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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

 
  Έχοντας υπόψη: 
1)Τις διατάξεις του 3852/2010(ΦΕΚ87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2) Τις διατάξεις του ΠΔ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/12-2010)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 81320+77909 (ΦΕΚ 4302/Β΄/ 30-12- 
2016) Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –  Θράκης 
«Έγκριση τροποποίησης του  Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας». 
3)Τη με αρ. πρωτ.: Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 61/13-01-2022(ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022), «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας». 
4) Την αριθμ. 72217(1346)/31-01-2022(ΦΕΚ 458/τ.Β’/7-2-2022), απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής   
Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 
εξουσιοδότησης   υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”». 
5)Το Ν.2725/17-06-1999 (Φ.Ε.Κ.121/Α/1999) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
6)Τη με αρ.46596/2004 (Φ.Ε.Κ. 1793/Β/2004) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής 
του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 ……..άρθρο 8 του Ν 3207/2003 (Α 302) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα. 
7)Τις διατάξεις του άρθ. 22, παρ. 1 έως παρ. 9 και άρθ. 54 του Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της Βίας 
στα γήπεδα, του Ντόπινγκ των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». 
8)Τη με αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/35885/2780/206/40/09-02-2016 (ΦΕΚ 233/ Β΄/09-02-2016) 
«Τροποποίηση της με αρ.46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β΄1793/6-12-04) Κ.Υ.Α., περί καθορισμού 
λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α  του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ121/Α΄) «Ερασιτεχνικός και 
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
9) Τη με αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/32983/22861/1694/307/07-10-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση  
«Τροποποίηση της με αρ.46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β΄1793/6-12-04) Κ.Υ.Α., περί καθορισμού 
λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α  του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ121/Α΄) «Ερασιτεχνικός και 
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»,(ΦΕΚ 3233/Β΄/7-10-2016) όπως ισχύει. 
10) Τον Ν.4479/29-6-2017(ΦΕΚ 94/Α΄/29-6-2017) «Τροποποιήσεις του Ν.2725/1999(ΦΕΚ Α΄121) και 
άλλες διατάξεις. 
11) Τη με αρ.ΥΠΠΟΑ/ΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12-07-2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων- 
Ν.4479/2017(ΦΕΚ Α΄94/2017) «Τροποποιήσεις του ν.2725/1999(ΦΕΚ Α΄121/1999) και άλλες διατάξεις» 
(ΑΔΑ:6ΩΟ54653Π4-ΙΝΜ). 
12) Το Ν.4908/2022(ΦΕΚ52/Α/11-03-2022) : Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, 
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ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της 
αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις. 
14) Τη με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55384/01-10-2022(ΦΕΚ Β΄ 5129) Κ.Υ.Α. με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από το κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα , 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 
17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00». 
 15) Το πρόγραμμα του 3ου Αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και 2ου Πανελληνίου Κυπέλλου  
ENDURO για το έτος 2022. 
16) Τη με αρ. πρωτ.:177/28-09-2022 Βεβαίωση καταλληλόλητας και έγκριση διεξαγωγής αγώνα της 
Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. 
17) Το συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης(αγροτικής έκτασης) της Δ.Κ. Σκύδρας για τις αγωνιστικές      
υποχρεώσεις του συλλόγου «Α.ΜΟ.Σ.Σ» για το χρονικό διάστημα 24/08/2018 μέχρι 31/12/2023.  
18) Το με αρ. πρωτ.:333474/3-10-2022 έγγραφο με θέμα «Σύμφωνη γνώμη για τη διεξαγωγή του αγώνα» 
του Δασαρχείου Έδεσσας. 
19)Την από  10-10-2022  αίτηση του Α.ΜΟ.Σ.Σ. με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.   
                                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Επιτρέπουμε στον Αθλητικό Μοτοσυκλετιστικό Σύλλογο Σκύδρας (Α.ΜΟ.Σ.Σ) τη διεξαγωγή των  
αγώνων  ENDURO 2022, που θα διεξαχθούν στα πλαίσια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και Κυπέλλου 
ENDURO 2022 ως εξής: 

1. 3ος  Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO,  θα διεξαχθεί  στις 16 Οκτωβρίου 2022  
με  ώρα  έναρξης : 8:40 πμ έναντι Δημαρχείου Σκύδρας (park-ferme) και διαδρομή στην 
ευρύτερη περιοχή όπως αναφέρεται σχετικά στο πρόγραμμα . 

2. 2oς  Αγώνας Κυπέλλου ENDURO  θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου 2022  με  ώρα έναρξης 
           έναρξης :  5΄ λεπτά μετά την εκκίνηση του τελευταίου αναβάτη του Πρωταθλήματος  έναντι 
           Δημαρχείου Σκύδρας (park – ferme) και διαδρομή στην ευρύτερη περιοχή όπως αναφέρεται 
           σχετικά στο πρόγραμμα. 
 
          Η εν λόγω άδεια αφορά αποκλειστικά τη διοργάνωση που θα γίνει στις διαδρομές που περιγράφει 
στο συνημμένο πρόγραμμα της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.  
          Η διοργανώτρια αρχή υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύονται για την 
ασφάλεια των συμμετεχόντων και των θεατών και εν γένει για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των 
αθλητικών συναντήσεων. 

Σε περίπτωση αναβολής ή  τροποποίησης της ημερομηνίας ή της ώρας των προαναφερόμενων 
συναντήσεων,   απαιτείται  η άμεση  έγγραφη  ενημέρωση της υπηρεσίας μας, προκειμένου να προβεί στις 
προβλεπόμενες ενέργειες. 

Οι αθλητικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
διεξαγωγής αγώνων, όπως αυτά εξειδικεύονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
https://gga.gov.gr/componet/content/article/278-covid/2981-covid19–sport. 
 
Η αρχή που χορηγεί την άδεια δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί κατά τη διάρκεια του 
αγώνα.            
 
Η απόφαση ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο.         
                                                                                                                                                                                 
                                                                                  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                                                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                           ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ  
 
       ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
 

1. Αστυνομική Διεύθυνση Πέλλας  
Ηρώων Πολυτεχνείου 13 – 58 200 Έδεσσα   

2. Αθλητική Μοτοσυσυκλετιστική  
Ομοσπονδία Ελλάδος  
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             Εθν. Αντίστασης 2, 65403 Καβάλα              
      3.    Δήμος  Σκύδρας   

Εθν. Αντίστασης  20, 58500 Σκύδρα 
       4.  Αθλητικός Μοτοσυκλετιστικός               
           Σύλλογος Σκύδρας(Α.ΜΟ.Σ.Σ) 
           Ευξείνου Πόντου 18  
            58 500 Σκύδρα   
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