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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2956 της 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Ι
Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις
Αριθμός 38
Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμοί του 1995 οι οποίοι εκδόθηκαν
από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ ύστερα από έγκλιση του Υπουργικού Συμβουλίου
σύμφωνα με το άρθρο 25 των περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμων του 1969
έως 1993 έχουν εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 3 των
περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με
Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμων του 1989 έως 1992.
Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑθΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 5(2)(κα) του Νόμου
-"' Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού" Οργανισμού Αθλητισμού, ασκώντας τις
εξουσίες που του δίνει το άρθρο 5(2)(κα) του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
Νόμου, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς.

Ι. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ιδιωτικών Σχολών
Γυμναστικής Κανονισμοί του 1995.
ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΠΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια"άδεια λειτουργίας" σημαίνει αδεία λειτουργίας ιδιωτικής σχολής γυμναστικής·
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"Γενικός Διευθυντής" σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού
"Γυμναστική" σημαίνει την επιστήμη και τέχνη της σωματικής άσκησης
και της φυσικής αγωγής·

Άδεια
λειτουργίας

Εποπτεία
και έλεγχος

"Επιθεωρητής" σημαίνει το λειτουργό του Οργανισμού, στον οποίο
ανατίθεται ο έλεγχος και η εξέταση των αιτήσεων για άδεια λειτουργίας
σχολής·
"Ιδιοκτήτης" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο εκδίδεται η
άδεια λειτουργίας της σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 3·
"Μητρώο" σημαίνει το Αθλητικό Μητρώο του ΚΟΑ
"Νόμος" σημαίνει τον περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμο·
"Οργανισμός" σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού"πελάτης" σημαίνει πρόσωπο στο οποίο παρέχεται υπηρεσία από τη
σχολή, όπως προνοείται στους παρόντες Κανονισμούς"Σχολή Γυμναστικής" ή "σχολή" σημαίνει σχολή στην οποία παρέχονται
υπηρεσίες γυμναστικής ή υπηρεσίες που αποσκοπούν στην εκμάθηση αθλήματος
"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.
ΜΕΡΟΣ II - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3.-(1) Κανένας δεν μπορεί να λειτουργεί σχολή χωρίς άδεια λειτουργίας.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να ιδρύσει και λειτουργήσει σχολή
πρέπει να υποβάλει στον Οργανισμό αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας
της σχολής.
(3) Η άδεια λειτουργίας θα εκδίδεται για το συγκεκριμένο είδος γύμνασης
ή αθλήματος που θα προσφέρει η σχολή σε καθοριζόμενο τύπο και με κατα
βολή του καθοριζόμενου τέλους και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋ
ποθέσεις που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς και στο Νόμο.
. (4) Η άδεια λειτουργίας εκπνέει την 3Ιη Δεκεμβρίου του χρόνου έκδοσής
της. Η άδεια ανανεώνεται με την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους.
(5) Η άδεια λειτουργίας πρέπει να τοποθετείται σε περίοπτη θέση μέσα στο
οίκημα της σχολής.
(6) Ο Οργανισμός τηρεί Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται η άδεια
λειτουργίας όπως επίσης και Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών. Στο Μητρώο
Γυμναστών/Εκπαιδευτών εγγράφονται μετά από αίτηση προς τον Οργανισμό
οι γυμναστές/ εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να εργοδοτηθούν σε σχολή
γυμναστικής.
(7) Δεν εκδίδεται άδεια λειτουργίας σχολής που το οίκημα και οι εγκαταστάσεις της και οι εκπαιδευτές/προπονητές της δεν πληρούν τις απαιτήσεις
των παρόντων Κανονισμών.
4.-(1) Ο Οργανισμός ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των σχολών.
(2) Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος από τον Οργανισμό λειτουργός
μπορεί να εισέρχεται σε ώρες λειτουργίας της σχολής, να επιθεωρεί, να
ελέγχει και να εξετάζει τις εγκαταστάσεις της σχολής και να λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία, την οποία εύλογα θεωρεί αναγκαία για την εξακρίβωση
της εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου και των Κανονισμών.
(3) Ο ιδιοκτήτης ή διευθυντής σχολής πρέπει να παρέχει στους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους διευκολύνσεις.
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(4) Όποιος παρεμποδίζει εξουσιοδοτημένο λειτουργό στην άσκηση της
εξουσίας που του παρέχει ο Κανονισμός αυτός παραλείπει να παρέχει προς
αυτόν όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις είναι ένοχος αδικήματος και
υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που να μην υπερβαίνει τους έξι
μήνες ή σε αμφότερες τις πιο πάνω ποινές.
Ανάκληση
5. Η άδεια λειτουργίας σχολής μπορεί να ανακληθεί από τον Οργανισμόάδειας
λειτουργία
(α) Σε περίπτωση συστηματικής παράβασης από τη σχολή των
διατάξεων του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών
(β) αν παύσουν να εργοδοτούνται εκπαιδευτές ή προπονητές βάσει των
παρόντων Κανονισμών

(γ) σε περίπτωση παύσης των εργασιών της για περίοδο μεγαλύτερη από έξι
μήνες.
(δ) σε περίπτωση καταδίκης λόγω παράβασης των διατάξεως του Νόμου ή
των Κανονισμών,
6. Κάθε αλλαγή στη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών της σχολής, που Αλλαγή
θα καθιστούσε την παροχή τέτοιων υπηρεσιών ασυμβίβαστη με τους όρους
υπηρεσιών
άδειας λειτουργίας της, πρέπει να κοινοποιείται από τον ιδιοκτήτη προς τον
Οργανισμό για έγκριση.
Όνομα
7.-(1) Κάθε σχολή πρέπει να φέρει όνομα το οποίο να αναφέρεται στην σχολής
άδεια λειτουργίας της.
(2) Ο Οργανισμός μπορεί να μη δεχθεί οποιοδήποτε όνομα το οποίο κατά
την κρίση του δεν ανταποκρίνεται στην κατηγορία της σχολής ή θα επέφερε
σύγχυση με όνομα άλλης σχολής που λειτουργεί στην ίδια περιοχή ή το οποίο
κρίνεται ως ανεπιθύμητο.
8.-{1) Κάθε σχολή λειτουργεί υπό τη διεύθυνση διευθυντή, ο οποίος είναι σχολής
υπεύθυνος για τη λειτουργία της σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις Διεύθυνση
του Νόμου και των Κανονισμών.
(2) Ο διευθυντής της σχολής πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 21ο έτος
της ηλικίας του.
9, Ο αριθμός των εκπαιδευομένων που βρίσκονται μέσα στη σχολή Εγγραφή
πρέπει να είναι ανάλογος με τις απαιτήσεις του κάθε αθλήματος, ώστε να μελών
μην επενεργεί σε βάρος του επιπέδου εκπαίδευσης και ασφάλειας.
Ι0.-(1) Πρόσωπο το οποίο διατηρεί ή λειτουργεί σχολή χωρίς άδεια Αδικήματα
λειτουργίας είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε και ποινές
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε αμφότερες τις ποινές αυτές.
Αν η παράβαση συνεχιστεί μετά την καταδίκη του, το πρόσωπο αυτό είναι
ένοχο περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες για κάθε μέρα που συνεχίζεται η παράβαση.
(2) Επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή που προβλέπεται από τον
Κανονισμό αυτό, το Δικαστήριο, με την καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου
για αδίκημα συμφωνά με την παράγραφο (1) του Κανονισμού αυτού, μπορεί
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κατά την κρίση του να διατάξει τη διακοπή της λειτουργίας της σχολής για
όσο χρονικό διάστημα θεωρήσει πρέπον.
(3) Πρόσωπο που δε συμμορφώνεται με το διάταγμα που εκδίδεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) είναι ένοχο αδικήματος και
υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές.
(4)(α) Το Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού μπορεί κατόπιν EX PARTE αιτήσεως
να διατάξει αναστολή της λειτουργίας της σχολής μέχρι την τελική εκδίκαση
της υπόθεσης:
Νοείται ότι η έκδοση τέτοιου διατάγματος υπόκειται στις διατάξεις του
περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των
περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών.
(β) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε διάταγμα
συμφωνά με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) παραλείπει ή αμελεί να
συμμορφωθεί στο διάταγμα αυτό εντός του καθοριζόμενου χρόνου, θεωρείται
νόμιμο για τον Οργανισμό να εκτελεί το διάταγμα αυτό και τα έξοδα που
προκύπτουν για την εκτέλεση του καταβάλλονται στον Οργανισμό από το
πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα. Τα έξοδα αυτά λογίζονται
ως ποινή και η πληρωμή τους θα επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.
(γ) Πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε διάταγμα σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το
διάταγμα αυτό είναι ένοχο αδικήματος, ανεξάρτητα αν ο Οργανισμός προχώρησε στην εκτέλεση ή εκτέλεσε το διάταγμα αυτό και υπόκειται σε
περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές.
(5) Οποιοσδήποτε αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Κανονισμών, στην οποία δε γίνεται ειδική
πρόνοια, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση
που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε αμφότερες τις ποινές αυτές.
ΜΕΡΟΣ III-ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ

