
Άρθρο 56Α ΝΟΜΟΣ 2725/1999 
Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τέλεσης αγώνων 

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 Ν.3057/2002 ΦΕΚ Α  239 και  τροποποιήθηκε 

με  το  Ν.3207/2003,  ΦΕΚ  Α  302, αντικαταστάθηκε  πάλι  με  το  άρθρο  22   του 

Ν.4049/2012 ΦΕΚ Α 35/23‐02‐2012 και με το Άρθρο 4 του ν.4479/2017. 

1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με το 

είδος,  το  μέγεθος,  τη  δυναμικότητά  τους  και  την  κατηγορία  των  αγώνων  που 

φιλοξενούν: 

α) Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις: 

αα) Ομάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, στις οποίες 

διεξάγονται μόνο προπονήσεις. 

ββ) Ομάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, στις οποίες 

διεξάγονται και αγώνες. 

γγ) Ομάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται 

τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες. 

δδ) Ομάδα Β2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται 

αγώνες εθνικών κατηγοριών. 

εε) Ομάδα Γ1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται 

διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών. 

στστ) Ομάδα Γ2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000 θεατές και πάνω, ανεξάρτητα από 

την κατηγορία των αγώνων. 

ζζ)  Ομάδα  Δ:  Κλειστές  εγκαταστάσεις  χωρίς  θεατές  ή  έως  1.000  θεατές. 

ηη) Ομάδα Ε1: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται 

τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες. 

θθ) Ομάδα Ε2: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται 

αγώνες εθνικών κατηγοριών. 

ιι) Ομάδα ΣΤ: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται 

διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών. 

β) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις: 

αα)  Ομάδα  Ζ1:  Υπαίθριες  μόνιμες  εγκαταστάσεις  διαμορφωμένες  σε  φυσικό 

περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε δημόσιους δρόμους ή 

σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια 

και  ημιυπαίθρια  σκοπευτήρια,  οι  εγκαταστάσεις  για  την  εξυπηρέτηση  του 

αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου 

αθλητισμού,  πλην  των  υπαγόμενων  στην  ομάδα  Η  της  υποπερίπτωσης  ββ΄  της 

περίπτωσης β΄της παρούσας παραγράφου εφόσον είναι μόνιμες. 



Ομάδα Ζ2: Προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων σε 

φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι,  λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε δημόσιους 

δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα 

υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του 

αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου 

αθλητισμού,  πλην  των  υπαγόμενων  στην  ομάδα  Η  της  υποπερίπτωσης  ββ΄  της 

περίπτωσης  β΄  της  παρούσας  παραγράφου  εφόσον  είναι  προσωρινές 

ββ) Ομάδα Η: Υπαίθριες εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του 

άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) (χιονοδρομικά κέντρα, αυτοκινητοδρόμια κ.λπ.). 

γγ) Ομάδα Θ1: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής 

εγκατάστασης,  η  οποία  διαθέτει  άδεια  λειτουργίας  για  άλλο  άθλημα  (υπαίθριες 

εγκαταστάσεις). 

δδ) Ομάδα Θ2: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής 

εγκατάστασης,  η  οποία  διαθέτει  άδεια  λειτουργίας  για  άλλο  άθλημα  (κλειστές 

εγκαταστάσεις). 

εε) Ομάδα  Ι:  Προσωρινές  διαμορφώσεις  για  διοργάνωση αγώνων  εντός αθλητικής 

εγκατάστασης, η οποία υπάγεται στο άρθρο 32 του ν. 2725/1999 και διαθέτει άδεια 

λειτουργίας από την περιφέρεια (ιδιωτικό γυμναστήριο, ιδιωτική σχολή γυμναστικής) 

ή εντός μη αθλητικής εγκατάστασης (ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λπ.). 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 39 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 14/03/2019 

2.  Διαδικασία  ένταξης  αθλητικών  εγκαταστάσεων  σε  κατηγορίες: 

α)  Η  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  εκδίδει  μέσα  σε  τρεις  (3)  μήνες  από  τη 

δημοσίευση  του  παρόντος  απόφαση  με  την  κατάταξη  όλων  των  εθνικών  και 

ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων. Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας που 

περιγράφεται στο επόμενο άρθρο, ο φορέας διοίκησης κάθε εγκατάστασης δηλώνει 

υπεύθυνα  ότι  δεν  έχουν  μεταβληθεί  οι  συνθήκες  και  επομένως  η  εγκατάσταση 

παραμένει στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, εκδίδεται 

νέα απόφαση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

β) Οι δήμοι όλης της χώρας εκδίδουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του 

