∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Γενικά:
Οι ενδιαφερόµενοι για να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Σχολής
Γυµναστικής θα πρέπει να διασφαλίσουν τα ακόλουθα:

•
•

Κτιριακές εγκαταστάσεις κατάλληλες για να λειτουργήσει ως Σχολή/
Γυµναστήριο
Προσοντούχο Προσωπικό µε βάσει τις πρόνοιες των Κανονισµών των
Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής

Σε ότι αφορά το υποστατικό, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να µεριµνήσουν ώστε ο
χώρος που επέλεξαν για να στεγάσουν την Σχολή τους έχει άδεια χρήσης ως
Γυµναστήριο. Σε περίπτωση που δεν έχει άδεια χρήσης ως Γυµναστήριο, τότε
θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αλλαγής χρήσης στην Πολεοδοµική Αρχή της
περιοχής όπου υπάγονται. Η Πολεοδοµική Αρχή µε την σειρά της, θα
αποστείλει τον σχετικό φάκελο στον Οργανισµό για απόψεις. Η αρµόδια
Τεχνική Υπηρεσία του Οργανισµού θα µελετήσει τον φάκελο ,και θα
αποστείλει, γραπτώς της απόψεις της, στην Πολεοδοµική Αρχή.
Σηµ. Πριν την εξασφάλιση της Πολεοδοµικής Άδειας, οι αιτητές µπορούν
να ζητήσουν µε απλή επιστολή που να συνοδεύεται µε µία πλήρη
σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων, προκαταρκτικές
απόψεις
από
τον
Οργανισμό.
Αφού εξασφαλισθεί η από τον νόµο απαιτούµενη χρήση, περαιτέρω για την
έκδοση της άδειας χρειάζονται και τα ακόλουθα :

1.
Άδεια οικοδομής του/των κτιρίου/ων µε αναφορά στη χρήση του χώρου για
την οποία γίνεται η συγκεκριμένη αίτηση ( π.χ Γυμναστήριο, Κολυμβητήριο,
Γήπεδο Ποδοσφαίρου κ.λ.π)
2.
Μια πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων των κτιριακών εγκαταστάσεων
(όψεις, κατόψεις, τομές) της σχολής. Η σφραγίδα της έγκρισης της Άδειας
Οικοδομής πρέπει να παρουσιάζεται ευδιάκριτα επί των υποβληθέντων σχεδίων
(Τα σχέδια πρέπει να είναι ευανάγνωστα και σε σμίκρυνση μεγέθους Α3).
3.

Επιστολή ελέγχου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

4.
Άδεια Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών για την αποθήκευση ή φύλαξη
υγραερίου (Όπου εφαρμόζεται).
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5.
Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (όπως αυτό
περιοδικά τροποποιείται) το οποίο εκδίδεται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
και είναι σε ισχύ ή την Έκθεση Περιοδικής Επιθεώρησης Ηλεκτρικής
Εγκατάστασης (όπως αυτή περιοδικά τροποποιείται) και είναι σε ισχύ η οποία
εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
6.
Υγειονομικό πιστοποιητικό επιθεώρησης της υγειονομικής εγκατάστασης
του κτιρίου για το έτος που γίνεται η αίτηση, το οποίο θα πρέπει να είναι ισχύ,
από την Υγειονομική Υπηρεσία του Αρμόδιου ∆ήµου στον οποίο υπάγεται η Σχολή
ή από το Υπουργείο Υγείας.
7.
Στην περίπτωση που υπάρχει και/η Κολυμβητική ∆εξαµενή Να
επισυναφθούν και τα πιο κάτω έγγραφα (Όπου εφαρμόζεται)
7.1. Άδεια Λειτουργίας ∆ηµόσιας Κολυμβητικής ∆εξαµενής δυνάμει του
Κανονισμού 53(5) των Περί ∆ηµοσίων Κολυμβητικών ∆εξαµενών Νόµων 19921996.( Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Άδεια Λειτουργίας να υποβληθούν τα πιο
κάτω έγγραφα).
7.1.1. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για το έτος που γίνεται η αίτηση των
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων από ΗΜΥ (Ηλεκτρομηχανολογική
Υπηρεσία). Και,
7.1.2. Υγειονομικό Πιστοποιητικό για το έτος που γίνεται η αίτηση της
Κολυμβητικής ∆εξαµενής από την Αρμόδια Αρχή.

8.
Κατάλογος αθλητικού εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλημάτων της Ιδιωτικής
Σχολής Γυμναστικής [ Οδηγίες: Να επισυναφθεί κατάλογος των μηχανημάτων και πιστοποίηση για το βαθμό
ασφαλείας από τον προμηθευτή/κατασκευαστή.]

*Οι εν λόγω έλεγχοι
αιτείται την Άδεια.

πρέπει να αναφέρονται για το έτος που ο αιτητής

** Ο κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να καταβάλει στο Λογιστήριο του
Οργανισµού το ποσό το € 20 για τα δικαιώµατα εξέτασης της αίτησης του.
2. Σε περίπτωση εταιρείας η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα
πιο κάτω έγγραφα πρόσφατα πιστοποιηµένα αντίγραφα από τον Έφορο
Εταιρειών:

• Ιδρυτικό και καταστατικό Εταιρείας
• Πιστοποιητικό Συστάσεως Εταιρείας
• Στοιχεία σε σχέση µε τους πρώτους ∆ιευθυντές και Γραµµατείς της
Εταιρείας
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Το προσωπικό το οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες του στις Ιδιωτικές Σχολές
στην οποία εργοδοτείται, ή προτίθεται να εργοδοτηθεί σε Ιδιωτικές Σχολές
Γυμναστικής θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για κατάταξη στο Μητρώο των
Γυμναστών/ Εκπαιδευτών του Οργανισμού.
Αιτήσεις από µέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν πάνω
στο Ειδικό Έντυπο ( έντυπο αίτησης για κατάταξη στο Μητρώο των
Γυμναστών / Εκπαιδευτών , βλέπε Έντυπα ). Οι αιτήσεις θα πρέπει να
παραδοθούν στα
Γραφεία του
ΚΟΑ
.
∆ιευκρινίζεται προς
τους
ενδιαφερόμενους ότι η κάθε αίτηση , θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και
να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα, διαφορετικά η αίτηση τους
θα θεωρείται άκυρη.
Για
περισσότερες
22897000/109/117/103/257.
http://www.cyprusgsla.com
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