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Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη Χορήγηση 

Άδειας Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής 

σε ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού και Δημοτικές Επιχειρήσεις

1) Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του Δήμου ή της Δημοτικής Επιχείρησης στην οποία θα 
αναγράφονται  επακριβώς  και  συγκεκριμένα  ποιες  υπηρεσίες  θα  προσφέρει  το  γυμναστήριο  ή  η 
αθλητική σχολή.

2) Εφόσον την αίτηση υποβάλλει η Δημοτική Επιχείρηση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της 
Δημοτικής Επιχείρησης

3) Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της 
έναντι του Νομάρχη

4) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους 400 Ευρώ (κατατίθεται  στην Εθνική Τράπεζα στο 
λογ/σμό 040/546176-69 για την περίθαλψη και ενίσχυση ανασφαλίστων αθλητών κατά τους όρους 
του άρθρου 36 Ν. 2725/99)

5) Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών του κτιρίου ή των κτιρίων σε κλίμακα ένα προς 
πενήντα  (1:50)  σε  δύο  (2)  αντίγραφα,  θεωρημένα  από  Μηχανικό  και  επικυρωμένα  από  το 
Πολεοδομικό Γραφείο.  Στα σχέδια χαρακτηρίζονται όλοι οι χώροι του κτιρίου (γραφεία, αίθουσες 
εκγύμνασης κλπ.) και αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το εμβαδόν των χώρων, καθώς και η 
συνολική επιφάνεια κάτοψης.

6) Βεβαίωση της  Πολεοδομίας  ότι  ο  χώρος του γυμναστηρίου ή της  αθλητικής  σχολής είναι 
χώρος κύριας χρήσης.

7) Δήλωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από Πολιτικό Μηχανικό και επικυρωμένη από το 
οικείο Πολεοδομικό Γραφείο

8) Ακριβές αντίγραφο άδειας οικοδομής που περιέχει το χώρο του γυμναστηρίου ή της αθλητικής 
σχολής

9)  Κανονισμός πολυκατοικίας όπου πρόκειται να λειτουργήσει το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή

10) Βεβαίωση πυρασφάλειας του κτιρίου ή των κτιρίων του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία πρέπει να ανανεώνεται κάθε πενταετία.



11) Πιστοποιητικό της Δ/νσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την καταλληλότητα των 
χώρων υγιεινής, του χρησιμοποιούμένου πόσιμου νερού, του συστήματος αποχέτευσης και της τυχόν 
ηχορύπανσης.

12) Έγγραφη σύμβαση με την οποία να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου στο 
οποίο θα λειτουργήσει το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή (σε περίπτωση μίσθωσης το μισθωτήριο 
συμβόλαιο πρέπει να είναι θεωρημένο από την Εφορία)

13)  Υπεύθυνη  Δήλωση Ν.  1599/86  διπλωματούχου  ηλεκτρολόγου  για  την  ασφαλή και  ακίνδυνη 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση καθώς και για τον  πλήρη εξαερισμό του χώρου του γυμναστηρίου ή της 
αθλητικής σχολής

14)  Πιστοποιητικά  από τα  οποία  να  προκύπτει  ότι,  ο  χώρος  του  γυμναστηρίου  ή της  αθλητικής 
σχολής έχει υποβληθεί στις απαιτούμενες υγειονομικές απολυμάνσεις.

15) Αποδεικτικά πρόσληψης του Διευθυντή και των Γυμναστών- Εκπαιδευτών που εργάζονται 
στο γυμναστήριο ή την αθλητική σχολή

16) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας όλων των παραπάνω.

17) Επικυρωμένα  αντίγραφα  των  τίτλων  σπουδών  του  Διευθυντή  του  γυμναστηρίου  ή  της 
αθλητικής σχολής και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

18) Πρόσφατο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Διευθυντή και των Γυμναστών- Εκπαιδευτών 
του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής (αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία μας)

19) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του Διευθυντή και των Γυμναστών- Εκπαιδευτών ότι,  δεν 
παραπέμφθηκαν με αμετάκλητο βούλευμα κλπ. (επισυνάπτεται Υπόδειγμα)

20) Υπεύθυνη  Δήλωση  Ν.  1599/86  του  Διευθυντή  και  των  Γυμναστών  Εκπαιδευτών  του 
γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής ότι, δεν τελούν υπό στερητική ή επικουρική συμπαράσταση 
κλπ (επισυνάπτεται Υπόδειγμα)

21) Αποδεικτικά από τα οποία να προκύπτει ότι, ο Διευθυντής του γυμναστηρίου ή της αθλητικής 
σχολής έχει τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής άθλησης 
ή εκγύμνασης 

22) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του Διευθυντή του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής ότι, 
απασχολείται κατά πλήρες ωράριο στο συγκεκριμένο γυμναστήριο

23) Υπεύθυνη  Δήλωση  Ν.  1599/86  του  Διευθυντή  και  των  Γυμναστών  Εκπαιδευτών  του 
γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής ότι, δεν κατέχουν άλλη θέση στο Δημόσιο.

