Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Το κύριο συγκρότημα του ΔΑΚ απαρτίζεται από δύο ενότητες
αθλητικών εγκαταστάσεων.
ΡΕΣΤΕΙΟ
Περιλαμβάνει:
Μια μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή διαστάσεων 33,00 Χ 25,00
Χ 2,00, για την εξυπηρέτηση της υδατοσφαίρισης, της
αγωνιστικής κολύμβησης και των προγραμμάτων ελεύθερης
κολύμβησης ενηλίκων, εκγύμνασεις ατόμων με ειδικές
ανάγκες και αποθεραπείας τραυματισμών.
Μια μικρή κολυμβητική δεξαμενή διαστάσεων 12,00 Χ 8,00 Χ
0,70, για την εκμάθηση κολύμβησης και εκτέλεσης του
προγραμματος της γυμναστικής (Acqua Aerobic)
Ένα υδροθεραπευτήριο (Σάουνα – Υδρομασάζ) σε χρήση
αθλητών και μελών του ΔΑΚ, για χαλάρωση, αποθεραπεία και
φυσική αγωγή.
Μια αίθουσα γυμναστικής για την εκτέλεση των
προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και την εκγύμναση των
αθλητών.
Λουτρά – αποδυτήρια , ανδρών και γυναικών για αθλητές
και αθλούμενους
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
Περιλαμβάνει:
Ένα στίβο για τα αθλήματα του κλασικού αθλητισμού και τα
προγράμματα φυσικής κατάστασης.
Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου αποκλειστικά για τις ακαδημίες
ποδοσφαίρου και το κοινό.
Ένα γήπεδο βόλεϋ για το κοινό
Τρία γήπεδα τένις για το κοινό και τις ακαδημίες των
συλλόγων.
Δύο γήπεδα μπάσκετ για το κοινό
Ένα γυμναστήριο με όργανα για τους αθλούμενους και τους

αθλητές
Λουτρά – αποδυτήρια, ανδρών – γυναικών για αθλητές και
αθλούμενους.
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Γραφεία της Διοίκησης και των αθλητικών συλλόγων
Ένα ιατρείο παροχής πρώτων βοηθειών.
Ένα κυλικείο με χειμερινή αίθουσα και καλοκαιρινό χώρο
δεξιώσεων.
Χώροι υγιεινής κοινού, ανδρών – γυναικών
ΓΗΠΕΔΑ οδού ΦΙΞ
Στο ΔΑΚ έχει ανατεθεί από τον Δήμο η διοίκηση του
συγκροτήματος επί της οδού ΦΙΞ , εις το οποίο υπάρχουν τρία
γήπεδα τένις.
ΝΕΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι υπό κατασκευή νέες αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ σε χώρο
περίπου 50 στρεμμάτων τον οποίον παραχώρησε η Πολιτεία στον
Δήμο μας, θα περιλαμβάνουν ένα κλειστό γυμναστήριο
χωρητικότητας 1.000 θεατών, δύο ανοικτά γήπεδα μπάσκετ, πέντε
σύγχρονα γήπεδα τένις και ένα ακόμη γήπεδο ποδοσφαίρου.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
Στο πρόσφατο παρελθόν, η πόλη μας δεν είχε οργανωμένες
αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι ανάγκες άθλησης των νέων
εξυπηρετούντο σε πρόχειρα γήπεδα, σε άκτιστα οικόπεδα και
χωράφια και στη θάλασσα.
Ποδόσφαιρο
Ο σύλλογος «ΔΑΦΝΗ» χρησιμοποιούσε ως γήπεδο ένα οικόπεδο
πλησίον της εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας, ο σύλλογος «ΤΡΙΤΩΝ»,
αρχικώς ένα μικρό οικόπεδο επί της οδού Πλούτωνος σε επαφή με
την ξύλινη μικρή εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστής
ως «Παναγίτσα» και αργότερα ένα χωράφι στη περιοχή
«Πικροδάφνη», ο δε σύλλογος «ΑΜΦΙΘΕΑ», ένα χωράφι στην περιοχή
«Κορέα», στο τέρμα της οδού Μιλτιάδου στην Αμφιθέα.

Το υπάρχον σήμερα γήπεδο ποδοσφαίρου, εντός του αθλητικού
συγκροτήματος «ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» δημιουργήθηκε με
καταπάτηση χώρου που προήλθε από επιχωμάτωση της θαλάσσιας
περιοχής του ΚΕΑ, με πρωτοβουλία του τότε αντιδημάρχου κ. Τάκη
Καλκαβούρα στα τέλη της δεκαετίας του 70.
