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ΘΕΜΑ: Άδεια λειτουργίας άρθρου 56Α Ν.2725/1999 - Κατηγοριοποίηση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων 

 
Σε απάντηση της µε αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΠΑΑΕ/109030/6350/ 

755/130/30-3-2017 επιστολής, σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 
Θεωρούµε ότι η προσπάθεια που γίνεται για κατηγοριοποίηση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση επίλυσης 
ενός σοβαρού προβλήµατος, που αφορά τους αθλητικούς χώρους και 
επικροτούµε τη σαφή αναφορά και διαφοροποίηση στα «πνευµατικά αθλήµατα».  

 
Σε ότι αφορά το σκάκι, επιθυµούµε να περιγράψουµε περιληπτικά τους 

σκακιστικούς αγώνες και να διαχωρίσουµε τα είδη των «γηπέδων» - αγωνιστικών 
χώρων που χρησιµοποιούνται σε δύο γενικές κατηγορίες: 

 
Α. Οι περισσότεροι οµαδικοί αγώνες που αφορούν συναντήσεις µεταξύ 2 

οµάδων, και εντάσσονται στα περιφερειακά – τοπικά πρωταθλήµατα και 
κύπελλα, γίνονται µε δεκαµελείς - το ανώτερο - συνθέσεις ανά οµάδα 
(ανάλογα µε την κατηγορία). Οι αγώνες αυτοί διεξάγονται στην έδρα 
(εντευκτήριο) της µίας από τις δύο οµάδες, µε ελάχιστους (το πολύ 10) ή 
καθόλου θεατές. 

 
Β. Το πανελλήνιο οµαδικό πρωτάθληµα Α’ εθνικής κατηγορίας,  οι ατοµικοί 

και οµαδικοί αγώνες των πανελληνίων πρωταθληµάτων νεανικών κατηγοριών, 
οι πανελλήνιοι µαθητικοί αγώνες, το πανελλήνιο ατοµικό πρωτάθληµα ανδρών 
και γυναικών και τα διεθνή τουρνουά δεν διεξάγονται σε έδρες αθλητικών 
σωµατείων. Οι αγώνες αυτοί, ανάλογα µε το πλήθος των συµµετεχόντων και 



 

 

 

τις ειδικότερες συνθήκες της κάθε διοργάνωσης, πραγµατοποιούνται κυρίως 
σε αίθουσες µεγάλων ξενοδοχείων, εκθεσιακούς χώρους, αίθουσες 
εκδηλώσεων ∆ήµων και κλειστά γήπεδα-γυµναστήρια στα οποία 
τοποθετούνται τραπέζια και καρέκλες εντός του αγωνιστικού χώρου.  
 
Σας ενηµερώνουµε επίσης ότι στο άθληµα µας ισχύουν ιδιαίτερες 

προδιαγραφές για τους αγωνιστικούς χώρους σύµφωνα µε: 
 

1. Τους κανονισµούς της Παγκόσµιας Σκακιστικής Οµοσπονδίας (FIDE), 
«Standards of Chess Equipment and tournament venue for FIDE 
Tournaments», 
https://www.fide.com/FIDE/handbook/Standards_of_Chess_Equipment_a
nd_tournament_venue.pdf 

2. Τους γενικούς όρους όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3, 
«Κανονισµός αγωνιστικών χώρων» της ΕΣΟ. 
http://www.chessfed.gr/archives/category/kanonismoi/kanonismos-
agonistikon-xoron 

 
Με την πρόταση που µας έχετε αποστείλει  φαίνεται ότι οι αγωνιστικοί χώροι 

για το σκάκι θα ενταχθούν όλοι στην οµάδα ∆ (κλειστές εγκαταστάσεις έως 500 
θεατές), οι προδιαγραφές της οποίας απέχουν πολύ από τις πραγµατικές 
απαιτήσεις των σκακιστικών αγώνων. 

 
Επιπρόσθετα επιθυµούµε να θίξουµε ορισµένα πρακτικά προβλήµατα, τα οποία 

δηµιουργούνται για τους αγωνιστικούς χώρους του σκακιού, από την 
προτεινοµένη κανονιστική ρύθµιση της αδειοδότησης των αθλητικών χώρων: 

 
� Η υποχρεωτική ύπαρξη φορητού απινιδωτή, λόγω του υψηλού κόστους 

του και  
� H υποχρεωτική παρουσία ιατρού στους αγώνες της κατηγορίας Α, λόγω 

των εξόδων και της διαχειριστικής δυσκολίας,  
 
Τέλος, πρακτικό πρόβληµα θα δηµιουργηθεί και µε την άδεια διεξαγωγής 

αθλητικής συνάντησης (άρθρο 21 νέας ΚΥΑ και παράγραφος 9 του άρθρου 56Α 
του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήµερα). 
 

Για όλους τους προαναφερόµενους λόγους προτείνουµε την δηµιουργία µίας 
επιπλέον ειδικής κατηγορίας αγωνιστικών χώρων ειδικά για το σκάκι.  

 



 

 

 

Παρακαλούµε να κάνετε αποδεκτή την πρότασή µας και ακολούθως, µε τη 
συνεργασία µεταξύ εµπειρογνώµων από την ΓΓΑ και την ΕΣΟ, να 
οριστικοποιηθουν  οι ακριβείς προδιαγραφές – απαιτήσεις για τους αγωνιστικούς 
χώρους του αθλήµατός µας. 

 
Με τις ευχές για Καλό Πάσχα, διατελούµε 
  

Με εκτίµηση 
 

 
 
 