παρόντος απόφαση με την κατάταξη όλων των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών 

εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων. Οι Περιφέρειες όλης της χώρας 

εκδίδουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος απόφαση με την 

κατάταξη όλων των περιφερειακών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών 

τους  ορίων.  Πριν  την  έκδοση  της  άδειας  λειτουργίας  του  άρθρου  56Β,  ο  φορέας 

διοίκησης  κάθε  εγκατάστασης  δηλώνει  υπεύθυνα  ότι  δεν  έχουν  μεταβληθεί  οι 



συνθήκες και επομένως η εγκατάσταση παραμένει στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση 

μεταβολής των συνθηκών, εκδίδεται νέα απόφαση από τον οικείο δήμο ή την οικεία 

Περιφέρεια. 

γ)  Για  τους  σωματειακούς  και  όσους  ιδιωτικούς  χώρους  άθλησης  υπάγονται  στις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις 

ομάδες (Ζ1, Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και  Ι), η κατηγορία στην οποία εντάσσονται βεβαιώνεται 

αιτιολογημένα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, 

προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β από την αρμόδια Αρχή. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 39 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 14/03/2019 

3. Οι  αθλητικές  ιππικές  εγκαταστάσεις  ή οι  εγκαταστάσεις  των  ιππικών αθλητικών 

σωματείων αποτελούν αθλητικές εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 56Α και 

αδειοδοτούνται  για  το  σύνολο  των  χώρων  τους,  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  των 

άρθρων 56Β μέχρι  και 56Ε και δεν απαιτείται άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 

Διατάξεις  που  αφορούν  στη  λειτουργία,  τις  προδιαγραφές  και  γενικότερα  την 

αδειοδότηση  των  ιπποστασίων  αναπαραγωγής  (ιπποφορβείων),  δρομώνων  ίππων, 

ίππων αθλήσεως και μονόπλων ζώων εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα διάταξη. 

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 14 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/09/2020 



Αρθρο 56Β ΝΟΜΟΣ 2725/1999 

Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων 

Σημ.: όπως προστέθηκε με το Άρθρο 5 του ν.4479/2017. 

1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των 

εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών 

γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των 

αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του 

παρόντος νόμου και των περιπτώσεων ε΄ για την ομάδα Ζ2, στ΄, ζ΄ και η΄ της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των 

αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια 

λειτουργίας χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στο φορέα στον 

οποίο αυτή ανήκει με βάση την κατηγορία της εγκατάστασης και τον τρόπο 

αδειοδότησης που περιγράφεται παρακάτω. Από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις 

εξαιρούνται το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 

και το Εθνικό Στάδιο Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης και το ΕΑΚΝ Άγιος Κοσμάς, για τα 

οποία θα εκδίδει την άδεια λειτουργίας ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού με όρους 

που θα καθοριστούν με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού. 

Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/305275/1048/131/22/26.11.2014 απόφασης του 

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 3319). 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 14/03/2019 

2. Η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με την 

κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης, είναι η εξής: 

α) Για τις ομάδες Α1 και Α2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής 

εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της 

τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 

αδειοδότησης της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου. Η άδεια 

ισχύει για πέντε (5) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη 

δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση. 

β) Για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής 

εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της 

τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 



αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου. Η άδεια 

ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση 

του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση. 

γ) Για την ομάδα Ε2: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης, 

η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του επόμενου άρθρου ελέγχει την 

εγκατάσταση και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, 

εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, 

εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν 

έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση. 

δ) Για τις ομάδες Γ1, Γ2 και ΣΤ: Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής 

εγκατάστασης, η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας του επόμενου άρθρου ελέγχει 

την εγκατάσταση και ο αρμόδιος Περιφερειάρχης χορηγεί την άδεια λειτουργίας, 

εφόσον είναι θετική η εισήγηση της επιτροπής. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη, 

εφόσον πριν τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη 

ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση. 

