάδες δημοτών που θέλουν 
να αθληθούν στο γήπεδο. 
(Μετά από επεξεργασία των παραπάνω προτάσεων θα καταρτιστεί κανονισμός 
λειτουργίας όλων των γηπέδων και θα κατατεθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο).  

3. Εποπτεύουν τις εγκαταστάσεις του γηπέδου και ενημερώνουν  το Τμήμα  
      Αθλητισμού για τις τυχόν φθορές που γίνονται.   

 
 
                       ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΓΗΠΕΔΟ : 

 
1. Γήπεδο Επισκοπής 



 
- Βελονάκης Εμμανουήλ  
- Βελονάκης Μιχαήλ   
- Μαραγκουδάκης Ευάγγελος  

 
 
 

2. Γήπεδο Μισσιρίων 
- Χατζηδάκης Χαράλαμπος  
- Τσιμπούκας Μιχαήλ  
- Μεργέμογλου Πρόδρομος 
- Δροσόπουλος Γιώργος 
- Κλάδος Εμμανουήλ   

 
 

3. Γήπεδο Αρμένων 
 

- Κτιστάκης Γεώργιος του Κων/νου   
- Βαονάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη 
- Φραγκιαδάκης Ιωσήφ του Αλεξάνδρου 

 
4. Γήπεδο Ατσιποπούλου 

 
- Βερνάδος Νίκος 
- Γαγάνης Σταύρος 
- Ροδινός Εμμανουήλ 

       
5. Γήπεδο Γερανίου 

 
-  Αποκορωνιωτάκης Μιχάλης 
-  Νικολακάκη  Κων/να 
-        Νικολακάκης Ανδρέας 

 
6. Γήπεδο  Ρουστίκων 

 
- Φραγκιαδάκης Λάμπρος 
- Καριανάκης Άγγελος 
- Καριαννάκης Ηλίας   

 
7. Γήπεδο  Καλονυκτίου 

 
- Ηλιάκης Περικλής 
- Μπαζιώτης Πέτρος 
- Καλλιτσουνάκης Γιώργος 
 

8. Γήπεδο Ρεθύμνου (Σοχώρα) 
 

- Καπετανάκης Εμμανουήλ  
- Βιζιργιανάκης Γιώργος  
- Μυριοκεφαλιτάκης Βασίλης  



 
9. Κλειστό Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» 

 
- Καλαϊτζάκης  Γιάννης  
- Αποστολάκης Νίκος 
- Χατζηκωνσταντίνου Εμμανουήλ 

 
10.   Γήπεδο Τένις Γάλλου 

- Τσιάλος Κώστας  
- Τριποδιανάκης Τάσος  
- Ρουσσάκης Μιχάλης    

          
  

11.    ΔΑΚ Γάλλου 
 

- Σπυριδάκης Σπύρος   
- Αλεξανδράκης Αντώνης  
- Ανεσιάδης Χρήστος 

 
 

12.    Ανοιχτά Γήπεδα Μπάσκετ (Πλ. 4 Μαρτύρων) 
 

- Μπερέτης Σταύρος  
- Καπετανάκης Εμμανουήλ  
- Μακρυδάκης Εμμανουήλ  

 
13.    Αθλητικές Εγκαταστάσεις (Βορειοδυτική παραλία Ρεθύμνου) 

 
- Μαυρουδής Εμμανουήλ 
- Βιδάκης Γιώργος 
- Κανακάκης Αναστάσιος  

 
14.     Αθλητικός χώρος Τσεσμέ 

 
- Καλέργης Ιωάννης   
- Δελήμπασης Εμμανουήλ 
- Ψυχαράκης Ιωάννης  

15. Γήπεδο ποδοσφαίρου Πηγής (7Χ7) 
- Κατσανάκης Παντελής  
- Καφάτος Νικόλαος του Δημητρίου 
- Παπαδάκης Γεώργιος 

 
16. Γήπεδο Αμνάτου  

-     Κανακάκης Γεώργιος 
-     Λαγουδάκης Ζαχαρίας  
-     Βαμβακάς Βασίλειος 

  
17. (5Χ5) Αργυρούπολης  

-       Τουπαδάκης Μιχαήλ 
-       Κασωτάκης Πολυχρόνης 



-       Δεληγιανάκης Ιωάννης 
 
 

 
18. ( 5Χ5) Χρωμοναστηρίου 

- Μόνιος Κων/νος  
         -       Μίτσης Γεώργιος 
         -       Κούτσος Εμμανουήλ 
 

19. (8Χ8) Ποδοσφαίρου Ρουσσοσπιτίου 
                  -Βαμβακάς Δημήτριος 
                  - Λαμπρινός Σταύρος 
                  - Σαριδάκης Μανούσος 

 
  Στα υπόλοιπα γήπεδα- Αθλητικούς χώρους Γωνιάς, Μαρουλά, Τσεσμέ, Άδελε, Πρίνου, 
Ευληγιά, Κλειστό Βαρέων  αθλημάτων, Κάτω Βαλσαμόνερου, Μούντρους, Αγ.Κων/νου, 
Φρ. Μετοχίων κλπ… την εποπτεία θα έχουν οι Πρόεδροι και τα Τοπικά Συμβούλια του 
Δήμου μας. 
 

 
 
                      ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
Α) Για τις παραχωρήσεις αθλητικών σχολικών χώρων (εσωτερικών ή 
εξωτερικών), υπεύθυνο είναι το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης 
(αναλυτική ενημέρωση από τους Δ/ντές των Σχολείων). 
Β) Για τις παραχωρήσεις των υπολοίπων αθλητικών χώρων  Δήμου Ρεθύμνης, 
υπεύθυνο είναι το Τμήμα Αθλητισμού που στεγάζεται σε κτίριο βόρεια του 
κλειστού γυμναστηρίου «Μελίνα Μερκούρη» τηλ. 2831055645-53112. 
  (Η παραχώρηση πραγματοποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
μετά από εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού). 
 
 

 
Πληροφορίες: Τμήμα Αθλητισμού Δήμου Ρεθύμνης 
Τσόγκας Γρηγόρης – Προϊστάμενος 
Τηλ. 2831053112  
Σκουλούδης Ναπολέων  
Τηλ. & φαξ. 2831055645 
 

 
 
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                             ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ 
 

 
 
 
 
  


