
 

 «ΦΑΡΙΣ» 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

Στις λειτουργίες της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  “ ΦΑΡΙΣ”, εντάσσονται όλες 

οι δραστηριότητες για την υλοποίηση των εκδηλώσεων με τίτλο «ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» υπό 

την εποπτεία μιας εφταμελούς Οργανωτικής Επιτροπής, που θα λειτουργεί σύμφωνα με τον 

παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΦΑΡΙΣ. 

Ι. ΣΚΟΠΟΣ 

Η Οργανωτική Επιτροπή της “ΦΑΡΙΣ” έχει ως σκοπό την οργάνωση, υλοποίηση και στήριξη όλων 

των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων της Καλαμάτας και των Τοπικών Κοινοτήτων, με σκοπό την 

ψυχαγωγία των δημοτών αλλά και επισκεπτών της πόλης, την ανάπτυξη συνεργασίας, την προβολή 

των παραδόσεων των τοπικών κοινοτήτων και την συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου.  

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η δομή ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ, έχει ως αντικείμενο : 

1. Την οργάνωση των εκδηλώσεων με κριτήριο την ποιότητα και την τεχνική αρτιότητα τους. 

2. Την διάχυση πνεύματος εναρμονισμένου με τις παραδόσεις του τόπου στις εκδηλώσεις των 

τοπικών κοινοτήτων του Δήμου και τις γειτονιές της πόλης. 

3. Την εποπτεία και αξιολόγηση της θεματολογίας και αισθητικής όλων των εκδηλώσεων. 

4. Την εφαρμογή κανονισμού συμπεριφοράς, από τις ομάδες και τους καρναβαλιστές. 

5. Την προστασία του θεσμού από ακραίες συμπεριφορές.  

6. Την Προβολή της πόλης.  

III. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Το οργανόγραμμα της δομής ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ είναι: 

1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΙΣ 

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

3. ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

4. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  

5. ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΕΣ 



ΙV. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Οργανωτική Επιτροπή είναι εφταμελής και τα μέλη αυτής, ορίζονται και παύονται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ.  Συμμετέχουν εθελοντικά και είναι άμισθα.  

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται με την ίδια απόφαση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΦΑΡΙΣ.  

Σκοπός της Επιτροπής είναι : 

1. Να ορίζει την περίοδο των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων του επόμενου έτους και να 

καταρτίσει έγκαιρα το πρόγραμμα αυτών. 

2. Να συντάσσει τον αναλυτικό προϋπολογισμό τον οποίο ελέγχει και εκτελεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο της «ΦΑΡΙΣ» 

3. Να οργανώσει τις ομάδες-πληρώματα που θα λάβουν μέρος και να εποπτεύσει τις 

δραστηριότητες σε συνεργασία με την Καρναβαλική Σύγκλητο. 

4. Να οργανώσει το παιχνίδι των εκδηλώσεων 

5. Να  αναζητεί χορηγίες σε συνεργασία με την Καρναβαλική Σύγκλητο. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής, ακολουθεί τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΦΑΡΙΣ.  

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. Στις συνεδριάσεις μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και τα μέλη της 

Καρναβαλικής Συγκλήτου. 

Η ημερήσια διάταξη θα καθορίζεται από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής.  

Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γνωστοποιούν σε κάθε συνεδρίαση, εάν τα θέματα της 

ημερησίας διάταξης θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων με τις προσωπικές 

ή επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή θα αποφασίζει εάν 

το συγκεκριμένο μέλος θα μπορεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος. 

V. ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

Είναι εθελοντική ομάδα εργασίας εκτελεστικού χαρακτήρα που θα συμμετέχει στο σχεδιασμό και 

την υλοποίηση των εκδηλώσεων και η οποία θα συγκροτηθεί με πρωτοβουλία της Οργανωτικής 

Επιτροπής.  

Η Καρναβαλική Σύγκλητος είναι δεκαπενταμελής και τα μέλη αυτής επιλέγονται  από τους ίδιους 

τους Καρναβαλιστές της πόλης ύστερα από ψηφοφορία η οποία θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή 

διαβούλευση.  Επικεφαλής- Συντονιστής θα εκλεγεί ο πρώτος σε ψήφους. Ο δεύτερος σε ψήφους 

θα είναι ο επίσημος αντικαταστάτης του, και θα ονομάζονται Πρύτανης και Αντιπρύτανης. 

Εκλέγονται με την έναρξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων κάθε έτους και η θητεία τους λήγει με 

την λήξη αυτών. 



