
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

Ομάδα Δ Ομάδα Σ

Ομάδα Γ1 Ομάδα Γ2

Ομάδα Α1 Ομάδα Α2 Ομάδα Β1 Ομάδα Β2 Ομάδα Ε1 Ομάδα Ε2

ε οικιςμοφσ με 

πλθκυςμό <200 

κατοίκουσ και όπου 

διεξάγονται μόνο 

προπονιςεισ

ε οικιςμοφσ με 

πλθκυςμό >200 

κατοίκουσ ι όπου 

διεξάγονται και 

αγϊνεσ

Όπου διεξάγονται 

αγϊνεσ 

εραςιτεχνικϊν 

κατθγοριϊν και 

κάτω

Όπου διεξάγονται 

αγϊνεσ εκνικϊν 

κατθγοριϊν

Όπου διεξάγονται 

αγϊνεσ 

εραςιτεχνικϊν 

κατθγοριϊν και 

κάτω

Όπου διεξάγονται 

αγϊνεσ εκνικϊν 

κατθγοριϊν

Αγωνιςτικόσ χϊροσ
ελαςτικζσ 

διαςτάςεισ

Περιμετρικά 

περικϊρια

Περίφραξθ 

αγωνιςτικοφ χϊρου
NAI NAI NAI NAI

Κερκίδεσ κεατϊν ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

εφόςον 

προβλζπονται 

κεατζσ

NAI NAI NAI

Κιγκλιδϊματα ι 

άλλοσ τρόποσ 

διαχωριςμοφ 

κεατϊν και 

ακλθτϊν (τάφροσ, 

υψομετρικι 

διαφορά κλπ.)

ΝΑΙ ΝΑΙ NAI

Διαχωριςτικά 

κιγκλιδϊματα 

διαηωμάτων 

κερκίδων

wc κεατϊν ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

εφόςον 

προβλζπονται 

κεατζσ

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Κυλικείο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Ιατρείο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

εξαςφάλιςθ 

απαραίτθτου 

υλικοφ και 

δυνατότθτασ 

παροχισ πρϊτων 

βοθκειϊν

ΝΑΙ ΝΑΙ

εφόςον προβλζπονται κεατζσ

ναι ςε γιπεδα ποδοςφαίρου όπου διεξάγονται αγϊνεσ 

εραςιτεχνικϊν κατθγοριϊν και άνω
ναι ςε γιπεδα καλακοςφαίριςθσ

εξαςφάλιςθ απαραίτθτου υλικοφ και 

δυνατότθτασ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν

Τπαίκριεσ 

εγκαταςτάςεισ 

όπου διεξάγονται 

διεκνείσ αγϊνεσ, 

ανεξάρτθτα από τον 

αρικμό των κεατϊν

Τπαίκριεσ 

εγκαταςτάςεισ 

πάνω από 3.000 

κεατζσ, ανεξάρτθτα 

από τθν κατθγορία 

των αγϊνων

Κλειςτζσ 

εγκαταςτάςεισ 

όπου διεξάγονται 

διεκνείσ αγϊνεσ, 

ανεξάρτθτα από τον 

αρικμό των κεατϊν

ΤΠΑΙΘΡΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΕΙΣΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ

Τπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ από 500 ζωσ 

3.000 κεατζσ

Ομάδα Β Ομάδα Γ Ομάδα Ε

Κλειςτζσ εγκαταςτάςεισ με πάνω από 

500 κεατζσ

Κλειςτζσ 

εγκαταςτάςεισ 

χωρίσ κεατζσ ι ζωσ 

500 κεατζσ

Ομάδα Α

εφόςον προβλζπονται κεατζσ

εφόςον απαιτείται από τισ 

προδιαγραφζσ του ακλιματοσ

οι διαςτάςεισ κα κρίνονται με βάςθ τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ κατά το χρόνο καταςκευισ των γθπζδων και ςε περίπτωςθ γθπζδων με περιμετρικά περικωρια μικρότερα από αυτά που απαιτοφν οι 

προδιαγραφζσ, θ δυνατότθτα διεξαγωγισ του αγϊνα κα βεβαιϊνεται από τθν οικεία ομοςπονδία

ναι ςε γιπεδα ομαδικϊν ακλθμάτων

Τπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ χωρίσ κεατζσ ι 

ζωσ 500 κεατζσ

οι διαςτάςεισ κα κρίνονται με βάςθ τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ κατά το χρόνο καταςκευισ των γθπζδων και ςε περίπτωςθ γθπζδων με διαςτάςεισ διαφορετικζσ από αυτζσ που απαιτοφν οι 

