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ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. 
 
 
 
 

 ΘΕΜΑ :   Χορήγηση άδειας διεξαγωγήs του 6ου ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  
                 DRAGSTER  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 2022, ο οποίος θα διεξαχθεί 
                 στις 11-12-13/11/2022 στις εγκαταστάσεις  του Στρατιωτικού  Αεροδρομίου , στο  
                 Δοκίμι Αγρινίου. 
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ 
                                      Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
                                  Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
        Έχοντας υπόψη: 
         Τις διατάξεις: 
 

1. Του Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 
2. Την αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμμα-

τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου «Τροποποίηση 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος » όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.  
 

     3.  Της με αριθμό πρωτ. 332693/4863/31-01-2017  απόφασης  Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  
           «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροπο- 
            ποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας………», καθώς και την με αριθμό πρωτ. οικ.  
            13665/200/12-01-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μετακίνηση Προϊ  - 
            σταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 
 
      4.  Του άρθρου 56Α – 56Ε του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/τ.Α/1999) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματι- 
             κός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τα άρθρα 4-8 του 
            Ν.4479/2017, ΦΕΚ 94/τ. Α/29-06-2017. 
 
      5.  Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά- 
           ξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα  
           διαύγεια» και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010. 
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 6.   Του Ν.4326/2015 «επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες  

      διατάξεις» , ΦΕΚ 49/τ.Α/13-05-2015 . 
 
 7.  Την με αριθμό οικ. 46596/04 (ΦΕΚ 1793 Β΄/6-12-04) Κ.Υ.Α. : «Καθορισμός λεπτομερειών ε- 

  φαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός 
   και άλλες διατάξεις» (Α΄121 ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

  8. Της  Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/273029/15521/1903/387/12-07-2017  
       εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των  
       αθλητικών εγκαταστάσεων – ν. 4479/2017(Α΄94) ». 
 
  9.  Της με αριθμό  ΚΥΑ ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/2015 «Εγκα- 
        τάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων», ΦΕΚ  
         1802/Β/20-08-2015. 
 
  10.  Την ΚΥΑ με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠA ΑΕ/408113/21902/2725/603 (ΦΕΚ 3568   
         Β΄/10- 10-2017 ) «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν.  2725/1999 
         ΄΄Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις΄΄(Α΄121), όπως αυτό    
           προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α΄94). 
 
  11.   Το ν. 4603/2019 (ΦΕΚ Α΄48/14-3-2019 ) «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες  
          διατάξεις», σύμφωνα με τον οποίο η ομάδα Ζ των ειδικών αθλητικών εγκαταστάσεων διαχωρί -    
          σθηκε σε Ζ1 (υπαίθριες μόνιμες εγκαταστάσεις) και Ζ2 (προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαμορ-    
          φώσεις για διοργάνωση αγώνων) ,  άρθρο 39 . 
          Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 40 του ιδίου νόμου, άδεια λειτουργίας απαιτείται μόνο για την  
          ομάδα Ζ1 , ενώ για την ομάδα Ζ2 εκδίδεται απευθείας η άδεια τέλεσης αθλητικής συνάντησης. 
 
  12.  Το με αριθμό πρωτ. 2117/20-10-2022  έγγραφο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητι -  
         σμού  Ελλάδος -ΟΜΑΕ, με το οποίο εγκρίνει την τέλεση  του αγώνα Dragster με την ονομασία  
        ΄΄6ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ DRAGSTER 2022  ΄΄ στο σωματείο –  
          μέλος της ‘’ΑΣΗ’’ . 
          Επίσης  βεβαιώνει ότι πληρούνται όλες οι κατά νόμο προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του  
          αγώνα , ο  οποίος θα διεξαχθεί στις 11-12-13/11/2022  στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου  
          Ν. Αιτωλοακαρνανίας και ότι ο χώρος είναι κατάλληλος και ασφαλής. 
            
