Στοιχεία σχετικά µε την Άδεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων
(βάση του αθλητικού νόµου και σε ισχύ στην ΕΟΑΑ)

Η κατηγορίες και η άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, περιγράφονται στον
Αθλητικό Νόμο (Ν. 2725/1999), όπως ισχύει.
Τα άρθρα και οι παράγραφοι που μας ενδιαφέρουν (για το Μπιλιάρδο), αναγράφονται
παρακάτω:
Άρθρο 56Α
Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες
1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με το είδος,
το μέγεθος, τη δυναμικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν:
ζ) Ομάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 1.000 θεατές.
Άρθρο 56Β
Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων
1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των
εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών
γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των
αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του
παρόντος νόμου «και των περιπτώσεων ε` για την ομάδα Ζ2, στ`, ζ` και η` της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου.» απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων
ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές.
Η άδεια λειτουργίας χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στο φορέα
στον οποίο αυτή ανήκει με βάση την κατηγορία της εγκατάστασης και τον τρόπο
αδειοδότησης που περιγράφεται παρακάτω.
2. Η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με την κατηγορία
της αθλητικής εγκατάστασης, είναι η εξής:
β) Για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής
εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής
υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της,
χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη,
εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει
γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.
Οι άδειες και η διαδικασία, ορίζονται με δύο (2) ΦΕΚ, το ΦΕΚ 3568 (10.10.2017) και το
ΦΕΚ 5207 (20.11.2018), το οποίο κάνει προσθήκες και αλλαγές.
Τα τελικά άρθρα και παράγραφοι που μας ενδιαφέρουν είναι:

Άρθρο 1
Αθλήματα και εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
1. Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγονται όλα τα αθλήματα, τα οποία ανήκουν
σε αναγνωρισμένη από την Γ.Γ.Α. ομοσπονδία. Για την εφαρμογή τους, τα αθλήματα αυτά
διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
• στατικά αθλήματα, τα οποία εμπεριέχουν εμμέσως ή σε μικρότερο βαθμό την έννοια της
σωματικής άσκησης, όπως μπόουλινγκ, μπιλιάρδο, γκολφ, σκοποβολή κ.λπ.
Άρθρο 2
Μέγεθος αθλητικών εγκαταστάσεων.
Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται οι όροι μικρή ή μεγάλη εγκατάσταση, αυτοί
ερμηνεύονται ως εξής,
σε σχέση και με τις ομάδες των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 56Α του
ν. 2725/1999 όπως ισχύει:
• Μικρή θεωρείται μία αθλητική εγκατάσταση, όταν αυτή ανήκει στις κατηγορίες Α1, Α2,
Β1, Δ και Ε1
Άρθρο 4
Διαστάσεις αγωνιστικών χώρων.
1. Όσον αφορά στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών τους
περιθωρίων, αυτές ελέγχονται με βάση τις προδιαγραφές των αθλημάτων που ίσχυαν
κατά το χρόνο κατασκευής των γηπέδων, εκτός εάν στην αθλητική εγκατάσταση
διοργανώνονται αγώνες διεθνείς ή εθνικών κατηγοριών, οπότε υπερισχύουν οι απαιτήσεις
των αντίστοιχων αθλητικών ομοσπονδιών για τις συγκεκριμένες κατηγορίες αγώνων.
2. Σε περίπτωση γηπέδων με διαστάσεις αγωνιστικού χώρου και περιμετρικών περιθωρίων
διαφορετικές από αυτές που απαιτούν οι προδιαγραφές, η δυνατότητα διεξαγωγής
προπονήσεων ή αγώνων θα πρέπει να βεβαιώνεται από την εκάστοτε διοργανώτρια αρχή
και αν τέτοια δεν υπάρχει, από την οικεία ομοσπονδία.
Άρθρο 11
Αθλήματα για τα οποία δεν απαιτούνται αποδυτήρια.
2. Όσον αφορά στα στατικά και τα μηχανοκίνητα αθλήματα, καθώς και τις ειδικές αθλητικές
εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι), η δυνατότητα διεξαγωγής προπονήσεων ή
αγώνων σε εγκαταστάσεις χωρίς αποδυτήρια βεβαιώνεται από την οικεία ομοσπονδία.
Άρθρο 16
Πυροπροστασία.
1. Οι φορείς διοίκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας, οφείλουν να εφαρμόζουν και να τηρούν όλους τους κανόνες περί
πυροπροστασίας που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας.
Ειδικότερα οι φορείς διοίκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων:

• Των ομάδων Β1, Β2, Γ1, Θ1 και Ι (υπαίθριες εγκαταστάσεις) με πάνω από 2.000 θεατές και
Γ2, Δ, Ε1, Ε2, ΣΤ, Θ2 και Ι (κλειστές εγκαταστάσεις) υποχρεούνται να εφοδιάζονται με
πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία
Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 13/2013 (Β΄ 1586) Πυροσβεστική
Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει, για το σύνολο της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων
των συναφών, δευτερευουσών και λοιπών δραστηριοτήτων της εγκατάστασης. Το
πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας θα έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) ετών.
Οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να εφοδιάζονται με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και
καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ.
12/2012 (Β΄ 1794) Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 22
Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
1. Η επιτροπή, προκειμένου να υποβάλει στον Περιφερειάρχη έκθεση ελέγχου και γνώμη
για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας (για τις ομάδες Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ), θα ζητάει
από τον εκπρόσωπο του αρμόδιου φορέα
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• οικοδομική άδεια κατασκευής της αθλητικής εγκατάστασης ή νομιμοποίηση αυτής ή
εξαίρεση από την
κατεδάφιση αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο έκδοσης τους διατάξεις, με
τις μελέτες που συνοδεύουν την ως άνω άδεια (αρχιτεκτονικά, στατικά,
ηλεκτρομηχανολογικά κ.λπ.) - οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την πλήρη εξέταση των
αθλητικών εγκαταστάσεων. Εάν το ανωτέρω δικαιολογητικό δεν υπάρχει η επιτροπή θα
ζητάει αποδεικτικό υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4014/2011 ή του ν. 4178/2013.
Σ’ αυτή την περίπτωση και μέχρι να εκδοθεί η βεβαίωση στατικής επάρκειας στα χρονικά
περιθώρια που ορίζουν οι εκάστοτε διατάξεις περί υπαγωγής αυθαιρέτων και ταυτότητας
κτιρίων, θα πρέπει: α) να αποδεικνύεται ότι η αθλητική εγκατάσταση κατασκευάστηκε
βάσει μελετών εγκεκριμένων από την Γ.Γ.Α., ή β) η στατική επάρκεια των κτισμάτων και η
ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων να βεβαιώνονται από
μηχανικούς αντίστοιχων ειδικοτήτων.
• πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, κατά τα οριζόμενα
του άρθρου 16.
• προκειμένου περί κολυμβητηρίων, την άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, με
βάση την εγκύκλιο
Υ2/81301/02/14.2.2003 του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας.
• προκειμένου για δημοτικούς και κοινοτικούς χώρους άθλησης και τους τυχόν υπάρχοντες
Κανονισμούς Λειτουργίας, τους οποίους και λαμβάνει υπόψη της.
2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται, θα ελέγχονται από τους
αρμόδιους μηχανικούς και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις των ομάδων Α1, Α2, B1, B2, Δ
και Ε1, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την
αδειοδότησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56Β παρ. 2 του ν. 2725/1999
όπως ισχύει.
Για οποιαδήποτε άλλη απορία, παρακαλώ καλέστε με.
Τάσος Σιβισίδης
Κινητό 6974-300316, 210-5240842

