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Α.Σ. Ε.Δ.Ο.
Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.

Θέμα: Άδεια Διεξαγωγής Αθλητικών Συναντήσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α’/07.06.2010).
2. Την με αρ. πρ. 37419/13479 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Φ.Ε.Κ.
1661/Β’/11.05.2018).
3. Την με αρ. πρ. 29467/13.01.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου
Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121/Α’/17.06.1999).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1-9 του Ν. 4049/2012 (Φ.Ε.Κ. 35/Α’/23.02.2012).
6. Την με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/408113/21902/2725/603 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3568/Β’/10.10.2017).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4326/2015 (Φ.Ε.Κ. 49/Α’/13.05.2015), του Ν. 4479/2017 (Φ.Ε.Κ. 94/Α’/29.06.2017),
του Ν. 4603/2019 (Φ.Ε.Κ. 48/Α’/14.03.2019), του Ν. 4726/2020 (Φ.Ε.Κ. 181/Α’/18.09.2020) και του Ν.
4908/2022 (Φ.Ε.Κ. 52/Α’/11.03.2022).
8. Το με αρ. πρ. 11/05-11-2022 αίτημα και πρόγραμμα αγώνων του Αθλητικού Σωματείου «Εκτός Δρόμου
Ομάδα».
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9. Την με αρ. πρ. 179/04-10-2022 έγκριση διεξαγωγής και βεβαίωση καταλληλότητας και ασφάλειας όλων
των χώρων τέλεσης των αγώνων με ονομασία «SCRAMBLE Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ» από την Αθλητική
Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας.
10. Το από 18/10/2022 ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης μεταξύ της ιδιοκτήτριας του χώρου
διεξαγωγής των αγώνων και του Αθλητικού Σωματείου «Εκτός Δρόμου Ομάδα».
11. Την με αρ. πρ. 1003/9/52-Α/24-10-2022 Σύμφωνη Γνώμη Διεξαγωγής Αγώνα του Αστυνομικού
Τμήματος Ωρωπού.
12. Την με αρ. πρ. 364587//19-10-2022 Σύμφωνη Γνώμη Διεξαγωγής Αγώνα του Δασαρχείου Καπανδριτίου.
13. Την από 07/11/2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αθλητικού Σωματείου «Εκτός
Δρόμου Ομάδα», στην οποία αναφέρει ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και όλοι οι κανονισμοί
ασφάλειας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία όλων των χώρων τέλεσης των αγώνων.

Αποφασίζουμε
Τη χορήγηση Άδειας Διεξαγωγής Αθλητικών Συναντήσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού
στο Αθλητικό Σωματείο «Εκτός Δρόμου Ομάδα», για τους αγώνες με ονομασία
«SCRAMBLE Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ», για τις 27/11/2022, που θα διεξαχθούν στα όρια της
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, στον χώρο (διαδρομή), ο οποίος έχει
οριστεί από την αρμόδια ομοσπονδία και έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές,
τηρουμένων των προϋποθέσεων των ανωτέρω σχετικών και του πρωτοκόλλου υγιεινής
και ασφάλειας της Γ.Γ.Α. για το συγκεκριμένο άθλημα, στα πλαίσια της πρόληψης και
αντιμετώπισης του κορωνοϊού και για όσο χρόνο ισχύουν τα μέτρα που εφαρμόζονται. Η
παρουσία θεατών ορίζεται από την ΚΥΑ «Περί κανόνων τήρησης αποστάσεων και άλλων
μέτρων προστασίας περί περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» που ισχύει.
Η συγκεκριμένη άδεια χορηγείται ύστερα από κατάθεση των δικαιολογητικών που
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους της Γ.Γ.Α. και
αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση (διαδρομή) και ισχύει εφόσον
εξασφαλιστεί η ασφαλής και νόμιμη διέλευση των αθλητών και αθλούμενων.
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Ο διοργανωτής υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των
συμμετεχόντων και των θεατών και εν γένει για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των
αθλητικών συναντήσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αθλήματος, όπως αυτές
ορίζονται από τους υπεύθυνους φορείς.
Για την εγκυρότητα και ορθότητα των παραπάνω σχετικών υπεύθυνοι είναι ο
διοργανωτής, η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας και οι υπογράφοντες τα
σχετικά δικαιολογητικά (Νο. “8.” - Νο. “13.”).
Κοινοποιείται μέσω της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής αντίγραφο της Άδειας
Διεξαγωγής στις οικείες Αστυνομικές Αρχές, για την λήψη των αναγκαίων μέτρων
ασφάλειας και τάξης. Ο διοργανωτής και η ομοσπονδία υποχρεούνται να ενημερώσουν
έγκαιρα την οικεία Αστυνομική Αρχή, για οποιαδήποτε αλλαγή ημέρας και ώρας στο
αγωνιστικό πρόγραμμα. Νέα Άδεια Διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης εκδίδεται μόνο σε
περίπτωση αλλαγής έδρας.

Κοινοποίηση:
-

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

Γ.Α.Δ.Α.
Ιωάννης Παπακώστας
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