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                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
                                                 (Σσνημμένα δύο έγγραθα) 

   

    Το Διοικηηικό Σσμβούλιο ζας ενημερώνει, όηι εθόζον σπάρτοσν νομικά 

προβλήμαηα (απόθαζη αζθαλιζηικών μέηρων, ποσ απαγορεύει ηην 

ηέλεζη αγώνων DRAGSTER, ζηο Αεροδρόμιο Πολσκάζηροσ) και 

εκκρεμεί αγωγή εις βάρος ηοσ Προέδροσ Ανδρέα Παπαδόποσλοσ 

(ονομαζηικά) και ηης Λέζτης μας, ποσ αθορά ζηοσς αγώνες ηοσ 

Πολσκάζηροσ, δεν μπορεί να οργανώζει προς ηο παρόν, κανέναν αγώνα. 

    Παρά ηοσ όηι έγινε κάθε δσναηή προζπάθεια, για να λσθούν ηα 

παραπάνω προβλήμαηα, για να κάνοσμε ηοσς αγώνες ηοσ 2011, δεν έτει 

βρεθεί λύζη, εθόζον ηο δικαζηήριο έτει οριζθεί ηην 12
η
 Μαίοσ 2011. 

    Σας ενημερώνοσμε επίζης, όηι ενώ δόθηκαν ημερομηνίες ζηο 

Ασηοκινηηοδρόμιο Σερρών για αγώνες, δεν μας ζσμπεριέλαβαν ζηο 

πρόγραμμα παρά μόνον για ηον Σεπηέμβριο. (Καηόπιν πιέζεων μας 

δόθηκε η 31 Απριλίοσ με 1 Μαίοσ ημερομηνία ποσ δεν είναι δσναηόν να 

γίνει αγώνας). 

    Με ηο Δεληίο Τύποσ ζας κοινοποιούμε ηο έγγραθο ηης Λέζτης προς ηην 

Αερολέζτη Πολσκάζηροσ και ηην απάνηηζη ποσ πήραμε. 

     

   

  Ο Γραμμαηέας                                                         Ο  Πρόεδρος                     

 

Σηέλιος Μποσζίνης                                           Ανδρέας Παπαδόποσλος 

mailto:Lenoedragster@yahoo.gr
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ΠΠΡΡΟΟ  ::  ΠΠππόόεεδδπποο  ΑΑεεπποολλέέζζσσηηρρ  ΠΠοολλςςκκάάζζηηπποοςς  

ΘΘΔΔΜΜΑΑ::  ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΣΔΛΔΗ ΑΓΩΝΑ DRAGSTER – AUTO MOTO  

 

                ΑΑγγααππηηηηέέ    Κύπιε Ππόεδπε 

   Μεηά από ηηο ζπδεηήζεηο καο θαη ελ όςεη ηεο αξρήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο DRAGSTER, ηνπ 2011, ζέινπκε λα 

ζαο παξαθαιέζνπκε λα καο επηηξέςεηε ηελ δηεμαγσγή ηνπ 1
νπ

 αγώλα, ζην Αεξνδξόκην Νέαο θαβάιαο 

Πνιπθάζηξνπ ηελ 16 – 17 Απξηιίνπ 2011, γλσξίδνληαο ηελ θαιή ζαο ζέιεζε γηα ηελ ηέιεζε αγώλσλ. 

   Θέινπκε λα ζαο πιεξνθνξίζνπκε όηη γλσξίδνπκε ηελ Δηθαζηηθή απόθαζε (Αζθαιηζηηθώλ Μέηξσλ πνπ 

απαγνξεύεη ηελ ηέιεζε ησλ αγώλσλ καο) θαη ηελ Υπνπξγηθή απόθαζε πνπ ζαο νξίδεη ππεύζπλν γηα ην πεδίν 

πξνζγεηώζεσο. 

    Αλαιακβάλνπκε πιήξσο ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο όπσο παξαθάησ: 

ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

1.Απομάκπςνζη 

     Α)ησλ κεηαιιηθώλ θεξθίδσλ. 

     Β) Τν Μεηαθεξόκελν «θνληέηλεξ» γξαθείν θξηηώλ 

Γ)Τελ κεηαιιηθή αςίδα 

Γ) Τηο ρεκηθέο ηνπαιέηεο 

Δ) Τα πξνζηαηεπηηθά - δηαρσξηζηηθά κεηαιιηθά θάγθεια θαη 

   Σ) Τα πξνζηαηεπηηθά πιαζηηθά Jersey 

2. Δπγαζίερ για ηην αποκαηάζηαζη διαδπόμος πποζγείωζηρ - απογείωζηρ Α/θων. 

     Α) Ξύζηκν θαη θαζαξηζκόο ηνύ θανπηζνύθ πνύ άθεζαλ ηα ιάζηηρα ησλ νρεκάησλ ζηνλ δηάδξνκν κε 

απηνθηλνύκελε κεηαιιηθή βνύξηζα θαη 

Β) Απνθαηάζηαζε όισλ ησλ δηαγξακκίζεσλ ηνύ δηαδξόκνπ κε κεραληθά κέζα.  

