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Θ Ε Μ Α : «Παρέχονται  πληροφορίες σχετικά µε την κατηγοριοποίηση και 
αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει όλων των  
χώρων άθλησης» 

 
Έχοντας υπ΄ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου  56Α του Ν.2725/99 όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθ. 9 του 
Ν.3057/02 (ΦΕΚ 239/Α/10-10-2002) και τροποποιήθηκε µε τις όµοιες διατάξεις του άρθ. 8 
παρ. 18α του Ν. 3207/03 (ΦΕΚ 302/τ. Α / 24-12-2003 ), του άρθρου 22 του Ν. 4049 / 2012 
(ΦΕΚ 35/Α/23-2-2012 ) και τέλος του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ: 94/Α/29-6-2017) . 

2. Την Κ.Υ.Α. (ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603) Καθορισµός λεπτοµερειών 
εφαρµογής του άρθρου 56Β του Ν. 2725/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του 
Ν. 4479/2017(ΦΕΚ / Α΄ / 94 / 2017). 

3. Την ΕΓΚΥΚΛΙΟ   (Α∆Α :6ΩΟ54653Π4-ΙΝΜ)   Ερµηνευτική  
4. Την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 2  (Α∆Α :ΩΡΙ44653Π4-ΡΝΧ)  Ερµηνευτική  
5. Το Π.∆. 219/2006 (ΦΕΚ: 221 Α/13-10-2006) Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 

γυµναστηρίων ή σχολών εκµάθησης αθλήµατος.  
6. Άρθρο 14 του Ν. 3708/Α/8-10-2008 (ΦΕΚ 2010/2008) Επέκταση οραρίου γυµναστηρίων 
7. Την Κ.Υ.Α. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/33565 (ΦΕΚ: 3169/Β/12-12-2013) Απλούστευση και 

προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικών γυµναστηρίων ή  ιδιωτικών σχολών εκµάθησης αθλήµατος ……………….(EKE). 

 
Σχετικά µε τις άδειες λειτουργίας των χώρων άθλησης,  σας ενηµερώνουµε τα εξής:  
Μετά από την αιτιολογηµένη βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση) του µηχανικού ή του ιδιοκτήτη ή 

του χρήστη, οι αθλητικές εγκαταστάσεις εντάσσονται σε κατηγορίες (ανάλογα µε το είδος –το 
µέγεθος –τη δυναµικότητα και την κατηγορία αγώνων που φιλοξενούν, Ν. 4479/2017) και η άδεια 
λειτουργίας χορηγείτε µε απόφαση του αρµόδιου ∆ηµάρχου (για τις οµάδες Α1-Α2-Β1-Β2-∆-Ε1) ή 
του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη (για της οµάδες Ε2-Γ1-Γ2-ΣΤ-Ζ) .  

Το Π.∆. 219/06 ( ΦΕΚ 221 Α/13-10-2006 ) έχει εφαρµογή στα Ιδιωτικά Γυµναστήρια ή 
Ιδιωτικές σχολές εκµάθησης αθληµάτων .  

Σηµειώνουµε ότι οποιοδήποτε Αθλητικό Σωµατείο (νοείτε το σωµατείο που έχει την ειδική 
αθλητική αναγνώριση της ΓΓΑ άρθ. 8 του Ν. 2725/1999)  ως Νοµικό Πρόσωπο µπορεί να ζητήσει 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας γυµναστηρίου ή αθλητικής σχολής (παρ. 3. του άρθρου 1. του Π. ∆. 
219/2006 ΦΕΚ 221 Α/1310-2006 αθλητικές ακαδηµίες), για οποιονδήποτε πολίτη (χωρίς δελτίο 
από αντίστοιχη οµοσπονδία) που θα ήθελε να γυµναστεί επί πληρωµή. Στην περίπτωση αυτή 
εµπίπτει στις διατάξεις του Π.∆. 219/06 ( ΦΕΚ 221 Α/13-10-2006 ) και αρµόδια υπηρεσία για την 
χορήγηση της αδείας λειτουργίας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών  
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