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ΑΔΕΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΝΕΑ Κ.Τ.Α. (κατ’ εξουςιοδότθςθ του ν. 4049/20121 και ςε 
αντικατάςταςθ τθσ 46596/2004, Φ.Ε.Κ. 1793 Β) 

 
 

Άρκρο 1 
Επιτροπι ελζγχου καταλλθλότθτασ αγωνιςτικών και προπονθτικών χώρων 

Η προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 56Α παρ. 2 του Ν. 2725/ 1999, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί, ςυμπλθρωκεί και 
ιςχφει, Επιτροπι ελζγχου καταλλθλότθτασ αγωνιςτικϊν χϊρων διενεργεί τακτικό ζλεγχο των ακλθτικϊν 
εγκαταςτάςεων κατά τουσ μινεσ Μάιο, Ιοφνιο και Ιοφλιο

2
 κάκε ζτουσ. Εξετάηει και καταγράφει τθν κατάςταςθ 

των αγωνιςτικϊν χϊρων και των χϊρων άκλθςθσ (τισ διαςτάςεισ, είδοσ δαπζδου κ.λπ.) και τα ακλιματα ι 
αγωνίςματα για τα οποία προορίηονται. Εξετάηει, αν τθροφνται οι προδιαγραφζσ αςφαλείασ των χϊρων 
αυτϊν που απαιτοφνται για τθν προετοιμαςία και τθν τζλεςθ των αγϊνων (π.χ. περικϊρια- κατάςταςθ 
δαπζδου- προεξζχοντα δομικά ςτοιχεία ι άλλα αντικείμενα κ.λπ.) και προτείνει το είδοσ των δραςτθριοτιτων 
που μποροφν να αςκθκοφν κατά άκλθμα (αγϊνεσ ι προπονιςεισ) ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, κακϊσ και τον 
ανϊτατο αρικμό κεατϊν ανά κερκίδα και ςυνολικά, ςφμφωνα με τισ κανόνεσ και τισ προδιαγραφζσ που 
τίκενται ςτα παρακάτω άρκρα. Η επιτροπι ελζγχου κακορίηει επιπλζον και τον ανϊτατο αρικμό των 
ταυτοχρόνωσ ακλουμζνων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Πυροπροςταςίασ Κτιρίων για 
χϊρουσ ςυνάκροιςθσ κοινοφ. 

 

 
Άρκρο 2 - ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 

Λίςτα ακλθμάτων που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ 

Στισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ υπάγονται όλα τα ακλιματα, τα οποία ανικουν ςε αναγνωριςμζνθ 
από τθν Γ.Γ.Α. ομοςπονδία. Τα ακλιματα αυτά διακρίνονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

1. κινθτικά ακλιματα (ατομικά ι ομαδικά), τα οποία εμπεριζχουν κακαρά τθν ζννοια τθσ ςωματικισ 
άςκθςθσ: θ κατθγορία αυτι αφορά τθν πλειοψθφία των ακλθμάτων, όπωσ ποδόςφαιρο, ςτίβο, 
καλακοςφαίριςθ, πετοςφαίριςθ, αντιςφαίριςθ, γυμναςτικι κλπ. 

2. ςτατικά ακλιματα, τα οποία εμπεριζχουν εμμζςωσ ι ςε μικρότερο βακμό τθν ζννοια τθσ ςωματικισ 
άςκθςθσ: θ κατθγορία αυτι αφορά ακλιματα όπωσ μπόουλινγκ, μπιλιάρδο, γκολφ, ςκοποβολι, 
αερακλθτιςμόσ κλπ. 

3. μθχανοκίνθτα ακλιματα: θ κατθγορία αυτι αφορά ακλιματα όπωσ αυτοκίνθτο, φόρμουλα, καρτ, 
δίκυκλο κλπ.3  

4. πνευματικά ακλιματα: θ κατθγορία αυτι αφορά το ςκάκι και το μπριτη4 
 
 

Άρκρο 3 - ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 
Κατθγοριοποίθςθ ακλθτικών εγκαταςτάςεων 

Οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ κατθγοριοποιοφνται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

1. Ομάδα Α1: Υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ χωρίσ κεατζσ ι ζωσ 500 κεατζσ, ςε οικιςμοφσ με πλθκυςμό ζωσ 
200 κατοίκουσ και όπου διεξάγονται μόνο προπονιςεισ 

2. Ομάδα Α2: Υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ χωρίσ κεατζσ ι ζωσ 500 κεατζσ, ςε οικιςμοφσ με πλθκυςμό 
πάνω από 200 κατοίκουσ ι όπου διεξάγονται και αγϊνεσ 

3. Ομάδα Β1: Υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ από 500 ζωσ 3.000 κεατζσ, όπου διεξάγονται αγϊνεσ 
εραςιτεχνικϊν κατθγοριϊν και κάτω 

4. Ομάδα Β2: Υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ από 500 ζωσ 3.000 κεατζσ, όπου διεξάγονται αγϊνεσ εκνικϊν 
κατθγοριϊν 

5. Ομάδα Γ1: Υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ όπου διεξάγονται διεκνείσ αγϊνεσ, ανεξάρτθτα από τον αρικμό 
                                                        
1 Ή του νζου ακλθτικοφ νόμου, όταν ψθφιςτεί και δθμοςιευκεί. 

2 Προςοχι: απαιτεί τροποποίθςθ του ακλθτικοφ νόμου
 

3 Τα ακλιματα αυτά υπάγονται ςτισ διατάξεισ του ακλθτικοφ νόμου, βάςει του άρκρου 134 του ν.2725/1999. 

4 Το ςκάκι και το μπριτη κεωροφνται ακλιματα και υπάγονται ςτισ διατάξεισ του ακλθτικοφ νόμου, βάςει του άρκρου 57 του ν.75/1975. 
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των κεατϊν 

6. Ομάδα Γ2: Υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ με πάνω από 3.000 κεατζσ, ανεξάρτθτα από τθν κατθγορία των 
αγϊνων 

7. Ομάδα Δ: Κλειςτζσ εγκαταςτάςεισ χωρίσ κεατζσ ι ζωσ 500 κεατζσ 

8. Ομάδα Ε1: Κλειςτζσ εγκαταςτάςεισ με πάνω από 500 κεατζσ, όπου διεξάγονται αγϊνεσ 
εραςιτεχνικϊν κατθγοριϊν και κάτω 

9. Ομάδα Ε2: Κλειςτζσ εγκαταςτάςεισ με πάνω από 500 κεατζσ, όπου διεξάγονται αγϊνεσ εκνικϊν 
κατθγοριϊν 

10. Ομάδα ΣΤ: Κλειςτζσ εγκαταςτάςεισ όπου διεξάγονται διεκνείσ αγϊνεσ, ανεξάρτθτα από τον αρικμό 
των κεατϊν 

 

Η κατθγορία ςτθν οποία ανικει κάκε ακλθτικι εγκατάςταςθ πιςτοποιείται ωσ εξισ: 

o Η Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ εκδίδει μζςα ςε ζναν μινα από τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ 
απόφαςθ με τθν κατάταξθ όλων των εκνικϊν και ολυμπιακϊν ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. 
Παράλλθλα με τθν αίτθςθ για τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ, ο φορζασ διοίκθςθσ κάκε 
εγκατάςταςθσ δθλϊνει υπεφκυνα ότι δεν ζχουν μεταβλθκεί οι ςυνκικεσ και επομζνωσ θ 
εγκατάςταςθ παραμζνει ςτθν ίδια κατθγορία. Σε περίπτωςθ μεταβολισ των ςυνκθκϊν, εκδίδεται 
νζα απόφαςθ από τθν Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ. 

o Οι Διμοι όλθσ τθσ χϊρασ εκδίδουν μζςα ςε ζνα μινα από τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ απόφαςθ 
με τθν κατάταξθ όλων των περιφερειακϊν, δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων 
εντόσ των διοικθτικϊν τουσ ορίων. Παράλλθλα με τθν αίτθςθ για τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ, ο 
φορζασ διοίκθςθσ κάκε εγκατάςταςθσ δθλϊνει υπεφκυνα ότι δεν ζχουν μεταβλθκεί οι ςυνκικεσ και 
επομζνωσ θ εγκατάςταςθ παραμζνει ςτθν ίδια κατθγορία. Σε περίπτωςθ μεταβολισ των ςυνκθκϊν, 
εκδίδεται νζα απόφαςθ από τον οικείο Διμο. 

o Για τουσ ςωματειακοφσ και όςουσ ιδιωτικοφσ χϊρουσ άκλθςθσ υπάγονται ςτισ διατάξεισ του 
παρόντοσ άρκρου, θ κατθγορία ςτθν οποία εντάςςονται βεβαιϊνεται αιτιολογθμζνα με υπεφκυνθ 
διλωςθ μθχανικοφ ι του ιδιοκτιτθ τθσ εγκατάςταςθσ. 