Σήμερα ο χώρος αυτός ανήκει στον Δήμο μας μετά από παραχώρηση
της Πολιτείας, το 2005 και εκεί υπάρχουν και λειτουργούν:
Το γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο ανακαινίσθηκε και
εκσυγχρονίστηκε στην μορφή που έχει σήμερα το 2005 με
χρηματοδότηση που ενέκρινε η αναπληρωτής Υπουργός του
Πολιτισμού το έτος 2005 και το έτος 2007 εξοπλίσθηκε με
τον απαιτούμενο σύγχρονο φωτισμό. Εκεί σήμερα
εξυπηρετούνται οι αθλητικές ανάγκες πέντε (5)
ποδοσφαιρικών συλλόγων της πόλης μας και διεξάγονται
επίσημοι αγώνες των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.
Δύο μικρά γήπεδα ποδοσφαίρου (mini) τα οποία
κατασκεύασαν δαπάνες τους οι σύλλογοι ΠΑΣ. Παλαιό Φάληρο
και ΔΑΦΝΗ.
Δύο ανοικτά γήπεδα μπάσκετ και το κυλικείο του ΑΟΠΦ.
Οι ακαδημίες ποδοσφαίρου του «ΠΑΣ. Παλαιό Φάληρο» και
«ΔΑΦΝΗ» Παλαιού Φαλήρου, φιλοξενούνται σήμερα στο μικρό
γήπεδο ποδοσφαίρου του ΔΑΚ, το οποίο κατασκευάσθηκε κατά
την ανακαίνιση των εγκαταστάσεών του το έτος 2004.
Μπάσκετ
Ο ιστορικός σύλλογος της πόλης μας ΑΟΠΦ συχνά μετακόμιζε το
γήπεδο του μπάσκετ από οικόπεδο σε οικόπεδο μέσα στην πόλη
μας. Από το οικόπεδο όπου σήμερα ευρίσκεται η νεοκλασική οικία
της οικογένειας «ΛΕΚΑΤΣΑ», επί της οδού Ναϊάδων σε εκείνο επί
της οδού Πρωτέως ιδιοκτησίας του Υπουργείου Γεωργίας, έως ότου
μετακόμισε στο αθλητικό συγκρότημα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ», το
οποίο κατασκεύασε η Πολιτεία, στις αρχές της δεκαετίας του 50,
επί της λεωφόρου Συγγρού, πλησίον του Φαληρικού Δέλτα και
ονομάτισε προς τιμήν του πρώτου μεγάλου γυμναστή της σύγχρονης
Ελλάδας.
Οι εγκαταστάσεις αυτές περιελάμβαναν και ένα στίβο, γεγονός

που επέτρεψε στον ΑΟΠΦ να αναπτύξει και να προάγει τον κλασικό
αθλητισμό στην πόλη μας.
Το έτος 1960 με δωρεά του Φαληριώτη Στυλιανού Ρέστη
κατασκευάζονται για πρώτη φορά, επί δημοσίου κτήματος, μόνιμες
αθλητικές εγκαταστάσεις του ΑΟΠΦ, στη θέση «ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ»,
ανάμεσα στο λιμανάκι του Φαλήρου γνωστού και ως «ΞΗΡΟΤΑΓΑΡΟ»
και στις εγκαταστάσεις της ΟΥΛΕΝ.
Εκεί εγκαθίσταται και το μπάσκετ του ΑΟΠΦ, όχι όμως για πολύ,
αφού η επιχωμάτωση του Φαληρικού Όρμου και η ανάγκη
δημιουργίας της Μαρίνας του Φλοίσβου, το 1972, εξαφάνισαν μαζί
με τον αρχαϊκό λιμένα του Φαλήρου και το αθλητικό συγκρότημα
Ρέστειο.
Η νέα ανάγκη μετακόμισης του μπάσκετ βρήκε λύση με την
κατασκευή νέου γηπέδου σε οικόπεδο στη διασταύρωση των οδών
Αμφιτρίτης και Θησέως, ιδιοκτησίας του ιδρύματος Χατζηκώστα.
Το μπάσκετ μετακομίζει ξανά το έτος 1996 σε νέο μικρό κλειστό
γήπεδο που κατασκευάστηκε με δαπάνες της Γ.Γ.Α. σε δημόσιο
χώρο στην περιοχή ΚΕΑ, σε επαφή με τις αθλητικές εγκαταστάσεις
του συγκροτήματος «ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» μετά από επίπονες
προσπάθειες και πρωτοβουλίες των αθλητικών παραγόντων της
πόλης μας.