Έγκριση μελετών
και σχεδίου
προτεινόμενων
σχολών.

11-(1) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολών καθώς και όλες οι μεταγενεστερες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή επεκτάσεις αυτών πρέπει να
καταρ-τίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων κανονισμών.

(2) Τ α σχ έ δ ι α τ ω ν κ τιρ ι α κ ώ ν ε γ κ α τα στ ά σε ω ν π ο υ θ α σ τε γ ά σ ο υ ν σχ ο λή
πρέπει να υποβάλλονται στον Οργανισμό για θεώρηση και έγκριση.
(3) Η θεώρη ση και η έγκρι ση των σχεδίων θα γί νεται απ ό τον Οργανι σμό,
αλλά δε ν απ οκ λε ίει ού τε δε σμεύει ο πο ιαδ ήπ οτε ά λλη αρ μό δια α ρχή α πό την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
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12.-(1) Επιπρόσθετα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί οικοδομών διατάξεις,
οι κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής πρέπει να είναι, λειτουργικά αυτοτελείς.
(2) Ο Οργανισμός μπορεί να θέσει ως όρο έκδοσης της άδειας τις κατά την
κρίση του αναγκαίες τροποποιήσεις στα σχέδια των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής.
(3) Τα σχέδια πρέπει να υποβάλλονται στην κλίμακα 1:100.
(4) Η προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να εξασφαλίζεται
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
(5) Το γυμναστήριο κάθε σχολής πρέπει να διαθέτει (α) Επαρκή και κατάλληλη ύδρευση(β) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος(γ) τηλέφωνο·
(6) Οι εγκαταστάσεις συσκευών υγραερίου για θέρμανση ή άλλη χρήση
πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του περί
Πετρελαιοειδών Νόμου και των σχετικών Κανονισμών.
(7) (α) Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχύουν πλήρως οι εκάστοτε
περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί.
(β) Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού πρέπει να είναι πλήρεις και να
καλύπτουν όλους τους επιμέρους χώρους της σχολής, συμπεριλαμβανομένων
και των βοηθητικών χώρων, των χώρων υγιεινής και των εξωτερικών υπαίθριων χώρων,
(γ) Στην κύρια και στις βοηθητικές εισόδους και εξόδους και στους διαδρόμους, καθώς επίσης και στα κλιμακοστάσια και στις εξόδους διαφυγής κάθε
σχολής, η οποία λειτουργεί και κατά τις νυχτερινές ώρες, πρέπει να τοποθετείται ειδικός εφεδρικός φωτισμός που να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση
διακοπής της ηλεκτρικής ενέργειας.
(8) Στις εξόδους διαφυγής πρέπει να τοποθετούνται συρτές πανικού.
(9) (α) Για κάθε σχολή απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλου αγωνιστικού
χώρου για εκπαίδευση.
(β) Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένος και να
διευκολύνει την άνετη διακίνηση και εξυπηρέτηση των αθλουμένων.
(γ) Το ελάχιστο καθαρό εμβαδό του αγωνιστικού χώρου καθορίζεται από
τον Οργανισμό ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
(10) (α) Η σχολή πρέπει να διαθέτει νιπτήρες, καθώς επίσης και αναγκαίο
εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για πλήρη συμμόρφωση στους κανονισμούς
υγιεινής.
(β) Η σχολή πρέπει να διαθέτει αποδυτήρια και ντούς με συνεχή
παροχή ζεστού και κρύου νερού σε ξεχωριστούς χώρους για άνδρες και
γυναίκες , στους οποίους απαραίτητα θα υπάρχουν αποχωρητήρια με
προθάλαμους εφοδιασμένους με νιπτήρες.
(γ) Οι τοίχοι των αποχωρητηρίων και των ντούς πρέπει να είναι
επενδυμένοι με πλακάκια ή άλλο κατάλληλο υλικό σε ύψος τουλάχιστον ενός
μέτρου και ογδόντα εκατοστών και το υπόλοιπο μέρος τους να είναι βαμμένο
κατάλληλα.

Κτιριακές
εγκαταστάσεις
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(δ) Ο αριθμός των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων και ντους αυξάνεται,
αναλόγως και για κάθε 30 πρόσωπα θα υπολογίζεται ένα ντους. Για σκοπούς
υπολογισμού της δυναμικότητας των σχολών θα εφαρμόζεται, η αναλογία 4
τετραγωνικά μέτρα για κάθε άτομο: Νοείται ότι για τις σχολές μεγάλης δυναμικότητας η αναλογία αυτή είναι δυνατό να μειώνεται από τον Οργανισμό.
(ε) Στους χώρους των αποχωρητηρίων επιβάλλεται να υπάρχει ο κατάλληλος αερισμός, είτε με παράθυρα είτε με τεχνητό αερισμό, μέσω μηχανικού
συστήματος.
(στ) Τα κοινόχρηστα αποχωρητήρια πρέπει να έχουν κατάλληλη σήμανση
για αποφυγή σύγχυσης.
(ζ) Τα κοινόχρηστα αποχωρητήρια και αποδυτήρια μπορούν να βρίσκονται
και στο υπόγειο ή σε ημιώροφο, με την προϋπόθεση ότι η προσπέλαση των
πελατών προς αυτά θα πρέπει να είναι εύκολη.
(η) Η θέση των αποχωρητηρίων και αποδυτηρίων πρέπει να είναι τέτοια,
ώστε να μην υπάρχει απευθείας επικοινωνία με οποιοδήποτε χώρο
αποθήκευσης τροφίμων ή ποτών.
(11) (α) Ο φυσικός ή τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός όλων των χώρων
των σχολών είναι υποχρεωτικός.
(β) Στους κοινόχρηστους χώρους των σχολών πρέπει να τοποθετούνται
μηχανικοί εξαεριστήρες για διαρκή ανανέωση του αέρα κατά το χρόνο
λειτουργίας τους, αν δεν υπάρχει επαρκής φυσικός εξαερισμός.
(12) Η επίπλωση και τα όργανα εκγύμνασης των σχολών πρέπει να αντα
ποκρίνονται στις απαιτήσεις για σωστή άσκηση και να είναι σε καλή λειτουρ
γική κατάσταση και να διατηρούνται σε καλή εμφάνιση.
(13) Η σχολή πρέπει να είναι εξοπλισμένη με όλα τα αναγκαία όργανα των
αθλημάτων που καλλιεργεί. Όλα τα όργανα πρέπει να είναι πιστοποιημένα
για το βαθμό ασφάλειας τους από τον κατασκευαστή και να έχουν εγκριθεί
από τον Οργανισμό.
ΜΕΡΟΣ IV-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ
Προσωπικό
σχολής