 
 

Άρκρο 4 - ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 
Μζγεκοσ ακλθτικών εγκαταςτάςεων 

Όπου ςτθν παροφςα απόφαςθ αναφζρονται οι όροι «μικρι» ι «μεγάλθ» εγκατάςταςθ, αυτοί ερμθνεφονται 
ωσ εξισ, ςε ςχζςθ και με τθν κατθγοριοποίθςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ςτο άρκρο 3: 

- μικρι κεωρείται μία ακλθτικι εγκατάςταςθ, όταν αυτι ανικει ςτισ κατθγορίεσ Α1, Α2, Β1, Δ και Ε1 
- μεγάλθ κεωρείται μία ακλθτικι εγκατάςταςθ, όταν αυτι ανικει ςτισ κατθγορίεσ Β2, Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ 
- μεγάλο κεωρείται ζνα ακλθτικό ςυγκρότθμα, όταν αυτό ςτεγάηει περιςςότερα του ενόσ ακλιματα 

και αδειοδοτείται ενιαία ςτο ςφνολό του, εφόςον τουλάχιςτον ςε ζνα άκλθμα διεξάγονται εκνικοί ι 
διεκνείσ αγϊνεσ ι εφόςον ακροιςτικά ςε όλα τα ακλιματα οι κεατζσ υπερβαίνουν τουσ 3.000 

 
 

Άρκρο 5 - ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 
Παρζκκλιςθ ωσ προσ τισ ελάχιςτεσ διαςτάςεισ γθπζδων 

(διαςτάςεισ αγωνιςτικοφ χώρου και περιμετρικών περικωρίων) 
Όςον αφορά ςτισ διαςτάςεισ των αγωνιςτικϊν χϊρων και των περιμετρικϊν τουσ περικωρίων, αυτζσ 
ελζγχονται με βάςθ τισ προδιαγραφζσ των ακλθμάτων που ίςχυαν κατά το χρόνο καταςκευισ των γθπζδων, 
εκτόσ εάν ςτθν ακλθτικι εγκατάςταςθ διοργανϊνονται αγϊνεσ διεκνείσ ι εκνικϊν κατθγοριϊν, οπότε 
υπεριςχφουν οι απαιτιςεισ των αντίςτοιχων ομοςπονδιϊν για τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ αγϊνων. 
Ειδικά για τθν ομάδα Α1, οι διαςτάςεισ μποροφν να αποκλίνουν από τισ προδιαγραφζσ των εκάςτοτε 
ακλθμάτων. Για τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ, ςε περίπτωςθ γθπζδων με διαςτάςεισ αγωνιςτικοφ χϊρου και 
περιμετρικϊν περικωρίων διαφορετικζσ από αυτζσ που απαιτοφν οι προδιαγραφζσ, θ δυνατότθτα 
διεξαγωγισ αγϊνων κα πρζπει να βεβαιϊνεται από τθν εκάςτοτε διοργανϊτρια αρχι και αν τζτοια δεν 
υπάρχει, από τθν οικεία ομοςπονδία. 
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Άρκρο 6 (πρώθν άρκρο 2) 
Σρόποι προφφλαξθσ ακλουμζνων από πράξεισ βίασ 

1. Σε ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ των ομάδων Γ1, Γ2 και ΣΤ, ςε γιπεδα ποδοςφαίρου των ομάδων Α2, Β1 και 
Β2, κακϊσ και ςε γιπεδα καλακοςφαίριςθσ των ομάδων Ε1 και Ε2, θ Επιτροπι εξετάηει τουσ τρόπουσ 
προφφλαξθσ των ακλουμζνων από πράξεισ βίασ. Ειδικότερα ελζγχεται θ εξαςφάλιςθ τθσ προχπόκεςθσ να μθ 
διαςταυρϊνονται οι διαδρομζσ των ακλουμζνων με αυτζσ των κεατϊν ςτθν εγκατάςταςθ και να μθ 
ςυνυπάρχουν ςτουσ ίδιουσ χϊρουσ. Για τον λόγο αυτό οι είςοδοι- ζξοδοι των ακλθτϊν ςτθν ακλθτικι 
εγκατάςταςθ πρζπει να είναι διαφορετικζσ από αυτζσ των κεατϊν. To ίδιο ιςχφει, αν τα αποδυτιρια 
αποτελοφν ανεξάρτθτο κτίριο μζςα ςτθν ακλθτικι εγκατάςταςθ, οπότε πρζπει να υπάρχει ιδιαίτερθ 
προςταςία του από τουσ κεατζσ, με δικι του κατάλλθλθ περίφραξθ και κάκε άλλο πρόςφορο μζςον. 

2. Για τθν προφφλαξθ των ακλουμζνων, ο αγωνιςτικόσ χϊροσ πρζπει να είναι περιφραγμζνοσ ι να υπάρχει 
διαμόρφωςθ του χϊρου (τάφροσ, υψομετρικι διαφορά κλπ.), με τρόπο τζτοιο που να αποκλείει ι να 
αποτρζπει τθν είςοδο κεατϊν ςε αυτόν από οποιοδιποτε ςθμείο. Εξαιροφνται από τθν απαίτθςθ αυτι οι 
ομάδεσ Α1 και Δ. Για τισ ομάδεσ Α2, Β1 και Β2 θ απαίτθςθ αφορά μόνο γιπεδα ποδοςφαίρου (εκτόσ αν ςε 
αυτά διεξάγονται μόνο προπονιςεισ ι αγϊνεσ ακαδθμιϊν ι μικρϊν θλικιϊν ζωσ 18 ετϊν ι φιλικοί αγϊνεσ), 
ενϊ για τισ ομάδεσ Ε1 και Ε2 αφορά μόνο γιπεδα καλακοςφαίριςθσ. Στισ ανοικτζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 
(π.χ. γιπεδο ποδοςφαίρου), θ καταλλθλότθτα τθσ περίφραξθσ του αγωνιςτικοφ χϊρου εξαρτάται από το είδοσ 
των ακλθμάτων που εξυπθρετοφνται ςε αυτόν. Η περίφραξθ ελζγχεται από τθν επιτροπι ωσ προσ τθ φζρουςα 
ικανότθτά τθσ και τθν αποτροπι για δυνατότθτα αναρρίχθςθσ. Στισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ 
διεξάγονται αγϊνεσ τθσ επαγγελματικισ κατθγορίασ, θ περίφραξθ αποτελείται από κιγκλιδϊματα το φψοσ 
των οποίων είναι τουλάχιςτον δφο μζτρα και πενιντα εκατοςτά (2,50), ενϊ ςτα λοιπά ςθμεία που εμφανίηουν 
αυξθμζνθ επικινδυνότθτα, ιδίωσ τα πζταλα, τουλάχιςτον τρία (3) μζτρα. Στισ λοιπζσ εγκαταςτάςεισ όπου 
τελοφνται αγϊνεσ άλλων κατθγοριϊν θ περίφραξθ αποτελείται από κιγκλιδϊματα φψουσ τουλάχιςτον ενόσ 
μζτρου και ογδόντα εκατοςτϊν (1,80). Τα κιγκλιδϊματα μποροφν να καταςκευάηονται από ενιςχυμζνο 
μεταλλικό πλζγμα ι ειδικό άκραυςτο Plexiglas, ι μποροφν να αντικακίςτανται από τάφρο, υψομετρικι 
διαφορά ι άλλο καταςκευαςτικό ςτοιχείο που να εμποδίηει τθν πρόςβαςθ των κεατϊν ςτον αγωνιςτικό χϊρο. 

3. Στισ κλειςτζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, εφόςον κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ απαιτείται περίφραξθ 
μεταξφ αγωνιςτικοφ χϊρου και κεατϊν, μπορεί να γίνει με χαμθλοφ φψουσ (1,10 μ. τουλάχιςτον) ςτακερό 
ςτθκαίο ι κιγκλίδωμα. 

Στισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ τελοφνται αγϊνεσ κατθγορίασ επαγγελματικϊν πρωτακλθμάτων 
ποδοςφαίρου και καλακοςφαίριςθσ, ελζγχεται ο τρόποσ προφφλαξθσ των ακλουμζνων κατά τθν είςοδο ι 
αποχϊρθςι τουσ από τον αγωνιςτικό χϊρο προσ τα αποδυτιρια, εφόςον πλθςιάηουν τουσ κεατζσ, ϊςτε να 
προβλζπονται ειδικά μζτρα (π.χ. προςτατευτικι φυςοφνα κ.λπ.). 

