
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων 
κτιριολογικών και λοιπών προϋποθέσεων για την 
ίδρυση και λειτουργία κέντρων γιόγκα (yoga), κα-
θώς και κάθε αναγκαίου, τεχνικού και λεπτομερει-
ακού θέματος, για την εφαρμογή του άρθρου 67 
του ν. 4908/2022 (Α’ 52).

2 Κατανομή για τον διορισμό συγγενή αποβιώσα-
ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 
καθήκοντος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. 395305 (1)
Καθορισμός των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων 

κτιριολογικών και λοιπών προϋποθέσεων για την 

ίδρυση και λειτουργία κέντρων γιόγκα (yoga), 

καθώς και κάθε αναγκαίου, τεχνικού και λεπτο-

μερειακού θέματος, για την εφαρμογή του άρ-

θρου 67 του ν. 4908/2022 (Α’ 52). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

δ) Του ν. 2725/1999 (Α’ 121).
ε) Του π.δ. 81/2019, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

η) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

θ) Της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 
29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).

ι) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουρ γείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

ια) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7). 

ιβ) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

ιγ) Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’  160).

ιδ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).
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2. Την παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4908/2022 (Α’ 52).
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-

καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες κτιριο-
λογικές και λοιπές προϋποθέσεις για την ίδρυση και 
λειτουργία κέντρων γιόγκα (yoga), καθώς και κάθε ανα-
γκαίο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα, για την εφαρμο-
γή του άρθρου 67 ν. 4908/2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 1.
Κτιριολογικά στοιχεία γυμναστηρίου 
εγκαταστάσεων κέντρων γιόγκα (yoga).

1. Ο συνολικός (μεικτός) χώρος του κέντρου γιόγκα 
(yoga) είναι τουλάχιστον πενήντα (50) τετραγωνικά μέ-
τρα, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπαί-
θριοι και ημιυπαίθριοι χώροι, καθώς και οι βοηθητικοί 
χώροι (όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, χώρος του λεβη-
τοστασίου και ο χώρος του ανελκυστήρα).

Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου καθορίζεται από τον 
εκάστοτε ισχύοντα οικοδομικό κανονισμό για χώρο κύ-
ριας χρήσης.

2. Η ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου άθλησης ανά 
εκγυμναζόμενο είναι τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα.

3. Οι χώροι άθλησης του κέντρου γιόγκα διαθέτουν 
επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό, σύμφωνα με το 
άρθρο 11 του κτιριοδομικού κανονισμού. Σε περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες η άθληση ή η άσκηση δεν αποτελεί 
την κύρια χρήση της εγκατάστασης ή δεν αποτελεί την 
πρωτεύουσα παρεχόμενη υπηρεσία μιας επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας, αλλά λειτουργεί υποστηρικτι-
κά ενισχύοντας την παροχή άλλων υπηρεσιών, τότε η 
υποκατάσταση του φυσικού φωτισμού και αερισμού με 
τεχνητά μέσα είναι αποδεκτή, (π.χ. εντός ξενοδοχείου, 
εργασιακού χώρου κ.λπ.).

4. Τα κέντρα γιόγκα προτείνεται να διαθέτουν χώρους 
αποδυτηρίων, οι οποίοι πρέπει να διαχωρίζονται του-
λάχιστον σε δύο (2) (ανδρών - γυναικών), με πρόβλεψη 
για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων. Σε 
περίπτωση που το κέντρο χρησιμοποιείται μόνο από 
εκγυμναζόμενους του ίδιου φύλου ή μόνο από παιδιά 
έως 12 ετών, τότε είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο ένα 
(1) αποδυτήριο.

Η ελάχιστη επιφάνεια του καθαρού χώρου ένδυσης - 
απόδυσης ορίζεται σε μισό (0,50) τετραγωνικό μέτρο 
ανά εκγυμναζόμενο εξαιρουμένων των πάγκων και ερ-
μαρίων.