13.-(Ι) Κάθε σχολή, ανάλογα με τα αθλήματα που καλλιεργεί, πρέπει να
απασχολεί τους αναγκαίους εκπαιδευτές και βοηθούς εκπαιδευτές, ώστε
να παρέχει την κατάλληλη και σε ικανοποιητικό βαθμό γύμναση στους
πελάτες της.
— Ο αριθμός των εκπαιδευτών θα καθορίζεται από τον Οργανισμό
ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευομένων-αθλουμένων.
— Οι εκπαιδευτές θα είναι συνεχώς παρόντες στο χώρο άθλησης ενόσω
υπάρχουν αθλούμενοι.
— Οι αλλαγές στους εκπαιδευτές θα κοινοποιούνται στον Οργανισμό.
(2) Οι εκπαιδευτές και βοηθοί εκπαιδευτές κάθε αθλήματος πρέπει να είναι
κάτοχοι των πιο κάτω προσόντων:

ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Οι προπονητές πρέπει να έχουν τα πιο κάτω προσόντα:
(α) Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στη Ρυθμική
Αγωνιστική Γυμναστική ή
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(β)
(γ)

(δ)
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απόφοιτοι αναγνωρισμένης Ανώτατης Σχολής Μπαλέτου με μετεκπαίδευση στη Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική- ή
πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με δίπλωμα προπονητή Ρυθμικής
Αγωνιστικής Γυμναστικής· ήπτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με δύο χρόνια πείρα ως Προπονητές
Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής.

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΠΙΚΗ
Οι προπονητές που απασχολούνται σε σχολές ενόργανης γυμναστικής
πρέπει να έχουν τα πιο κάτω προσόντα:
(α) Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ενόργανη γυμναστική- ή
(β)
πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που έχουν τρία χρόνια τουλάχιστον
προπονητική πείρα στην ενόργανη γυμναστική.
ΤΖΟΥΝΤΟ
Οι εκπαιδευτές των σχολών τζούντο πρέπει να είναι κάτοχοι 3 Νταν της
Διεθνούς Ομοσπονδίας I.J.F. (International Judo Federation).
TAEKBONTO
Οι εκπαιδευτές των σχολών ταεκβοντό πρέπει να είναι κάτοχοι 3 Νταν
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ταεκβοντό WTF (World Taekwonto Federation) ή 3
Νταν της ITF (International Taekwonto Federation).

ΚΑΡΑΤΕ
Οι εκπαιδευτές των σχολών καράτε πρέπει να είναι κάτοχοι 3 Νταν της
Παγκόσμιας Ένωσης Καράτε WUKO ή 3 Νταν άλλου συστήματος καράτε
εγκεκριμένου από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.
ΠΑΛΗ
Οι προπονητές που απασχολούνται σε σχολή πάλης πρέπει να έχουν τα
πιο κάτω προσόντα:
(α) Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην πάλη· ή
(β) πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που υπήρξαν αθλητές πάλης· ή
(γ) πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που εργάστηκαν για δύο χρόνια
τουλάχιστον ως βοηθοί προπονητές πάλης· ή
(δ) αθλητές πάλης με τρία χρόνια ενεργό δράση στο άθλημα και με
δίπλωμα προπονητή πάλης αναγνωρισμένο από την αντίστοιχη
Διεθνή Ομοσπονδία.
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι προπονητές που απασχολούνται σε σχολή άρσης βαρών πρέπει να
έχουν τα πιο κάτω προσόντα:
(α) Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην άρση βαρών ή
(β) πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που υπήρξαν αθλητές άρσης βαρών· ή
(γ) πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που εργάστηκαν για δύο χρόνια
τουλάχιστον ως βοηθοί προπονητές άρσης βαρών ή
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(δ) αθλητές της άρσης βαρών με τρία χρόνια ενεργό δράση στο
άθλημα και με δίπλωμα προπονητή στην άρση βαρών αναγνωρισμένο από την αντίστοιχη Διεθνή Ομοσπονδία.
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Οι προπονητές που απασχολούνται σε σχολή επιτραπέζιας αντισφαίρισης πρέπει να έχουν τα πιο κάτω προσόντα:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

(ε)

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην επιτραπέζια αντισφαίριση· ή
πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που υπήρξαν αθλητές επιτραπέζιας
αντισφαίρισης και έχουν δίπλωμα προπονητή βασικού επιπέδου- ή
πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που εργάστηκαν για δύο χρόνια
τουλάχιστον ως βοηθοί προπονητές επιτραπέζιας αντισφαίρισης- ή
αθλητές με τρία χρόνια ενεργό δράση στο άθλημα και κάτοχοι
διπλώματος προπονητή μέσου επιπέδου επιτραπέζιας αντισφαίρισης- ή
κάτοχοι διπλώματος προπονητή της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Οι προπονητές που απασχολούνται σε σχολή αντισφαίρισης πρέπει να
έχουν τα πιο κάτω προσόντα:
(α) Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην αντισφαίριση- ή
(β) πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που υπήρξαν αθλητές αντισφαίρισης·
ή
(γ) πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που εργάστηκαν για δυο χρόνια
τουλάχιστον ως βοηθοί προπονητές αντισφαίρισης- ή
(δ) αθλητές με τρία χρόνια ενεργό δράση στο άθλημα και με δίπλωμα
προπονητή αναγνωρισμένο από την αντίστοιχη Διεθνή
Ομοσπονδία.
ΚΟΛΥΜΠΙ
Οι εκπαιδευτές της σχολής κολύμβησης πρέπει να έχουν τα πιο κάτω
προσόντα:
(α) Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην κολύμβηση· ή
(β) πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που εργάστηκαν για δύο χρόνια
τουλάχιστον ως βοηθοί προπονητές κολύμβησης και κατέχουν
δίπλωμα ναυαγοσωστικής- ή
(γ) πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που υπήρξαν για τρία χρόνια τουλάχιστον αθλητές κολύμβησης· ή
(δ) να κατέχουν δίπλωμα προπονητικής αναγνωρισμένο από τη
Διεθνή Ομοσπονδία Κολύμβησης, τρία χρόνια προπονητική πείρα
ως βοηθοί προπονητές κολύμβησης και δίπλωμα ναυαγοσωστικής.
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ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΕΣ
Οι Εκπαιδευτές σχολών χιονοδρομιών πρέπει να έχουν τα πιο κάτω
προσόντα;
(α)

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στις χιονοδρομίες; ή

(β)

πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που υπήρξαν χιονοδρόμοι- ή

(γ)

πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που εργάστηκαν για δύο χρόνια
τουλάχιστον ως βοηθοί προπονητές χιονοδρομιών- ή

(δ) αθλητές χιονοδρόμοι με τρία χρόνια ενεργό δράση στο άθλημα και
δίπλωμα προπονητή αναγνωρισμένο από την αντίστοιχη Διεθνή
Ομοσπονδία
ΓΥΜΝΑΓΠΚΗ
Οι προπονητές σχολών (Physical Fitness), οποιασδήποτε μορφής γυμναστικής (με βάρη, με μουσική ή απλή φυσική κατάσταση) πρέπει να έχουν τα
πιο κάτω προσόντα:
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη Φυσική
Αγωγή.
ΙΠΠΑΣΙΑ
Οι εκπαιδευτές σχολών ιππασίας πρέπει, να έχουν τα πιο κάτω
προσόντα:
(α)

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ιππασία- ή

(β)

πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που υπήρξαν αθλητές ιππασίας ή

(γ)

πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που εργάστηκαν για δύο χρόνια
τουλάχιστον ως βοηθοί προπονητές ιππασίας· ή

