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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 

Τ.Θ. 15106

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Πληροφορίες: Ζ. Σιδέρη
Τηλέφωνο: 2131316397

Fax: 2131316991

Email: zsideri@gga.gov.gr                                           

ΠΡΟΣ: βλ. Πίνακα Αποδεκτών
         (η αποστολή θα γίνει μέσω e-mail)

ΘΕΜΑ:  Αγώνες δρόμου αναψυχής ή μη επίσημων αποστάσεων, για επετειακούς ή ιστορικούς 

λόγους

Σχετικά με τους αγώνες δρόμου αναψυχής ή μη επίσημων αποστάσεων, οι οποίοι 
διοργανώνονται για επετειακούς ή ιστορικούς λόγους και δεδομένου ότι α) δεν προκύπτει από τις 

κείμενες διατάξεις η χορήγηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βεβαίωσης σχετικά με το αν 

αποτελούν αθλητικές συναντήσεις και β) ο ορισμός της αθλητικής συνάντησης είναι σαφής και 
περιγράφεται στο άρθρο 56Δ παρ. 1 του ν.2725/1999 όπως ισχύει, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56Δ του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 42 του ν.4603/2019, «αθλητική συνάντηση είναι κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή 

σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ προσώπων που κατέχουν την αθλητική ιδιότητα 

(αθλητών) ή μεταξύ ομάδων αθλητών, η οποία διοργανώνεται από ομοσπονδία με ειδική 

αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή με την 

έγκριση αυτής».
2. Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 648/7-2-19 έγγραφο του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών και 

Αθλητικών Σωματείων (ομοσπονδία στην οποία υπάγονται οι αγώνες δρόμου επίσημων 

αποστάσεων), για «διοργανώσεις, αμιγώς αναψυχής ή μη επίσημων αποστάσεων, που 

διεξάγονται για επετειακούς ή ιστορικούς λόγους» δεν απαιτείται η έγκριση του ΣΕΓΑΣ.

Βάσει των παραπάνω και εφόσον πρόκειται για αγώνα δρόμου μη επίσημης απόστασης, ο 

οποίος διεξάγεται για επετειακούς ή ιστορικούς λόγους, τότε δεν εμπίπτει στον ορισμό της 

αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν.2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και για 

την τέλεσή του δεν απαιτείται η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης του ίδιου άρθρου. Για την 

εφαρμογή των παραπάνω, δεν απαιτείται η έγγραφη βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού για κάθε διοργάνωση.

Οι Περιφέρειες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται να το 

κοινοποιήσουν σε όλους τους Δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.

Ηµ/νία: 13/02/2020

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/80754/3086/350/72

Ηµ/νία Έκδοσης 13/02/2020

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

mailto:zsideri@gga.gov.gr
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Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο,  
παρακαλούνται να το κοινοποιήσουν σε όλες τις Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις εντός των 

διοικητικών τους ορίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Περιφέρεια Αττικής, gperatt@patt.gov.gr 

2. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης, periferiarxis@perif-amth.gr 

3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, pv@pvaigaiou.gov.gr 

4. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, grafeio.pde@pde.gov.gr 

5. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, info@pdm.gov.gr 

6. Περιφέρεια Ηπείρου, periferiarxis@php.gov.gr 

7. Περιφέρεια Θεσσαλίας, periferiarxis@thessaly.gov.gr 

8. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, pin@pin.gov.gr 

9. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, A.Tzizikostas@pkm.gov.gr , Periferiarxis@pkm.gov.gr 

10.Περιφέρεια Κρήτης, gram.pkr@crete.gov.gr , arnaoutakis@crete.gov.gr 

11.Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, i.mahairidis@pnai.gov.gr , g.hatzimarkos@pnai.gov.gr 

12.Περιφέρεια Πελοποννήσου, p.tatoulis@gmail.com 

13.Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, periferiarxis@pste.gov.gr

14.Γ.Α.Δ. Αττικής, gada@hellenicpolice.gr

15.Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, gadthe@hellenicpolice.gr

16.ΓΕ.Π.Α.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, gadpanmakthrakis@hellenicpolice.gr 
17.ΓΕ.Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, gadpkmakedonias@hellenicpolice.gr

18.ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, gadpdmakedonias@hellenicpolice.gr

19.ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας, gadpthessalias@hellenicpolice.gr

20.ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας, gadpstelladas@hellenicpolice.gr

21.ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου, gadpvaigaiou@hellenicpolice.gr

22.ΓΕ.Π.Α.Δ. Νοτίου Αιγαίου, gadpnaigaiou@hellenicpolice.gr

23.ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης, gadpkritis@hellenicpolice.gr

24.ΓΕ.Π.Α.Δ. Ηπείρου, gadpipirou@hellenicpolice.gr

25.ΓΕ.Π.Α.Δ. Ιονίων Νήσων, gadpionionison@hellenicpolice.gr

26.ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας, gadpdelladas@hellenicpolice.gr

27.ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου, gadppeloponnisou@hellenicpolice.gr

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού 

2. Γραφείο Γ.Γ.Α. 
3. Γ.Δ.Ο.Α.
4. Δ.Α.Α.
5. Δ.Α.Ο.Π.Α.Α.Ε.Υ.Δ.Σ.
6. Δ.Ε.Α.Ε.Α.
7. Δ.Τ.Α.Ε.Υ.
8. Δ.Τ.Α.Ε.Υ.- Τμήμα β'
9. Α.Τ.Υ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΚΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Ακριβές Αντίγραφο

Κεντρικό Πρωτόκολλο

ΤΖΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ


