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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τρίπολη   01 – 10 – 2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: ….

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

                    Καλαμάτα    24/10/2022

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Νέδοντος 135         
Ταχυδρομικός Κώδικας:24131                 
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Ευτυχία 
Τηλέφωνο: 27210-95860                                  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athlitismos@pe-messinias.gr

Αρ. Πρωτ.:367857

 ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών.

ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης μοτοσυκλετών σε ειδική αθλητική 
εγκατάσταση ομάδας Ζ2, στο αθλητικό σωματείο «ΛΕΣΧΗ ΝΤΡΑΓΚΣΤΕΡ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΛΕΝΟΕ».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

1.1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

1.2. Του Π.Δ.131/2010 (ΦΕΚ 224 Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’αρίθμ.109829/28-07-2021 (ΦΕΚ 3833 Β’/17-08-2021) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

1.3. Του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α’) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει καθώς και τα άρθρα 56, 56Α, 56Β, 56Γ, 56Δ, 56Ε του Τμήματος Α’ 
«Ερασιτεχνικός Αθλητισμός» του ιδίου νόμου.

1.4. Της Κ.Υ.Α.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΑΕ/408113/21902/2725/603/04-10-2017 (ΦΕΚ 3568 Β’) 
«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν.2725/1999 … του ν.4479/2017 
(Α’ 94).», όπως ισχύει καθώς και το άρθρο 20 «Άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης.»

1.5. Της υπ’αριθμ.5585876/27822/3786/867/29-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΡΙ44653Π4-ΡΝΧ) Εγκυκλίου 2 του 
Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Γ.Γ.Α. 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων – ν.4479/2017 (Α’ 94) «Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 (Α’ 121) και 
άλλες διατάξεις»».

1.6. Της υπ’αριθμ (ΑΔΑ:Ψ4ΞΣ4653Π4-1Υ3) Εγκυκλίου του Τμήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού με θέμα «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας αθλητικών 
εγκαταστάσεων της ομάδας Ζ1.». 

1.7. Της  κείμενης νομοθεσίας, των εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καθώς και των πράξεων Νομοθετικού 
περιεχομένου όπως εκάστοτε ισχύουν για τον Covid-19.   

2. Τη με Α.Π.:355218/13-10-2022 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού σωματείου «ΛΕΣΧΗ 
ΝΤΡΑΓΚΣΤΕΡ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΕΝΟΕ», με αριθμό  ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ΩΨ22,  
για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης – αγώνων επιτάχυνσης από στάση 
(Drag racing), με την ονομασία «Drag Day Μεσσήνης 2022», στις 29-30 Οκτωβρίου 2022, σε 
ειδική αθλητική εγκατάσταση Ομάδας Ζ2, για την οποία δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας 
και για την οποία υποβλήθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

2.1. Το με αριθμ.2105/22/12-10-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Εξοπλισμού με το 
οποίο,
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2.1.1. εγκρίνει τον παραπάνω αναφερόμενο αγώνα,
2.1.2. βεβαιώνει ότι η ειδική αθλητική εγκατάσταση εντάσσεται στην ομάδα Ζ2,
2.1.3. βεβαιώνει για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου τέλεσης του ως άνω 

αγώνα,
2.1.4. βεβαιώνει ότι ο διοργανωτής υποχρεούται να μεριμνήσει για όλα τα μέτρα ασφαλείας 

που υποδεικνύονται από την ομοσπονδία.
2.1.5. Αναφέρει ότι όλα τα οχήματα και οι αθλητές είναι ασφαλισμένοι με βάση το 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης 20015751/20013391 της ασφαλιστικής 
εταιρείας Allianz Ελλάς καθώς και με το με αρ. Β079922ΕΕ00008 ασφαληστήριο 
συμβόλαιο τηςGRP Ireland-Lloyd’s LTD για προσωπικό ατύχημα.

2.2. Την με αρ. πρωτ. 191/13-10-2022 Βεβαίωση καταλληλότητας και έγκριση διεξαγωγής του 
αγώνα της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. 

2.3. Την με αρ. ΑΔΑ: 9ΓΥΑ46ΝΠ01-ΦΑΜ Απόφαση του Δ.Σ. της Μονοπρόσωπης Δημοτικής 
Ανώνυμης Εταιρείας Αυτοκινητοδρομίου Μεσσήνης ΑΕ ΟΤΑ με την οποία εγκρίνει την 
παραχώρηση χρήσης του Αυτοκινητοδρομίου Μεσσήνης στη ΛΕ.Ν.Ο.Ε. για τη διοργάνωση του 
αγώνα στις 29-30/Οκτωβρίου 2022.

2.4. Τις από 07/10/2022 και 17/10/2022 Υπεύθυνες Δηλώσεις (άρθρο 8 το ν.1599/1986) του 
προέδρου του Αθλητικού Σωματείου Γεωργίου Τζήκα.  

