ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(άρθρο8Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

« Γνωστοποίηση ανανέωσης/επέκτασης λειτουργίας γυμναστηρίου ή
αθλητικής σχολής».

ΠΡΟΣ:

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛ
ΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται απότηνΥπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ : (φυσικό πρόσωπο ή νόµιµος εκπρόσωπος σε περίπτωση νοµικού προσώπου)
Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα
Πατέρα:
Όνοµα
Μητέρας:
Αριθ.
Δελτ.Ταυτότητας:*

Επώνυµο Πατέρα:
ΕπώνυµοΜητέρας:

Αριθ.
Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Αριθ. Διαβατηρίου:*
Ηµεροµηνία
γέννησης1:
Τόπος
Κατοικία Χώρα:
ς
Τηλ:

Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Α.Φ.Μ:

Ιθαγένεια:
Τόπος Γέννησης:

Πόλη:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συµπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
Επωνυµία:
Διακριτικός Τίτλος:
ΝοµικήΜορφή:
Αρ. και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ
(για ΑΕ & ΕΠΕ):

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.
Αρ. Καταστατικού:

Αρ. &ηµ/α καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου (ΟΕ & ΕΕ):
Δ.Ο.Υ.

ΑΦΜ:
Διεύθυνση
Οδός:
Τηλέφωνο:

1

ΈτοςΊδρυσης:

Φαξ:

ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ):
Αριθ
.:
E– mail:

T.K.:

Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθµητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός : π.χ. 7 Φεβρουαρίου 1969 και 070269.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑΑΙΤΟΥΝΤΟΣ*(Νοµικά Πρόσωπα υπό σύσταση)(5)
Καταθέτω την παρούσα γνωστοποίηση ως νόµιµος εκπρόσωπος των κάτωθι ιδρυτών της υπό σύσταση εταιρείας

Νοµική Μορφή:
Επωνυµία:
Φυσικά Πρόσωπα Ιδρυτές:

Νοµικά Πρόσωπα Ιδρυτές:
Επωνυµία:

ΑΦΜ:

Α∆Τ:

ΑΦΜ:

Α∆Τ:

ΑΦΜ:

Α∆Τ:

ΑΦΜ:

Α∆Τ:

∆ιακριτικός
Τίτλος:

Έδρα:

∆ιακριτικός
Τίτλος:

Έδρα:

∆ιακριτικός
Τίτλος:

Έδρα:

ΟΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 2(για κατάθεση γνωστοποίησης):
Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση
του γνήσιου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

Με την παρούσα επιθυμώ να γνωστοποιήσω την ανανέωση/επέκταση του κάτωθι γυμναστηρίου/
αθλητικής σχολής.
Το

Γυμναστήριο/αθλητική

σχολή

λειτουργεί

………………………………………………………. ή την αριθμ.

σύμφωνα

με

την

αριθμ.

άδεια

βεβαίωση ότι πληρούνται οι νόμιμες

προϋποθέσεις της ίδρυσης και λειτουργίας ………………………………………………………………. ή την
αριθμ. βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ……………………………………………………………………….:
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Βλ. σηµείο 1 περιεχοµένου υπεύθυνης δήλωσης (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

Επωνυµία επιχείρησης:
Παρεχόµενες Υπηρεσίες:

Πρόσθετες Παρεχόµενες Υπηρεσίες (για την περίπτωση επέκτασης της λειτουργίας):

Διεύθυνση
επιχείρησης:

Δήµος/Κοινότητα:

Αριθ.:

ΤΚ:

Ηµ/νια υποβολής
αίτησης οικοδοµικής
άδειας κτιρίου:

τ.µ. ανά επίπεδο:
Α.Φ.Μ. :
Τηλ:

Οδός:

Δ.Ο.Υ.:
Fax:

E – mail:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις3, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, καθώς από τις διατάξεις του ΠΔ.219/2006 (ΦΕΚ 221 Α΄/13-10-2006) δηλώνω
ότι:

«1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει τη γνωστοποίηση ή/και να παραλάβει
την βεβαίωση υποβολής. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
2. Στο χώρο του γυμναστηρίου/αθλητικής σχολής πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και
υποχρεώσεις που ορίζονται από το ΠΔ 219/2006, όπως αυτές παρατίθενται στο έντυπο (Μέρος Β’) που
συνοδεύει τη γνωστοποίηση.
3. Βεβαιώνω ότι το Γυμναστήριο ή η Αθλητική Σχολή διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής
πυροπροστασίας».