ε) Για την ομάδα Ζ1: Την άδεια λειτουργίας χορηγεί ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, 

εφόσον προσκομίζονται: 

αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια 

του χώρου, 

ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, εκτός των 

περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγμάτων, όπως θαλάσσιος ή 

εναέριος χώρος, 

γγ) σύμφωνη γνώμη για τη χρήση αιγιαλού, αστικής ή αγροτικής περιοχής, εναέριου 

χώρου και δάσους για την άσκηση της δραστηριότητας, από τον φορέα ή την 

υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει τον χώρο, όπως κατά περίπτωση 

τη λιμενική αρχή, ή την αστυνομία, ή την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ή 

το δασαρχείο ή από τον οικείο ΟΤΑ. Η σύμφωνη γνώμη από τον φορέα παρέχεται 

εφόσον η συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από άλλες 

διατάξεις. Σε περίπτωση που με βάση την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης 

υφίσταται αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός φορέων, η άδεια λειτουργίας 

εκδίδεται ενιαία για την αθλητική εγκατάσταση από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, 



δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές 

και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του 

χώρου. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν από τη λήξη του πρώτου έτους 

κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης ότι δεν έχει 

γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση. 

Για την ομάδα Ζ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο: 

αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια 

του χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της 

έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγμάτων, 

όπως θαλάσσιος ή εναέριος χώρος, γγ) σύμφωνη γνώμη για τη διενέργεια της 

δραστηριότητας από τον φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει 

το χώρο, όπως λιμενική αρχή, αστυνομία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και 

δασαρχείο, δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται 

οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και 

τη λειτουργία του χώρου. 

στ) Για την ομάδα Η: Ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4276/ 2014 (Α΄  155) και της εν γένει 

κείμενης νομοθεσίας. Παράλληλα απαιτούνται και όλα τα δικαιολογητικά της 

προηγούμενης περίπτωσης της ομάδας Ζ2. 

ζ) Για τις ομάδες Θ1 και Θ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο: 

αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια 

του χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της 

έκτασης και γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες 

οι  προδιαγραφές και οι  κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και 

τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αριθμός των θεατών υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο 

από την ισχύουσα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης (ή όταν η διοργάνωση 

γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης και ο αριθμός των θεατών 

υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000), απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας 

για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

η) Για την ομάδα Ι: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο: 

αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια 

του χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της 

έκτασης και γγ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες 

οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και 

τη λειτουργία του χώρου. Αν ο αγώνας πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο με 



παρουσία θεατών ή όταν γίνεται σε υπαίθρια έκταση και ο αριθμός των θεατών 

υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000), απαιτείται επιπλέον μελέτη πυροπροστασίας 

για την προσωρινή χρήση, εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 15 ΝΟΜΟΣ 4726/2020 με ισχύ την 18/09/2020 

3. Στην άδεια λειτουργίας ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην 

εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν ανά άθλημα (αγώνες 

ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος ή μη αριθμός θεατών 

που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης 

κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. Αντίγραφο της 

άδειας ή της τυχόν ανάκλησής της ή τροποποίησής της κοινοποιείται στην κατά 

περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος, στην οικεία αστυνομική αρχή, στην 

αρμόδια για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στη Διαρκή 

Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας και στη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

4. Η άδεια λειτουργίας μπορεί να είναι προσωρινή, με τον όρο εντός καθορισμένης 

προθεσμίας να αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις, ή και τμηματική, εξαιρώντας 

τμήματα της εγκατάστασης που κρίνονται ακατάλληλα. 

5. α) Η ανάκληση ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης 

είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή 

της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου για τις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, 

Δ και Ε1 ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για τις ομάδες Γ1, Γ2, Ε2, Ζ1 και ΣΤ. Εάν 

διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, ο 

Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Περιφερειάρχης διατάσσουν με απόφασή τους τη σφράγισή 

της μέχρι την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη 

χορήγηση άδειας λειτουργίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία εγκατάστασης και την 

επιτυχή περάτωση της σχετικής διαδικασίας αδειοδότησης. Κατά της απόφασης του 

Δημάρχου ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για μη χορήγηση, τροποποίηση ή 

ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασκείται αίτηση θεραπείας, εντός μηνός από την 

κοινοποίηση της απόφασης σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι κερκίδες ή τμήματα των 

αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τους θεατές σε περίπτωση 

ακαταλληλότητάς τους σφραγίζονται, με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου 

Περιφερειάρχη, μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων, η οποία 

διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου της 

αθλητικής εγκατάστασης απαγορεύεται η πρόσβαση και παραμονή θεατών στους 

χώρους αυτούς. 