3. Καθαπιζμόρ ζε όιν ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνύ Αεξαζιεηηθνύ Κέληξνπ, από πάζεο θύζεσο ζθνππίδηα θαη 

δηάθνξα πιηθά (ζακούλερ, σαπηιά, ξεπά κομμένα σόπηα, αποηζίγαπα, ξύλα, μεηαλλικά μικπά ή μεγάλα 

ςλικά, κλπ) 

4. Αποκαηάζηαζη θάζε ηνκήο ή νπήο ή θζνξάο θιπ πνύ έγηλε ζηνλ αζθαιηνηάπεηα ηνύ δηαδξόκνπ θαη ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρώξν ηνύ Δηαδξόκνπ.  

  

                        

                    Ο Γπαμμαηέαρ                                                                                              Ο Ππόεδπορ 

 

        Μποςζίνηρ ηέλιορ                                                                              Ανδπέαρ Παπαδόποςλορ 

mailto:lenoedragster@yahoo.gr
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                                                                                       Πνιύθαζηξν 10/03/2011 

                                                                                                    Α.Π. 341 

 

                                                      Πξνο :Λέζρε Νηξάγθζηεξ Όδεγώλ Έιιάδνο                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                               (ΛΔ.Ν.Ο.Δ) 

                                                                  Άρηιέσο 13-56224 ΔΥΟΣΜΟΣ 

  
                                                      Κνηλ  :Y.Π.A./Γ3/Α 

 

Θέκα:Άγώλεο Dragster ζηό Πεδίν Πξνζγείσζεο-Άπνγείσζεο Έιαθξώλ     

Άεξνζθαθώλ Νέαο  Καβάιαο ηήο Αεξνπνξίαο Σηξαηνύ  
  

Σρεη:α).68/1-32011 έγγξαθό ζαο 

β).Υ.Π.Α./Γ3/Α/8865/2194/14-Μαξηίνπ-2006ΆπόθαζεΎπνπξγνύΜεηαθνξώλ                                    

θαη Έπηθνηλσληώλ  (ζπλ/λε) 

        γ).Καλνληζκόο Όξγάλωζεο θαί Λεηηνπξγίαο Άεξαζιεηηθνύ Κέληξνπ 

Πνιπθάζηξνπ   (ζπλ/λνο) 

 

 

Σέ ζπλέρεηα ηήο έπηζηνιεο ζαο (α ζρεη), κέ ηήλ όπνία  δεηάηε λά ζάο έπηηξέςνπκε 

ηελ δηεμαγσγή λένπ άγώλα Dragster ζηό πεδίν,  ζάο γλσξίδνπκε άλαιπηηθά ηίο ζεζείο 

καο,ώο ύπεπζύλνπ  Άεξνιέζρεο, γηά  ηήλ  ιεηηνπξγία  ηνύ  πεδίνπ, ζέ  έθαξκνγή  ηώλ 

 β & γ ζρεη 

 

Α.Σύκθσλακέηόβζρεη..Τό πεδίν πξνζγείωζεο ζά ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θύξην 

ιόγν άπό ηά άεξνζθάθε θαη ηά άλεκόπηεξα ηεο Άεξνιέζρεο Πνιπθάζηξνπ θαί 

Άεξνιεζρεο Θεζζαινλίθεο,άιιά θαί ηώλ άιιωλ άλαγλωξηζκέλωλ Άεξνιεζρώλ. 

Γει άθόκα θαί γηά κία Άεξνιέζρε,γηά λά ρξεζηκνπνηεί ηό πεδίν πξνζγείσζεο,ζά 

πξέπεη λά άπνδείμεη,όηη είλαη άλαγλσξηζκέλε δει 

1.όηη,είλαη έγγεγξακέλε ζηήλ Έιιεληθή Άεξαζιεηηθή Όκνζπνλδηα  (ΕΛ.Α.Ο) 

2.όηη,έρεη δεηεζεη,ή έρεη ιάβεη ηήλ είδηθή Άζιεηηθή Άλαγλώξηζε,γηά ηό άζιεκα ηνύ 

Άεξαζιεηηζκνπ.Γηαηί έηζη δείρλεη ηίο πξνζέζεηο ηεο λά ιεηηνπξγεί θαηαζηαηηθά 
                        Γηαηί κέ αύηήλ ηήλ πξνϋπόζεζε, έδσζε ηήλ έγθξηζή ηνπ ηό ΓΔΣ/ΓΑΣ 