…………………..
(Ηµεροµηνία)

Ο/Η δηλών/ούσα
(Σφραγίδα-υπογραφή)

3«Όποιοςενγνώσειτουδηλώνειψευδήγεγονόταήαρνείταιήαποκρύπτειτααληθινάµεέγγραφηυπεύθυνηδήλωσητου
άρθρου8τιµωρείταιµεφυλάκισητουλάχιστοντριώνµηνών.Εάνουπαίτιοςαυτώντωνπράξεωνσκόπευεναπροσπορίσειστον
εαυτόντουήσεάλλονπεριουσιακόόφελοςβλάπτονταςτρίτονήσκόπευεναβλάψειάλλον,τιµωρείταιµεκάθειρξηµέχρι10 ετών».
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Είδος
Γνωστοποίησης

Ανανέωση/επέκταση λειτουργίας Γυµναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής

Υπηρεσία
Υποβολής:
Αρ. Πρωτ.:
Αρµόδιος
Υπάλληλος

Ηµ/νια Υποβολής:
Όνοµα:

Επώνυµο:
(Συµπληρώνεται από την υπηρεσία)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Γνωστοποιών
(φυσικό πρόσωπο)

Όνοµα:

Γνωστοποιών
(νοµικό πρόσωπο)

Επωνυµία
εταιρείας:

Γνωστοποιών
(νοµικό πρόσωπο)

Όνοµα νοµίµου
εκπροσώπου:

Επώνυµο:

Επώνυµο
νοµίµου
εκπροσώπου:

Αριθμ. ισχύουσας άδειας ή αριθμ. βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ή αριθμ. πρωτ. βεβαίωσης
υποβολής γνωστοποίησης

Επέκταση λειτουργίας

Ανανέωση
Ταχυδροµική
∆ιεύθυνση Νέου
Κτιρίου

Οδός:

Τ.Κ.

Αριθµ.:

Περιοχή:

Παρεχόµενες υπηρεσίες:
Πρόσθετες παρεχόµενες υπηρεσίες (στην περίπτωση
επέκταση λειτουργίας)

∆ιευθυντής Γυµναστηρίου ή Αθλητικής
Σχολής
(Συµπληρώνεται από τον ενδιαφερόµενο)

Η παρούσα βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας ανανέωσης/επέκτασης λειτουργίας του ανωτέρω Γυµναστηρίου/Αθλητικής Σχολής.

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Η
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΠΔ 219/2006 (ΦΕΚ 221 Α΄/13-10-2006)
ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ:
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επιλέγεται
ανάλογα με
την
περίπτωση