VI. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Η υλοποίηση του προγράμματος των εκδηλώσεων, στηρίζεται στις υπηρεσίες των υπαλλήλων της 

ΦΑΡΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΤΑΙ από την εθελοντική προσφορά.  

 

Οι εθελοντές μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση των μεγάλων εκδηλώσεων (τελετή 

έναρξης, παρελάσεις, παιχνίδι…), στην προβολή των εκδηλώσεων, στη γραμματειακή υποστήριξη, 

στο εκθετήριο των στολών κ.ά. 

Η Επιτροπή, για την υλοποίηση του προγράμματος των εκδηλώσεων, θα οργανώσει θεματικές 

Ομάδες Εργασίας. Η Επιτροπή σε συνεργασία με την Καρναβαλική Σύγκλητο κατά τις πρώτες 

συνεδριάσεις θα αποφασίσει για το πλήθος και την θεματολογία των Ομάδων Εργασίας (ΟΕ). Κάθε 

Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από 3 έως 12 μέλη, τα οποία θα συμμετέχουν εθελοντικά και θα 

είναι πολίτες ή εκπρόσωποι φορέων.  

 

Διοίκηση 

● Οι δραστηριότητες των Ομάδων Εργασίας, θα εποπτεύονται από την Οργανωτική Επιτροπή 

και την Καρναβαλική Σύγκλητο. 

● Οι Συντονιστές των ΟΕ θα μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ως 

εισηγητές των θεμάτων της Ομάδας Εργασίας τους. 

VII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ 

Οι εκδηλώσεις του Καρναβαλιού στηρίζονται σε ομάδες, που παρουσιάζουν με τρόπο ομοιόμορφο 

και οργανωμένο το επιλεγόμενο θέμα. Οι ομάδες έχουν ένα ελάχιστο αριθμό 20 μελών, 

εκπροσωπούνται από τον αρχηγό τους και συμμετέχουν αποδεχόμενες τον Κανονισμό 

Λειτουργίας. 

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μετά την πρόσκληση συμμετοχής από την Οργανωτική Επιτροπή, κάθε ομάδα καταθέτει αίτηση 

συμμετοχής, που περιλαμβάνει : 

1. Την Επωνυμία της Ομάδας και τυχόν έμβλημα αυτής 

2. Τον εκπρόσωπο της και τα αρχικά μέλη αυτής 

3. Τον Τίτλο και σύντομη περιγραφή του θέματος που παρουσιάζει. 

4. Δήλωση αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας και των όρων συμμετοχής. 

5. Δήλωση συμμετοχής ανά εκδήλωση. 

Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την συμμετοχή μιας ομάδας κρίνονται απαραίτητα τα εξής : 



1. Η ομάδα έχει τουλάχιστον είκοσι ενήλικα μέλη. 

2. Η αμφίεση της ομάδας θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη, να μη διαφημίζει άμεσα ή έμμεσα 

προϊόν ή υπηρεσία, να είναι μοναδική και να εκτίθεται στην έκθεση στολών των ομάδων. 

3. Το θέμα και η αμφίεση της ομάδας θα τύχουν της έγκρισης της οργανωτικής επιτροπής. 

4. Τα μέλη της ομάδας αποδέχονται τον Κανονισμό Λειτουργίας και τις δεσμεύσεις που 

περιγράφονται σε αυτόν. 

Γ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Οι εκπρόσωποι των ομάδων δεσμεύονται για τα μέλη τους έναντι της οργανωτικής επιτροπής και 

της καρναβαλικής συγκλήτου, ότι θα τηρήσουν τον παρόντα κανονισμό και το πλαίσιο συμμετοχής 

σε όλες τις εκδηλώσεις (παρέλαση, παιχνίδι, εκθετήριο στολών, κ.ά).  

Κάθε ομάδα δεσμεύεται : 

● Να μην προβάλλεται με τρόπο που παραβιάζει τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου. 

● Να μην διαφημίζουν άμεσα ή έμμεσα προϊόν ή υπηρεσία. 

● Να μη χρησιμοποιούν το επίσημο λογότυπο του Καρναβαλιού, παρά μόνο το ειδικό 

λογότυπο του πιστοποιημένου πληρώματος. 

● Να μην προβαίνουν σε ενέργειες που πιθανόν επηρεάσουν την ομαλή διεξαγωγή όλων των 

εκδηλώσεων, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών και να αλλοιώσουν την εικόνα του 

θεσμού.  

● Τα μέλη μιας ομάδας θα έχουν κοινή αμφίεση και θα παρουσιάζουν ένα ενιαίο για όλους 

θέμα ακόμα και αν αυτή η ομάδα προκύπτει από συνεργασία δύο ομάδων.  

