
                                                    

1ος αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος karting  

Kartodromo Αφιδνών - 25 Φεβρουαρίου 2018  

 

 

 
   Αθήνα 23/2/2018               ώρα 16.00 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Η ΑΛΑ,  η ΑΡΤΕΜΙΣ και η ομοσπονδία,  ενεργώντας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

του αθλητικού νόμου, ζήτησαν από την περιφέρεια Αττικής την έκδοση άδειας 

τέλεσης του αγώνα προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα δηλαδή την άδεια 

λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης σε ισχύ και την έγκριση του αγώνα από την 

ΟΜΑΕ. 

 

Η απάντηση που έδωσε η περιφέρεια Αττικής είναι η εξής: 

 

……σας γνωρίζουμε ότι δε μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκδοση σχετικής 

άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκε 

κανένα παραχωρητήριο από τον ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης…. 

 

Η υπόθεση αστικής αντιδικίας μεταξύ του ιδιοκτήτη του χώρου Δήμου Ωρωπού και 

της μισθώτριας εταιρίας Μιχαλόπουλος-Καμιτσάκης ΕΠΕ, ελπίζουμε να λήξει 

σύντομα.  

 

Κατόπιν αυτού, δυστυχώς ο αγώνας αναβάλλεται. Λυπούμαστε ιδιαίτερα για την 

αναστάτωση και ζητάμε συγνώμη από οδηγούς, γονείς και ομαδάρχες. 

 

Επισυνάπτουμε την επιστολή της ΟΜΑΕ προς την περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο 

Ωρωπού. 

 

 

Από την οργανωτική επιτροπή 

 

 

 

 



  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Αρ. αθλ. αναγν. ΦΡ 51        

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) 

 
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών ΟΑΚΑ – Λ. Κηφισίας 37 – ΤΚ 15123 – Μαρούσι 

Ποδηλατοδρόμιο (Α’ Επίπεδο) – Είσοδος από Λ. Σπύρου Λούη 

t: 210 68 92 000  f: 210 68 92 002  s: www.omae-epa.gr  e: info@omae-epa.gr 

 

 

 

Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2018 

αρ. πρωτ. 670/18 

Προς 

1. Περιφέρεια Αττικής -Υπόψιν κ. Παπακώστα 

athl.pol@patt.gov.gr 

2. Δήμο Ωρωπού -Υπόψιν Δημάρχου 

info@oropos.gov.gr; oropos.dimos@gmail.com 

              

Θέμα: Άδεια αθλητικής εγκατάστασης της πίστας “Καρτόδρομο” Αφιδνών  

 
 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Σχετικά με την ενδεχόμενη άρνησή σας στην τέλεση αγώνα στην πίστα καρτ Kartodromo Αφιδνών σας 

αναφέρουμε τα εξής: 

Η ομοσπονδία μας δεν γνώριζε αλλά και δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε θέματα μίσθωσης του εν λόγω χώρου 

από το Δήμο Ωρωπού. 

Θεωρούμε ότι οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο έχει περιέλθει ήδη σε γνώση σας. 

Από την αρχή του χρόνου έχουν προγραμματιστεί αγώνες των πανελληνίων πρωταθλημάτων καρτ και 

πλαγιολίσθησης (drift) στην πίστα των Αφιδνών. 

Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο εν λόγω χώρος έχει εν ισχύ άδεια αθλητικής εγκατάστασης η οποία 

ουδέποτε έως σήμερα ανακλήθη. 

Κατά συνέπεια τυπικά οφείλετε να εκδώσετε άδεια τέλεσης αγώνα, βάσει του άρθρου 56Α του αθλητικού 

νόμου 2725/99, όπως αυτός ισχύει. 

Εκτός του τυπικού θέματος όμως πρέπει να λάβετε υπόψιν σας και να χειριστείτε το θέμα με σεβασμό προς 

τους 41 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα οι οποίοι έχουν ήδη από σήμερα εγκατασταθεί στην πίστα, 

προετοιμαζόμενοι για τον πρωταθληματικό αγώνα της Κυριακής 25/02/2018. 
 

Σε περίπτωση που θα εμείνετε σε αρνητική απάντηση θεωρούμε δεδομένο ότι αυτή θα πρέπει να είναι 

έγγραφη και αιτιολογημένη. 
 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας, 
 

           Μετά τιμής, 

        Ο Πρόεδρος της ΟΜΑΕ                                                       Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων 

                                                                                                     
Δημήτρης Μιχελακάκης                                                                    Ανίτα Πασαλή 
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