1. (για τις περιπτώσεις ίδρυσης και λειτουργίας
γυµναστηρίου
από
Ν.Π.Ι.Δ)
Βεβαιώνεται
ότι
αποκλειστικός σκοπός του γυµναστηρίου ή της
αθλητικής σχολής, o οποίος αναγράφεται στο
καταστατικό της εταιρίας, είναι η παροχή υπηρεσιών
σωµατικής άσκησης και άθλησης ή της εκµάθησης και
καλλιέργειας αναγνωρισµένου η µη αθλήµατος.
2. Το γυµναστήριο ή η αθλητική σχολή στεγάζεται σε
ενιαίο χώρο, ο οποίος είναι ιδιόκτητος/ έχει µισθωθεί από
τον ενδιαφερόµενο. Η κυριότητα ή η µίσθωση του χώρου
αποδεικνύεται µε έγγραφη σύµβαση.
3. (για την περίπτωση λειτουργίας παραρτηµάτων του
γυµναστηρίου/
της
αθλητικής
σχολής4)
Το/τα
παραρτήµατα του γυµναστηρίου/ της αθλητικής σχολής
πληρούν
αυτοτελώς
τις
προϋποθέσεις
ίδρυσης
γυµναστηρίου ή αθλητικής σχολής
4. (για τις περιπτώσεις που στο γυµναστήριο/στην
αθλητική σχολή λειτουργεί κυλικείο) Βεβαιώνεται η
ύπαρξη ειδικής άδειας, για την πώληση αγαθών
κυλικείου στο χώρο του γυµναστηρίου ή της αθλητικής
σχολής
5.Βεβαιώνεται ότι εντός του χώρου του γυµναστηρίου/
της αθλητικής σχολής δεν διατίθενται προς πώληση
βιταµίνες και συµπληρώµατα διατροφής5
6. Βεβαιώνεται ότι µε την έναρξη της λειτουργίας του
Γυµναστηρίου/Αθλητικής Σχολής έχει δηλωθεί η έναρξη
επιτηδεύµατος στην οικεία Δ.Ο.Υ.
7. Η επιχείρηση τηρεί στις εγκαταστάσεις της:
α) Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας µε βεβαίωση κύριας
χρήσης
β) Δήλωση στατικής επάρκειας υπογεγραµµένη από
ιδιώτη Μηχανικό
γ) Πιστοποιητικό Ενεργητικής πυροπροστασίας εν ισχύ
(τουλάχιστον µετά το διάστηµα 30 ηµερών από την
γνωστοποίηση
ίδρυσης
και
λειτουργίας
ή
επέκτασης/µεταφοράς σε νέο κτίριο)
γ) Κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού,
θεωρηµένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
7. Το Γυµναστήριο λειτουργεί εντός των νοµίµων ωρών
λειτουργίας ήτοι καθηµερινά και Σάββατο από 06.00 έως
24.00 και Κυριακή 10.00 -24.006
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8. Στην παρούσα γνωστοποίηση επισυνάπτεται η
απόδειξη καταβολής του προβλεπόµενου παραβόλου
• 400€ (για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και
λειτουργίας)
• 200€
(για
τις
υπόλοιπες
περιπτώσεις
γνωστοποιήσεων)
(Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής µέσω ΕΚΕ
αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού
κατάθεσης σε λογαριασµό που υποδεικνύεται από το
ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS_EUGO))

Β.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΚΓΥΜΝΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Β1.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ν.Π.Ι.Δ

ή 1. Βεβαιώνεται για τον ιδιοκτήτη ή το νόµιµο
εκπρόσωπο του Ν.Π.Ι.Δ η κατοχή Δελτίου Αστυνοµικής
Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για έλληνες πολίτες και
πολίτες της ΕΕ/ΕΟΧ) ή άδειας νόµιµης παραµονής στην
Ελλάδα (για αλλοδαπούς τρίτης χώρας ή για τις
περιπτώσεις
που
στα
µέλη
της
διοίκησης
συγκαταλέγονται αλλοδαποί πολίτες τρίτων χωρών,
εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ)
2. Βεβαιώνεται ότι ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπος
(για τις περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ) του γυµναστηρίου/ της
αθλητικής σχολής δεν έχει την ιδιότητα του δηµοσίου
υπαλλήλου, υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ
3. Βεβαιώνεται ότι ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπος
(για τις περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ) του γυµναστηρίου/ της
αθλητικής σχολής:
iα) Δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεµφθεί σε δίκη µε
αµετάκλητο βούλευµα για κακούργηµα, κλοπή,
υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική µε
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκληµα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, εµπορία, κατοχή και χρήση
ναρκωτικών, ακόµη και αν το παράπτωµα έχει
παραγραφεί
β) Δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του
δικαιωµάτων
γ) Δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση
(πλήρη ή µερική) ή υπό επικουρική συµπαράσταση
(πλήρη ή µερική) ή υπό συνδυασµό των δύο
προηγούµενων, λόγω πνευµατικής ή ψυχικής διαταραχής
δ) Δεν έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά
αδικήµατα περί φαρµακοδιέγερσης σύµφωνα µε τα
άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν.2725/1999, όπως τα τρία
άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, µε τα άρθρα 58,59 και
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60 του ν. 3057/2002 (Α΄239)