4. θ Επιτροπι, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ το ιςτορικό τθσ εγκατάςταςθσ ςε 
περιςτατικά βίασ, το μζγεκόσ τθσ κακϊσ και κάκε άλλθ ιδιομορφία, μπορεί να ειςθγείται τθ λιψθ πρόςκετων 
μζτρων αςφαλείασ κατά τθν κρίςθ τθσ ι και να αποκλίνει κατϋ εφλογθ κρίςθ ςε προδιαγραφζσ που αφοροφν 
φψοσ κιγκλιδωμάτων. 
 
 

Άρκρο 7 (πρώθν άρκρο 3) 
Αςφάλεια των κερκίδων 

Τα τμιματα των εξεδρϊν των γθπζδων ομαδικϊν ακλθμάτων, τα οποία προορίηονται για τθ διεξαγωγι 
αγϊνων επαγγελματικϊν κατθγοριϊν χωρίηονται μεταξφ τουσ, με ςτακερά διαχωριςτικά κιγκλιδϊματα, τα 
οποία ελζγχονται από τθν επιτροπι ωσ προσ τθν αντοχι τουσ και το ανζφικτο τθσ αναρρίχθςθσ. To φψοσ των 
κιγκλιδωμάτων αυτϊν είναι τουλάχιςτον δφο μζτρα και πενιντα εκατοςτά (2,50), ενϊ ςτα ςθμεία αυξθμζνθσ 
επικινδυνότθτασ, όπωσ ςτα πζταλα, τουλάχιςτον τρία (3) μζτρα. Κάκε διαχωριςμζνο τμιμα ελζγχεται ωσ 
ανεξάρτθτο ςε ότι αφορά τισ ειςόδουσ και εξόδουσ διαφυγισ και τουσ χϊρουσ υγιεινισ των κεατϊν. Τα 
κιγκλιδϊματα μποροφν να καταςκευάηονται από ενιςχυμζνο μεταλλικό πλζγμα ι ειδικό άκραυςτο Plexiglas. 

Επίςθσ ελζγχονται τα πάςθσ φφςεωσ ςτθκαία και κιγκλιδϊματα τα ευριςκόμενα ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ 
ακλθτικισ εγκατάςταςθσ που προφυλάςςουν από πτϊςθ, λόγω υψομετρικισ διαφοράσ και τα οποία πρζπει 
να ζχουν ελεφκερο φψοσ από το δάπεδο τουλάχιςτον 1,10 μ. 
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Άρκρο 8 (πρώθν άρκρο 4) 
Διαφυγι και εκκζνωςθ των εγκαταςτάςεων από ακλθτζσ και εργαηόμενουσ ςε αυτζσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ 

1. Εξετάηεται θ δυνατότθτα αποχϊρθςθσ των ακλουμζνων τόςο από τον αγωνιςτικό χϊρο όςο και από 
τουσ υπόλοιπουσ χϊρουσ τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ (αποδυτιρια, χϊρουσ προπόνθςθσ κλπ.) και εξόδου 
από αυτιν, ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ ιςχφει και για τουσ εργαηόμενουσ ςτθν 
ακλθτικι εγκατάςταςθ ςε όποιο χϊρο τθσ και αν εργάηονται. Ο ζλεγχοσ των αναγκαίων εξόδων και οδεφςεων 
διαφυγισ, όπωσ ορίηονται ςτον κανονιςμό πυροπροςταςίασ, γίνεται με βάςθ το χρόνο καταςκευισ τθσ 
εγκατάςταςθσ και τισ ιςχφουςεσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ. 

2. Ο παραπάνω ζλεγχοσ περιλαμβάνει και τθν περίπτωςθ των ΑμεΑ ςε ό,τι αφορά τθ δυνατότθτα 
προςζλευςθσ, τθσ χριςθσ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων και τθσ αςφαλοφσ αποχϊρθςισ τουσ. 

 

 
Άρκρο 9 (πρώθν άρκρο 5) 

Προςζλευςθ και αποχώρθςθ κεατών και διαφυγι τουσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ 

1. Εξετάηεται, ανάλογα με τθν χριςθ τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ, θ δυνατότθτα απρόςκοπτθσ, αλλά 
κατά το δυνατόν ελεγχόμενθσ ςτθν περίμετρο τθσ εγκατάςταςθσ προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ των κεατϊν, 
ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται ο διαχωριςμόσ των φιλάκλων των αντιπάλων ομάδων (π.χ. με τθν χριςθ κινθτϊν 
κιγκλιδωμάτων). Επίςθσ, ελζγχεται ιδιαίτερα θ δυνατότθτα αςφαλοφσ αποχϊρθςισ τουσ και εκκζνωςθσ τθσ 
ακλθτικισ εγκατάςταςθσ υπό ςυνκικεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Ο ζλεγχοσ των αναγκαίων εξόδων και οδεφςεων 
διαφυγισ γίνεται με βάςθ το χρόνο καταςκευισ τθσ εγκατάςταςθσ και τισ ιςχφουςεσ πυροςβεςτικζσ 
διατάξεισ. 

2. Ο παραπάνω ζλεγχοσ περιλαμβάνει και τθν περίπτωςθ των ΑμεΑ ςε ό,τι αφορά τθ δυνατότθτα 
προςζλευςθσ, τθσ παραμονισ ςτθν προβλεπόμενθ γι' αυτοφσ κζςθ παρακολοφκθςθσ του αγϊνα και τθσ 
αςφαλοφσ αποχϊρθςισ τουσ. 

 
 

Άρκρο 10 (πρώθν άρκρο 6) 
Αποδυτιρια και χώροι υγιεινισ 

Η ακλθτικι εγκατάςταςθ πρζπει να ζχει τουλάχιςτον δφο μονάδεσ αποδυτθρίων (μία ανδρϊν και μία 
γυναικϊν για τισ προπονιςεισ ι μία για κάκε ομάδα για τουσ αγϊνεσ). Για τισ μεγάλεσ ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ (ομάδεσ Β2, Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ) κα προβλζπεται επιπλζον αποδυτιριο για τουσ διαιτθτζσ, ενϊ για 
τισ εγκαταςτάςεισ των ομάδων Α2, Β1, Δ και Ε1, κα προβλζπεται αποδυτιριο διαιτθτϊν εφόςον διεξάγονται 
ςε αυτζσ αγϊνεσ εραςιτεχνικϊν κατθγοριϊν.  Για τισ ομάδεσ Γ1, Γ2 και ΣΤ κα προβλζπονται και αποδυτιρια 
προπονθτϊν. Για τισ ομάδεσ Β2 και Ε2 κα προβλζπονται επίςθσ αποδυτιρια προπονθτϊν, με δυνατότθτα 
εξαίρεςθσ ςε υφιςτάμενεσ κατά τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ. 

Κάκε μονάδα αποδυτθρίων ακλουμζνων κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ: 

 Χϊρο ζνδυςθσ – απόδυςθσ με πρόβλεψθ για τθ φφλαξθ των προςωπικϊν αντικειμζνων (κρεμάςτρεσ 
ι/και ερμάρια) και ελάχιςτθ κακαρι επιφάνεια 0,5 μ² ανά ακλοφμενο. 

 1 wc  εξοπλιςμζνο όπωσ περιγράφεται παρακάτω 

 1 νιπτιρα μζςα ι ζξω από το wc 

 2 ντουσ με δυνατότθτα χριςθσ ηεςτοφ και κρφου νεροφ 

Κάκε μονάδα αποδυτθρίων διαιτθτϊν ι προπονθτϊν αρκεί να ζχει 1 ντουσ με δυνατότθτα χριςθσ ηεςτοφ 
και κρφου νεροφ. 

Οι χϊροι υγιεινισ των αποδυτθρίων, κακϊσ και οι λοιποί χϊροι υγιεινισ τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ 
(κεατϊν, προςωπικοφ κλπ.), πρζπει να είναι κατάλλθλοι από πλευράσ υγιεινισ και ειδικότερα: 

α. Να ζχουν επαρκείσ διαςτάςεισ, φυςικό ι τεχνθτό αεριςμό, αντιολιςκθτικά δάπεδα και κατάλλθλο 
φωτιςμό. 

β. Να υπάρχουν εμφανείσ αναρτθμζνεσ πινακίδεσ, οι οποίεσ δθλϊνουν τθν κατεφκυνςθ τθσ περιοχισ όπου 
βρίςκονται οι χϊροι υγιεινισ, με ςιμανςθ για άνδρεσ και γυναίκεσ. 