Ο χρόνος απέδειξε ότι και η νέα αυτή εγκατάσταση του ΑΟΠΦ ήταν
δυστυχώς προσωρινή αφού η πολιτεία την κατεδάφισε για να
ικανοποιήσει τις ανάγκες ανέγερσης Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το
έτος 2003.
Σήμερα το μπάσκετ του ΑΟΠΦ παραμένει άστεγο και αναμένει για
τη λύση του προβλήματος εξασφάλισης μονίμων αθλητικών
εγκαταστάσεων, από την υλοποίηση του ΣΔΙΤ, το οποίον
προγραμμάτισε η Πολιτεία και ο Οργανισμός Εκμετάλλευσης
Ολυμπιακών Ακινήτων, μετά από επίπονες προσπάθειες του
Δημάρχου κ. Διονύση Χατζιδάκη και των σχετικών αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, επί σχεδίου προμελέτης που συνέταξε ο
Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γιαννιός.
Με βάση αυτό το σχεδιασμό θα κατασκευασθεί ένα ( 1 ) κλειστό
γυμναστήριο χωρητικότητας ( 1.000 ) θεατών, πέντε ( 5 ) γήπεδα
τένις νέας γενιάς, δύο ( 2 ) ανοικτά γήπεδα μπάσκετ και ένα (
1 ) βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου, εντός της ζώνης (Ε2) και επί

της νέας εκτάσεως την οποία παραχώρησε η Πολιτεία για την
επέκταση του ΔΑΚ.
Στίβος
Τα κλασικά αθλήματα στίβου του ΑΟΠΦ, τα οποία αρχικώς
εγκαταστάθηκαν στο συγκρότημα «ΧΡΥΣΑΦΗΣ», παρέμειναν άστεγα
όταν στα μέσα της δεκαετίας του 70, η ανάγκη διαπλάτυνσης της
λεωφόρου Συγγρού κατήργησε δυστυχώς και αυτόν τον αθλητικό
χώρο. Στη συνέχεια ο στίβος του ΑΟΠΦ βρήκε οριστική
εγκατάσταση εντός του ΔΑΚ μετά την ανακαίνιση και τον
εκσυγχρονισμό του, το έτος 2004, επί Δημαρχίας κ. Διονύση
Χατζιδάκη.
Κολύμβηση
Οι κολυμβητές του ΑΟΠΦ, αρχικά χρησιμοποιούσαν ως κολυμβητική
δεξαμενή μια μικρή παραθαλάσσια κατασκευή, η οποία στην
συνέχεια και μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ως λιμενίσκος των
αλιέων της πόλης, στη θέση ΜΠΑΤΗΣ και στην συνέχεια οι
κολυμβητές μετακόμισαν στις εγκαταστάσεις των Δημοτικών
λουτρών του «ΜΠΑΤΗ».
Το έτος 1960 το κολυμβητικό τμήμα του ΑΟΠΦ εγκαθίσταται στο
«ΡΕΣΤΕΙΟ», όπου παραμένει μέχρι την επιχωμάτωση του 1972 και
τέλος βρίσκει μόνιμη στέγη στο κολυμβητήριο του πρώην ΕΑΚ και
νυν ΔΑΚ το 1989.
Ιστιοπλοΐα
Ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου (ΝΟΠΦ), ο δεύτερος ιστορικός
σύλλογος της πόλης μας εγκαταστάθηκε σε χώρο που του
παραχωρήθηκε εντός της μαρίνας του Φλοίσβου, μετά την
κατάργηση του Φαληρικού λιμένος το 1972, του οποίου είχε την
αποκλειστική χρήση.
Το ΔΑΚ
Η νέα Διοίκηση του ΔΑΚ, υπό τον πολιτικό μηχανικό κ. Νικόλαο
Γιαννιό, την οποία διόρισε το 2003 ο δήμαρχος κ. Διονύσης
Χατζιδάκης και το Δημοτικό Συμβούλιο που προήλθε από τις
δημοτικές εκλογές του 2002, μερίμνησε για την οργάνωση της
λειτουργίας του και την νομιμοποίησή του, αφού οι

εγκαταστάσεις του ΕΑΚ είχαν κατασκευαστεί από την ΓΓΑ χωρίς
οικοδομική άδεια και επί οικοπέδου το οποίον είχε παραχωρήσει
στον ΕΟΤ η Κρατική Υπηρεσία Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείο
Οικονομικών.