(δ) αθλητές ιππασίας με τρία χρόνια ενεργό δράση στο άθλημα και με
δίπλωμα προπονητή αναγνωρισμένο από την αντίστοιχη Διεθνή
Ομοσπονδία.
ΞΙΦΑΣΚΙΑ
Οι εκπαιδευτές σχολών ξιφασκίας πρέπει να έχουν τα πιο κάτω
προσόντα:
(α)

Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ξιφασκία- ή

(β)

πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που να υπήρξαν αθλητές ξιφασκίας- ή

(γ)

πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που εργάστηκαν για δύο χρόνια
τουλάχιστον ως βοηθοί προπονητές ξιφασκίας- ή

(δ)

αθλητές ξιφασκίας με τρία χρόνια ενεργό δράση στο άθλημα
και με δίπλωμα προπονητή αναγνωρισμένο από την αντίστοιχη
Διεθνή Ομοσπονδία.
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ΠΥΓΜΑΧΙΑ

Οι προπονητές σχολών πυγμαχίας πρέπει να έχουν τα πιο κάτω
προσόντα:
(α) Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην πυγμαχία- ή
(β) πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που υπήρξαν αθλητές πυγμαχίας- ή
(γ) πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που εργάστηκαν για δύο χρόνια
τουλάχιστον ως βοηθοί προπονητές πυγμαχίας· ή
(δ) αθλητές πυγμαχίας με τρία χρόνια ενεργό δράση στο άθλημα και με
δίπλωμα προπονητή αναγνωρισμένο από την αντίστοιχη Διεθνή
Ομοσπονδία.
ΣΚΟΥΩΣ

Οι προπονητές σχολών σκουώς πρέπει να έχουν τα πιο κάτω προσόντα:
(α) Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στο σκουώς· ή
(β) πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που να υπήρξαν αθλητές σκουώς· ή
(γ) πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που εργάστηκαν για δύο χρόνια
τουλάχιστον ως βοηθοί προπονητές σκουώς· ή
(δ) αθλητές σκουώς με τρία χρόνια ενεργό δράση στο άθλημα και με
δίπλωμα προπονητή αναγνωρισμένο από την αντίστοιχη Διεθνή
Ομοσπονδία.
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ
Οι προπονητές σχολών σωματικής διάπλασης πρέπει να έχουν τα πιο
κάτω προσόντα:
(α) Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που να υπήρξαν αθλητές σωματικής .
διάπλασης· ή
(β)
πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που εργάστηκαν για δύο χρόνια
τουλάχιστον ως βοηθοί προπονητές σωματικής διάπλασης* ή
(γ) να κατέχουν δίπλωμα προπονητή σωματικής διάπλασης αναγνωρισμένο από την International Federation of Body Builders (I.F.B.B.)
ή δίπλωμα άλλης διεθνούς οργάνωσης εγκεκριμένης από τον
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Μεταβατικές
διατάξεις

ΜΕΡΟΣ V-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
14.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο διατηρεί σχολή κατά την ημερομηνία έναρξης
της ισχύος των παρόντων Κανονισμών οφείλει μέσα σε 6 μήνες από την
ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους να υποβάλει αίτηση στον Οργανισμό για
άδεια λειτουργίας της σχολής του.

(2) Όσες σχολές λειτουργούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των
παρόντων Κανονισμών και δεν πληρούν τις πρόνοιες τους θα τύχουν προσωρινής άδειας και θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν για περίοδο δύο ετών, για
να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για έκδοση άδειας
λειτουργίας. Αν μετά την περίοδο των δύο ετών εξακολουθούν να μην
πληρούν τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, δεν θα ανανεωθεί η
προσωρινή άδεια λειτουργίας.

Οι περί Ιδιωτικών Σχολών
Γυµναστικής ( Τροποποιητικοί )
Κανονισµοί του 2012

∆ιαδικασία Εξασφάλισης Άδειας
Λειτουργίας Ιδιωτικής Σχολής
Γυµναστικής

∆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).

Σελίδα 1 από 3

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

Σελίδα 2 από 3

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

πληροφορίες

στα

τηλέφωνα
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Πορεία εξέτασης αίτησης για
παροχή Άδεια Λειτουργίας

Παραλαβή αίτησης
από ΚΟΑ

Ο ΚΟΑ ενηµερώνει γραπτώς τον
αιτητή για την παραλαβή της αίτησης
ΝΑΙ
Ο ΚΟΑ εξετάζει αν η
αίτηση είναι πλήρης
ΟΧΙ

Κτιριολογική Αξιολόγηση και
Αξιολόγηση Αγωνιστικών
Χώρων και έλεγχος
Προσωπικού της Ιδιωτικής
Σχολής

Θετική
αξιολόγηση

Εισήγηση
Αδειοδότησης

Αρνητική
αξιολόγηση

Ο ΚΟΑ ενηµερώνει γραπτώς ότι η
εξέταση της αίτησης παγιοποιείται
µέχρι την υποβολή των απαιτούµενων
εγγράφων

Υποβάλλονται
τα απαιτούµενα
στοιχεία

Ο ΚΟΑ ενηµερώνει γραπτώς ότι η
εξέταση της αίτησης παγιοποιείται
µέχρι την συµµόρφωση µε τις
παρατηρήσεις

Έλεγχος για πιστοποίηση
συµµορφώσεων

Ο ΚΟΑ ενηµερώνει
γραπτώς τον αιτητή για
έγκριση και υποβολή
των τελών

ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σηµείωση: Η χρονική διάρκεια της πορείας εξέτασης της αίτησης είναι 3 µήνες
νοουµένου ότι δεν έχει παγιοποιηθεί η εξέταση της αίτησης

Αίτηση για Κατάταξη στο
Μητρώο των Ιδιωτικών
Σχολών Γυµναστικής

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ____

Οδηγίες:
1.
Για να είναι πλήρης η αίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να
συνοδεύεται από αντίγραφο απόδειξης πληρωμής, του δικαιώματος, των € 20 εξέτασης της αίτηση. Σε
περίπτωση μη κατάταξής στο Μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και κατ’ επέκταση μη έκδοσης
Άδειας Λειτουργίας της Σχολής, η αίτηση και όλα τα συνημμένα έγγραφα θα διαγράφονται στο τέλος του
έτους υποβολής της αίτησης.
2.
Στο έντυπο αυτό πρέπει να επισυναφθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται σε
αυτό.
3.
Η Εποπτεία, Λειτουργία και ο Έλεγχος των Ιδιωτικών σχολών Γυμναστικής διέπεται από τους
Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012 του Περί Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου άρθρο 5(2)(κα). Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεχτικά τους Περί
Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012, πριν να συμπληρώσετε την αίτηση αυτή
4.
Ο ΚΟΑ, ως
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, ακολουθεί τον Γενικό Κανονισμό
Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR).
Τα στοιχεία σας στην παρούσα αίτηση θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τον ΚΟΑ μόνο και θα αξιολογηθούν από το Τμήμα Ελέγχου
Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής για την κατάταξη σας στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής
του ΚΟΑ και κατ’ επέκταση για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας της Σχολής και για την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων πάροχων και αποδεκτών υπηρεσιών γυμναστικής ή εκμάθησης οποιουδήποτε
αθλήματος
5.
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού/εναντίωσης σε επεξεργασία ή/και
διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για να εξασκήσετε τα δικαιώματα σας επικοινωνήστε
με το dpo@sportskoa.org.cy ή 22897000. Σε περίπτωση μη κατάταξής στο Μητρώο των Ιδιωτικών
Σχολών Γυμναστικής και κατ’ επέκταση μη έκδοσης Άδειας Λειτουργίας της Σχολής, η αίτηση και όλα τα
συνημμένα έγγραφα θα διαγράφονται στο τέλος του έτους υποβολής της αίτησης. Μπορείτε να
ενημερωθείτε σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΚΟΑ στην
ιστοσελίδα https://cyprussports.org/gr/ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
(ΥΠΔ) του ΚΟA στο dpo@sportskoa.org.cy . Σε περίπτωση παραπόνου μπορείτε να αποταθείτε στον
ΥΠΔ του ΚΟΑ ή, αν δεν ικανοποιηθείτε, στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dataprotection.org.cy).
6.
Είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και όπου δεν
εφαρμόζεται κάποιο πεδίο να αναγράφεται «∆εν εφαρμόζεται».
7.
Για να είναι πλήρης η δήλωση πρέπει να επισυναφθεί σ ’αυτήν αντίγραφο της απόδειξης
πληρωμής του δικαιώματος εξέτασης της δήλωσης. ∆ιαφορετικά θα θεωρείται ως µη υποβληθείσα.
8.
Η δήλωση αυτή αποτελεί αίτηση και η σχολή δεν µπορεί να λειτουργήσει πριν εγκριθεί από τον
Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού , εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο και εκδοθεί το πιστοποιητικό της
Άδειας Λειτουργίας.
9.
Τα αναγκαία έγγραφα της παρούσας δήλωσης πρέπει να επισυνάπτονται ανεξάρτητα από την
κυρίως δήλωση (αίτηση) του παρόντος εντύπου.
11.

