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ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
CYPRUS SPORT
ORGANISATION

Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού
Κέντρου, Έγκωµη 2400
Λευκωσία
Ταχ. Θυρίδα 24804 Τηλ.: 22-897000 /257/117/109/103
Τηλεοµοιότυπο : 22-358222
Ε-mail: gym_centers@sportskoa.org.cy
Http:www.cyprusgsla.com
Makario Athletic Centre Ave., Engomi 2400 Nicosia, Cyprus
P.O.Box: 24804 Tel.: 22-897000 /257/117/109/103
Fax: 22-358222
Ε-mail: gym_centers@sportskoa.org.cy
Http:www.cyprusgsla.com

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"........................................................................................................................................."

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.

2. Στο έντυπο αυτό πρέπει να επισυναφθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που
αναφέρονται σε αυτό.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

1. Επωνυµία της σχολής:
...................................................................................................................
2. ∆ιεύθυνση της έδρας της σχολής:
Ταχυδροµική διεύθυνση:
...................................................................Αρ:............Τ.Τοµέας..............
Κοινότητα/∆ήµος:...............................
Επαρχία:...................................................
Αριθµοί τηλεφώνων: ...................................................................................
Αριθµός τηλεοµοιότυπου: ..........................................................................
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο:..............................................................
Ιστοσελίδα:.....................................................................................
3. Ιδιοκτήτης
3.1 Αν ο ιδιοκτήτης (ή οι ιδιοκτήτες) είναι φυσικό πρόσωπο [Οδηγίες: Να δηλωθούν το επώνυµο και το όνοµα, ο αριθµός ταυτότητας, το επάγγελµα, η διεύθυνση και οι αριθµοί
τηλεφώνου και τηλεοµοιοτύπου του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) της σχολής:]

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

Επωνυµία : ................................................................................................
Αρ.εγγραφής:............................
(β) Να επισυναφθούν στη δήλωση αυτή στις αµέσως επόµενες σελίδες τα
ακόλουθα πιστοποιητικά, τα οποία εκδίδονται από τον Έφορο Εταιρειών:
(ι) πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας. και
(ιι) πιστοποιητικό στο οποίο να εµφαίνονται οι ∆ιευθυντές/∆ιευθύνοντες
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4. Kτιριακές εγκαταστάσεις:
Να επισυναφθούν στην παρούσα τα πιο κάτω έγγραφα σε φωτοαντίγραφα.
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, υπογραµµένα από
αρχιτέκτονα εγγεγραµµένο στο ΕΤΕΚ. Να επισυναφθούν (Βλέπε Γενικές Οδηγίες αρ.10 )
Όνοµατεπώνυµο Αρχιτέκτονα:.......................................
Αρ.Μητρ.ΕΤΕΚ:.............................................................
4.3 Επιστολή ελέγχου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
4.4 Πιστοποιητικό επιθεώρησης για το έτος που γίνεται η αίτηση της
Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου από την Ηλεκτροµηχανολογική
Υπηρεσία ή επιστολή ελέγχου από Ιδιώτη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
εγγεγραµµένο στο ΕΤΕΚ ( να δοθούν πιο κάτω τα στοιχεία του ), η οποία να
αναφέρει ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις συµφωνούν µε τους
ισχύοντες περί Ηλεκτρισµού Κανονισµούς. Να επισυναφθεί η επιστολή.
Όνοµατεπώνυµο Ηλκτρ.Μηχανικού:.....................................................
Αρ.Μητρ.ΕΤΕΚ:.............................................................

4.4 Υγειονοµικό πιστοποιητικό επιθεώρησης για το έτος που γίνεται η
αίτηση της υγειονοµικής εγκατάστασης του κτιρίου από την Υγειονοµική
Υπηρεσία του Αρµόδιου ∆ήµου στον οποίο υπάγεστε ή από το Υπουργείο
Υγείας. Να επισυναφθεί η επιστολή. Έντυπο αίτησης για επιθεώρηση των
υγειονοµικών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υγείας βρίσκεται στο τέλος της αίτησης

4.5 Στην περίπτωση που υπάρχει και/η Κολυµβητική ∆εξαµενή Να
επισυναφθούν και τα πιο κάτω έγγραφα
4.5.1 Άδεια Λειτουργίας ∆ηµόσιας Κολυµβητικής ∆εξαµενής ∆υνάµει 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).
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4.5.1.1 Πιστοποιητικό καταλληλότητας για το έτος που γίνεται η αίτηση
των
Ηλεκτροµηχανολογικών
Εγκαταστάσεων
από
ΗΜΥ
(
Ηλεκτροµηχανολογική Υπηρεσία). Και,
4.5.1.2 Υγειονοµικό Πιστοποιητικό για το έτος που γίνεται η αίτηση της
Κολυµβητικής ∆εξαµενής από την Αρµόδια Αρχή.

5. Είδη Γύµνασης ή αθλήµατος
Να δοθεί, πιο κάτω, κατάλογος µε τα συγκεκριµένα είδη Γύµνασης ή
αθλήµατος που θα προσφέρει η σχολή:

5.1: .................................................................................................
5.2: .................................................................................................
5.3: .................................................................................................
5.4: .................................................................................................
5.5: .................................................................................................
5.6: .................................................................................................