3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και αναφέρονται στο υπό-
στοιχείο (2) του σκεπτικού της παρούσης, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας 
διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης σε ειδική αθλητική εγκατάσταση Ομάδας Ζ2 για την οποία δεν 
απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 56Β παρ.2 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 
Α’), όπως ισχύει.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Χορηγούμε άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης - αγώνων αγώνων επιτάχυνσης από στάση 

(Drag racing), με την ονομασία «Drag Day Μεσσήνης 2022», στις 29-30 Οκτωβρίου 2022, σε ειδική 
αθλητική εγκατάσταση Ομάδας Ζ2,  στον παρακάτω φορέα: 
➢ Αθλητικό Σωματείο «ΛΕΣΧΗ ΝΤΡΑΓΚΣΤΕΡ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΕΝΟΕ»

2. Η παραπάνω αναφερόμενη αθλητική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αυτοκινητοδρόμιο 
Μεσσήνης της Μονοπρόσωπης Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αυτοκινητοδρομίου Μεσσήνης Α.Ε. 
ΟΤΑ.

3. Η διεξαγωγή της παραπάνω αναφερόμενης αθλητικής συνάντησης θα γίνει υπό την έγκριση της 
Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) Κωδικό Γ.Γ.Α.: ΦΟ57 και της 
Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) .

4. Οι αγώνες της αναφερόμενης αθλητικής συνάντησης θα διεξαχθούν κατά τις παρακάτω ημέρες και 
ώρες όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας 
(Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) και της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ).

➢ Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 από 08:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ.

5. Η αναφερόμενη αθλητική συνάντηση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 όπως 
ισχύει, τον Εθνικό Αθλητικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ.), το Γενικό Κανονισμό των αγώνων της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε., 
το Συμπληρωματικό Κανονισμό του αγώνα, το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. το οποίο 
έχει εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τους όρους και προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στα αναφερόμενα υπό στοιχείο (2) και (3) του προοιμίου της παρούσας άδειας. Η 
αθλητική συνάντηση θα διεξαχθεί σύμφωνα με

5.1. τις Οδηγίες της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.),
5.2. τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγραφα, και αποφάσεις που αναφέρονται 

στο υπό στοιχείο (2) του προοιμίου της παρούσας απόφασης,
5.3. τις απαιτήσεις του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. υπό στοιχείο (1.4) του προοιμίου της 

παρούσας, όπου συγκεκριμένα απαιτείται για τη διεξαγωγή αγώνα,
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5.3.1. σε φυσικό περιβάλλον:

5.3.1.1. Η παρουσία ασθενοφόρου και ιατρού στους αγώνες, είτε υπάρχει στην 
εγκατάσταση ιατρείο, είτε όχι.

5.3.1.2. Η παρουσία δυνάμεων της Πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια των 
αγώνων, στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να συμβεί ατύχημα σε 
δύσβατη περιοχή.

5.3.1.3. Η πρόβλεψη για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και 
οικοσυστήματος.

5.3.1.4. Αν είναι δυνατόν να περιφράσσονται, όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
ατυχήματος, ώστε να είναι ελεγχόμενη η χρήση τους ή αν αυτό είναι 
αδύνατον τότε

5.3.1.5. να τοποθετούνται προειδοποιητικές για τον κίνδυνο πινακίδες.

6. Η παρούσα άδεια ισχύει μόνο για τους συγκεκριμένους αγώνες και με την προϋπόθεση ότι πριν την 
έναρξή τους θα υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναγνωρισμένης ασφαλιστικής εταιρείας 
για αστική ευθύνη προς τρίτους με το απαιτούμενο ποσό από τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Μοτοσυκλετισμού (Fédération Internationale de Motocyclisme – F.I.M.).

7. Ο φορέας της άδειας διεξαγωγής της αναφερόμενης αθλητικής συνάντησης - αθλητικό σωματείο  
«ΛΕΣΧΗ ΝΤΡΑΓΚΣΤΕΡ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΕΝΟΕ»- είναι υπεύθυνοι για την τήρηση και 
εφαρμογή της ανωτέρω αναφερομένης νομοθεσίας, κανονισμών, όρων, αποφάσεων προϋποθέσεων 
και οφείλει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής, καθώς και τα 
προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19.

8. Η παρούσα δεν υποκαθιστά άλλες άδειες οι οποίες μπορεί να προβλέπονται από διαφορετικές ή 
ειδικότερες νομοθεσίες που αφορούν σε θέματα πολεοδομίας, πυροσβεστικής, αστυνομίας, κ.λπ. και 
κοινοποιείται στην οικεία Αστυνομική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης. 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
«ΛΕΣΧΗ ΝΤΡΑΓΚΣΤΕΡ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΕΝΟΕ»
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lenoedragracing@gmail.com 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.)
    Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
➢ secretary@amotoe.gr
➢ president@amotoe.gr 

2. Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ).
info@omae-epa.gr 

3. Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας
Καπετάν Κρόμπα 28, Μεσσήνη 242 00
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: at.messinis@astynomia.gr 

4. Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας 
     Σόλωνος 7, Καλαμάτα 
     Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kalamata@psnet.gr 

mailto:lenoedragracing@gmail.com
mailto:secretary@amotoe.gr
mailto:president@amotoe.gr
mailto:info@omae-epa.gr
mailto:kalamata@psnet.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 635275a4eb32ff008de84d2a στις 24/10/22 12:24

4


		2022-10-24T12:24:25+0300