γ. Όλοι οι χϊροι υγιεινισ και οι προκάλαμοί τουσ να φωτίηονται επαρκϊσ. Τα αποχωρθτιρια και οι 
καταιονθτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ να φωτίηονται τεχνθτά και εξωτερικά. 

δ. Τα αποχωρθτιρια να ζχουν αςφαλι απόςταςθ από περιοχζσ αποκικευςθσ και διαχείριςθσ τροφίμων. 

ε. Η λεκάνθ να ςυνδζεται με ειδικό υδραυλικό ςφςτθμα κακαριςμοφ, με το οποίο κα εξαςφαλίηεται θ 
ζκπλυςθ με πίεςθ. Στο νιπτιρα να υπάρχει εγκατάςταςθ ςυνεχοφσ παροχισ νεροφ. 
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ςτ. Τα παράκυρα να είναι καλυμμζνα μόνιμα με ςυρματόπλεγμα Nο 16, για να εμποδίηεται θ είςοδοσ των 
εντόμων. 

η. Οι χϊροι υγιεινισ να διατθροφνται κακαροί. 

θ. Ο υπεφκυνοσ φορζασ για τθ λειτουργία τουσ να ζχει ορίςει και να εφαρμόηει ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα 
κακαριότθτασ, του οποίου κα ελζγχεται θ απόδοςθ και κα επιςθμαίνονται τυχόν ελλείψεισ. 

κ. To δάπεδο και οι τοίχοι να είναι καταςκευαςμζνοι από κατάλλθλο υλικό (πλακίδια), το οποίο να 
διατθρείται ςε καλι κατάςταςθ, ϊςτε να διευκολφνεται ο κακαριςμόσ του. 

ι. Ο εξαεριςμόσ ενδζχεται να είναι φυςικόσ ι τεχνθτόσ. Στισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ πρζπει να είναι επαρκισ. 
Ο φωτιςμόσ πρζπει να είναι και τεχνθτόσ. 

ια. Στο χϊρο των αποχωρθτθρίων να υπάρχει πάντα χαρτί κακαριότθτασ, ςαποφνι και μζςο για το ςτζγνωμα 
των χεριϊν (αυτόματοσ ςτεγνωτιρασ ι χειρόμακτρα μίασ χριςθσ). 

ιβ. Σε κάκε αποχωρθτιριο να υπάρχει μεταλλικό δοχείο με κάλυμμα, που κα ανοίγει με ειδικό ποδοκίνθτο 
μθχανιςμό. 

ιγ. Τα απορρίμματα από τουσ κάδουσ να απομακρφνονται τακτικά. 

ιδ. Στο αποχετευτικό ςφςτθμα, μεταξφ του νιπτιρα και του αγωγοφ απομάκρυνςθσ των υδάτων, να 
παρεμβάλλεται υδραυλικόσ ςίφωνασ. Το ςφςτθμα να διατθρείται ςε καλι κατάςταςθ, ϊςτε να μθν 
παρουςιάηονται διαρροζσ και δυςοςμίεσ. 

ιε. To δάπεδο να ζχει κλίςθ προσ το φρεάτιο αποχζτευςθσ, καλυμμζνο με ςχάρα, για τζλεια αποςτράγγιςθ 
των νερϊν πλφςθσ. Να μθ λιμνάηουν νερά ςτουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ των αποχωρθτθρίων - 
καταιονθτιρων. 

ιη. Όλα τα αποχωρθτιρια (και οι χθμικζσ τουαλζτεσ) να διακζτουν εγκαταςτάςεισ με νιπτιρεσ για το πλφςιμο 
των χεριϊν. 

ιθ. Ειδικά ςτισ χθμικζσ τουαλζτεσ να υπάρχουν αναρτθμζνεσ οδθγίεσ χριςθσ, όχι μόνο ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, αλλά και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

ικ. Να εξετάηεται θ ςωςτι διαχείριςθ των υγρϊν χθμικϊν από τισ χθμικζσ τουαλζτεσ (εάν υπάρχει 
υπεφκυνοσ φορζασ για τθ διαχείριςι τουσ και εάν ζχει τθν απαιτοφμενθ άδεια). 

3. Οι χϊροι υγιεινισ των κεατϊν εξετάηονται επίςθσ ωσ προσ τθ κζςθ τουσ και τον επαρκι αρικμό τουσ. Κάκε 
χωριςμζνο τμιμα των κερκίδων κα πρζπει να καλφπτεται από δικοφσ του χϊρουσ υγιεινισ, ϊςτε να αποκλείει 
τθν ανάμειξθ κεατϊν από άλλα τμιματα. Σε ό,τι αφορά τον επαρκι αρικμό τουσ, ενδείκνυται να υπάρχει μία 
(1) μονάδα για κάκε 100 κεατζσ (1 μονάδα = 1 λεκάνθ W.C. ι 1 ουρθτιριο και ςε αναλογία ανδρϊν - γυναικϊν 
για τισ ανοικτζσ εγκαταςτάςεισ από 50 - 50% ζωσ 75 - 25%, ενϊ για τισ κλειςτζσ εγκαταςτάςεισ θ αναλογία 
ανδρϊν - γυναικϊν μπορεί να είναι από 50-50% ζωσ 65-35%), πλθν όμωσ θ επιτροπι ελζγχου κρίνει τθν 
επάρκεια, με βάςθ τα πραγματικά δεδομζνα κάκε εγκατάςταςθσ. Ειδικι πρόβλεψθ να υπάρχει για κεατζσ 
ΑμεΑ, ϊςτε να εξυπθρετοφνται ςε δικοφσ τουσ χϊρουσ πζρα από τισ παραπάνω απαιτιςεισ, ςφμφωνα και με 
τα αναφερόμενα ςτον οικοδομικό κανονιςμό. 

 
 

Άρκρο 11 - ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 
Γιπεδα χωρίσ αποδυτιρια, ςε περιοχζσ με πολφ μικρό πλθκυςμό 

Σε ανοιχτά γιπεδα περιοχϊν με πολφ μικρό πλθκυςμό (ομάδα Α1 του άρκρου 3) είναι δυνατόν να δίνεται 
άδεια λειτουργίασ και χωρίσ τθν φπαρξθ αποδυτθρίων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα γιπεδα κα μποροφν αν 
χρθςιμοποιοφνται μόνο ωσ προπονθτικοί χϊροι και χϊροι ακλοπαιδιϊν. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει ο 
φορζασ διοίκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ (ι ο χριςτθσ, ςε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ είναι παραχωρθμζνθ 
κατά χριςθ) να φροντίηει για τθν φπαρξθ του απαραίτθτου υλικοφ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν κατά τθ 
διάρκεια λειτουργίασ των γθπζδων. 
 
 

Άρκρο 12 - ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 
Ακλιματα που δεν χρειάηονται αποδυτιρια 

Στα πνευματικά ακλιματα (ςκάκι και μπριτη) δεν απαιτοφνται αποδυτιρια. Όςον αφορά ςτα ςτατικά και τα 
μθχανοκίνθτα ακλιματα, θ μθ ανάγκθ φπαρξθσ αποδυτθρίων βεβαιϊνεται από τθν οικεία ομοςπονδία. Σε 
κάκε περίπτωςθ κα πρζπει ο φορζασ διοίκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ (ι ο χριςτθσ, ςε περίπτωςθ που θ 
εγκατάςταςθ είναι παραχωρθμζνθ κατά χριςθ) να φροντίηει για τθν φπαρξθ του απαραίτθτου υλικοφ 
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παροχισ πρϊτων βοθκειϊν κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ των γθπζδων. 
 