προδιαγραφζσ, θ δυνατότθτα διεξαγωγισ αγϊνων κα βεβαιϊνεται από τθν οικεία ομοςπονδία

ναι ςε γιπεδα ομαδικϊν ακλθμάτων

προεραιτικά προεραιτικά
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

Ομάδα Δ Ομάδα Σ

Ομάδα Γ1 Ομάδα Γ2

Ομάδα Α1 Ομάδα Α2 Ομάδα Β1 Ομάδα Β2 Ομάδα Ε1 Ομάδα Ε2

ε οικιςμοφσ με 

πλθκυςμό <200 

κατοίκουσ και όπου 

διεξάγονται μόνο 

προπονιςεισ

ε οικιςμοφσ με 

πλθκυςμό >200 

κατοίκουσ ι όπου 

διεξάγονται και 

αγϊνεσ

Όπου διεξάγονται 

αγϊνεσ 

εραςιτεχνικϊν 

κατθγοριϊν και 

κάτω

Όπου διεξάγονται 

αγϊνεσ εκνικϊν 

κατθγοριϊν

Όπου διεξάγονται 

αγϊνεσ 

εραςιτεχνικϊν 

κατθγοριϊν και 

κάτω

Όπου διεξάγονται 

αγϊνεσ εκνικϊν 

κατθγοριϊν

Τπαίκριεσ 

εγκαταςτάςεισ 

όπου διεξάγονται 

διεκνείσ αγϊνεσ, 

ανεξάρτθτα από τον 

αρικμό των κεατϊν

Τπαίκριεσ 

εγκαταςτάςεισ 

πάνω από 3.000 

κεατζσ, ανεξάρτθτα 

από τθν κατθγορία 

των αγϊνων

Κλειςτζσ 

εγκαταςτάςεισ 

όπου διεξάγονται 

διεκνείσ αγϊνεσ, 

ανεξάρτθτα από τον 

αρικμό των κεατϊν

ΤΠΑΙΘΡΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΕΙΣΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ

Τπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ από 500 ζωσ 

3.000 κεατζσ

Ομάδα Β Ομάδα Γ Ομάδα Ε

Κλειςτζσ εγκαταςτάςεισ με πάνω από 

500 κεατζσ

Κλειςτζσ 

εγκαταςτάςεισ 

χωρίσ κεατζσ ι ζωσ 

500 κεατζσ

Ομάδα Α

Τπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ χωρίσ κεατζσ ι 

ζωσ 500 κεατζσ

οι διαςτάςεισ κα κρίνονται με βάςθ τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ κατά το χρόνο καταςκευισ των γθπζδων και ςε περίπτωςθ γθπζδων με διαςτάςεισ διαφορετικζσ από αυτζσ που απαιτοφν οι 

προδιαγραφζσ, θ δυνατότθτα διεξαγωγισ αγϊνων κα βεβαιϊνεται από τθν οικεία ομοςπονδίαΥπαρξθ απινιδωτι ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Οχιματα ζκτακτθσ 

ανάγκθσ

Παροχι πρϊτων 

βοθκειϊν κατά τισ 

προπονιςεισ

Παροχι πρϊτων 

βοθκειϊν κατά τουσ 

αγϊνεσ

Αποδυτιρια 

ακλθτϊν(2) NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI

Αποδυτιρια 

προπονθτϊν(2) ΝΑΙ(!) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ(1) ΝΑΙ

Αποδυτιρια 

διαιτθτϊν(2) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Άδεια κολυμβθτικισ 

δεξαμενισ
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Ηλεκτρονικό 

ειςιτιριο

Κάμερεσ

Εξυπθρζτθςθ ΑμεΑ

Αίκουςεσ τφπου ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Χϊροσ ςτάκμευςθσ 

κεατϊν και 

ακλθτϊν

Πολεοδομικό 

κακεςτϊσ

όπωσ προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία

όπωσ προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία

οικοδομικι άδεια ι νομιμοποίθςθ αυκαιρζτου ι εξαίρεςθ από κατεδάφιςθ ι υπαγωγι αυκαιρζτων ςτισ διατάξεισ του ν.4014/2011 ι του ν.4178/2013

ναι εφόςον διεξάγονται αγϊνεσ 

εραςιτεχνικϊν κατθγοριϊν

υποχρεωτικά ςε όλεσ τισ νζεσ εγκαταςτάςεισ και κατά τα λοιπά όπωσ προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία

ναι εφόςον διεξάγονται αγϊνεσ 

εραςιτεχνικϊν κατθγοριϊν

παρουςία αςκενοφόρου και ιατροφ ςτουσ εκνικοφσ και 

διεκνείσ αγϊνεσ

παρουςία προπονθτι ι άλλου εκπαιδευμζνου προςωπικοφ ςτισ μικρζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ και παρουςία ιατροφ ςτισ μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ (3)

