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Προς:

 Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα : Σημαντική Υπενθύμιση Περί Αδειοδότησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Αξιότιμοι -ες κύριοι -ες,
Δεδομένης της έναρξης των αθλητικών διοργανώσεων της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 από τον 08/2019 και
λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητικών εγκαταστάσεων διαθέτει Άδεια Λειτουργίας
ισχύος έως τις 31/08/2019 (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/466/31-08-2018
Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού), υπάρχει
σοβαρό ενδεχόμενο πολλές από τις αθλητικές εγκαταστάσεις σας να μη διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας έπειτα από
την ανωτέρω ημερομηνία και να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ενδιαφερόμενες ομοσπονδίες και τα
σωματεία τους.
Τονίζεται ότι η Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό, προκειμένου να
χορηγηθεί Άδεια Διεξαγωγής Αθλητικών Συναντήσεων (άρθρο 22 §9 του Ν. 4049/2012). Επιπλέον, σύμφωνα με το
άρθρο 14 της υπ' αριθμ. 46596/2004 Υπουργικής Απόφασης και το άρθρο 20 της υπ' αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/408113/21902/2725/603 Κ.Υ.Α. στο Φ.Ε.Κ. 3568/Β'/10-10-2017, η Άδεια Διεξαγωγής
Αθλητικών Συναντήσεων πρέπει να έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί στην οικεία Αστυνομική ή κατά περίπτωση
Λιμενική Αρχή τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων. Κατά συνέπεια, το αίτημα
του ενδιαφερόμενου για τη χορήγηση αυτής θα πρέπει να υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας πριν από και με
σεβασμό στο ανωτέρω χρονικό όριο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ώστε η Υπηρεσία μας να έχει τη δυνατότητα
να ικανοποιήσει το εν λόγω αίτημα.
Τέλος, σας ενημερώνουμε πως στην Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης και το κομμάτι «Αποφασίζουμε»
αναγράφονται οι εξής πληροφορίες:

1. Είδος αθλητικής εγκατάστασης (υπαίθρια ή κλειστή κ.λπ.)
2. Πλήρης ονομασία της
3. Ομάδα κατηγοριοποίησής της (άρθρο 4 – Τροποποίηση του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 – του Ν.
4479/2017)
4. Ιδιοκτήτης της

5. Αναλυτική διεύθυνσή της
6. Αθλήματα που μπορούν να φιλοξενηθούν σ’ αυτή και είδος δραστηριότητας ανά άθλημα (προπονήσεις,
αγώνες κ.α.)
7. Διάρκεια ισχύος της Αδείας Λειτουργίας (αναλυτική ημερομηνία)
8. Ανώτατος επιτρεπόμενος ή μη αριθμός θεατών και είδος τους (όρθιοι, καθήμενοι).
Σε περίπτωση που έχετε προβεί σε αδειοδοτήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων δίχως να έχετε συμπεριλάβει τις
παραπάνω πληροφορίες, παρακαλούμε, όπως προβείτε στις σχετικές διορθώσεις.

Στη διάθεσή σας,

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης

Αντωνάκου Ιωάννα

Πίνακας Αποδεκτών:
- Δήμοι Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερείας Αττικής
(Αρμόδιες Υπηρεσίες Αδειοδότησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων)

Κοινοποίηση:
- Αναγνωρισμένες Από Την Γ.Γ.Α. Αθλητικές Ομοσπονδίες
(Για Ενημέρωση Των Σωματείων Μελών Τους)