  13.  Την από 21/10/2022  (αριθμ. πρωτ. 324700/5121/26-10-2022 δικό μας) αίτηση του Αγωνι-   
           στικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης , με την οποία αιτείται την χορήγηση άδειας διεξαγωγής του  
           6ου ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ DRAGSTER  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  και ΜΟ- 
          ΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 2022 , ο οποίος θα διεξαχθεί στις 11-12-13/11/2022  στις εγκαταστάσεις  
           του Στρατιωτικού Αεροδρομίου , στο Δοκίμι  Αγρινίου. 
 
   14.  Την από 1 Μαρτίου του έτους 2021 σύμβαση εκμίσθωσης της χρήσης τμήματος του διαδρόμου  
           προσγειώσεως (Δ/Π), μήκους 1.500 μέτρων και πλάτους 30 μέτρων , συνολικής επιφάνειας 
           (του τμήματος) 45 στρεμμάτων, του αεροδρομίου (Α/Δ) Αγρινίου, μεταξύ του Μετοχικού Ταμεί- 
            ου Αεροπορίας, καλούμενος εφ΄εξής χάριν συντομίας << εκμισθωτής>> και του αθλητικού σωμα- 
            τείου με την επωνυμία  <<Αγωνιστικός Σύλλογος Ηρακλείου >> ,καλούμενος εφ΄εξής <<μισθω- 
            τής>>, χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών , από την υπογραφή της με τους όρους και τις προϋ- 
            ποθέσεις που σε αυτή αναφέρονται.    
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    15.  Το με αριθμό Φ. 460/ΑΔ.12236/20-10-2022 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας – 
           Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού – Τμήμα 3 Δημοσίων Σχέσεων με το οποίο εγκρίνεται η διοργάνωση  
           αγώνων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών  αντίστοιχα στο Α/Δ Αγρινίου με διοργανωτή τον Αγω – 
           νιστικό Σύλλογο Ηρακλείου (ΑΣΗ) στις 11,12 και 13  Νοεμβρίου 2022, με εναλλακτικές τις  
          18, 19 και 20 Νοεμβρίου 2022 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που σε αυτό αναφέρονται. 
   
     16. Την από 23/10/2022 Υπεύθυνη Δήλωση της Αικατερίνης Βαρδιάμπαση  του Ανδρέα προέδρου  
           του Αγωνιστικού Συλλόγου Ηρακλείου ΄΄ΑΣΗ΄΄ (σύμφωνα με το με αριθμό 88 /16-09-2020 
           πρακτικό του Δ.Σ. του εν λόγω Συλλόγου ), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την  
           οποία βεβαιώνεται ότι θα τηρούνται όλες οι  προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφάλειας που  
           αφορούν την διαμόρφωση και την λειτουργία του χώρου διεξαγωγής των αγώνων αυτοκινήτων  
           και μοτοσυκλετών στις 11-12-13/11/2022 στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο του Αγρινίου. 
 
     17. Την από 23/10/2022  Υπεύθυνη Δήλωση της Αικατερίνης Βαρδιάμπαση  του Ανδρέα προέδρου 
           του Αγωνιστικού Συλλόγου Ηρακλείου ΄΄ΑΣΗ΄΄, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με  
           την οποία βεβαιώνεται ότι οι εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου του Αγρινίου, όπου  
           διοργανώνονται οι αγώνες Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, είναι προσωρινές και ο χώρος εντάσ- 
           σεται στην κατηγορία Ζ2 σύμφωνα με το νόμο 4603/2019 (ΦΕΚ 48Α/14-03-2019). 
 
    18. Την από 27/10/2022 Υπεύθυνη Δήλωση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Χειμαργιώ-  
           τη Θεοφάνη του Κλεάνθη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται ότι   
           όλες οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον χώρο όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες Μηχανοκίνητου  
          Αθλητισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στις 11-12-13/11/2022 στο Στρατιωτικό Αεροδρό – 
           μιο Αγρινίου,  είναι προσωρινές και  δεν απαιτείται  αδειοδότηση αυτών από Πολεοδομία ή Πυ- 
           ροσβεστική ή οποιαδήποτε άλλη αρχή.  
 