παρουςία ιατροφ ςτουσ αγϊνεσ 

εραςιτεχνικϊν κατθγοριϊν

παρουςία ιατροφ ςτουσ αγϊνεσ 

εραςιτεχνικϊν κατθγοριϊν

δυνατότθτα πρόςβαςθσ δυνατότθτα πρόςβαςθσ δυνατότθτα πρόςβαςθσ και ςτάκμευςθσ

παρουςία αςκενοφόρου και ιατροφ 

ςτουσ εκνικοφσ και διεκνείσ αγϊνεσ

δυνατότθτα πρόςβαςθσ και ςτάκμευςθσ

κατά τθ διάρκεια των αγϊνων κατά τθ διάρκεια των αγϊνων

Όπωσ ορίηουν οι ειδικζσ διατάξεισ για κάκε περιοχι τθσ Ελλάδασ. Οι κζςεισ ςτάκμευςθσ είναι δυνατόν να εξαςφαλίηονται και ςε όμορα ι κοντινά οικόπεδα.
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Ομάδα Δ Ομάδα Σ

Ομάδα Γ1 Ομάδα Γ2

Ομάδα Α1 Ομάδα Α2 Ομάδα Β1 Ομάδα Β2 Ομάδα Ε1 Ομάδα Ε2

ε οικιςμοφσ με 

πλθκυςμό <200 

κατοίκουσ και όπου 

διεξάγονται μόνο 

προπονιςεισ

ε οικιςμοφσ με 

πλθκυςμό >200 

κατοίκουσ ι όπου 

διεξάγονται και 

αγϊνεσ

Όπου διεξάγονται 

αγϊνεσ 

εραςιτεχνικϊν 

κατθγοριϊν και 

κάτω

Όπου διεξάγονται 

αγϊνεσ εκνικϊν 

κατθγοριϊν

Όπου διεξάγονται 

αγϊνεσ 

εραςιτεχνικϊν 

κατθγοριϊν και 

κάτω

Όπου διεξάγονται 

αγϊνεσ εκνικϊν 

κατθγοριϊν

Τπαίκριεσ 

εγκαταςτάςεισ 

όπου διεξάγονται 

διεκνείσ αγϊνεσ, 

ανεξάρτθτα από τον 

αρικμό των κεατϊν

Τπαίκριεσ 

εγκαταςτάςεισ 

πάνω από 3.000 

κεατζσ, ανεξάρτθτα 

από τθν κατθγορία 

των αγϊνων

Κλειςτζσ 

εγκαταςτάςεισ 

όπου διεξάγονται 

διεκνείσ αγϊνεσ, 

ανεξάρτθτα από τον 

αρικμό των κεατϊν

ΤΠΑΙΘΡΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΕΙΣΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ

Τπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ από 500 ζωσ 

3.000 κεατζσ

Ομάδα Β Ομάδα Γ Ομάδα Ε

Κλειςτζσ εγκαταςτάςεισ με πάνω από 

500 κεατζσ

Κλειςτζσ 

εγκαταςτάςεισ 

χωρίσ κεατζσ ι ζωσ 

500 κεατζσ

Ομάδα Α

Τπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ χωρίσ κεατζσ ι 

ζωσ 500 κεατζσ

οι διαςτάςεισ κα κρίνονται με βάςθ τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ κατά το χρόνο καταςκευισ των γθπζδων και ςε περίπτωςθ γθπζδων με διαςτάςεισ διαφορετικζσ από αυτζσ που απαιτοφν οι 

προδιαγραφζσ, θ δυνατότθτα διεξαγωγισ αγϊνων κα βεβαιϊνεται από τθν οικεία ομοςπονδία
Πυροπροςταςία

τατικι επάρκεια όπωσ προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία

(2) Εξαιροφνται τα πνευματικά ακλιματα.

Παρατηρήσεις:

(3) Μικρζσ είναι οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ των ομάδων Α1, Α2, Β1, Δ και Ε1. Μεγάλεσ είναι αυτζσ των ομάδων Β2, Γ1, Γ2, Ε2 και Σ.

υπεφκυνθ διλωςθ ιδιοκτιτθ ι 

μθχανικοφ ότι τθροφνται οι διατάξεισ 

περί πακθτικισ και ενεργθτικισ 

πυροπροςταίασ

πιςτοποιθτικό πυραςφάλειασ

(1) Δυνατότθτα εξαίρεςθσ ςε υφιςτάμενεσ κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ.
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