 

Άρκρο 13 (πρώθν άρκρο 7) 
Χώροι και μζςα παροχισ πρώτων βοθκειών 

1. Εξετάηεται θ φπαρξθ ιατρείου για πρϊτεσ βοικειεσ και επείγουςα περίκαλψθ ατυχθμάτων ςτθν ακλθτικι 
εγκατάςταςθ. Ο χϊροσ αυτόσ πρζπει να ζχει άνετθ προςπζλαςθ και από τον περιβάλλοντα και από τον 
αγωνιςτικό χϊρο. Εξετάηεται επίςθσ θ δυνατότθτα ευχεροφσ μεταφοράσ αςκενοφσ κεατοφ από τισ κερκίδεσ 
ςτο ιατρείο τθσ εγκατάςταςθσ ι ςε αςκενοφόρο. Επίςθσ εξετάηεται θ φπαρξθ του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ ςτο 
ιατρείο, που πρζπει κατ' ελάχιςτον να περιλαμβάνει: 

- Κουτί πρϊτων βοθκειϊν ςτακερό και μεταφερόμενο, φοριαμό με φάρμακα καρδιοτονωτικά, αναλγθτικά, 
αντιαλλεργικά, τοπικισ αναιςκθςίασ, αντιςθπτικά 
- Εξεταςτικό κρεβάτι 
- Συςκευι παροχισ οξυγόνου 
- Φορείο πτυςςόμενο μεταφοράσ αςκενοφσ 
- Ιατρικό λαμπτιρα 
- Απινιδωτι φορθτό για μεγάλεσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ (ομάδεσ Β2, Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ). Για τισ 
εγκαταςτάςεισ των ομάδων Α2, Β1, Δ και Ε1, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ φορθτοφ απινιδωτι 
κατά τθ διάρκεια των αγϊνων. 
- Κλίβανο αποςτείρωςθσ με εργαλεία αιμόςταςθσ και ςυρραφισ τραυμάτων για μεγάλεσ ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ 
- Συςκευι ατμοφ 

2. To κουτί πρϊτων βοθκειϊν να είναι καλά εφοδιαςμζνο, να φυλάςςεται ςε άριςτθ κατάςταςθ και να 
ελζγχεται περιοδικά, όςον αφορά τθν αντικατάςταςθ λθγμζνων φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων και 
χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν με νζα. Π ρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με τα κάτωκι: 

- οινόπνευμα 
- βάμμα ιωδίου και Povidone iodine 10% 
- οξυηενζ 
- αποςτειρωμζνεσ γάηεσ 
- αποςτειρωμζνεσ γάηεσ αυτοκόλλθτεσ διαφόρων μεγεκϊν 
- υδρόφιλο βαμβάκι 
-  λευκοπλάςτ 
- αποςτειρωμζνα γάντια μιασ χριςθσ 
- ελαςτικοφσ και υφαςμάτινουσ επιδζςμουσ ςε διάφορα μεγζκθ 
- tensoplast 
- νάρκθκεσ ακινθτοποίθςθσ άνω και κάτω άκρων με αεροκαλάμουσ 
- νάρκθκεσ από zimmer 
- περιλαίμια κολλάρα μαλακά και ςκλθρά διαφόρων μεγεκϊν 
- αιμοςτατικζσ γάηεσ και επιδζςμουσ 
- αμμωνία 
- αποςτειρωμζνεσ λαβίδεσ 
- ςφριγγεσ μιασ χριςθσ και φάρμακα καρδιοτονωτικά -αναλγθτικά, αντιαλλεργικά, αντιςθπτικά 
- ράμματα 
- πιεςόμετρο 
- γλωςςοπίεςτρο 
- παγοκφςτεσ και αντιςθπτικά ςκευάςματα 

3. Σε μεγάλεσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ είναι απαραίτθτθ θ παρουςία γιατροφ, ενϊ ςε μικρζσ εγκαταςτάςεισ 
απαιτείται τουλάχιςτον θ παρουςία εκπαιδευμζνου προςωπικοφ για χοριγθςθ πρϊτων βοθκειϊν, κατά τθ 
λειτουργία τουσ. Σε μεγάλεσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ είναι απαραίτθτθ θ παρουςία αςκενοφόρου κατά τθ 
διάρκεια των αγϊνων. 

4. Στα γιπεδα ποδοςφαίρου των κατθγοριϊν Γ1 και Γ2 (όπου διεξάγονται αγϊνεσ Super League) κα πρζπει 
να υπάρχει διαφορετικό – αυτοτελζσ ιατρείο ακλθτϊν ςτα αποδυτιρια, εφκολα προςβάςιμο από τον 
αγωνιςτικό χϊρο και διαφορετικό – αυτοτελζσ ιατρείο κεατϊν, εφκολα προςβάςιμο από τισ κερκίδεσ ι από 
τον εξωτερικό χϊρο του γθπζδου και με δυνατότθτα να πλθςιάςει αςκενοφόρο. 
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Άρκρο 14 (πρώθν άρκρο 8) 
Ειδικζσ υγειονομικζσ διατάξεισ για κολυμβθτιρια 

Ειδικά για τα κολυμβθτιρια, πρζπει να τθροφνται επιπρόςκετα οι ιςχφουςεσ υγειονομικζσ διατάξεισ και 
κανονιςμοί που τα αφοροφν και ιδίωσ: 

α. Η δεξαμενι να είναι μόνιμθσ καταςκευισ, υδατοςτεγανι, με λείεσ επιφάνειεσ και ευκόλωσ κακοριηομζνθ. 
β. Η κυκλοφορία και θ ανανζωςθ του νεροφ να γίνεται ζτςι, ϊςτε να αποκλείεται θ δθμιουργία κυλάκων 

ςτάςιμου ι ανεπαρκϊσ ανανεοφμενου νεροφ. Τα ςτόμια ειςροισ και εκροισ του κακαροφ νεροφ να 
διατάςςονται ζτςι, ϊςτε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφθ κυκλοφορία αυτοφ και να διατθρείται ομοιόμορφο το 
απολυμαντικό ςε ολόκλθρθ τθ δεξαμενι. 

γ. To νερό των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν να ανανεϊνεται ςυνεχϊσ με τζτοιο ρυκμό, ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
πλιρθσ ανανζωςθ αυτοφ ςε χρονικό διάςτθμα 4 ζωσ 6 ωρϊν. 

δ. Να υπάρχουν εφεδρικά αντλθτικά ςυγκροτιματα, ςε περίπτωςθ που υπάρξει διακοπι από βλάβθ ι για 
λόγουσ ςυντιρθςθσ. 

ε. Τα ανοίγματα εκκζνωςθσ τθσ δεξαμενισ να καλφπτονται με κατάλλθλθ εςχάρα, θ οποία να μθ 
μετακινείται εφκολα από τουσ κολυμβθτζσ. 

ςτ. Οι αφλακεσ υπερχείλιςθσ να μποροφν να αποςτραγγίηονται καλϊσ προσ ςθμεία απορροισ τα οποία 
πρζπει να ςυνδζονται με το ςφςτθμα ανακυκλοφορίασ ι με το φρεάτιο τθσ αποχζτευςθσ. 

η. Δεν επιτρζπεται καμιά απ' ευκείασ ςφνδεςθ με τουσ υπονόμουσ και πρζπει να υπάρχει κατάλλθλθ 
διάταξθ, ϊςτε να αποτρζπεται ο κίνδυνοσ παλινδρόμθςθσ και ειςόδου νεροφ από τουσ υπονόμουσ ςτθ 
δεξαμενι. 

θ. Να περιορίηονται ςτο ελάχιςτο οι κίνδυνοι πρόκλθςθσ ατυχθμάτων. Οι βακμίδεσ να μθν είναι ολιςκθρζσ 
και να φζρουν χειρολαβζσ. 

κ. Οι περιφερειακοί διάδρομοι (περιβάλλων χϊροσ των δεξαμενϊν) να ζχουν ομαλι, εφκολα κακοριηομζνθ 
και μθ ολιςκθρι επιφάνεια. Να ζχουν κλίςθ προσ ςτραγγιςτιρια, τα οποία να αποχετεφονται ςτο δίκτυο των 
αποβλιτων. Επίςθσ, να είναι αποκλειςμζνοι από τθν πρόςβαςθ όςων δεν πλθροφν τισ υγειονομικζσ διατάξεισ. 

ι. Οι εξϊςτεσ των κεατϊν να διακζτουν κιγκλιδϊματα και δάπεδο με κλίςθ, ϊςτε να αποκλείεται θ δίοδοσ 
ρφπων προσ τθ δεξαμενι. 

ια. Να υπάρχουν κατάλλθλα ςθμεία υδρολθψίασ, ςτα οποία να μποροφν να ςυνδζονται ςωλινεσ για το 
πλφςιμο των εγκαταςτάςεων και τθσ περιοχισ τθσ δεξαμενισ. 

ιβ. Πριν από τθν είςοδο ςτο χϊρο τθσ δεξαμενισ απαιτείται θ φπαρξθ ποδολουτιρων ι δεξαμενϊν 
απολφμανςθσ, οι οποίοι να περιζχουν υδατικό διάλυμα με 0,3 - 0,6 % διακζςιμο χλϊριο, για τθν απολφμανςθ 
των ποδιϊν των λουομζνων. 

ιγ. Η διάταξθ των φωτιςτικϊν ςτοιχείων να εξαςφαλίηει το φωτιςμό όλων των ςθμείων εντόσ και εκτόσ τθσ 
κολυμβθτικισ δεξαμενισ. Η καταςκευι τουσ να είναι αςφαλισ. Επίςθσ ο αεριςμόσ να είναι επαρκισ και να μθ 
δθμιουργοφνται άμεςα ρεφματα αζρα ςτουσ λουόμενουσ. 