Σημείωση:  Ο φάκελος με τα παραπάνω δικαιολογητικά για να κατατεθεί στην Υπηρεσία μας, πρέπει 
να είναι πλήρης. Εάν υπάρχουν ελλείποντα δικαιολογητικά, αυτά θα πρέπει να προσκομισθούν στην 
Υπηρεσία μας εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημέρα που θα σας γίνει η σχετική ειδοποίηση. 
Μετά την παρέλευση του δεκαπενθημέρου, ο φάκελος μαζί με τα δικαιολογητικά θα επιστρέφεται.

Εάν  από  τα  προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά  προκύπτει  ότι,  δεν  πληρούνται  οι  όροι  και  οι 
προϋποθέσεις  που  ορίζονται  στις  διατάξεις  του  Π.Δ  219/13-10-2006  η  αίτηση  απορρίπτεται  ως 
απαράδεκτη. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα.

Η Ειδική Επιτροπή, αφού διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης και τα δικαιολογητικά είναι αυτά 
που ορίζονται από τις διατάξεις του Π. Δ., προσέρχεται για έλεγχο στους χώρους του γυμναστηρίου ή 
της αθλητικής σχολής. 



Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση καταλληλότητας ή μη του κτιρίου και 
του αθλητικού εξοπλισμού και εισηγείται τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας

Προσοχή:

• Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, ο 
ΟΤΑ ή η Δημοτική Επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, κατάσταση του πάσης 
φύσεως προσωπικού, θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας

• Για  την  πραγματοποίηση  πωλήσεων  αγαθών  κυλικείου,  στο  χώρο  λειτουργίας  του 
γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, απαιτείται η προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις άδεια 

• Εάν  στο  χώρο  του  γυμναστηρίου  ή  της  αθλητικής  σχολής,  λειτουργούν  :  Σχολή  χορού, 
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σάουνας, ατμόλουτρου,  σολάριουμ, μασάζ, υδρομασάζ, ινστιτούτο 
αισθητικής, κέντρο διαίτης, θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια.

• Τα μέσα που χρησιμοποιούνται  (όργανα,  μηχανήματα κλπ.),  πρέπει  να είναι  τα αναγκαία, 
κατάλληλα και ασφαλή για τους εκγυμναζόμενους (να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας της Ε.Ε.)

• Για  την  εγγραφή  εκγυμναζομένου  απαιτείται,  η  τήρηση  ειδικής  κάρτας  στην  οποία 
βεβαιώνεται  από  ιατρό  ότι,  ο  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  εκγυμνάζεται  ή  να  αθλείται,  στο 
διδασκόμενο άθλημα. Η ίδια προϋπόθεση απαιτείται και για την κατ΄ έτος ανανέωση της εγγραφής. 
Οι  υπεύθυνοι  του  γυμναστηρίου  ή  της  αθλητικής  σχολής  οφείλουν  να  επιδεικνύουν  τις  κάρτες 
εκγυμναζομένων κατά τον έλεγχο που διενεργεί η Επιτροπή του άρθρου 9 του Π.Δ 219/2006

• Εάν οι εκγυμναζόμενοι είναι κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών, για την εγγραφή τους απαιτείται 
επιπλέον η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα σ΄ αυτούς.

• Απαγορεύεται  η  συστέγαση  ιδιωτικού  Γυμναστηρίου  ‘η  ιδιωτικής  Αθλητικής  Σχολής  και 
αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

• Κάθε Γυμναστήριο ή Αθλητική Σχολή στεγάζεται υποχρεωτικώς σε ενιαίο χώρο. Επιτρέπεται 
η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων, το κάθε ένα από τα οποία, πρέπει να πληροί αυτοτελώς τις 
προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος και να διαθέτει τη δική του αυτοτελή άδεια λειτουργίας

• Απαγορεύεται  η  πώληση  βιταμινών  και  συμπληρωμάτων  διατροφής.  Σε  περίπτωση 
πιστοποιημένης καθ΄ οιονδήποτε τρόπο από τις υπηρεσίες της Νομαρχίας ή τις Αστυνομικές Αρχές 
παραβάσεως  της  ανωτέρω  απαγόρευσης,  επιβάλλεται  πρόστιμο  20.000  Ευρώ  και  προσωρινή 
ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι αποκαταστάσεως της νομιμότητας. Σε περίπτωση υποτροπής, 
επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

