
  

 

 

                                                                                               

 

 

   ΠΡΟΣ  
   ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ                  
 

 

 

 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση    Άδειας    διεξαγωγής   για   την  ημερίδα  Ορίων   Καλλιτεχνικής   
               Κολύμβησης  Αστέρι 1ο -7ο ,στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Ο.Ε)   
               στις 21-22/01/2023. 
                        
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. Τις διατάξεις του Π.Δ 149/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 1-9 

και το άρθρο 54  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. Τη 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.7219/6/21-12-2022 αίτηση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Κ.Ο.Ε).   
8. Το με αρ. πρωτ. 7220/6/21-12-2022 έγγραφο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.), που 

αφορά το πρόγραμμα της ημερίδας  Ορίων   Καλλιτεχνικής  Κολύμβησης  Αστέρι 1ο -7ο 
9. Το με αρ. πρωτ. 1551/13-12-2022 έγγραφο της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε. Ο.Τ.Α.   με το 

οποίο παραχωρείται το Κολυμβητήριο του Παγκρητίου Σταδίου  στην Κολυμβητική Ομοσπονδία 
Ελλάδας (Κ.Ο.Ε), για την διεξαγωγή της ημερίδα  Ορίων   Καλλιτεχνικής  Κολύμβησης  Αστέρι 1ο -7ο 

10. Τη με αρ. πρωτ 43423/18-05-2020 απόφαση του Δήμου Ηρακλείου  με την οποία χορηγείται άδεια 
λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση ,Κλειστό Κολυμβητήριο εντός Παγκρητίου Σταδίου. 

11. Τη με αρ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΤΑΕΥ/ ΤΤΠΑΑΕ/ 583276/ 23085/3149/734 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4602τ.Β΄/31-8-
2022) με την οποία παρατείνεται έως 31-8-2023 η ισχύς των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση της 
ανωτέρω αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν και δεν 
έχουν ανακληθεί για λόγους επικινδυνότητας ή ελλιπούς ασφάλειας αθλούμενων ή θεατών. 

12. Το πρόσφατο υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο για προπονήσεις και αγώνες καλλιτεχνικής 
κολύμβησης, 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. 

 
 
 

 

             Ηράκλειο, 03/01/2023 
             Αρ. πρωτ.: 1117 

                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Πληροφορίες: Ν. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ 
Δ/νση: I ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 105 & ΒΑΡΝΗΣ 
Τ.Κ. 71305, Ηράκλειο               
Τηλέφωνο: 2810260938 
E-mail:n.giannadakis@crete.gov.gr               
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
  

Χορηγούμε άδεια διεξαγωγής για την  ημερίδα  Ορίων   Καλλιτεχνικής Κολύμβησης   Αστέρι 1ο -7ο ,  
στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Ο.Ε), που θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 21-01-2023 και 
ώρα 14.00-21.00 και την Κυριακή στις 22-01-2023 και ώρα 09.00-19.00  σύμφωνα με το (8) 
σχετικό πρόγραμμα, στο  κλειστό Κολυμβητήριο του  Παγκρητίου Σταδίου του Δήμου Ηρακλείου.  
     Η διοργανώτρια αρχή οφείλει να τηρεί κατά τη διάρκεια των αγώνων τα  προβλεπόμενα 
από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και το 
πρόσφατο υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο για προπονήσεις και αγώνες Καλλιτεχνικής  
κολύμβησης, όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ. 
     Η διοργανώτρια αρχή οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα την οικεία Αστυνομική Αρχή για οποιαδήποτε 
αλλαγή ημέρας και ώρας στο αγωνιστικό πρόγραμμα  
     Νέα άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης εκδίδεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής έδρας. 
     Η αρχή που εκδίδει την άδεια δεν φέρει καμιά ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί κατά την τέλεση των 
αγώνων που έχουν φίλαθλο χαρακτήρα. 
       Η παρούσα κοινοποιείται στην οικεία Αστυνομική Αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων 
ασφαλείας και τάξης. 
      Η απόφαση τελεί υπό την αίρεση των νέων οδηγιών της Υγειονομικής Επιτροπής της 
ΓΓΑ και οποιασδήποτε πράξης νομοθετικού περιεχομένου και εγκυκλίου προς αποφυγή της 
διασποράς του covid 19.  

 
 
                                                                                 Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                                                           
 
 
 
                                                                          ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ                                   
 

 

                                                                             
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  
1. Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου 
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα 
    Αθλητισμού  Πρόληψης και κινητών μονάδων 
3. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ. Ηρακλείου 
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