ιδ. Οι βατιρεσ να είναι επαρκοφσ αντοχισ και αςφαλοφσ χριςθσ. 
ιε. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των καταιονθτιρων για κάκε φφλο πρζπει να είναι 1 ανά 50 λουόμενουσ. 0 

ελάχιςτοσ αρικμόσ των αποχωρθτθρίων και ουρθτθρίων πρζπει να είναι 1 αποχωρθτιριο και 2 ουρθτιρια ανά 
125άντρεσκαι 1 αποχωρθτιριο ανά 50 γυναίκεσ. 0 ελάχιςτοσ αρικμόσ των νιπτιρων πρζπει να είναι 1 ανά 100 
λουόμενουσ. 

ιςτ. Για τθν υγιεινι των λουομζνων, είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ςαπουνιοφ ςε υγρι μορφι, ςε ςκόνθ ι ςε 
τεμάχια, κακϊσ και κερμοφ και ψυχροφ νεροφ. 

ιη. Tο νερό που χρθςιμοποιείται ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ να είναι υγειονομικά αποδεκτό. 
ιθ. Τα δάπεδα των αποδυτθρίων και των ιματιοφυλακίων να ζχουν αδιάβροχθ ομαλι επιφάνεια και κλίςθ 

2% προσ κατάλλθλο αποςτραγγιςτικό αγωγό, για να είναι εφκολθ θ πλφςθ τουσ. 
ικ. Τα ιματιοφυλάκια πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από υλικό το οποίο να επιδζχεται πλφςθ και να 

αερίηονται επαρκϊσ. 
κ. Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται αζριο χλωρίου, οι ςυςκευζσ και τα μθχανιματα χλωρίωςθσ να είναι 

αςφαλι. Ο δε χϊροσ των χλωριωτϊν να αερίηεται φυςικά. Στο χϊρο των εγκαταςτάςεων να υπάρχει μια 
αντιαςφυξιογόνοσ μάςκα για το άτομο που χειρίηεται το χλϊριο. 

κα. Με κατάλλθλθ διάταξθ των αποδυτθρίων, να εξαςφαλίηεται ότι κάκε λουόμενοσ, πριν ειςζλκει ςτθ 
δεξαμενι, κα περνάει πρϊτα από τα αποχωρθτιρια, ςτθ ςυνζχεια κα κάνει μπάνιο με ηεςτό νερό και ςαποφνι 
και κα περνάει τα πόδια του από τουσ ποδολουτιρεσ. 

κβ. Σε κάκε δεξαμενι να υπάρχουν αναρτθμζνεσ πινακίδεσ ςε εμφανι ςθμεία, ςτισ οποίεσ να αναγράφονται 
οδθγίεσ για τθν υγιεινι των λουομζνων, τθν ορκι χριςθ τθσ δεξαμενισ και τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ 
αςφάλειασ. 

κγ. Τα τμιματα τθσ δεξαμενισ που ζχουν βάκοσ μικρότερο από 0,90 m, να διαχωρίηονται με εμφανι γραμμι 
αςφάλειασ. 

κδ. Σε κάκε δεξαμενι να υπάρχει υπεφκυνο άτομο, το οποίο κα λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν καλι 
λειτουργία τθσ δεξαμενισ. To άτομο αυτό πρζπει να καταχωρεί ςε βιβλίο τα ςτοιχεία που αφοροφν τισ 
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μικροβιολογικζσ και χθμικζσ εξετάςεισ και τισ απολυμαντικζσ ουςίεσ που προςτίκενται ςτθ δεξαμενι κάκε 
μζρα. 

κε. Να προςδιορίηονται ο επόπτθσ λουομζνων, ο επόπτθσ αςφαλείασ και ο ναυαγοςϊςτθσ. 
 
 

Άρκρο 15 (πρώθν άρκρο 9) 
Χώροι ςτάκμευςθσ οχθμάτων ζκτακτθσ ανάγκθσ 

Τα οχιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ ( ΕΚΑΒ, Πυροςβεςτικι, κλπ.) πρζπει να ζχουν απρόςκοπτθ προςπζλαςθ ςτθν 
εγκατάςταςθ, να πλθςιάηουν τουσ χϊρουσ με τουσ οποίουσ ζχουν ςχζςθ, (π.χ. Ιατρείο ι αγωνιςτικόσ χϊροσ), 
να καλφπτουν το ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ (ιδίωσ τα πυροςβεςτικά οχιματα) και, για τισ μεγάλεσ ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ, να ζχουν δικό τουσ μόνιμο τόπο ςτάκμευςθσ κατά τθ διάρκεια των εκ-δθλϊςεων. 

 
 

Άρκρο 16 (πρώθν άρκρο 10) 
Κατάςταςθ κερκίδων και λοιπών χώρων ι κτιςμάτων 

Εξετάηεται μακροςκοπικά θ ςτατικι αντοχι των κερκίδων, των ςτεγάςτρων και των κτιςμάτων, κακϊσ και θ 
γενικότερθ κατάςταςθ τθσ καταςκευισ τουσ με γνϊμονα τθν αποφυγι και εξάλειψθ κινδφνων, όπωσ από 
ςπαςμζνα τηάμια, επιχρίςματα που κρζμονται, φκαρμζνα ι ολιςκθρά κλιμακοςτάςια, φκαρμζνα θλεκτρικά, 
επικίνδυνο λεβθτοςτάςιο, ςκουριαςμζνο εξοπλιςμό, εφκολα αποςπϊμενα δομικά τμιματα αυτϊν. Στισ 
υπαίκριεσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ εξετάηεται επίςθσ θ φπαρξθ ικανοφ αρικμοφ υδροςτομίων περιμετρικά 
τθσ εγκατάςταςθσ. Οι χϊροι κάτω από τισ κερκίδεσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν κεωροφνται κλειςτοί χϊροι. 

 
 

Άρκρο 17 (πρώθν άρκρο 11) 
Ειδικζσ διατάξεισ αςφάλειασ για τισ κλειςτζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 

Στισ κλειςτζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ που καταςκευάςκθκαν μζχρι τθ 17.2.1989 και για τουσ ελζγχουσ 
μζχρι 31.5.2005, εξετάηεται θ φπαρξθ μόνιμου υδροδοτικοφ πυροςβεςτικοφ δικτφου για αίκουςεσ των 
κατθγοριϊν Β και Γ τθσ Πυροςβεςτικισ Διάταξθσ 3/81, θ φπαρξθ φορθτϊν μζςων (πυροςβεςτιρων), θ φπαρξθ 
φωτεινισ ςιμανςθσ και φωτιςμοφ των οδεφςεων διαφυγισ, κακϊσ και θ φπαρξθ ςυςτιματοσ ζγκαιρθσ 
προειδοποίθςθσ πυρκαγιάσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10τθσ Π.Δ. 3/1981. Στισ κλειςτζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 
που καταςκευάςκθκαν μετά τθ 17.2.1989 και για τουσ ελζγχουσ μζχρι 31.5.2005, απαιτείται θ φπαρξθ 
μόνιμου υδροδοτικοφ πυροςβεςτικοφ δικτφου, θ φπαρξθ φορθτϊν μζςων (πυροςβεςτιρων), θ φπαρξθ 
χειροκίνθτου ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ για χϊρουσ που ζχουν πλθκυςμό μεγαλφτερο των 300 ατόμων, θ 
φπαρξθ φωτεινισ ςιμανςθσ και φωτιςμοφ των οδεφςεων διαφυγισ. Μετά τθν 1 Οκτωβρίου του 2005 
απαιτείται θ φπαρξθ πιςτοποιθτικοφ πυροπροςταςίασ τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ και θ ςυμμόρφωςθ προσ 
τα προβλεπόμενα από αυτό. 

 
 

Άρκρο 18 (πρώθν άρκρο 12) 
Ηλεκτρονικό ςφςτθμα εποπτείασ 

Εξετάηεται θ φπαρξθ και λειτουργία του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ εποπτείασ τθσ εγκατάςταςθσ (κλειςτό 
κφκλωμα τθλεόραςθσ), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 
 

Άρκρο 19 (πρώθν άρκρο 13) 
Ειδικζσ διατάξεισ για εγκαταςτάςεισ ςε καλάςςιο χώρο 

Για ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ ςτισ οποίεσ διεξάγονται ακλιματα ςτο καλάςςιο χϊρο απαιτείται: 

α. Η φπαρξθ κατάλλθλου ςκάφουσ με ναυαγοςϊςτθ και πλιρθ εξοπλιςμό για τθν επιτιρθςθ του καλαςςίου 
χϊρου και για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν. 