Τα

σχέδια

πρέπει

να

είναι

ευανάγνωστα

και

σε

μέγεθος

Α3
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
1.

Προτεινόμενο Όνομα Σχολής:

................................................................................................................................
2.

Ταχυδρομική ∆ιεύθυνση της σχολής:

Ταχυδρομική διεύθυνση:......................................................................... Αρ: ……..
Ταχ.Τοµέας : ..............

Ταχ. Θυρίδα : ………..

Κοινότητα/∆ήµος:...............................
Επαρχία:...................................................
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : ......................../................................/...........................
Αριθμός τηλεομοιότυπου: ..........................................................................
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ..............................................................
Ιστοσελίδα: .....................................................................................
Διεύθυνση Αλληλογραφίας σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την πιο πάνω
Ταχυδρομική διεύθυνση:.........................................................................Αρ: ……..
Ταχ.Τοµέας : .............. Ταχ. Θυρίδα : ………..
Κοινότητα/∆ήµος:...............................
Επαρχία:...................................................
3.

Ιδιοκτήτης

3.1 Αν ο ιδιοκτήτης (ή οι ιδιοκτήτες) είναι φυσικό πρόσωπο Επώνυμο

: ..................................................................................................

Όνομα

: ...................................................................

Αρ. Ταυτότητας : ...................................................................
∆ιεύθυνση

:

.......................................................................................

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

: .................................../ ..........................

Αριθμός τηλεομοιότυπου : ..............................................................
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3.2 Αν ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτική εταιρεία) [Οδηγίες: Να δηλωθεί ή επωνυμία της εταιρείας:]

Επωνυμία: ..................................................................... ………….Αρ. εγγραφής: .........................

Να επισυναφθούν στη δήλωση αυτή στις αμέσως επόμενες σελίδες τα ακόλουθα
πιστοποιητικά:
(ι) πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και
(ιι) πιστοποιητικό στο οποίο να εµφαίνονται οι ∆ιευθυντές/∆ιευθύνοντες από τον Έφορο
Εταιρειών

4.

Kτιριακές εγκαταστάσεις:

Να επισυναφθούν στην παρούσα τα πιο κάτω έγγραφα σε αντίγραφα.
4.1 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)
Άδεια οικοδοµής: αρ. .................Ηµεροµ. __/__ /______
4.2 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).
4.3 Επιστολή ελέγχου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
4.4 Άδεια Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών για την αποθήκευση ή φύλαξη υγραερίου (Όπου
εφαρμόζεται).
4.5 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.
4.6 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.
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4.7 Στην περίπτωση που υπάρχει και/η Κολυμβητική ∆εξαµενή Να επισυναφθούν
και τα πιο κάτω έγγραφα (Όπου εφαρμόζεται)

4.7.1 Άδεια Λειτουργίας ∆ηµόσιας Κολυμβητικής ∆εξαµενής δυνάμει του Κανονισμού
53(5) των Περί ∆ηµοσίων Κολυμβητικών ∆εξαµενών Νόµων 1992-1996.
( Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Άδεια Λειτουργίας να υποβληθούν τα πιο κάτω
έγγραφα).
4.7.1.1 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για το έτος που γίνεται η αίτηση των
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων από ΗΜΥ (Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία).
Και,
4.7.1.2 Υγειονομικό Πιστοποιητικό για το έτος που γίνεται η αίτηση της Κολυμβητικής
∆εξαµενής από την Αρμόδια Αρχή.
5.

Υπηρεσίες που θα παρέχει η Σχολή ( Αθλήματα ):

5.1 .................................................................................................
5.2 .................................................................................................
5.3 .................................................................................................
5.4 .................................................................................................

6.

∆ιευθυντικό και εκπαιδευτικό προσωπικό:

Να συμπληρωθεί ο κατάλογος προσωπικού και να επισυναφθεί ( βλέπε Παράρτημα 1 ).
[
Προσωπικό
το
οποίο
δεν
είναι
εγγεγραμμένο
στο
Μητρώο
των
Γυμναστών/Εκπαιδευτών των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και επιθυμεί να
εργοδοτηθεί στη σχολή οφείλει να υποβάλει στον ΚΟΑ "Αίτηση για Κατάταξη στο
Μητρώο των Γυμναστών/Εκπαιδευτών¨]

7.

Κατάλογο οργάνων των αθλημάτων που καλλιεργεί η Σχολή.

[ Οδηγίες: Όλα τα όργανα πρέπει να είναι πιστοποιημένα για το βαθμό ασφάλειας τους
από τον κατασκευαστή. ]
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8.

Καταβολή δικαιωμάτων εξέτασης της δήλωσης

[Οδηγίες: Να επισυναφθεί φωτοτυπία της απόδειξης καταβολής των δικαιωμάτων εξέτασης
της Αίτησης (που θα εκδοθεί από το Λογιστήριο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού )
και να αναφερθούν πιο κάτω τα στοιχεία της απόδειξης (αριθμός απόδειξης και ημερομηνία)

Αριθµός Απόδειξης : ..................................
Ημερομηνία απόδειξης: ……. /….. /……………..

9.
Έντυπο αυτοελέγχου ( Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί το έντυπο
αυτοελέγχου). (βλέπε Παράρτημα 2).
10.

Υπεύθυνη δήλωση Αιτητή

∆ηλώνω υπεύθυνα, εν γνώσει των συνεπειών του Νόµου, ότι όλα τα στοιχεία που
περιέχονται στο παρόν έντυπο είναι απόλυτα αληθή και ορθά.

Ιδιοκτήτης της σχολής: .............................................................................
Εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη (αν είναι εταιρεία): ..........................................
Υπογραφή του Ιδιοκτήτη: ...........................................................................
(Σε περίπτωση εταιρείας η υπογραφή να συνοδεύεται με τη σφραγίδα της εταιρείας):
Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης αυτής: ………. /………./……………..

Σελίδα 5 από 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

1.

