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ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης μηχανοκίνητου αθλητισμού (τύπου 
moto cross) στο «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» για 
το πρωτάθλημα SCRAMBLE Νοτίου Ελλάδος 2022, ο οποίος θα διεξαχθεί σε ειδική αθλητική 
εγκατάσταση ομάδας Ζ2.

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. 109829/21 (ΦΕΚ 3833/Β΄/17.8.2021) και την υπ’ αρ. 
109142/21.7.2022 (ΦΕΚ 4066/τ.Β΄/29.7.2022) 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. Του άρθρου 56Α παρ.1.β.αα Ομάδα Ζ2 του Ν.2725/19 όπως ισχύει, που αφορά προσωρινές 
εγκαταστάσεις ή διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, όπως 
θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους 
πόλεων. 

1.5. Του Ν.38404/26.08.2009 (ΦΕΚ 1780 Β΄) «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας 
Αθλητικών Εκδηλώσεων».

1.6. Της Κ.Υ.Α.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ/ΑΕ/408113/21902/2725/603/2017 (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).»

1.7. Της υπ’αριθμ.5585876/27822/3786/867/29-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΡΙ44653Π4-ΡΝΧ) Εγκυκλίου 2 του 
Τμήματος Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Γ.Γ.Α. του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

1.8. 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. Την με αρ. πρωτ. 409299/25.11.2022 αίτηση του «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π.)» (εγγεγραμμένο στο μητρώο αθλητικών σωματείων της 
ΓΓΑ για το 2022 με κωδ. Γ.Γ.Α.: ΦΧ97), με την οποία αιτείται άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης 
για το πρωτάθλημα SCRAMBLE Νοτίου Ελλάδος 2022, εντός υδατορέματος ΠΡΑΘΙΟΥ (στην παλιά 
ΧΑΔΑ Λουτρακίου) την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 από τις 9:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ., σε ειδική 
αθλητική εγκατάσταση Ομάδας Ζ2, για την οποία υποβλήθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Νικολάου 29          
Ταχ. Κώδικας: 20131 Κόρινθος                 
Πληροφορίες: Ε. Κωστάμη                              
Τηλέφωνο: 2741363217                                  
Email: mathisi@pekorinthias.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών.
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2.1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 101639/25.11.2022 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κορινθίας, με το 

οποίο γνωρίζει στο αθλητικό Σωματείο Μοτοσυκλετιστές Λουτρακίου- Περαχώρας (Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π.) 
ότι δεν έχει αρμοδιότητα γνωμοδότησης αναφορικά με τους αγώνες αντοχής μοτοσυκλέτας στο 
ρέμα ΠΡΑΘΙΟΥ στην περιοχή που ήταν παλιά ΧΑΔΑ Λουτρακίου.

2.2. Την από 23.11.2022 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 το ν.1599/1986) του κ. Φωτάγγελου Μουρίκη, 
ως νόμιμου εκπροσώπου του «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» που διοργανώνει τον αγώνα Scramble Νοτίου Ελλάδος στις 11.12.2022 στο 
υδατορέμα Πραθίου στην περιοχή της παλιάς ΧΑΔΑ Λουτρακίου, δηλώνει ότι τηρούνται οι 
προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία των 
παραπάνω αναφερόμενων χώρων που θα διεξαχθούν οι αγώνες.

2.3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 571660/21.11.2022 έγγραφο της Τεχνικής υπηρεσίας της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, με το οποίο εγκρίνει την τεχνική έκθεση των παραπάνω αγώνων, το 
χρονοδιάγραμμα άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας και το διάγραμμα των τεχνικών 
στοιχείων των διαδρομών σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.2 του ν.998/1979, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2.4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 379055/02.11.2022 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων  της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κορινθίας, με το οποίο δεν έχει αντίρρηση ως προς την νέα 
ημερομηνία διεξαγωγή του αγώνα ημιαντοχής μοτοσυκλέτας, την Κυριακή 11-12-2022. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα και προϋποθέσεις που τίθενται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 
228306/06.07.2022 του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε 
Κορινθίας.