     19. Την με αριθμό πρωτ. 180/4-10-2022 βεβαίωση της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομο- 
           σπονδίας Ελλάδος με την οποία εγκρίνει την διεξαγωγή του 6ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟΥ  
           ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ  DRAGSTER  στο σωματείο – μέλος «ΑΣΗ» στις 11-12-13/11/20022  στο 
           Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Αγρινίου .  
           Επίσης βεβαιώνεται ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 11-12-13/11/2022 στο χώρο του Στρα- 
           τιωτικού Αεροδρομίου Αγρινίου , σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΑΜΟΤΟΕ και  σύμφωνα με  
           τη σχετική νομοθεσία περί καταλληλότητας και ασφάλειας του χώρου για την τέλεση  του αγώνα. 
 
     20. Την από 27/10/2022 Υπεύθυνη Δήλωση του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Χειμαργιώ- 
            τη Θεοφάνη του Κλεάνθη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται ότι  
            όλες οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον χώρο του στρατιωτικού αεροδρομίου Αγρινίου όπου  
            διεξάγονται  οι αγώνες Μηχανοκίνητου Αθλητισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, είναι προ - 
            σωρινές  και ως εκ τούτου ο χώρος εντάσσεται στην κατηγορία Ζ2 σύμφωνα με το νόμο  
            4603/2019  (ΦΕΚ  48Α/14- 03-2019). 
 
 
                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
    Α. Την χορήγηση άδειας διεξαγωγής του 6ου ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
          DRAGSTER  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 2022, 
         ο οποίος θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Στρατιωτικού Αεροδρομίου , στο Δοκίμι Αγρινίου 
         στις  11-12-13/11/2022, από 08:00 έως 19:00 
              
 

ΑΔΑ: 9ΖΜΑ7Λ6-Θ8Β



     
     Β. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αγώνες  θα διεξαχθούν τηρουμένων των προϋποθέσεων των  
      ανωτέρω σχετικών καθώς και του αγωνιστικού υγειονομικού πρωτοκόλλου της Γενικής Γραμ -  
      ματείας Αθλητισμού, στα πλαίσια της πρόληψης κι αντιμετώπισης του κορωνοϊού, που αφορά  
      το συγκεκριμένο άθλημα, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα εφαρμοζόμενα μέτρα. Αναφο- 
      ρικά με την παρουσία θεατών στις αθλητικές συναντήσεις, αυτή θα ορίζεται από την εκάστο- 
      τε ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση περί κανόνων τήρησης αποστάσεων και άλλων μέτρων  
      προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid- 19. 
 
     Γ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής ημέρας και ώρας του αγωνιστικού προγράμματος, η  
         διοργανώτρια αρχή, υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα την οικεία αστυνομική αρχή. 
         Επίσης η διοργανώτρια αρχή οφείλει να μεριμνήσει για όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.  
                                                         

                     
                        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

                                                       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
                                                                                        ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
     Ε.Δ.:                                                                                                                     

1. Φ. Χ.Α.                                                                   
     2. Φ.Αγωνιστικός Σύλλογος Ηρακλείου .              ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ 
       3. Φ. Σακαρέλου.                      
                                                                                                                                
  
          ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:(ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ) 
        1. Δ/ΝΣΗ AΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΚΥΡΙΑΖΗ, Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 
(e-mail:adakarnanias@hellenicpolice.gr) 

  ( με την παράκληση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα  
    Ασφάλειας και τάξης) 

        2. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
    ΚΥΡΙΑΖΗ, Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 
    (e-mail: ttαgriniou@hellenicpolice.gr) 

         ( με την παράκληση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα  
    Ασφάλειας και τάξης) 
3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Σ.Η.) 
    ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 38 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
    (e-mail: asihellas@gmail.com) 

        4. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
            Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 – Τ.Κ. 15123- ΜΑΡΟΥΣΙ  
            (e-mail:info@omae-epa.gr) 
         5.ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
             ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 2, ΤΚ 65403, ΚΑΒΑΛΑ. 
 (e-mail:secretary@amotoe.gr) 
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