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ : …………………………………………………………………………………………

2.
Ο ΚΟΑ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, ακολουθεί τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679 (GDPR). Τα στοιχεία σας στην παρούσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τον
ΚΟΑ μόνο και θα αξιολογηθούν από το Τμήμα Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής για την κατάταξη της
Σχολής στο Μητρώο Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής του ΚΟΑ και κατ’ επέκταση για την έκδοση Άδειας
Λειτουργίας της Σχολής και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πάροχων και αποδεκτών υπηρεσιών
γυμναστικής ή εκμάθησης οποιουδήποτε αθλήματος
3.
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού/εναντίωσης σε επεξεργασία ή/και διαγραφής των
Προσωπικών σας Δεδομένων. Για να εξασκήσετε τα δικαιώματα σας επικοινωνήστε με το dpo@sportskoa.org.cy ή
22897000. Σε περίπτωση μη κατάταξής στο Μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και κατ’ επέκταση μη
έκδοσης Άδειας Λειτουργίας της Σχολής, η αίτηση και όλα τα συνημμένα έγγραφα θα διαγράφονται στο τέλος του
έτους υποβολής της αίτησης. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων του ΚΟΑ στην ιστοσελίδα https://cyprussports.org/gr/ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του ΚΟA στο dpo@sportskoa.org.cy . Σε περίπτωση παραπόνου μπορείτε να
αποταθείτε στον ΥΠΔ του ΚΟΑ ή, αν δεν ικανοποιηθείτε, στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dataprotection.org.cy).
4.

Το προσωπικό της Ιδιωτικής Σχολής αποτελείται από τους εξής ( Εμείς οι πιο κάτω
υπογράφοντες πιστοποιούμε την συγκατάθεση µας να ενεργούμε ως ∆ιευθυντής/ες και
Γυμναστές/Εκπαιδευτές στην πιο πάνω Ιδιωτική Σχολή Γυμναστικής) :

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΕΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑΣ:

/

∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

/Τ.Κ.

ΠΟΛΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

/
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑΣ:

/

∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

/Τ.Κ.

ΠΟΛΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

/

/
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΡ. ∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

/

/

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ:
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
Υποβαλλόμενα έγγραφα:

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ
(σημειώστε Χ ή √, και ∆εν
εφαρμόζεται όπου δεν
ισχύει)

1.

Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής του δικαιώματος εξέτασης της αίτησης

2.

Αντίγραφο Άδεια Οικοδοµής

3.

Αρχιτεκτονικά σχέδια των κτιρίων της σχολής ( Όψεις, Κατόψεις και
Τομές )

4.

Επιστολή ελέγχου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

5.

Άδεια Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών για την αποθήκευση ή φύλαξη υγραερίου
(Όπου εφαρμόζεται).

6.

Πιστοποιητικό καταλληλότητας ελέγχου της Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
ή Έκθεση Περιοδικής Επιθεώρησης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

7.

Υγειονοµικό Πιστοποιητικό

8.

Άδεια Λειτουργίας ∆ηµόσιας Κολυμβητικής ∆εξαµενής
(Όπου εφαρμόζεται) ή
8.1
Πιστοποιητικό
καταλληλότητας
Εγκαταστάσεων από ΗΜΥ
8.2

των

Ηλεκτρομηχανολογικών

Υγειονομικό Πιστοποιητικό της Κολυμβητικής ∆εξαµενής

9.

Κατάλογο προσωπικού Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής ( Βλέπε Παράρτημα 1 )

10.

Πιστοποιητικά ασφαλείας των οργάνων των αθλημάτων από προμηθευτή
ή κατασκευαστή τους. (Όπου εφαρμόζεται)

11.

Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας από το Έφορο Εταιρειών .(Όπου
εφαρμόζεται)

12.

Πιστοποιητικό στο οποίο να εµφαίνονται οι ∆ιευθυντές/∆ιευθύνοντες από τον
Έφορο Εταιρειών .(Όπου εφαρμόζεται)
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Αίτηση για Κατάταξη στο
Μητρώο των Γυµναστών
Εκπαιδευτών

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

(Σύμφωνα με τους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012)
Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεχτικά τους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής
Κανονισμούς του 1995 και 2012 και ειδικότερα το Μέρος IV – Προσωπικό Σχολής ως επίσης
και το Παράρτημα (Πίνακας), πριν να συμπληρώσετε την αίτηση αυτή (www.cso.org.cy ).

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και
όπου δεν εφαρμόζεται κάποιο πεδίο να αναγράφεται «∆εν εφαρμόζεται».

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
(Γράψετε το τίτλο του Αθλήματος, όπως περιγράφεται στο Μέρος ΙV- Προσωπικό Σχολής των Περί Ιδιωτικών Σχολών
Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 και 2012 , για το οποίο ενδιαφέρεστε να παρέχετε υπηρεσίες ως
Γυμναστής/Εκπαιδευτής σε Ιδιωτική Σχολή Γυμναστικής ).

Υπηρεσίες
1.1. ……………………………………………..
1.2. ……………………………………………..
1.3. ……………………………………………..
1.4.……………………………………………..
1.5. ……………………………………………...
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2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ /ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ
Επώνυμο

: ………………………………………………………………………………………….

Όνομα

: ………………………………………….

(Γράψετε το επώνυμο και το όνομά σας όπως είναι στην πολιτική ταυτότητα ή στο διαβατήριο)
Αριθμός Ταυτότητας : ………………………………………….

Ημερομηνία γέννησης: __ /__ /____

Υπηκοότητα: ……………………………………..
Φύλο : Άρρεν / Θήλυ ( διαγράψτε ανάλογα )
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………Αρ.: ……………….
Ταχυδρομικός Κώδικας : ………….
Πόλη / Χωριό: ……………………………………….
Τηλέφωνα επικοινωνίας …………………………../ ……………………………… / ……………………………………….
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : ……………………………………………………………………………………….

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Όνομα Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
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Τίτλος που αποκτήθηκε

Χώρα

Ημερομηνία
έκδοσης
τίτλου

2

4. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (όπου εφαρμόζεται)
Δηλώστε τη δράση σας ως αθλητής, στο άθλημα που έχετε συμπληρώσει στο πεδίο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ πιο πάνω, σύμφωνα
με το Μέρος ΙV- Προσωπικό Σχολής των Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής του 1995 και 2012 όπου αυτό
εφαρμόζεται.

Άθλημα

Όνομα Αθλητικού Φορέα

Από

Μέχρι

0

5. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (όπου εφαρμόζεται)
Δηλώστε την εμπειρία σας ως Προπονητής και/ή βοηθός Προπονητής, στο άθλημα που έχετε συμπληρώσει στο
πεδίο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ πιο πάνω, σύμφωνα με το Μέρος ΙV- Προσωπικό Σχολής των Περί Ιδιωτικών Σχολών
Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 και 2012 όπου αυτό εφαρμόζεται.

Άθλημα
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Όνομα Αθλητικού Φορέα ή Ιδιωτικής Σχολής
Γυμναστικής

Από

Μέχρι

3

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα προσωπικά δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται
στην αίτηση αυτή, έχετε ευθύνη να ενημερώνετε τον ΚΟΑ και το Τμήμα Ελέγχου Ιδιωτικών
Σχολών για να προβεί στην επικαιροποιήση των στοιχείων σας στο Μητρώο
Γυμναστών/Εκπαιδευτών.
Ο ΚΟΑ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, ακολουθεί τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679 (GDPR). Τα στοιχεία σας στην παρούσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
από τον ΚΟΑ και θα αξιολογηθούν από το Τμήμα Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής για την
εγγραφή σας στο Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών του ΚΟΑ και για την ενημέρωση των
ενδιαφερομένων πάροχων και αποδεκτών
υπηρεσιών γυμναστικής ή εκμάθησης οποιουδήποτε
αθλήματος .
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού/εναντίωσης σε επεξεργασία ή/και διαγραφής των
Προσωπικών σας Δεδομένων.
Για να εξασκήσετε τα δικαιώματα σας επικοινωνήστε με το
dpo@sportskoa.org.cy ή 22897000. Τα προσωπικά δεδομένα που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση
αυτή, θα διατηρούνται στο μητρώο εγκεκριμένων εκπαιδευτών εκτός και αν προκύψει διαγραφή μετά από
επικαιροποιήση των στοιχείων των μελών. Σε περίπτωση μη επιτυχής εγγραφής σας στο μητρώο η
αίτηση σας και όλα τα συνημμένα έγγραφα θα διαγράφονται στο τέλος του έτους υποβολής της αίτησης.
Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΚΟΑ στην
ιστοσελίδα https://cyprussports.org/gr/ ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
(ΥΠΔ) του ΚΟA στο dpo@sportskoa.org.cy . Σε περίπτωση παραπόνου μπορείτε να αποταθείτε στον ΥΠΔ
του ΚΟΑ ή, αν δεν ικανοποιηθείτε, στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dataprotection.org.cy).