6. ∆ιευθυντικό και εκπαιδευτικό προσωπικό:
Να συµπληρωθεί ο κατάλογος προσωπικού και να επισυναφθεί. Το έντυπο
βρίσκεται στην σελίδα 8 της αίτησης.
[Κάθε µέλος του προσωπικού που επιθυµεί να εργοδοτηθεί στη σχολή οφείλει να συµπληρώσει "Αίτηση για Κατάταξη
στο Μητρώο των Γυµναστών/Εκπαιδευτών των Ιδιωτικών Σχολών Γυµναστικής¨]

7. 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.]

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) . Το έντυπο αυτοελέγχου βρίσκεται στην σελίδα 7 της
αίτησης.
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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
και αντιλαµβάνοµαι ότι:
(α) οποιαδήποτε ανακρίβεια έχει περιληφθεί ή παράλειψη θα έχει ως
αποτέλεσµα την παγιοποίηση της εξέτασης µέχρι η αίτηση να είναι πλήρης
Ιδιοκτήτης της σχολής: .............................................................................
Εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη (αν είναι εταιρεία): ..........................................
Υπογραφή του ιδιοκτήτη: ...........................................................................
Ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης αυτής: ................................................
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Γενικές Οδηγίες
1. 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).
2. Επειδή στο έντυπο αυτό δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί επακριβώς ο αναγκαίος χώρος
για καταχώριση των διαφόρων στοιχείων της δήλωσης, προτρέπονται οι ενδιαφερόµενοι να
το αντιγράψουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους, µαζί µε τις οδηγίες που
περιλαµβάνονται σ’ αυτό, ώστε να διευκολύνεται τόσο η συµπλήρωση όσο και ο έλεγχος της
δήλωσης.
(
Το
έντυπο
βρίσκεται
στην
ακόλουθη
ιστοσελίδα
http://www.cyprusgsla.com/index.php?option=com_docman&Itemid=95 )
3. Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται ένα µέγεθος γραµµάτων για τις οδηγίες και άλλο
µέγεθος γραµµάτων για τις απαντήσεις.
4. Η δήλωση αυτή πρέπει να είναι αρκετά σαφής ώστε να µη χρειάζονται προφορικές
επεξηγήσεις. Όπου δεν εφαρµόζεται κάποιο στοιχείο να αναγράφεται η λέξη «∆εν
εφαρµόζεται», ώστε να δίνεται απάντηση σε όλα τα ζητούµενα στοιχεία.
5. 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.
6. 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
αντίστοιχο πιστοποιητικό.
7. Τα αναγκαία έγγραφα της παρούσας δήλωσης πρέπει να επισυνάπτονται ανεξάρτητα από
την κυρίως δήλωση (αίτηση).που είναι οι σελίδες 1 ως 10 του παρόντος εντύπου.

8. Τα σχέδια και ενδεχοµένως τα έγγραφα µε µέγεθος µεγαλύτερο από Α4 να
καταχωρούνται στο φάκελο αφού προηγουµένως διπλωθούν σε σχήµα/µέγεθος Α4 µε τον
καθιερωµένο εύχρηστο τρόπο ( Βλέπε Εικόνα 1 ), ώστε να µπορούν να ανοίγονται χωρίς να
χρειάζεται να αφαιρούνται από το φάκελο (δείγµατα του ενδεδειγµένου τρόπου διπλώµατος
θα βρίσκονται στη διάθεση του Μελετητή στους χώρους παραλαβής αιτήσεων των
Πολεοδοµικών Αρχών).

Εικόνα 1
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
Υποβαλλόµενα έγγραφα και σχέδια:

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.

Πιστοποιητικό ελέγχου της Ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης

6.

Υγειονοµικό Πιστοποιητικό

7.

Άδεια Λειτουργίας ∆ηµόσιας Κολυµβητικής ∆εξαµενής
(Όπου εφαρµόζεται) ή
7.1 Πιστοποιητικό καταλληλότητας
Εγκαταστάσεων από ΗΜΥ
7.2

των

Ηλεκτροµηχανολογικών

Υγειονοµικό Πιστοποιητικό της Κολυµβητικής ∆εξαµενής.

8.

Κατάλογο προσωπικού Ιδιωτικής Σχολής Γυµναστικής

9.

Πιστοποιητικά ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισµού (µηχανήµατα
γυµναστικής) από τον κατασκευαστή τους.(Όπου εφαρµόζεται)

10.

Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας. .(Όπου εφαρµόζεται)

11.

Πιστοποιητικό στο οποίο να εµφαίνονται οι
∆ιευθυντές/∆ιευθύνοντες.(Όπου εφαρµόζεται)

Υπογραφή Ιδιοκτήτη:.........................................

Ηµεροµηνία:.................
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

1. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ : ………………………………………………………………………….
2. 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 ( Αθλητικού Τµήµατος )
ΟΝΟΜΑ :
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑΣ:
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΠΟΛΗ:
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

/
/Τ.Κ.
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΑΡ.∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΣΤΑΘΕΡΟ /ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ :
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΑΡ.∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΣΤΑΘΕΡΟ /ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ :
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

/

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΑΡ.∆ΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΣΤΑΘΕΡΟ /ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΟΑ :
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

/

/

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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