
 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  &  ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  (ΠΟ.Α.ΚΕ.) 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Το  ΠΟ.Α.ΚΕ. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί σύμφωνα με τους 

όρους και τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας του και τις αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου Πρόεδρος είναι ο               

κ. Μιχάλης Κουμεντάκος και Αντιπρόεδρος ο κ. Νίκος Φιλιππόπουλος. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ιδρύσεως του ΠΟ.Α.ΚΕ. αυτό χρηματοδοτείται από: 

 Τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 

 Την τακτική επιχορήγηση του Δήμου 

 Τις αναμενόμενες δωρεές τρίτων 

 Τους ίδιους πόρους 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ 

ΜΠΟΓΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 

ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΚΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 

ΞΕΝΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΝΤΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ 
 

 

ΓΕΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 



 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τηλεφωνικό Κέντρο :              210-98.16.367  

Σας συνδέει αυτόματα με: 

 Γραφείο Προέδρου  (εσωτ. 101) 

 Γραμματεία Προέδρου (εσωτ. 109) 

 Γενική  Γραμματεία (εσωτ. 100) 

 Λογιστήριο (εσωτ. 112, 111, 115) 

 Γραμματεία  Πολιτιστικών (110) 

 Φυλάκιο εισόδου - Γήπεδα Τένις (εσωτ. 107) 

 Διατροφολογικό (εσωτ. 106) 

 Ιατρείο (εσωτ. 104) 

 Μηχανοστάσιο (εσωτ. 103) 

 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (E-mail) :  dakpf@otenet.gr  &  poake@palaiofaliro.gr 

Αθλητικός  Σύμβουλος  :        210-98.48.730 
 

Αθλητικές  Εγκαταστάσεις 

 

Το κύριο συγκρότημα του ΠΟ.Α.ΚΕ. 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. 

 Μια μικρή κολυμβητικής δεξαμενή διαστάσεων 12,00 Χ 8,00 Χ 0,70, για την εκμάθηση 

κολύμβησης μικρών παιδιών. 

 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 τέννις για το κοινό και τις ακαδημίες των συλλόγων. 

 Δύο γήπεδα μπάσκετ για το κοινό. 

 Ένα γυμναστήριο με όργανα για τους αθλητές. 

 Λουτρά – αποδυτήρια, ανδρών – γυναικών για αθλητές και αθλούμενους.  

mailto:dakpf@otenet.gr
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Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις 

 Γραφεία της Διοίκησης και των αθλητικών συλλόγων. 

 Ένα ιατρείο παροχής πρώτων βοηθειών. 

 Χώροι υγιεινής κοινού, (ανδρών – γυναικών). 

 

 

ΓΗΠΕΔΑ  οδού  Ι. ΦΙΞ  

Στο  ΠΟ.Α.ΚΕ.  έχει ανατεθεί, από τη Δημοτική Αρχή, η διοίκηση του συγκροτήματος επί 

της οδού  Ι. ΦΙΞ, εις το οποίο υπάρχουν τρία γήπεδα τέννις. 

  

 

ΘΕΣΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις «ΡΕΣΤΕΙΟ» και «ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΡΥΣΑΦΗΣ» του ΠΟ.Α.ΚΕ. 

βρίσκονται 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 «ΤΡΟΚΑΝΕΤΡΟ» και οι δύο άλλες επί της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος στις θέσεις, η μεν 

πρώτη παρά την εκκλησία της Αγ. Σκέπης και η δε δεύτερη παρά το συγκρότημα γραφείων – 

καταστημάτων της Ριζαρείου Σχολής. 

Η περιοχή εξυπηρετείται από το ΤΡΑΜ και τις λεωφορειακές γραμμές  που έχουν αφετηρία 

στον ίδιο χώρο ( 550, 860 ) καθώς και από όσες διέρχονται από τη λεωφόρο Ποσειδώνος                                 

( Α2, Β2, Α1, Β1, 217 ). 

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Χρήστες 

 

Στις αθλητικές εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται στο μέτρο του δυνατού οι ανάγκες άθλησης όλων, 

ως ακολούθως: 

 

 

 ΧΡΗΣΤΕΣ  (Στίβος – Μπάσκετ – Βόλλεϋ - Τέννις) 
 

Μεμονωμένοι  ευκαιριακοί  χρήστες 

Με δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στους αθλητικούς χώρους δηλαδή στα γήπεδα μπάσκετ, 

βόλεϊ και στίβο.  