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που κατέγραψα στην παρούσα αίτηση είναι ορθά και ότι τα
επισυναπτόμενα στην αίτηση έγγραφα είναι γνήσια και αληθή.

-----------------------Υπογραφή Αιτητή

-----------------------------Ημερομηνία

Τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην παρούσα είναι:
1. Αντίγραφο τίτλων.
2. Βεβαιώσεις σε σχέση με την Αθλητική και Προπονητική εμπειρία από Αθλητικούς Φορείς ή
Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής .
3. Επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα για κάθε έγγραφο το οποίο
είναι σε Ξένη γλώσσα.
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∆ιαβούλευση για
Πολεοδοµική Άδεια

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ψάχνω για...

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Τμήμα
Χωροταξικός Σχεδιασμός

Αιτήσεις για αριθμό διαβουλεύσεων

Έλεγχος Ανάπτυξης/
Πολεοδομική Αδειοδότηση
Πολεοδομικές
Αιτήσεις/'Εντυπα
Πολεοδομικές Αιτήσεις
Αιτήσεις για αριθμό
διαβουλεύσεων
Αίτηση για Αποζημίωσή με
βάση το άρθρο 67 των περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Νόμων
Πρόσθετες Πληροφορίες –
Συμπληρωματικά Έγγραφα
Αιτήσεις Αυτοελέγχου
Άλλες Αιτήσεις
Έντυπα για Σχέδια
Ανάπτυξης

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θεωρώντας ότι και ο Ιδιωτικός Τομέας μπορεί να
συμβάλει ουσιαστικά στην επίσπευση της έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών, εισάγουν ένα νέο σύστημα εξασφάλισης
διαβουλεύσεων από τους ενδιαφερόμενους. Με βάση αυτό, σύμφωνα με το οποίο έχουν καταρτιστεί συμβουλευτικοί Πίνακες
διαβουλεύσεων, θα μπορεί ο Μελετητής να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες για κάθε ανάπτυξη διαβουλεύσεις από τα Αρμόδια
Τμήματα/Υπηρεσίες/Αρχές, ώστε αυτές να κατατίθενται μαζί με την Πολεοδομική Αίτηση. Οι προαναφερόμενοι Πίνακες θα
αποτελούν το σχετικό οδηγό για τους Μελετητές, τους οποίους θα βοηθήσει και όσον αφορά τις απαιτήσεις του σχεδιασμού
κάθε ανάπτυξης. Το νέο αυτό σύστημα, εφαρμόζεται σε πιλοτική βάση μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε κατά την περίοδο
αυτή να γίνουν όλες οι απαιτούμενες βελτιώσεις.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θεωρώντας ότι και ο Ιδιωτικός Τομέας μπορεί να
συμβάλει ουσιαστικά στην επίσπευση της έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών, εισάγουν ένα νέο σύστημα εξασφάλισης
διαβουλεύσεων από τους ενδιαφερόμενους. Με βάση αυτό, θα μπορεί ο Μελετητής να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες για κάθε
ανάπτυξη διαβουλεύσεις από τα Αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες/Αρχές, ώστε αυτές να κατατίθενται μαζί με την Πολεοδομική

Έντυπα σχετικά με
Διατηρητέες Οικοδομές

Αίτηση. Έτσι οι Πολεοδομικές Αρχές θα επικεντρώνονται στον έλεγχο που τις αφορά, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της

Νομοθεσία

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σε συνεργασία με όλα τα Αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες/Αρχές, έχει καταρτίσει

Πολιτιστική Κληρονομιά/
Διατηρητέες Οικοδομές

έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών.
συμβουλευτικούς, προς τους Μελετητές, Πίνακες , για τις απαιτούμενες για κάθε είδος ανάπτυξης Διαβουλεύσεις, ώστε να
επιτευχθεί ο πιο πάνω στόχος. Οι προαναφερόμενοι Πίνακες, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf, αποτελούν το σχετικό οδηγό για τους Μελετητές.

Πολεοδομικά Έργα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση όπου για την ανάπτυξη απαιτείται, με βάση τις πρόνοιες των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων

Κυβερνητικοί Οικισμοί και
Αυτοστέγαση

από Ορισμένα Έργα Νόμων, η υποβολή, Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον(ΜΕΕΠ) ή Προκαταρκτικής Εκτίμηση

Χρηματοδοτικά
Προγράμματα
Ευρωπαϊκή και Διεθνής
Συνεργασία
Κίνητρα Ανάπτυξης
Προσφορές

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον(ΠΕΕΠ), η σχετική διαβούλευση θα γίνεται από την Πολεοδομική Αρχή, όπως προνοεί το άρθρο
(9) των πιο πάνω Νόμων
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, έχει καταρτίσει επίσης Κατάλογο Επικοινωνίας, στον οποίο αναφέρονται με
αλφαβητική σειρά τα Αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες/Αρχές, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε Διαβουλευτή. Ο εν
λόγω Κατάλογος, που είναι επίσης αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους
Μελετητές για άμεση επικοινωνία με τους Διαβουλευτές. Αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος είναι επίσης και 4
Έντυπα, τα οποία θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται με την ακόλουθη σειρά:
(α) Έντυπο αρ.1 - Συμπλήρωση, υποβολή και λήψη του σχετικού αριθμού διαβούλευσης από το Επαρχιακό Γραφείο του
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου) ή από το Δήμο (Λευκωσίας,

Θέσεις εργασίας

Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου), ανάλογα με την περιοχή στην οποίαν εμπίπτει το υπό ανάπτυξη τεμάχιο. Ο αριθμός αυτός θα

Ευρωπαϊκές Ημέρες
Κληρονομιάς

αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς, για όλους τους Διαβουλευτές, για εύκολο εντοπισμό του αιτήματος.

Κρατικά Βραβεία
Αρχιτεκτονικής
Εκδηλώσεις
Εκδόσεις – Δημοσιεύσεις

(β) Έντυπο αρ.2 - Συμπλήρωση και υποβολή του στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και στην Αρμόδια Αρχή
(Έπαρχο ή Δήμο), ανάλογα με την περιοχή στην οποίαν εμπίπτει το υπό ανάπτυξη τεμάχιο, μόνο σε περίπτωση που αυτό δεν
διαθέτει ικανοποιητική προσπέλαση με βάση την παρ. 1 του Πίνακα αρ.1, συνοδευόμενο από επίσημο κτηματικό σχέδιο και
αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας.
(γ) Έντυπο αρ.3 - Συμπλήρωση και υποβολή του στους Διαβουλευτές, από τους οποίους θα πρέπει να ληφθούν απόψεις,
ανάλογα με το είδος της ανάπτυξης( με βάση τους Πίνακες αρ.2 και 3) συνοδευόμενο από αντίγραφα επίσημου κτηματικού
σχεδίου και τίτλου ιδιοκτησίας, αρχιτεκτονικά σχέδια (ανάλογα με τις απαιτήσεις του Διαβουλευτή) και περιγραφή της

Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα
«Ιππόδαμος»

ανάπτυξης (εμβαδόν, αρ. ορόφων, χρήσεις κ.α.)