Β2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Η
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Β2α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Β2β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Β2γ. ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

ii) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ή το
Ν.Π.Ι.Δ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερο
4. (για τις περιπτώσεις ίδρυσης και λειτουργίας
γυµναστηρίου από ΝΠΙΔ) Βεβαιώνεται η κατοχή α)
αντιγράφου καταστατικού µε τις τυχόν τροποποιήσεις
του ή του ΦΕΚ (αν το καταστατικό δηµοσιεύεται) και β)
Πράξης του οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου,
µε την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της έναντι του
Περιφερειάρχη.
Βεβαιώνεται ότι δεν έχει τροποποιηθεί το καταστατικό
πέραν των τροποποιήσεων που έχουν αποτυπωθεί στο
αντίγραφο της περίπτωσης α.
Βεβαιώνεται επιπλέον ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί, δεν
έχει πτωχεύσει και ότι το ονοµατεπώνυµο του νοµίµου
εκπροσώπου προκύπτει από σχετική βεβαίωση της
αρµόδιας για την τήρηση του µητρώου διοικητικής ή
δικαστικής αρχής.
1.Βεβαιώνεται ότι ο Δ/ντής του γυµναστηρίου/ της
αθλητικής σχολής είναι κάτοχος πτυχίου Τµήµατος
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ)
ελληνικού ή ισότιµου αλλοδαπού ΑΕΙ, µε τριετή
τουλάχιστον εµπειρία στη διαχείριση προγραµµάτων
µαζικής ή ατοµικής µάθησης ή εκγύµνασης. Σε
περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε
εκπαιδευτικά
ιδρύµατα
της
αλλοδαπής,
έχουν
αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ.
2. Ο Δ/ντής του γυµναστηρίου/ της αθλητικής σχολής θα
είναι αρµόδιος για την εκπόνηση του εσωτερικού
κανονισµού και για τον έλεγχο της τήρησης όλων των
προδιαγραφών που αναφέρονται στον εσωτερικό
κανονισµό, καθώς και στις κείµενες διατάξεις
3. Ο Δ/ντής του γυµναστηρίου/ της αθλητικής σχολής θα
απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και δεν θα εργάζεται
σε περισσότερα από ένα γυµναστήρια ή αθλητικές
σχολές
4.Βεβαιώνεται ότι ο Δ/ντής του γυµναστηρίου/ της
αθλητικής σχολής:
i) Δεν έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου,
υπαλλήλου ΟΤΑ, ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ

Β2δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

iiα) Δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεµφθεί σε δίκη µε
αµετάκλητο βούλευµα για κακούργηµα, κλοπή,
υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική µε
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκληµα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, εµπορία, κατοχή και χρήση
ναρκωτικών, ακόµη και αν το παράπτωµα έχει
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παραγραφεί
β) Δεν έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του
δικαιωµάτων
γ) Δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση
(πλήρη ή µερική) ή υπό επικουρική συµπαράσταση
(πλήρη ή µερική) ή υπό συνδυασµό των δύο
προηγούµενων, λόγω πνευµατικής ή ψυχικής διαταραχής

Β3. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ,
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Β3β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ

Β.4
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ

Β.5 ΕΚΓΥΜΝΑΖΟΜΕΝΟΙ

Γ. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

δ) Δεν έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά
αδικήµατα περί φαρµακοδιέγερσης σύµφωνα µε τα
άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν.2725/1999, όπως τα τρία
άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, µε τα άρθρα 58,59 και
60 του ν. 3057/2002 (Α΄239)
Βεβαιώνεται ότι το γυµναστήριο/ η αθλητική σχολή θα
απασχολεί ως διδάσκοντες, εκπαιδευτές, γυµναστές και
προπονητές κατόχους πτυχίου ΤΕΦΑΑ, ελληνικού ή
ισότιµου αλλοδαπού ΑΕΙ, ή κατόχους αδείας άσκησης
επαγγέλµατος από τον αρµόδιο κρατικό φορέα
(Για τις περιπτώσεις που παρέχονται υπηρεσίες που
αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών
προγραµµάτων) βεβαιώνεται η πρόσληψη πτυχιούχου
διαιτολόγου ή ειδικού διατροφολόγου ή ειδικού
αθλητικού επιστήµονα µε ειδίκευση στην αθλητική
διατροφή
Βεβαιώνεται ότι το διοικητικό/ βοηθητικό προσωπικό του
γυµναστηρίου/ της αθλητικής σχολής θα είναι ανάλογο
της έκτασης των παρεχόµενων υπηρεσιών και του
αριθµού των εκγυµναζόµενων
1. Για την εγγραφή στο γυµναστήριο ή την αθλητική
σχολή, καθώς και για την κατ’ έτος ανανέωση της
εγγραφής θα τηρείται ειδική κάρτα, στην οποία θα
βεβαιώνεται από ιατρό ότι ο ενδιαφερόµενος µπορεί να
εκγυµνάζεται στο διδασκόµενο άθληµα. Οι υπεύθυνοι
του γυµναστηρίου θα επιδεικνύουν τις κάρτες των
εκγυµναζόµενων κατά τους ελέγχους που διενεργεί η
Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του α. 9 του ΠΔ
219/2006
2. Για τους εκγυµναζόµενους κάτω των 18 ετών θα
απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των ασκούντων τη
γονική µέριµνα
Βεβαιώνεται ότι:
1. Ο συνολικός χώρος του γυµναστηρίου ή της αθλητικής
σχολής, βάσει της οικοδοµικής άδειας, α) είναι εµβαδού
ίσου ή µεγαλύτερου των 100 τετραγωνικών µέτρων, στα
οποία δε συµπεριλαµβάνονται τυχόν υπαίθριοι και
ηµιυπαίθριοι χώροι καθώς και οι βοηθητικοί χώροι
(αποθηκευτικοί, ανελκυστήρας, λεβητοστάσιο κλπ) και
β) διαθέτει την απαραίτητη στατική επάρκεια.
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Γ2. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2. Ο συνολικός ωφέλιµος χώρος που χρησιµοποιείται από
τους εκγυµναζόµενους προς εκγύµναση ή εκµάθηση
αθλήµατος είναι εµβαδού ίσου ή µεγαλύτερου των 70
τετραγωνικών µέτρων
3. Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου είναι 2 µέτρα και 60
εκατοστά
4. Η ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιµου χώρου ανά
γυµναζόµενο είναι 5 τετραγωνικά µέτρα
5. Το κτίριο και οι χώροι κύριας χρήσης διαθέτουν
επαρκή και οµοιόµορφο φωτισµό καθώς και επαρκή
αερισµό µε φεγγίτες (που ανοίγουν µε εύχρηστα
µηχανικά
µέσα)
καθώς
και
µε
αθόρυβους
εξαεριστήρες7(άρθ. 11 τουκτιριολογικού κανονισµού)
6. Το κτίριο ή τα κτίρια διαθέτουν τουλάχιστον 2 χώρους
αποδυτηρίων µε πρόβλεψη για την ασφάλεια των
προσωπικών αντικειµένων και µε ελάχιστη επιφάνεια τα
50
εκατοστά
του
τετραγωνικού
µέτρου
ανά
εκγυµναζόµενο
7. Η άθληση ή άσκηση των εκγυµναζόµενων δεν
πραγµατοποιείται σε υπόγειους χώρους οι οποίοι
χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί από τις διατάξεις του
ΓΟΚ
8. Η λειτουργία του γυµναστηρίου δεν παράγει ηχητικές
εκποµπές και δεν δηµιουργεί οχλήσεις στους περιοίκους.
Σεδιαφορετική περίπτωση, επιβάλλεται η ηχητική
µόνωση.
1. Στο γυµναστήριο/ αθλητική σχολή υπάρχει λουτρό µε
τουλάχιστον 2 καταιωνιστήρες ζεστού και κρύου νερού
για κάθε αποδυτήριο
2α) (όταν η δυναµικότητα του γυµναστηρίου/ της
αθλητικής σχολής είναι µέχρι και 80 εκγυµναζόµενοι8)
Βεβαιώνεται η λειτουργία 2 αποχωρητηρίων (ενός
ανδρών και ενός γυναικών) για τους εκγυµναζόµενους
β) (όταν η δυναµικότητα του γυµναστηρίου/ της
αθλητικής σχολής είναι άνω των 80 εκγυµναζοµένων)
Βεβαιώνεται
η
λειτουργία
ενός
πρόσθετου
αποχωρητηρίου για κάθε επιπλέον 40 εκγυµναζόµενους
2. Βεβαιώνεται ότι στους χώρους υγιεινής υπάρχουν:
• Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισµού και
αποχέτευσης των αποχωρητηρίων καθώς και
λεκάνες υγιεινής
• Φυσικός ή τεχνητός εξαερισµός
• Επένδυση µε ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την
επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον µέχρι ύψους 1.70
µέτρων
• Ανθεκτική και αντιολισθητική επίστρωση σε όλη
την επιφάνεια των δαπέδων
• Πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα µέσα
τουλάχιστον
νιπτήρας
ανά
δύο
• Ένας
αποχωρητήρια
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Γ.3 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Γ4. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ
ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Για την περίπτωση που πιστοποιείται η
αθλητική σχολή για τη λειτουργία της
οποίας απαιτούνται ειδικές κτιριακές
προϋποθέσεις
Για τη γνωστοποίηση
επέκτασης/μεταφοράς
γυμναστηρίου/αθλητικής σχολής σε νέο
κτίριο (επιπλέον των λοιπών)
Για τη γνωστοποίηση μεταβίβασης
γυμναστηρίου/αθλητικής σχολής σε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο (επιπλέον των
λοιπών)