Εντός των αποδυτηρίων προτείνεται να υπάρχουν 
ντους, τουλάχιστον ένα (1) ανά αποδυτήριο και ανά 
σαράντα (40) εκγυμναζόμενους, με παροχή ζεστού και 
κρύου νερού.

Άρθρο 2.
Χώροι υγιεινής

Σε κάθε κέντρο γιόγκα υπάρχουν οι παρακάτω χώροι 
υγιεινής:

α) Τουλάχιστον δύο (2) αποχωρητήρια (ένα ανδρών 
και ένα γυναικών) για τους εκγυμναζόμενους, όταν η 
δυναμικότητα του κέντρου είναι έως ογδόντα (80 άτομα, 

αυξανόμενα κατά ένα (1) για κάθε σαράντα (40) επιπλέον 
άτομα. Να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) νιπτήρας ανά 
δύο (2) αποχωρητήρια.

β) Για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στο κτίριο, πρέπει να κα-
τασκευάζεται επιπλέον αποχωρητήριο ή και αποδυτήριο 
ΑμεΑ, ή τουλάχιστον το ένα (1) από τα δύο (2) αποχω-
ρητήρια ή και αποδυτήρια διαμορφώνεται κατάλληλα, 
ώστε να εξυπηρετεί και ΑμεΑ.

Άρθρο 3.
Λοιπές προϋποθέσεις εγκατάστασης

1) Η άθληση ή άσκηση των εκγυμναζόμενων πρέπει 
να γίνεται σε κατάλληλους χώρους και όχι σε υπόγειους 
χώρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί (απο-
δυτήρια, αποθήκες οργάνων κ.λπ.), κατά τις διατάξεις του 
οικοδομικού κανονισμού. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η άθληση ή η άσκηση δεν αποτελεί την κύρια χρήση της 
εγκατάστασης ή δεν αποτελεί την πρωτεύουσα παρεχό-
μενη υπηρεσία μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά ενισχύοντας την παροχή 
άλλων υπηρεσιών, τότε η χρήση υπόγειων χώρων είναι 
αποδεκτή, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις 
του άρθρου 1 της παρούσας.

2) Η λειτουργία του κέντρου γιόγκα δεν πρέπει να συ-
νεπάγεται ηχητικές εκπομπές ή οχλήσεις των περιοίκων, 
αλλιώς επιβάλλεται η ηχητική μόνωση.

Άρθρο 4.
Μέτρα ασφάλειας και μέσα πρώτων βοηθειών.

α) Σε κεντρικό σημείο κάθε κέντρου γιόγκα υπάρχει 
επαρκής πιστοποίηση της αρμόδιας πυροσβεστικής 
υπηρεσίας σχετικά με την πυρασφάλεια του χώρου.

β) Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος υπάρ-
χουν ηλεκτρονόμοι διαφυγής ρεύματος.

γ) Σε κάθε κέντρο γιόγκα υπάρχει φαρμακείο πρώτων 
βοηθειών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο βοήθημα για 
την αντιμετώπιση τραυματισμών.

Άρθρο 5.
Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας

Στα κέντρα γιόγκα χορηγείται άδεια λειτουργίας από 
την οικεία Περιφέρεια με τη διαδικασία του άρθρου 7 
και η σχετική αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 8 του π.δ. 219/2006 (Α’ 221).

Άρθρο 6.
Έναρξη ισχύος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Υγείας Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./212/13271  (2)
Κατανομή για τον διορισμό συγγενή αποβιώσα-

ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 

καθήκοντος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Δια τάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), την παρ. 5 του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 (Α’ 40) και την παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (Α’ 54),

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 1).

5. Την παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218).

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/ 
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

7. Το υπό στοιχεία ΕΜΠ 5799/Γ1/29-04-2022 έγγραφο 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1, του άρθρου 
2, του ν. 4765/2021 (Α’  6).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου σε κενή οργανική θέση, 
κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 14 του 
ν. 2266/1994 (Α’ 218).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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