Λευκές Ζώνες

Σημειώνεται ότι τα Έντυπα 2 και 3 πιο πάνω, θα πρέπει να συμπληρώνονται ξεχωριστά για κάθε Διαβουλευτή, αλλά μπορούν

Ανακοινώσεις

(δ) Έντυπο αρ.4 - Συμπλήρωσή του μετά από την εξασφάλιση των απόψεων των Διαβουλευτών και υποβολή του στην
Πολεοδομική Αρχή μαζί με την Αίτηση για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας.
να υποβάλλονται σ΄ αυτούς ταυτόχρονα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Επισημαίνεται ότι πριν τον σχεδιασμό της ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τον Μελετητή, ο τυχόν
επηρεασμός του τεμαχίου από δημοσιευμένο δρόμο (βλέπε παρ.2 Πίνακας αρ.1), μελλοντικό οδικό δίκτυο, ή άλλες

δεσμεύσεις (δημόσιο πράσινο κ.α.), σύμφωνα με τις πρόνοιες των Σχεδίων Ανάπτυξης. Όσον αφορά τους δημοσιευμένους
δρόμους που αναφέρονται πιο πάνω, η πληροφόρηση μπορεί να λαμβάνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας
και Οικήσεως και από το αντίστοιχο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή τον Δήμο/ Κοινότητα.
Στις περιπτώσεις όπου το τεμάχιο δεν είναι οικόπεδο, θα πρέπει να υποβάλλεται στην Πολεοδομική Αρχή αίτηση για
οικοπεδοποίησή του, ώστε να υποδειχθεί τυχόν μελλοντικό οδικό δίκτυο ή άλλες δεσμεύσεις.
2. Σε περίπτωση που θα προκύψουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στα σχέδια κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων είναι
υποχρέωση του Μελετητή να διαβουλευτεί εκ νέου με τους Διαβουλευτές από τους οποίους έχουν ήδη ληφθεί απόψεις, ώστε
τα τελικά σχέδια που θα υποβληθούν για Πολεοδομική Άδεια να ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία εξασφαλίστηκαν οι
διαβουλεύσεις.
3. Η διάρκεια ισχύος των απόψεων των Διαβουλευτών που θα υποβάλλονται από τους Μελετητές του έργου με την
Πολεοδομική Αίτηση θα είναι έξι μήνες από την ημερομηνία εξασφάλισης της πρώτης διαβούλευσης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της Πολεοδομικής Αίτησης, διαφορετικά οι απαντήσεις των Διαβουλευτών θα πρέπει να εκσυγχρονίζονται από τους
ενδιαφερόμενους, μέσω των Αρμοδίων Τμημάτων/Υπηρεσιών/Αρχών. Εννοείται ότι οι Διαβουλευτές δεσμεύονται να
απαντήσουν σε 21 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του Εντύπου διαβούλευσης, ή από την ημερομηνία υποβολής
συμπληρωμένων στοιχείων της αίτησης, αν αυτά δεν είχαν υποβληθεί εξ αρχής.
4. Στο στάδιο μελέτης της Πολεοδομικής Αίτησης δυνατό να απαιτηθεί οποιαδήποτε άλλη διαβούλευση από την Πολεοδομική
Αρχή ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ανάπτυξης. Αυτή θα διενεργείται από την ίδια την Πολεοδομική
Αρχή.
5. Προτρέπονται οι Μελετητές, όπως για μεγάλες αναπτύξεις λαμβάνουν εξ αρχής την άποψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
ώστε να μην προκύπτουν ουσιαστικές αλλαγές στις Μελέτες μετά την χορήγηση της Πολεοδομικής άδειας.
6. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση όπου για την ανάπτυξη απαιτείται, με βάση τις πρόνοιες των περί της Εκτίμησης των
Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα Νόμων, η υποβολή, Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον(ΜΕΕΠ) ή
Προκαταρκτικής Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον(ΠΕΕΠ), η σχετική διαβούλευση με το Τμήμα Περιβάλλοντος, θα
γίνεται από την Πολεοδομική Αρχή, όπως προνοεί το άρθρο (9) των πιο πάνω Νόμων.
7. Διαδικασία εξασφάλισης διαβουλεύσεων πριν την υποβολή αίτησης για Άδεια Οικοδομής:
Μετά την εξασφάλιση της Πολεοδομικής Άδειας, ο Μελετητής υποβάλλει σχετική αίτηση για την Άδεια Οικοδομής στην
Αρμόδια Αρχή, επισυνάπτοντας μαζί και τις διαβουλεύσεις που εξασφάλισε για τους σκοπούς της Πολεοδομικής Άδειας,
καθώς και τυχόν άλλες διαβουλεύσεις που απαιτούνται ξεχωριστά για την Άδεια Οικοδομής. Οι διαβουλεύσεις για σκοπούς
εξασφάλισης Άδειας Οικοδομής, φαίνονται στους αντίστοιχους Πίνακες για το θέμα, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών http://www.moi.gov.cy (στον σύνδεσμο Διοίκηση/Τεχνικές Υπηρεσίες).
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 ,3 & 4
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση όπου για την ανάπτυξη απαιτείται, με βαση τις πρόνοιες των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων
από Ορισμένα Έργα Νόμων, η υποβολή, Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον(ΜΕΕΠ) ή Προκαταρκτικής Εκτίμηση
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον(ΠΕΕΠ), η σχετική διαβουλευση με το Τμήμα Περιβάλλοντος, θα γίνεται από την Πολεοδομική
Αρχή, όπως προνοεί το αρθρο (9) των πιο πάνω Νόμων.
ΕΔ2-Αιτηση Προσπελασης(ΤΚΧ-Επαρχοι)
ΕΔ3-Αιτηση σε Διαβουλευτες
ΕΔ1-Αίτηση για Eξασφαλιση Αριθμού
ΕΔ4-Καταλογος Απαντησεων Διαβουλευτων
ΠΙΝΑΚΑΣ 4-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ 1-3 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
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Κεντρικά
Γραφεία ΚΟΑ

Επαρχιακό
Γραφείο
Λάρνακας /
Αμμοχώστου
Επαρχιακό
Γραφείο
Λεμεσός
Επαρχιακό
Γραφείο
Πάφος

Διεύθυνση
Λεωφόρος
Μακαρείου
Αθλητικού
Κέντρου
2400,
Έγκωμη
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ταχ. Θυρ.
24804, 2400
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ

Προσωπικό
Πρώτος Λειτουργός :
Δημήτρης Παρτέλλας

Τηλέφωνο
22897115
22897116

Τηλεομοιότυπο
22358222
22352204

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
dpartellas@sportskoa.org.cy

Λειτουργός: Δέσποινα
Γεωργιάδου

22897109

22358222
22352204

dgeorgiadou@sportskoa.org.cy

Έκτακτος Λειτουργός :
Μιχάλης Τερεζόπουλος

22897117

22358222
22352204

mterezopoulos@sportskoa.org.cy

Εξωτερικός Επιθεωρητής:
Δημήτρης Κουρτελλαρίδης

22897103

22358222
22352204

d.kourtellarides@sportskoa.org.cy

Εξωτερικός Επιθεωρητής:
Χριστόδουλος Χ΄΄Ευτυχίου

22897257

22358222
22352204

c.hadjieftichiou@sportskoa.org.cy

Κοινοτικό
Κέντρο
Λάρνακας

Εξωτερικός Επιθεωρητής:
Χριστόδουλος Χ΄΄Ευτυχίου

24621127

24650103

c.hadjieftichiou@sportskoa.org.cy

Ιστιοπλοϊκό
Κέντρο
Λεμεσού
Παφιακό
Στάδιο

Εξωτερικός Επιθεωρητής:
Στέλλα Ανδρέου

25314053

25314053

sandreou@sportskoa.org.cy

Εξωτερικός Επιθεωρητής:
Παναγιώτης
Παπακωνσταντίνου

26923476

26923476

ppapakonstantinou@sportskoa.org.cy
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