………………………….
(Ηµεροµηνία)

1.Βεβαιώνεται ότι το Γυµναστήριο/Αθλητική Σχολή
διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
2. Βεβαιώνεται ότι το Γυµναστήριο/Αθλητική Σχολή δεν
διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και
εντός 30 ηµερών από τη λειτουργία του/τηςθα
πραγµατοποιηθούν
όλες
απαιτούµενες
ενέργειες
προκειµένου να χορηγηθεί το σχετικό πιστοποιητικό από
την πυροσβεστική υπηρεσία (µόνο για την περίπτωση
γνωστοποίησης
ίδρυσης
και
λειτουργίας
και
επέκτασης/µεταφοράς σε νέο κτίριο)
1. Στο γυµναστήριο/ αθλητική σχολή υπάρχει
φαρµακείο πρώτων βοηθειών καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο
βοήθηµα
για
την
αντιµετώπιση
τραυµατισµών
2. Οι πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος διαθέτουν
ηλεκτρονόµους διαφυγής ρεύµατος
1.Βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που
τάσσει η αθλητική οµοσπονδία

1.Βεβαιώνεται η κατοχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Γυµναστηρίου/αθλητικής σχολής ή βεβαίωσης ότι
πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας ή βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης
1.Βεβαιώνεται ότι η µεταβίβαση της λειτουργίας του
γυµναστηρίου/αθλητικής σχολής στο φυσικό/νοµικό
πρόσωπο αποδεικνύεται µέσω έγγραφης σύµβασης

Ο/Η δηλών/ούσα
(Σφραγίδα-υπογραφή)
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