β. Η ςιμανςθ του καλαςςίου χϊρου, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ λιμενικισ αρχισ. 

γ. Η πρόβλεψθ για τθ μθ δθμιουργία προβλθμάτων ςτθν ναυςιπλοΐα, ςτο καλάςςιο περιβάλλον και 
οικοςφςτθμα και ςτθν αςφάλεια ακλουμζνων και λουομζνων. 
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δ. Η πρόβλεψθ για τθ μθ δθμιουργία προβλθμάτων που κα απορρζουν από τθν γειτνίαςθ τθσ ακλθτικισ 
εγκατάςταςθσ με άλλεσ χερςαίεσ ι καλάςςιεσ χριςεισ τθσ περιοχισ. 

 
 

Άρκρο 20 - ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 
Ειδικζσ διατάξεισ για προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ 

Για τθ λειτουργία ακλθτικϊν ι μθ προςωρινϊν εκδθλϊςεων εντόσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων (π.χ. 
ακλθτικζσ επιδείξεισ, ςυναυλίεσ, εκκζςεισ, προςωρινοί παιδότοποι κλπ.) δεν κα εκδίδεται ξεχωριςτι άδεια, 
αλλά αυτι κα περιλαμβάνεται ςτθν άδεια λειτουργίασ τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ, εκτόσ εάν από τθν 
κείμενθ νομοκεςία απαιτείται ειδικι άδεια για τθν εκάςτοτε προςωρινι δραςτθριότθτα, θ οποία κα δίνεται 
από τον αρμόδιο για τθ δραςτθριότθτα φορζα. Σε κάκε περίπτωςθ, θ τιρθςθ των ειδικϊν προδιαγραφϊν τθσ 
δραςτθριότθτασ και θ αςφαλισ λειτουργία του χϊρου τθσ προςωρινισ εκδιλωςθσ κα αποτελοφν 
αποκλειςτικι ευκφνθ του διοργανωτι. 

 
 

Άρκρο 21 (πρώθν άρκρο 14) 
Άδεια διεξαγωγισ ακλθτικισ ςυνάντθςθσ 

Η άδεια διεξαγωγισ τθσ ακλθτικισ ςυνάντθςθσ εκδίδεται από τον οριηόμενο ςτθν παρ. 8 του άρκρου 56Α 
του Νόμου 2725/1999 φορζα, εφόςον θ ακλθτικι εγκατάςταςθ διακζτει τθν προβλεπόμενθ ςτθν 
προαναφερόμενθ διάταξθ άδεια λειτουργίασ, όπου αυτι απαιτείται. Η άδεια διεξαγωγισ αναφζρει τθν 
ακλθτικι ςυνάντθςθ, τισ αγωνιηόμενεσ ομάδεσ ι ςωματεία, τθν ακλθτικι εγκατάςταςθ, τθν θμερομθνία και 
τθν ϊρα τζλεςθσ τθσ ςυνάντθςθσ. Η άδεια αυτι κοινοποιείται ςτθν οικεία αςτυνομικι ι κατά περίπτωςθ 
λιμενικι αρχι τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ διεξαγωγι τθσ ακλθτικισ ςυνάντθςθσ.  Για τθν 
ζκδοςθ τθσ άδειασ διεξαγωγισ τθσ ακλθτικισ ςυνάντθςθσ, απαιτείται ο χριςτθσ (διοργανωτισ ι γθπεδοφχοσ) 
να ζχει εξαςφαλίςει τθ χριςθ τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ κατά τθν θμζρα και ϊρα τθσ διεξαγωγισ τθσ 
ακλθτικισ ςυνάντθςθσ από τθ διοίκθςθ τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ. 

 
 

Άρκρο 22 (πρώθν άρκρο 15) 
Αποηθμίωςθ μελών τθσ Επιτροπισ Καταλλθλότθτασ

5
 

Όςον αφορά ςτθν αποηθμίωςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Καταλλθλότθτασ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 
21 του ν.4024/2011 για τα κάκε είδουσ μόνιμα ι προςωρινοφ χαρακτιρα ςυλλογικά όργανα (ςυμβοφλια, 
επιτροπζσ, ομάδεσ εργαςίασ κλπ.) του Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλζπονται 
από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ ι ςυςτινονται και ςυγκροτοφνται με διοικθτικζσ πράξεισ, λειτουργοφν 
εντόσ του κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ των οικείων Υπθρεςιϊν ι ςε χρόνο που καλφπτεται από υπερωριακι 
απαςχόλθςθ και δεν καταβάλλεται καμία πρόςκετθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ ςτα μζλθ τουσ. 

Κατ’ εξαίρεςθ ςτουσ ιδιϊτεσ – μζλθ των ανωτζρω ςυλλογικϊν οργάνων κακορίηεται αποηθμίωςθ με 
απόφαςθ του κακ’ φλθν αρμόδιου Υπουργοφ, θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενιντα (50) ευρϊ ανά 
ςυνεδρίαςθ και μζχρι πενιντα (50) ςυνεδριάςεισ ετθςίωσ. 

Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, επιτρζπεται θ λειτουργία των επιτροπϊν εκτόσ του κανονικοφ ωραρίου 
εργαςίασ και εκτόσ του χρόνου που καλφπτεται από υπερωριακι απαςχόλθςθ και μπορεί να κακορίηεται 
αποηθμίωςθ κατά μινα ι κατά ςυνεδρίαςθ με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του κακϋ φλθν 
αρμόδιου Υπουργοφ. 

Οι παραπάνω αμοιβζσ και αποηθμιϊςεισ βαρφνουν τον προχπολογιςμό τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 
 
 

Άρκρο 23 - ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 
Σρόποσ αδειοδότθςθσ και διάρκεια ιςχφοσ τθσ άδειασ λειτουργίασ6 

Ο τρόποσ αδειοδότθςθσ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων περιλαμβάνει 4 υποπεριπτϊςεισ, ανάλογα και με τθν 
                                                        
5 Η τροποποίθςθ γίνεται βάςει του με αρ. πρωτ. 2/82379/0022/28-11-14 εγγράφου του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ προσ το Υπ. Εςωτερικϊν, το οποίο μασ 

κοινοποιικθκε με το 47347/10-12-14 ζγγραφο του Υπ. Εςωτερικϊν (ΥΠΠΟΑ/336247/23-12-14 για τθν Γ.Γ.Α.) 

6 ΠΡΟΟΧΗ: Απαιτεί τροποποίθςθ του ακλθτικοφ νόμου! 
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κατθγοριοποίθςθ των εγκαταςτάςεων: 
1. για τισ ομάδεσ Α1 και Α2: μετά από αίτθςθ του ιδιοκτιτθ τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ και κατάκεςθ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ μθχανικοφ ότι πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ αδειοδότθςισ τθσ, ο Γενικόσ 
Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ χορθγεί τθν άδεια λειτουργίασ εντόσ 5 θμερϊν, χωρίσ 
προθγοφμενθ αυτοψία τθσ επιτροπισ ελζγχου καταλλθλότθτασ. Η άδεια ιςχφει για τζςςερα (4) ζτθ, 
εφόςον πριν τθ λιξθ του δεφτερου ζτουσ α) δεν ζχει ανζλκει ςε ανϊτερθ κατθγορία θ ομάδα που 
αγωνίηεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζδρα και β) κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ ότι δεν ζχει 
γίνει καμία αλλαγι ςτθν εγκατάςταςθ. Η επιτροπι ελζγχου διενεργεί δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ 
ςτο 25% των αδειοδοτθμζνων εγκαταςτάςεων και, εάν διαπιςτωκοφν παραβάςεισ ι ψευδείσ 
δθλϊςεισ, τότε θ άδεια ανακαλείται αυτόματα. 

2. για τισ ομάδεσ Β1 και Δ: μετά από αίτθςθ του ιδιοκτιτθ τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ και κατάκεςθ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ μθχανικοφ ότι πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ αδειοδότθςισ τθσ, ο Γενικόσ 
Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ χορθγεί τθν άδεια λειτουργίασ εντόσ 5 θμερϊν, χωρίσ 
προθγοφμενθ αυτοψία τθσ επιτροπισ ελζγχου καταλλθλότθτασ. Η άδεια ιςχφει για τρία (3) ζτθ, 
εφόςον πριν τθ λιξθ του πρϊτου και του δεφτερου ζτουσ α) δεν ζχει ανζλκει ςε ανϊτερθ κατθγορία θ 
ομάδα που αγωνίηεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζδρα και β) κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ ότι 
δεν ζχει γίνει καμία αλλαγι ςτθν εγκατάςταςθ. Η επιτροπι ελζγχου διενεργεί δειγματολθπτικοφσ 
ελζγχουσ ςτο 50% των αδειοδοτθμζνων εγκαταςτάςεων τθσ ομάδασ Β1 και υποχρεωτικό ζλεγχο ςε 
αυτζσ τθσ ομάδασ Δ και, εάν διαπιςτωκοφν παραβάςεισ ι ψευδείσ δθλϊςεισ, τότε θ άδεια 
ανακαλείται αυτόματα. 