Δ.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση παραβίασης των άρθρων του παρόντος κανονισμού η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί 

να επιβάλλει τις πιο κάτω κυρώσεις : 

● Αποβολή της ομάδας από όλες τις εκδηλώσεις. 

● Αποκλεισμός της ομάδας από κάθε αξιολόγηση και βράβευση κατά το τρέχον έτος. 

● Άρση της πιστοποίησης και απώλεια του αριθμού ομάδας. 

● Αποκλεισμός του πυρήνα της ομάδας για το επόμενο καρναβάλι και σε περίπτωση 

υποτροπής για όσο χρόνο κρίνει η οργανωτική επιτροπή. 

Ε. ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΣΤΟΛΩΝ 

Η έκθεση των στολών και η προβολή των ομάδων θα γίνεται, για ικανό χρονικό διάστημα σε χώρο 

και με τρόπο που θα υποδεικνύεται από την οργανωτική επιτροπή, σύμφωνα με τα εξής: 

● Κάθε ομάδα θα μπορεί να εκθέτει μέχρι τρεις στολές με τα υποστηρικτικά αυτών, με 

έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής. 

● Ο χώρος για την παρουσίαση των στολών στο εκθετήριο καθορίζεται από την Επιτροπή. 



● Τηρώντας τις υποδείξεις της Επιτροπής, τα πληρώματα επιτρέπεται να ανανεώνουν τα 

στοιχεία της προβολής τους στο Εκθετήριο. 

● Η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για την φύλαξη του Εκθετηρίου. Επιτρέπει στα πληρώματα 

να πραγματοποιούν άλλη δραστηριότητα πέραν της ορισθείσας προβολής. 

 Η παραβίαση των όρων σημαίνει την απομάκρυνση από το χώρο, των εκθεμάτων της ομάδας. 

ΣΤ. ΠΑΡΕΛΑΣΗ 

Η σειρά στις παρελάσεις καθορίζεται από την αρμόδια επιτροπή με δημόσια κλήρωση. 

Ειδικότερα οι ομάδες κατά την συμμετοχή τους στην παρέλαση, θα πρέπει: 

● Να είναι συνεπείς στην ώρα προσέλευσης και να χρησιμοποιούν μόνο το προκαθορισμένο 

σημείο εκκίνησης   (πύλη εισόδου). 

● Να τηρούν τη σειρά τους και να υπακούουν με σεβασμό στις οδηγίες των οργανωτών 

σχετικά με τη ροή της παρέλασης. 

● Να μην επιτρέψουν τη χρήση καπνογόνων και οινοπνευματωδών ποτών. 

● Να διατηρήσουν την αρχική ομοιομορφία των στολών τους σε όλη την παρέλαση. 

● Να μη χρησιμοποιούν δική τους μουσική εκτός και αν αυτό είναι μέρος του θέματος που 

παρουσιάζουν. 

● Να ενημερώσουν την Οργανωτική Επιτροπή για την μη συμμετοχή τους στην παρέλαση 

επτά ημέρες νωρίτερα. 

Η χρήση αρμάτων ή κινούμενων μικροκατασκευών δεν είναι υποχρεωτική. Η επιτροπή αποφασίζει 

με κριτήριο την αισθητική, τον όγκο και τις προδιαγραφές, για τη χρήση μηχανοκίνητων αρμάτων 

εκ μέρους της ομάδας. 

Για την τήρηση των παραπάνω υπεύθυνοι ορίζονται οι αρχηγοί των ομάδων! 

 

Ε. ΜΕΤΡΑ ΤΑΞΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η Οργανωτική Επιτροπή από κοινού με την Καρναβαλική Σύγκλητο οφείλουν να προβούν πριν τις 

εκδηλώσεις του Καλαματιανού Καρναβαλιού σε ευρεία σύσκεψη με θέμα τα μέτρα ασφάλειας και 

τάξης για την περίοδο των εκδηλώσεων. Στην ως άνω σύσκεψη θα μετέχουν όλοι οι φορείς – 

υπηρεσίες που εμπλέκονται σε θέματα ασφάλειας και τάξης (ενδεικτικά αναφέρονται: Ελληνική 

Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ, Δημοτική Αστυνομία, Εθελοντικές Οργανώσεις, κλπ) με 

αντικειμενικό σκοπό την καλύτερη δυνατή κάλυψη των θεμάτων τάξης και ασφάλειας. Το πόρισμα 

της επιτροπής θα είναι ένα σαφές κείμενο με αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων ανά φορέα αλλά και τις 

διαδικασίες τάξης και ασφάλειας ανά φορέα και τομέα ευθύνης. 

 


