
  

 

                                                         

 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Άδειας  Διεξαγωγής  Αθλητικής  Συνάντησης  Μοτοσυκλετών Αντοχής 
               στον Αγωνιστικό Σύλλογο Ηρακλείου Α.Σ.Η  της ΑΜΟΤΟΕ  για τη διεξαγωγή  του         
               ″3ου  Αγώνα ΠΑΓΚΡHΤΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  SCRAMBLE″ στις 12/03/2023». 
                               
 
                               
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις  του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και   
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α//07-06-2010). 

2. Την με αρ. 1218/16-2-2021 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που 
αφορά την έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Κρήτης (ΦΕΚ Β/762/26-2-21). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4049/2012  (ΦΕΚ 35/Α/23-02-2012) περί Αντιμετώπισης της Βίας στα Γήπεδα, του 
Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του  Ν.4326/13-5-2015 «Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 49/ Α΄/ 13-5-2015)  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56Δ του Ν. 2725/1999 όπως προστέθηκε με τον Ν. 4479/2017 
(ΦΕΚ 94/Α/29-06-2017). 

6. Την παρ. 2 του άρ. 20 της με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/ 408113/ 
21902/2725/603 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός Λεπτομερειών Εφαρμογής του άρθρου 56Β 
του Ν. 2725/1999» των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού 
(Φ.Ε.Κ.3568/Β’/10-10-2017). 

7. Τη με αρ.πρωτ.11/20-02-2023 αίτηση του Σωματείου Αγωνιστικός Σύλλογος Ηρακλείου 
Α.Σ.Η .  

8.  Το με αρ. πρωτ.031/20-02-2023       έγγραφο   της   ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ     ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ   
          ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΜΟΤΟΕ) ,με το οποίο εγκρίνει την διεξαγωγή του ″3ου αγώνα   
          ΠΑΓΚΡHΤΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  SCRAMBLE″ και  βεβαιώνει την καταλληλόλητα   και  ασφάλεια   
            του  χώρου τέλεσης του αγώνα. 

       9. Το με  αρ. πρωτ.37/20-02-2023 απόφαση  του Μινώα Πεδιάδας, με την οποία    εγκρίνεται η   
           παραχώρηση χώρου 40 στρεμμάτων με συντεταγμένες 35ο  7΄29.05΄Ν, 25Ο 17΄16.23΄΄Ε στην       
           περιοχή Αρκαλοχωρίου  για τον αγώνα αντοχής μοτοσυκλετών  SCRAMBLE. 
      10.Την από 16-02-2023 υπεύθυνη δήλωση μηχανικού με την οποία εντάσσει   αιτιολογημένα     
            την  Εγκατάσταση στην κατηγορία Ζ2.  
      11.Τις από 20-02-2023 υπεύθυνες   δηλώσεις   του   εκπροσώπου   του   Αγωνιστικού    
            Συλλόγου  Ηρακλείου Α.Σ.Η.     

 
 
Ηράκλειο    22-02-2023 
Αρ. πρωτ.: 57335 
 
 
ΠΡΟΣ: Αγωνιστικό Σύλλογο Ηρακλείου Α.Σ.Η   
             
 

                                                           
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                     
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ταχ. δ/.νση: Κονδυλάκη 105 & Βάρνης 
                       71305  Ηράκλειο              
Πληροφ.: N.ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ                              
Τηλ.: 2810260938 
Email: n.giannadakis@crete.gov.gr     
  

ΑΔΑ: ΨΟ4Ε7ΛΚ-ΗΧΝ



  

 

   
        
     12.Το πρόσφατο   υγειονομικό    αγωνιστικό  πρωτόκολλο    για   προπονήσεις  και  αγώνες   
           μοτοσυκλετών, όπως αυτό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ. 
     13.Τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν για την προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο   
          περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας. 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
     Τη χορήγηση    Άδειας  διεξαγωγής   Αθλητικής   Συνάντησης Μοτοσυκλετών   Αντοχής,  της         
ΑΜΟΤΟΕ στον Αγωνιστικό Σύλλογο Ηρακλείου Α.Σ.Η   για τη  διεξαγωγή του ″3ου  Αγώνα 
ΠΑΓΚΡHΤΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  SCRAMBLE″ που θα  διεξαχθεί την Κυριακή στις 12/03/2023 και ώρα 
8.30 π.μ στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου με συντεταγμένες 35ο  7΄29.05΄Ν, 25Ο 17΄16.23΄΄Ε 
ομάδας Ζ2 σύμφωνα  με το (8) σχετικό έγγραφο-έγκριση της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΜΟΤΟΕ). 

  Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων η διοργανώτρια αρχή   οφείλει να   τηρεί   τα    προβλεπόμενα  από      
  τις  Κείμενες  διατάξεις  που   ισχύουν  για  την  προστασία   της δημόσιας  υγείας   από τον κίνδυνο          
  περαιτέρω   διασποράς   του   κορωνοϊού  COVID-19  στο  σύνολο  της  Επικράτειας  καθώς  και το   
  πρόσφατο υγειονομικό   αγωνιστικό   πρωτόκολλο   για προπονήσεις   και   αγώνες  μοτοσυκλετών,  
  όπως  αυτό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ.  
  Η γηπεδούχος  ομάδα  οφείλει  να  ενημερώνει έγκαιρα την οικεία Αστυνομική Αρχή για οποιαδήποτε   
  αλλαγή ημέρας και ώρας στο αγωνιστικό πρόγραμμα καθώς και αλλαγής γηπέδου. 
  Νέα  άδεια  διεξαγωγής  αθλητικής  συνάντησης   εκδίδεται   μόνο  σε  περίπτωση αλλαγής γηπέδου. 
  Η παρούσα  κοινοποιείται στα  αρμόδια  όργανα  για τη λήψη  των  αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και    
  τάξης.  
  Η  αρχή που εκδίδει  την άδεια δεν φέρει  καμιά ευθύνη για οτιδήποτε    συμβεί    κατά την τέλεση του   

  αγώνα που έχει φίλαθλο χαρακτήρα. 

  Η απόφαση τελεί υπό την αίρεση των νέων οδηγιών της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ   

και οποιασδήποτε πράξης  νομοθετικού  περιεχομένου και  εγκυκλίου  προς αποφυγή της   

και διασποράς του covid 19.  

 

 

 

 

     Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                                  

 

 

                                                                   ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  
1.Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου 
2.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, πρόληψης και κινητών μονάδων 
3.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου 
3. ΑΜΟΤΟΕ 
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