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Αριθ.Πρωτ. 98773       Αθήνα 15/9/2017 
 
 
Προς 
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού 
Γραφείο Υφυπουργού Αθλητισµού 
 
 
Υπόψη κας Καραπαναγιωτίδου 
 
 
Θέµα: «Άδεια λειτουργίας άρθρου 56 του ν.2725/1999 – Κατηγοριοποίηση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων.» 
 
Αξιότιµη κυρία Καραπαναγιωτίδου, 
 

Θεωρούµε ότι η προσπάθεια που γίνεται για την κατηγοριοποίηση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση επίλυσης ενός 
σοβαρού και χρόνιου προβλήµατος, που αφορά τους αθλητικούς συλλόγους. 

 
Αναφορικά µε την οµοσπονδία µας, σας γνωρίζουµε ότι η συντριπτική πλειονότητα 

των χώρων που χρησιµοποιούν οι ενώσεις και τα σωµατεία είναι εντευκτήρια, τα οποία 
είτε έχουν εκµισθωθεί από τα σωµατεία, είτε έχουν παραχωρηθεί από ∆ήµους. 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. Οι αγώνες αυτοί διεξάγονται στην έδρα 
( εντευκτήριο) των οµάδων µε ελάχιστους θεατές, που σπάνια υπερβαίνουν τους δέκα. 

 
Κατά συνέπεια, θεωρούµε ότι οι χώροι που περιγράφονται παραπάνω εντάσσονται 

στην οµάδα Ι ( Άρθρο 56 Α παρ. 1 εδάφιο εε). 
 
Οι χώροι που περιγράφονται στην οµάδα Ι, δεν απαιτούν έκδοση άδειας λειτουργίας 

παρά µόνο: 
α) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια 
του χώρου, 
β) παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης  
γ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι 
προδιαγραφές και οι κανονισµοι ασφαλείας που αφορούν την διαµόρφωση και 
την λειτουργία του χώρου. 
 

Η οµοσπονδία µας, δύναται να εκδώσει µόνο βεβαιώσεις για την καταλληλότητα 
χώρων για την τέλεση αγώνων σκακιού. 
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∆ηλώνει όµως αναρµόδια  για την έκδοση βεβαίωσης για την ασφάλεια των χώρων, 
λόγω έλλειψης κάθε είδους τεχνικής υπηρεσίας. 

 
Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουµε εν όψει της έκδοσης της νέας ΚΥΑ, 

αναφορικά µε την οµάδα Ι την τροποποίηση του Άρθρου 56Β παρ 2 εδάφιο η, ως εξής: 
 

Αντί του: 
αα) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του 

χώρου,  
 

την τροποποίησή του σε: 
αα) βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας για την καταλληλότητα του χώρου. 
 
Σηµειώνουµε ότι η τήρηση όλων των προδιαγραφών και κανονισµών ασφαλείας που 

αφορούν την διαµόρφωση και την λειτουργία του χώρου βεβαιώνονται από τον χρήστη της 
αθλητικής εγκατάστασης.( Άρθρο 56Β παρ 2 εδάφιο η). 

 
Παρακαλούµε όπως κάνετε δεκτή την πρόταση µας αναγνωρίζοντας τις 

ιδιαιτερότητες του αθλήµατός µας. 
 

 
Με εκτίµηση, 

 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 
 
 
 
 
  