3. για τισ ομάδεσ Β2 και Ε1: μετά από αίτθςθ του ιδιοκτιτθ τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ, θ επιτροπι 
ελζγχου καταλλθλότθτασ ελζγχει τθν εγκατάςταςθ και ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ χορθγεί τθν άδεια λειτουργίασ, εφόςον είναι κετικι θ ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ. Η άδεια 
ιςχφει για τρία (3) ζτθ, εφόςον πριν τθ λιξθ του πρϊτου και του δεφτερου ζτουσ α) δεν ζχει ανζλκει 
ςε ανϊτερθ κατθγορία θ ομάδα που αγωνίηεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζδρα και β) κατατεκεί υπεφκυνθ 
διλωςθ του ιδιοκτιτθ ότι δεν ζχει γίνει καμία αλλαγι ςτθν εγκατάςταςθ. Η άδεια μπορεί να είναι 
προςωρινι, με τον όρο εντόσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ να αποκαταςτακοφν τυχόν ελλείψεισ. 

4. για τισ ομάδεσ Γ1, Γ2, Ε2 και Σ: μετά από αίτθςθ του ιδιοκτιτθ τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ, θ 
επιτροπι ελζγχου καταλλθλότθτασ ελζγχει τθν εγκατάςταςθ και ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ χορθγεί τθν άδεια λειτουργίασ, εφόςον είναι κετικι θ ειςιγθςθ τθσ 
επιτροπισ. Η άδεια ιςχφει για δφο (2) ζτθ, εφόςον πριν τθ λιξθ του πρϊτου ζτουσ α) δεν ζχει ανζλκει 
ςε ανϊτερθ κατθγορία θ ομάδα που αγωνίηεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζδρα και β) κατατεκεί υπεφκυνθ 
διλωςθ του ιδιοκτιτθ ότι δεν ζχει γίνει καμία αλλαγι ςτθν εγκατάςταςθ. Η άδεια μπορεί να είναι 
προςωρινι, με τον όρο εντόσ κακοριςμζνθσ προκεςμίασ να αποκαταςτακοφν τυχόν ελλείψεισ. 

 
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, θ άδεια λειτουργίασ παφει να ιςχφει και θ εγκατάςταςθ επανελζγχεται από τθν 
επιτροπι ελζγχου καταλλθλότθτασ ι θ καλι τθσ κατάςταςθ επαναβεβαιϊνεται με υπεφκυνθ διλωςθ 
μθχανικοφ, μετά από προγραμματιςμζνεσ (π.χ. προςκικεσ ι άλλεσ ςθμαντικζσ μετατροπζσ τθσ εγκατάςταςθσ) 
ι ζκτακτεσ μεταβολζσ (εκτεταμζνεσ καταςτροφζσ λόγω φυςικϊν φαινομζνων, επειςοδίων βίασ κλπ.). 

 
 

Άρκρο 24 (πρώθν άρκρο 16) 
Σελικζσ διατάξεισ 

1. Η επιτροπι, προκειμζνου να υποβάλει ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ζκκεςθ 
ελζγχου και γνϊμθ για τθ χοριγθςθ ι μθ τθσ άδειασ λειτουργίασ, κα ηθτάει από τον εκπρόςωπο του αρμόδιου 
φορζα τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

α. οικοδομικι άδεια καταςκευισ τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ ι νομιμοποίθςθ αυτισ ι εξαίρεςθ από τθν 
κατεδάφιςθ αυτισ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κατά τον χρόνο ζκδοςισ τουσ διατάξεισ, με τισ μελζτεσ που 
ςυνοδεφουν τθν ωσ άνω άδεια (αρχιτεκτονικά, ςτατικά, θλεκτρομθχανολογικά κ.λπ.)− οι οποίεσ κα 
χρθςιμοποιοφνται για τθν πλιρθ εξζταςθ των  ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. 
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Σε περίπτωςθ που το ανωτζρω δικαιολογθτικό δεν υπάρχει θ επιτροπι κα ηθτάει αποδεικτικό υπαγωγισ 
ςτισ διατάξεισ του Ν. 4014/2011 ι του Ν. 4178/2013. 

Σε περίπτωςθ που θ υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του Ν. 4178/2013 δεν ζχει ολοκλθρωκεί, και για όςο διάςτθμα 
είναι ανοιχτι θ δυνατότθτα υπαγωγισ, θ επιτροπι μπορεί να ειςθγείται τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι θ εγκατάςταςθ ζχει καταςκευαςτεί μζχρι τισ 28/7/2011, είναι ςτατικά επαρκισ και 
βεβαιϊνεται θ αςφαλισ λειτουργία των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων. Η ςτατικι επάρκεια και θ 
αςφαλισ λειτουργία των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων βεβαιϊνονται είτε από Μελετθτζσ ι 
Εταιρείεσ Μελετϊν εγγεγραμμζνουσ/εσ ςτισ κατθγορίεσ (8) «ςτατικζσ μελζτεσ (μελζτεσ φερουςϊν 
καταςκευϊν κτιρίων και μεγάλων ι ειδικϊν τεχνικϊν ζργων)» και (9) «μθχανολογικζσ, θλεκτρολογικζσ και 
θλεκτρονικζσ μελζτεσ» αντίςτοιχα του Μθτρϊου Μελετθτϊν ι Μθτρϊου Εταιρειϊν Μελετϊν που τθροφνται 
από το Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, ι από διπλωματοφχουσ μθχανικοφσ αντίςτοιχων 
ειδικοτιτων των Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Υπουργείων ι Διμων ςτα οποία ανικει ι από τα οποία εποπτεφεται  θ 
ακλθτικι εγκατάςταςθ. 

β. πιςτοποιθτικό πυραςφάλειασ. 

Οι φορείσ διοίκθςθσ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων μποροφν να υποβάλλουν απ’ ευκείασ οι ίδιοι και όχι 
μζςω των Υπθρεςιϊν Δόμθςθσ ςτθν αρμόδια Πυροβεςτικι Υπθρεςία προσ ζγκριςθ μελζτθ ενεργθτικισ 
πυροπροςταςίασ τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ και τουσ 
κανονιςμοφσ. 

Για τισ εγκαταςτάςεισ που καταςκευάςτθκαν μετά τισ 15−2−1989 θ μελζτθ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ κα 
ςυνοδεφεται από μελζτθ πακθτικισ πυροπροςταςίασ κεωρθμζνθ από το φορζα καταςκευισ τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

Για υπαίκριεσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ χωρθτικότθτασ μικρότερθσ των 2000 κεατϊν, δεν απαιτείται θ 
υποβολι μελζτθσ πυροπροςταςίασ. 

γ. προκειμζνου περί κολυμβθτθρίων, τθν άδεια λειτουργίασ κολυμβθτικισ δεξαμενισ, με βάςθ τθν εγκφκλιο 
Υ2/81301/02/14.2.2003 του Υπ. Υγείασ και Πρόνοιασ 

δ. προκειμζνου για δθμοτικοφσ και κοινοτικοφσ χϊρουσ άκλθςθσ και τουσ τυχόν υπάρχοντεσ Κανονιςμοφσ 
Λειτουργίασ, τουσ οποίουσ και λαμβάνει υπόψθ τθσ. 

2. Παράλλθλα με τισ παραπάνω διατάξεισ, εξακολουκοφν να ιςχφουν και οι ειδικζσ διατάξεισ που αφοροφν 
τθν αδειοδότθςθ ςυγκριμζνθσ χριςθσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, όπωσ χιονοδρομικά κζντρα, ιππικά κζντρα, 
ςκοπευτιρια κλπ. 

3. Σε περίπτωςθ που θ επιτροπι κατά τον ζλεγχό τθσ διαπιςτϊνει προβλιματα ι ελλείψεισ ςε τμιματα τθσ 
εγκατάςταςθσ, τότε θ άδεια λειτουργίασ μπορεί να εκδίδεται αποκλείοντασ από τθ χριςθ τα τμιματα αυτά. 


