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Υφυπουργό Αθλητισμού 

κ. Γιάννη Ανδριανό 

 

Κοιν/ση: 

Υπουργό Εσωτερικών 

κ. Αργύρη Ντινόπουλο 

 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

 

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε, ως κίνηση που εκπροσωπεί μεγάλη μερίδα 

∆ημάρχων, να θέσουμε υπόψιν σας, ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά την προθεσμία, η 

οποία ετέθη για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, με την ΚΥΑ 

46596/22-11-2004 (ΦΕΚ 1793/τ.Β'/6-12-2004), καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του 

άρ. 56Α του ν. 2725/1999, περί αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων και τέθηκε 

καταληκτική ημερομηνία για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων η 31η-8-2014. 

Οι ανωτέρω διατάξεις, που αφορούν και την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των 

∆ήμων, αλλά και η προθεσμία που τέθηκε (με τη λήξη της δημοτικής θητείας και την ανάληψη 

των νέων δημοτικών αρχών) δεν κατέστη δυνατό να τηρηθεί. Και αυτό διότι, βάσει των 

διατάξεων του άρ. 65 παρ. 5 του ν. 3852/2010, ένα μήνα πριν τη διενέργεια των δημοτικών 

εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, δεν επιτρέπεται να 

λαμβάνονται αποφάσεις από το δημοτικό συμβούλιο, παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις 

εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.  



Με αυτό το δεδομένο, ήδη από τις 18-4-2014 καμία ενέργεια αδειοδότησης δεν μπορούσε να 

προωθηθεί (ήτοι εγκρίσεις απαιτούμενων τεχνικών μελετών, αναμορφώσεις προϋπολογισμού, 

τροποποίηση τεχνικού προγράμματος κ.λπ.). 

Αποτέλεσμα των παραπάνω δεδομένων ήταν σήμερα, αμέσως με την ανάληψη των νέων 

δημοτικών αρχών, να μην είναι δυνατή η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ∆ήμων. 

Μάλιστα, ειδικά στους ∆ήμους, στους οποίους υπήρξε αλλαγή στο πρόσωπο του ∆ημάρχου 

(στην συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή των ∆ήμων), οι νέες δημοτικές αρχές με την 

εγκατάστασή τους ανέλαβαν κλειστούς αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις. 

Ως εκ τούτου, η παράταση για ένα έτος της προθεσμίας για την αδειοδότηση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, αποτελεί μονόδρομο για την εξομάλυνση αυτού του σημαντικού ζητήματος. 

Για το λόγο αυτόν και δεδομένης της ευαισθησίας σας για ζητήματα ασφάλειας και 

πιστοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, παρακαλούμε εξαιτίας των 

προαναφερόμενων λόγων να προβείτε με νομοθετική ρύθμιση στην παράταση για ένα 

έτος ακόμα, της προθεσμίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης των 

αθλητικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των χώρων αυτών. 

Τέλος, θα μεριμνήσουμε προς όλους τους συναδέλφους ∆ημάρχους ώστε να 

ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, προς αδειοδότηση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, ώστε όλοι οι ∆ήμοι της Χώρας να αποκτήσουν απολύτως ασφαλείς 

και πιστοποιημένους αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις προς όφελος όλων των 

πολιτών. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Εκ μέρους της  

Επιτροπής του Κινήματος  

Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση 

 

 

 

Γιώργος Πατούλης  

∆ήμαρχος Αμαρουσίου  

 