Για χρήση των γηπέδων τένις οφείλετε να κλείσετε το γήπεδο με την ακολουθητέα διαδικασία 

καταβάλλοντας και το αντίτιμο χρήσεως. (πληροφορίες ενημερωτικό έντυπο) 

 

Χρήστες στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα  

Αποκτάτε την ταυτότητα μέλους  του ΠΟ.Α.ΚΕ. με ετήσια καταβολή 25 € και 10 € τέλος εγγραφής 

( σύνολο 35 € ) για τους Δημότες και 45 €  και 20 € τέλος εγγραφής ( σύνολο 65 €) για τους μη 

Δημότες.   

 

 



 

Εκπαίδευση  αθλήματος   

Για να εκπαιδευτείτε σε κάποιο άθλημα πρέπει να αποταθείτε σε έναν από τους αθλητικούς 

συλλόγους της πόλης μας ή σε ιδιώτες γυμναστές. 

 

Ειδικές χρήσεις  

Στο ΠΟ.Α.ΚΕ. φιλοξενούνται με προϋποθέσεις εορταστικές και επετειακές εκδηλώσεις φορέων και 

ιδιωτών. 

 

Αθλητικοί  Σύλλογοι 
 

Το ΠΟ.Α.ΚΕ. παρέχει τη δυνατότητα άθλησης στα αθλητικά τμήματα και στις ακαδημίες των 

αθλητικών συλλόγων.  Ήδη στις εγκαταστάσεις μας εξυπηρετούνται οι ακόλουθοι σύλλογοι: 
 

 ΑΟΠΦ (Αθλητικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου) 

 Α.Σ.  ΠΕΡΑ 

 Α.Ο.  ΤΑΤΑΥΛΑ 

 ΠΑΣ  ΠΑΛΑΙΟ  ΦΑΛΗΡΟ 

 ΔΑΦΝΗ  ΠΑΛΑΙΟΥ  ΦΑΛΗΡΟΥ 

 ΝΟΠΦ  (Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου) 

 ΝΟΑΜ (Ναυτικός Όμιλος Αμφιθέας) 

 ΙΟΠΦ (Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου) 

 Γ.Σ. ΙΩΝΕΣ  Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 

 Γ.Σ. ΒΕΛΟΣ 

 Γ.Σ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑ 

 ΠΑΟ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣ 

 ΜΙΛΩΝ 

 ΣΑΤ  (Σύλλογος Αθλητών Τροκαντερό) 

 

Δημοτικοί  και  κοινωνικοί  φορείς 

Το  ΠΟ.Α.ΚΕ.  παρέχει τη δυνατότητα άθλησης, υπό προϋποθέσεις, στα μέλη και στους 

συμμετέχοντες στα προγράμματα Δημοτικών και άλλων κοινωνικών φορέων.  Ήδη στις 

εγκαταστάσεις μας εξυπηρετούνται: 
 

 ΚΑΠΗ, Παλαιού  Φαλήρου 

 Επιτροπή Παιδείας Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

 Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 

 Ελληνική Ομοσπονδία Κωφών  

 Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Αθλητών ΑΛΜΑ 

 Μονάδα Απεξάρτησης – 18 άνω 

 Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου 

 ΔΑΙΔΑΛΟΣ, Πολιτιστικός Σύλλογος 

 Πειραϊκός Σύνδεσμος 

 Ομάδα Παλαιμάχων Παλαιού Φαλήρου 



 Κατηχητικό Αγίας Κυριακής 

 Κατηχητικό Αγίας Βαρβάρας 

 Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Παλαιού Φαλήρου 

 Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Αττικής 

 ΠΑΝΤΕΙΟ  Πανεπιστήμιο 

 ΤΕΙ  Αθηνών 

 Σχολή Καλών Τεχνών 
 

ΩΡΑΡΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Το Αθλητικό Κέντρο παραμένει ανοικτό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, από το πρωί στις 

07:00 έως το βράδυ στις 22:00. 
 

ΓΗΠΕΔΑ – ΣΤΙΒΟΣ 

 Καθημερινές  07:00 – 22:00  

 Από Δευτέρα έως Παρασκευή το γήπεδο του στίβου στο ωράριο 18:15 – 20:00 παραχωρείται σε 

αποκλειστική χρήση των συλλόγων στίβου. 

 Σάββατα – Κυριακές  07:00 – 22:00 

 
 

 ΧΡΗΣΤΕΣ  (Κολυμβητήριο) 

Η χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής γίνεται μετά από αίτηση και προσκόμιση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο. 

Το ωράριο λειτουργίας του κοινού είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 – 14:30. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην ένδειξη ενημερωτικά έντυπα  
 

(Η ιδιότητα του δημότη αποδεικνύεται  με αριθμό δημοτολογίου ή με λογαριασμό ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ 

στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή με εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ. όταν πρόκειται για κάτοικο).    