β) Σε κάθε περίπτωση, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται και η εγκατάσταση 

επανελέγχεται από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας ή η καλή της κατάσταση 

επαναβεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή βεβαίωση της τεχνικής 

υπηρεσίας του οικείου Δήμου, μετά από προγραμματισμένες (π.χ. προσθήκες ή 

άλλες σημαντικές μετατροπές της εγκατάστασης) ή έκτακτες μεταβολές (εκτεταμένες 

καταστροφές λόγω φυσικών φαινομένων, επεισοδίων βίας κ.λπ.). Η εν λόγω 

ανάκληση της άδειας γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ 

της παρούσας παραγράφου. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 14/03/2019 

6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και 

Αθλητισμού ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και προδιαγραφές 

αδειοδότησης των εγκαταστάσεων, θέματα ασφάλειας και πυροπροστασίας, η 

διαδικασία, τα προσόντα επιλογής και ζητήματα αποζημιώσεων των μελών της 

Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας του άρθρου 56Γ και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση της 

παραπάνω κοινής απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών, ισχύει η υπ’ αριθμ. 

46596/2004 (Β΄ 1793) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. 

7.Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 ισχύουν και για την 

Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., του 

Σ.Ε.Φ., του Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, η άδεια λειτουργίας 

των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. 

8.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ισχύουν από 1.1.2018. 

   



Άρθρο 56Γ ΝΟΜΟΣ 2725/1999 
Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας 

Σημ.: όπως προστέθηκε με το Άρθρο 6 του ν.4479/2017. 

1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή Δήμου συνιστάται 

Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας με τοπική αρμοδιότητα στα όρια της αντίστοιχης 

Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή Δήμου, η οποία συγκροτείται με απόφαση 

του αρμόδιου Περιφερειάρχη και αποτελείται από: 

α) έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου 

κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μηχανικών και, κατά προτίμηση, με 

ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου, ως Πρόεδρο. 

β) έναν ιατρό που υπηρετεί σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών 

υγείας ή υπάλληλο κλάδου ΠΕ ιατρών της οικείας Περιφέρειας, κατά προτίμηση με 

αθλιατρική εμπειρία. 

γ) Έναν εκπρόσωπο της Αστυνομικής Αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιμενικού 

Σώματος. 

δ) Έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Για κάθε έλεγχο η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν εκπρόσωπο της διοίκησης της 

επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, 

έναν εκπρόσωπο της αθλητικής ομοσπονδίας του κατά περίπτωση αθλήματος και 

έναν εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματικής ένωσης, όταν στην αθλητική 

εγκατάσταση διεξάγονται και αγώνες επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Στην 

περίπτωση αθλητικής εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης, οι εκπρόσωποι των δύο 

τελευταίων φορέων προέρχονται από το άθλημα με τη μεγαλύτερη προσέλευση 

θεατών. 

Σε περίπτωση μη συγκρότησης της ως άνω Επιτροπής από τον αρμόδιο 

Περιφερειάρχη, ο τελευταίος ελέγχεται πειθαρχικά. 

Αν δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής με υπάλληλο της Περιφέρειας ή της 

Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

μηχανικών, καθώς και με ιατρό που υπηρετεί σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα 

παροχής υπηρεσιών υγείας ή υπάλληλο κλάδου ΠΕ ιατρών της οικείας Περιφέρειας, 

στην Επιτροπή μετέχει ιδιώτης μηχανικός και ιατρός. 

Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υπουργού συγκροτείται η 

Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των εξής αθλητικών εγκαταστάσεων: Ο.Α.Κ.Α., 

Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά. Μέχρι την έκδοση της ως άνω 

απόφασης εξακολουθεί να ισχύει η 



ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/334735/2334/396/113/22.12.2014 απόφαση του 

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 3531). 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 14/03/2019 

2. Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α) Ελέγχει τις πάσης φύσεως αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες τελούνται 

προπονήσεις ή αθλητικές συναντήσεις των ομάδων Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ, όσον αφορά 

στη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας 

αθλουμένων και θεατών. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε και εντός 

πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου η Επιτροπή υποβάλλει στον 

αρμόδιο Περιφερειάρχη έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση 

υπό όρους ή τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. 

β) Ελέγχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση 

και εκκένωσής της από τους θεατές και τη δυνατότητα προσπέλασης οχημάτων 

έκτακτης ανάγκης. 

γ) Ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και 

υγειονομικού εξοπλισμού, την κατάσταση των κερκίδων μακροσκοπικά., την 

καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των 

αθλητικών εκδηλώσεων. 

