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                                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

          ΠΡΟΣ:  βλ. Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ:  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων της 
ομάδας Ζ1

Για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων της ομάδας Ζ1, σε ό,τι αφορά το απαιτούμενο 
δικαιολογητικό της υποπερ. γγ’ της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 56Β του ν.2725/1999, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν.4726/2020, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Η σύμφωνη γνώμη της υποπερ. γγ’ της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 56Β του ν.2725/1999, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν.4726/2020, χορηγείται από τους εξής φορείς:
 Κοινόχρηστοι χώροι πόλεων: τη σύμφωνη γνώμη χορηγεί ο οικείος ΟΤΑ
 Οδικό δίκτυο: τη σύμφωνη γνώμη χορηγεί η Αστυνομία
 Αιγιαλός, παραλία, όχθη και παρόχθια ζώνη: τη σύμφωνη γνώμη χορηγεί  ο οικείος Δήμος
 Θαλάσσιος χώρος (για ναυταθλητικές δραστηριότητες) ή χερσαία ζώνη λιμένα: τη σύμφωνη 

γνώμη χορηγεί η Λιμενική Αστυνομία
 Δασική έκταση: τη σύμφωνη γνώμη χορηγεί το Δασαρχείο
 Εναέριος χώρος (για δραστηριότητες του αεραθλητισμού): τη σύμφωνη γνώμη χορηγεί η 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

2. Ειδικά για τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, τα οποία κατατάσσονται στις ομάδες Ζ1 και Ζ2 
σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 56Α του ν.2725/1999, ισχύουν τα εξής:
 Σε περίπτωση που χωροθετούνται εντός των εκτάσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, τη 

σύμφωνη γνώμη χορηγεί ο αρμόδιος κάθε φορά φορέας. Παράλληλα ισχύουν και τα ζητούμενα 
στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 19180/2006 (ΦΕΚ 559 Β) περί σκοπευτηρίων.

 Σε περίπτωση που χωροθετούνται εντός ιδιόκτητων εκτάσεων, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις 
παραπάνω περιπτώσεις, το δικαιολογητικό της υποπερ. γγ’ της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 
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56Β του ν.2725/1999 δεν θα ζητείται. Εξακολουθούν να ισχύουν τα ζητούμενα στο άρθρο 1 της 
ΚΥΑ 19180/2006 (ΦΕΚ 559 Β) περί σκοπευτηρίων.

3. Η σύμφωνη γνώμη της υποπερ. γγ’ της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 56Β του ν.2725/1999 
χορηγείται με βάση τις αρμοδιότητες και τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία κάθε φορέα.

4. Σε ό,τι αφορά στην απαίτηση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 19180/2006 (ΦΕΚ 559 Β), 
την απόσταση 1.000 μ. από κατοικημένη περιοχή θα βεβαιώνει ο οικείος ΟΤΑ. Επισημαίνεται ότι η 
απόσταση 1.000 μ. από κατοικημένη περιοχή αφορά στις ηχητικές οχλήσεις που είναι δυνατόν να 
προκαλούνται από τη λειτουργία υπαίθριων και ημιυπαίθριων σκοπευτηρίων και όχι στην ασφάλεια 
του αθλήματος, η οποία εξασφαλίζεται υποχρεωτικά εντός της αθλητικής εγκατάστασης και 
βεβαιώνεται από την οικεία Ομοσπονδία, σύμφωνα με την υποπερ. αα’ της περ. ε’ της παρ. 2 του 
άρθρου 56Β του ν.2725/1999.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Περιφέρεια Αττικής (gperatt@patt.gov.gr)
2. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης (periferiarxis@perif-amth.gr)
3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (pv@pvaigaiou.gov.gr)
4. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (grafeio.pde@pde.gov.gr)
5. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (info@pdm.gov.gr)
6. Περιφέρεια Ηπείρου (periferiarxis@php.gov.gr)
7. Περιφέρεια Θεσσαλίας (periferiarxis@thessaly.gov.gr)
8. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (pin@pin.gov.gr)
9. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Periferiarxis@pkm.gov.gr)
10. Περιφέρεια Κρήτης (gram.pkr@crete.gov.gr)
11. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (g.hatzimarkos@pnai.gov.gr)
12. Περιφέρεια Πελοποννήσου (p.tatoulis@gmail.com)
13. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (periferiarxis@pste.gov.gr)
14. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (Π. Κανελλοπούλου 4, T.K.101 77, Αθήνα)
15. Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς)

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Αθλητισμού 
3. Γραφείο Γεν. Διεύθυνσης Υ.Α.
4. Δ.Τ.Υ.
5. Δ.Τ.Υ.- Τμήμα β'
6. Α.Τ.Υ.
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