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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.