δ) Αν η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική 

εγκατάσταση, δίνει εύλογη προθεσμία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, 

ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, ο 

αρμόδιος Περιφερειάρχης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής μπορεί να χορηγεί 

μέχρι την ημερομηνία επανελέγχου άδεια λειτουργίας, εφόσον οι ελλείψεις δεν 

είναι τόσο σοβαρές, ώστε να τίθενται σε κίνδυνο ουσιώδη έννομα αγαθά των 

αθλητών και του κοινού. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή 

ελλείψεις που αφορούν την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων 

άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των 

αθλητών, προπονητών και διαιτητών, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον 

αρμόδιο Περιφερειάρχη τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας 

μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία 

διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. Εάν οι ατέλειες ή ελλείψεις αφορούν την 

καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, ιδίως αυτών που 

προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών, η Επιτροπή 

εισηγείται αιτιολογημένα στον αρμόδιο Περιφερειάρχη τη χορήγηση υπό όρους ή 

την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ή τη χορήγηση άδειας χωρίς την παρουσία 



θεατών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία 

διαπιστώνεται με νέο έλεγχο. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 14/03/2019 

3. Τα πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας, τα αντίγραφα των εκθέσεών 

της και των σχετικών αποφάσεων του αρμόδιου Περιφερειάρχη τηρούνται στο 

αρχείο γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας και της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τα αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων του 

Δημάρχου τηρούνται στο αρχείο του οικείου Δήμου και της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού. 

4. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την 

Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α., του 

Σ.Ε.Φ., του Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, η άδεια λειτουργίας 

των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.Ισχύουν 

επίσης αναλογικά και για τους μηχανικούς που ελέγχουν τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις των ομάδων Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 14/03/2019 

5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2018. 

   



Άρθρο 56Δ ΝΟΜΟΣ 2725/1999 
Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 42 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 14/03/2019 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος, αθλητική συνάντηση είναι κάθε αυτοτελής 

αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ προσώπων που κατέχουν 

την αθλητική ιδιότητα (αθλητών) ή μεταξύ ομάδων αθλητών, η οποία διοργανώνεται 

από αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή με την έγκριση αυτής. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 42 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 14/03/2019 

2. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης 

δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 42 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 14/03/2019 

3. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης: 

α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και 

ΣΤ) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της 

αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την 

άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β για την αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία 

αθλήματος και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 και 

βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και 

εποπτείας, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό 

απαιτείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), στις 

ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/ 1280/236/2015 (Β΄ 1801) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ 

ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ / 229158/12878/1281/237/2015 (Β΄ 1802) κοινές αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

στο άρθρο 41Γ του παρόντος. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ1 της 

υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια 

διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση 

διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β και η συνάντηση διοργανώνεται 

από τα πρόσωπα της παραγράφου 1. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί 

ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας 

Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία 



αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων 

ασφάλειας και τάξης. 

β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της 

περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής 

συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα 

αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας εφόσον προσκομιστούν όσα 

προβλέπονται στην περίπτωση ε΄ για την ομάδα Ζ2 και στις περιπτώσεις στ΄, ζ΄και η΄ 

της παραγράφου 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση διοργανώνεται 

από τα πρόσωπα της παραγράφου 1. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής 

κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη 

των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης. 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 42 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 14/03/2019 

4. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων αθλητών 

αθλήματος ή αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική ομοσπονδία με 

ειδική αθλητική αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού μαραθωνίου και 

του ημιμαραθωνίου, απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας ομοσπονδίας, 

ακόμη και αν η αναμέτρηση αυτή δεν εμπίπτει στον ορισμό της παραγράφου 1. 

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 42 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 14/03/2019 

5. Η οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία σχολικών αθλητικών αγώνων και 

δραστηριοτήτων ρυθμίζεται αποκλειστικά από την περίπτωση Β΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), τα άρθρα 47 και 63 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) 

και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές πράξεις. 

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 42 ΝΟΜΟΣ 4603/2019 με ισχύ την 14/03/2019 

   



Άρθρο 56Ε ΝΟΜΟΣ 2725/1999 
Κυρώσεις 

Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 

πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ τιμωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής 

εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει τη 

διενέργεια σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης. Οι ποινές του προηγούμενου εδαφίου 

επιβάλλονται και στον Πρόεδρο Αθλητικού Σωματείου, αθλητικών ανώνυμων 

εταιρειών ή τμημάτων αμειβομένων αθλητών που συμμετέχει στην αθλητική 

εκδήλωση. Ποινική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί και ο υπεύθυνος απαλλάσσεται 

από κάθε ποινή αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές ή 

δεν είναι εφικτός ο έλεγχος των αθλητικών εγκαταστάσεων από τις επιτροπές του 

άρθρου 56Γ. 

Σημ.: όπως προστέθηκε με το Άρθρο 8 του ν.4479/2017. 

 

 