• Το  εκπαιδευτικό  προσωπικό  γυμναστηρίου  ή  αθλητικής  σχολής,  πρέπει  να  διαθέτει  κατ΄ 
ελάχιστο τα παρακάτω προσόντα:

α) Ο Δ/ντής να είναι πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) 
ελληνικού  ή  ισότιμου  αλλοδαπού  ΑΕΙ,  με  τριετή  τουλάχιστον  εμπειρία  στην  διαχείριση 
προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής άθλησης ή εκγύμνασης

β) Οι διδάσκοντες εκπαιδευτές , γυμναστές, προπονητές, να είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ελληνικού ή 
ισότιμου  αλλοδαπού ΑΕΙ  ή  να  έχουν  άδεια  άσκησης  επαγγέλματος  που  έχει  χορηγηθεί  από τον 
αρμόδιο  φορέα.  Εάν  οι  υπηρεσίες  που  παρέχει  το  γυμναστήριο  ή  η  αθλητική  σχολή  απαιτούν 
ιδιαίτερη  εξειδίκευση,  το  προσωπικό  απαιτείται  να  διαθέτει  σχετική  βεβαίωση,  πιστοποίηση  ή 
δίπλωμα του αρμόδιου κρατικού φορέα. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και 



παρακολούθηση  διατροφικών  προγραμμάτων,  απαιτείται  η  πρόσληψη  πτυχιούχου  διαιτολόγου  ή 
ειδικού διατροφολόγου ή ειδικού αθλητικού επιστήμονα με ειδίκευση στην αθλητική διατροφή.

• Ο Διευθυντής του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι αρμόδιος για την εκπόνηση του 
εσωτερικού τους κανονισμού, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης όλων των προδιαγραφών που 
αναφέρονται σε αυτόν και στις κείμενες διατάξεις. Ο Δ/ντής απασχολείται κατά πλήρες ωράριο στο 
γυμναστήριο  ή  την  αθλητική  σχολή.  Δεν  επιτρέπεται  το  ίδιο  φυσικό  πρόσωπο  να  εργάζεται  ως 
Διευθυντής σε περισσότερα από ένα (1) γυμναστήρια ή αθλητικές σχολές.

• Το  διοικητικό  και  το  πάσης  φύσεως  βοηθητικό  προσωπικό  πρέπει  να  είναι  ανάλογο  της 
έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του αριθμού των εκγυμναζόμενων.

• Σε  περίπτωση  που  ζητείται  η  πιστοποίηση  γυμναστηρίου  ή  αθλητικής  σχολής,  για  τη 
λειτουργία  της  οποίας  απαιτούνται  ειδικές  κτιριολογικές  προϋποθέσεις  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4 
παραγρ. 1 περίπτωση Δ΄του Π.Δ 219/13-10-2006 η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία 
δικαιολογητικά  (μελέτες  εγκαταστάσεων  και  πιστοποιητικά  καταλληλότητας  εξοπλισμού)  που 
αποδεικνύουν ότι, το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή πληροί τις προϋποθέσεις που τάσσει η οικεία 
αθλητική Ομοσπονδία.

• Η λειτουργία του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής δεν πρέπει να συνεπάγεται ηχητικές 
εκπομπές ή οχλήσεις των περιοίκων, αλλιώς επιβάλλεται η ηχητική μόνωση.

• Η Ειδική Επιτροπή ελέγχει τακτικά, μία (1) φορά κατ΄ έτος, τα γυμναστήρια ή τις αθλητικές 
σχολές.  Η Ειδική Επιτροπή μπορεί  να πραγματοποιεί  εκτάκτους  ελέγχους  στα γυμναστήρια ή τις 
αθλητικές  σχολές  αυτεπάγγελτα  καθώς  και  ύστερα  από  καταγγελία  οποιουδήποτε  έχει  έννομο 
συμφέρον.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας που ορίζονται 
στο Προεδρικό Διάταγμα,  ο  οικείος  Νομάρχης ή εξουσιοδοτημένο  από αυτόν όργανο,  μπορεί  να 
ανακαλεί  την  άδεια  λειτουργίας  μέχρι  ένα  (1)  έτος  ή  να  προβαίνει  στην οριστική  ανάκληση της 
άδειας.

Σε  περίπτωση  που,  γυμναστήριο  ή  αθλητική  σχολή  λειτουργεί  χωρίς  άδεια,  ο  Νομάρχης  ή  το 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, επιβάλλει την άμεση διακοπή των εργασιών του με τη σφράγιση 
του καταστήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Προς το σκοπό αυτό, ενημερώνεται η αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.  ή η οικεία Αστυνομική Αρχή και η Επιθεώρηση Εργασίας.
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