2.5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.22619/14.10.2022 έγγραφο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής, με το οποίο βεβαιώνει ότι οι διαδρομές για τους αγώνες μηχανοκίνητου 
αθλητισμού, βρίσκεται εκτός NATURA και χωρικής αρμοδιότητας της Μονάδας Εθνικών Πάρκων 
και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

2.6. Το υπ’ αριθμ. 19137/17.10.2022 έγγραφο του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, με 
το οποίο βεβαιώνει ότι η περιοχή που θα διεξαχθεί ο αγώνας μοτοσυκλετών (Scramble) βρίσκεται 
εκτός Natura περιοχής.

2.7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18692/24.11.2022 έγγραφο του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. 
Θεοδώρων με το οποίο συνηγορεί για την διεξαγωγή των αγώνων μοτοσυκλετών (SCRAMBLE) 
εντός του υδατορέματος ΠΡΑΘΙΟΥ (στην παλιά ΧΑΔΑ Λουτρακίου) την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 
2022.

2.8. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 435577/25.11.2022 απόφαση Δασάρχη Κορίνθου με την οποία συναινεί για  
την διεξαγωγή του αγώνα ημιαντοχής  (scramble) στο ρέμα Πραθίου την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 
2022.  

2.9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 199/2022/19.10.2022 έγγραφο της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) με θέμα «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ», με το οποίο 
χορηγεί έγκριση τέλεσης για το πρωτάθλημα SCRAMBLE Νοτίου Ελλάδος 2022, την Κυριακή 11 
Δεκεμβρίου 2022 από τις 9:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ, και βεβαιώνει τη καταλληλότητα και την 
ασφάλεια του χώρου.

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 αγώνα μηχανοκίνητου Αθλητισμού (τύπου moto cross) Scramble 
που θα πραγματοποιηθεί σε ειδική αθλητική εγκατάσταση Ομάδας Ζ2, για τον οποίο 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
Την χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (τύπου 

moto cross) στο «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 
(Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π.) (εγγεγραμμένο στο μητρώο αθλητικών σωματείων της ΓΓΑ για το 2022 με κωδ. 
Γ.Γ.Α.:ΦΧ97), για το πρωτάθλημα SCRAMBLE Νοτίου Ελλάδος 2022, εντός υδατορέματος 
ΠΡΑΘΙΟΥ (στην παλιά ΧΑΔΑ Λουτρακίου), σε προσωρινή αθλητική εγκατάσταση Ομάδας Ζ2. 
➢Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 από τις 09:00π.μ. έως και τις 14:00.
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Η διεξαγωγή της παραπάνω αναφερόμενης αθλητικής συνάντησης θα γίνει υπό την έγκριση της 

Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.), η οποία έχει ειδική αθλητική 
αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με Κωδικό Γ.Γ.Α. ΦΟ57 (8520/21.03.2011 
Απόφαση Αθλητικής Αναγνώρισης Γ.Γ.Α.).

Η αθλητική συνάντηση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 όπως ισχύει, 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τον Γενικό και Τεχνικό κανονισμό αγώνων Enduro της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε 
2022, καθώς και τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αναφερομένων αγώνων.

Το «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 
(Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π.)» είναι υπεύθυνο για την τήρηση και εφαρμογή, της ανωτέρω αναφερομένης 
νομοθεσίας, κανονισμών, οδηγιών, προκηρύξεων αγώνων και οφείλει να λαμβάνει όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής καθώς και τα προβλεπόμενα υγειονομικά 
μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19.

Η παρούσα άδεια ισχύει μόνο για τους συγκεκριμένους αγώνες και δεν υποκαθιστά άλλες άδειες 
οι οποίες μπορεί να προβλέπονται από διαφορετικές ή ειδικότερες νομοθεσίες που αφορούν σε 
θέματα πολεοδομίας, πυροσβεστικής, αστυνομίας, κ.λ.π. και κοινοποιείται στις οικείες αρχές 
[Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε)], Αστυνομία, Πυροσβεστική] για τη 
λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης. 
 
                                                                                  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
                                                                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ
                                                                                           Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
                                                                                            Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
«ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π.)» 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: molpmotoclub@hotmail.gr 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1.    Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε)

Εθν. Αντίστασης 2, ΤΚ 65403, Καβάλα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: amotoe@amotoe.gr 

2.    Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας
Οδός Ερμού 51 – Κόρινθος 201 00
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: adkorinthias@hellenicpolice.gr

3.    Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Κορινθίας 
Οδός Γεωργίου Παπανδρέου 69 – 201 31 Κόρινθος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dpy.korinthias@psnet.gr 
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