Σήμερα η έκταση των ( 22 ) περίπου στρεμμάτων επί της οποίας
αναπτύσσονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ ανήκει κατά
χρήση στο νομικό πρόσωπο μαζί με μία πρόσθετη έκταση ( 25 )
περίπου στρεμμάτων που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο με πρόσθετες
πράξεις και αποτελούν τη ζώνη Ε2 συνολικής έκτασης ( 47 )
στρεμμάτων του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίον τον Απρίλιο
του 2003 η Πολιτεία καθόρισε τις χρήσεις γης της παράκτιας
ζώνης από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγ. Μαρίνα Κρωπίας.
Με τη δημιουργία του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ) του
Φαλήρου, γίνεται η απαρχή της οριστικής λύσης του προβλήματος
απόκτησης μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων, την οποία η παρούσα
Δημοτική Αρχή συνεχίζει με την κατασκευή νέων και τον
εκσυγχρονισμό των παλαιών.
Πράγματι η Πολιτεία κατασκεύασε το ΕΑΚ, σε αντιστάθμισμα των
γηπέδων της πόλης που κατά περίπτωση καταργήθηκαν προς
εξυπηρέτηση άλλων αναγκών.
Τον Μάιο του 1981 ο τότε Υφυπουργός του αθλητισμού κ. Αχιλλέας
Καραμανλής θεμελίωσε και εγκαινίασε το ΕΑΚ και στη συνέχεια
τον 1989 η Υφυπουργός του αθλητισμού, αείμνηστος Μελίνα
Μερκούρη, εγκαινίασε το κολυμβητήριο του ΕΑΚ.
Τον Ιανουάριο του 2001, η Πολιτεία παραχώρησε το ΕΑΚ στον Δήμο
του Παλαιού Φαλήρου και έκτοτε μετονομάσθηκε σε Δημοτικό
Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) και μετασχηματίσθηκε σε Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Τον Απρίλιο του 2004 με Δήμαρχο της πόλης μας τον κ. Διονύση
Χατζιδάκη, το ΔΑΚ ανακαινίσθηκε και εκσυγχρονίστηκε σε βαθμό
που να θεωρείται σήμερα ένα από τα καλλίτερα αθλητικά κέντρα
της χώρας.
Τα δύο ξεχωριστά τμήματα του ΔΑΚ ονοματίσθηκαν εκ νέου, το μεν
κολυμβητήριο «ΡΕΣΤΕΙΟ» προς τιμή του μεγάλου δωρητή Ιωάννη
Ρέστη, οι δε γηπεδικές εγκαταστάσεις «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ» προς
τιμή του αείμνηστου γυμναστή.

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις «ΡΕΣΤΙΟ » και «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ»
του ΔΑΚ ευρίσκονται εντός του Φαληρικού ΔΕΛΤΑ. Έτσι ονομάζεται
η έκταση που περικλείεται μεταξύ της θαλάσσης και των δύο
κλάδων της λεωφόρου Συγγρού, προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά.
Η περιοχή εξυπηρετείται με τρεις εισόδους. Η πρώτη επί της
λεωφόρου Ποσειδώνος στη θέση «ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ» και οι δύο άλλες επί
της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος στις θέσεις , η μεν πρώτη παρά
την εκκλησία της Αγίας Σκέπης και δε δεύτερη παρά το
συγκρότημα γραφείων – καταστημάτων της Ριζαρείου Σχολής.
Η περιοχή εξυπηρετείται από το ΤΡΑΜ και τις λεωφορειακές
γραμμές 550 και 860 που έχουν αφετηρία στον ίδιο χώρο, καθώς
και από όσες διέρχονται από την λεωφόρο Ποσειδώνος.
ΜΕΛΗ
Μέλη του ΔΑΚ μπορούν να γίνουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία
επιθυμούν να αθληθούν.
Για να γίνετε μέλος του ΔΑΚ πρέπει να συμπληρώσετε την ανάλογη
αίτηση για την χορήγηση της ταυτότητας μέλους και να
προσκομίσετε στη γραμματεία τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας
μαζί με δύο φωτογραφίες.
Σήμερα το ΔΑΚ αριθμεί 6.904 μέλη στις ακόλουθες τρεις
κατηγορίες :
-Κολυμβητήριο 3.389
-Γήπεδα 3.221
– Aqua 294