γηά ηήλ ρξήζε ηνύ πεδίνπ άπόο Άεξνιέζρεο,θαί 

                        Γηαηί κέ ηά πηό πάλσ, έγηλε θαί έγθξίζεθε ό θαλνληζκόο όξγάλσζεο 

θαί ιεηηνπξγίαο ηνύ πεδίνπ, ζύκθσλα κέ ηόλ όπνίνλ, άθόκα θαί γηά θάζε Άεξνιεζρε 

ζά πξέπεη λά δεηά, όρη κόλνλ ηήλ ρξήζε ηνύ πεδίνπ,άιιά θαί λά δειώλεη ηά πηεηηθά 

κέζα πνύ ζα ρξεζηκνπνηεί,άπό ηήλ ύπέπζελε Άεξνιεζρε, γηά ηήλ ιείηνπξγία ηνύ 

πεδίνπ 

 

Β.Τό πεδίν πξνζγείσζεο,όπνπ είλαη θαί ό Δηάδξνκνο πξνζγείσζεο-άπνγείσζεο 

έιαθξώλ ά/θώλ , είλαη ίδηoθηεζία ηνύ Σηξαηνύ, ό δέ δηάδξνκνο θαηαζθεπάζηεθε κέ 

ρξεκαηνδόηεζε ηνύ Έιιεληθνύ Δεκνζίνπ,ρξεζηκνπνηήζεθε θαί ρξεζηκνπνηείηαη γηά 

Άεξνπνξηθή θαί κόλνλ ρξήζε, όιεο δέ νί έγθξίζεηο θαί ζπλελαίζεηο ζέ αύηό, άθνξνύλ 

ζηήλ Άεξνπνξηθή ρξήζε ηνύ ρώξνπ, άθόκα θαί νί ύπάξρνληεο έγθεθξηκέλνη πεξ/θνί  
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όξνη,άλαθέξνληαη, ζέ πηεηηθά κέζα, Άεξνπνξηθή ρξήζε θαί ηόλ ρώξν ώο 

Άεξαζιεηηθό θέληξν. 

Έηζη όπνηαδήπνηε άιιαγή, ζηήλ ρξήζε ηνύ πεδίνπ,ώζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη άπό 

ηόλ Μεραλνθίλεην Άζιεηηζκό (Dragster),ζα πξέπεη πξώηα λα δεηεζεί 

1.Ή ηξνπνπνίεζε ηώλ πεξ/θώλ όξσλ,ώζηε ηό πεδίν λά ρξεζηκνπνηείηαη θαί άπό ηόλ      

Μεραλνθίλεην Άζιεηηζκό. 

2.Νά γίλνπλ νί ζρεηηθέο κειέηεο, πνύ λά άπνδεηθλύνπλ ηήλ δπλαηόηεηα θαί ηόλ ηξόπν 

ζπλύπαξμεο θαί ηώλ δύν δξαζηεξηνηήησλ ζηό πεδίν  

3.Νά δεηεζνύλ γηά  αύηό, νί ζέζεηο ηώλ ηνπηθώλ έκπιεθόκελσλ θνξέσλ, θαη 

4.Μέ όια ηά πηό πάλσ, λά δεηεζεί άπό ηήλ Υ.Π.Α ή έγθξηζε, γηά ηήλ ρξήζε ηνύ 

πεδίνπ θαί άπό ηόλ Μεραλνθίλεην Άζιεηηζκό.Σέ ζεηηθή άπόθαζε θαί γηά ηίο όπνηεο 

πξνύπνζέζεηο πνύ ζά ηεζνύλ γηά αύηό,ζά πξέπεη λά ηξνπνπνηεζεί θαί ό ύπάξρνλ 

Καλνληζκόο Όξγάλσζεο θαί Λεηηνπξγίαο ηνύ πεδίνπ. 

 

Γ. Σηίο 10-9-2009, ύζηεξα άπό αίηεζε άζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηήο Άεξνιέζρεο 

Πνιπθάζηξνπ, γηά ηήλ όξγάλσζε άγώλσλ Dragster ζηό πεδίν ,δίρσο ηίο ζρεηηθέο 

λόκηκεο άδεηεο.Έθδόζεθε, πξνζσξηλή δηαηαγή ηνύ Δηθαζηή ηνύ Δηθαζηεξίνπ,κέ ηήλ 

όπνία άπαγνξέπηεθε ή πξαγκαηνπνίεζε ηώλ άγώλσλ Dragster ηνύ Σεπηεκβξίνπ ηνύ 

2009, κέρξη ηήλ ιήςε λόκηκεο άδεηαο.  

      Σηίο 18-12-2009,ηό Μ.Π.Θ ζπλεδξίαζε δεκόζηα θαί δίθαζε ηήλ 36161/10-9-2009  

Αίηεζε ηήο Άεξνιιεζρεο Πνιπθάζηξνπ κε άληηθείκελν ηελ πξνζσξηλή ξπζκηζε ηεο 

κεηαμπ καο δηαθνξαο δει ηεο Άεξνιέζρεο Πνιπθάζηξνπ θαί ηώλ ιεζρώλ 

α). Όκνζπνλδίαο Μνηνζηθιέηαο Έιιαδνο .        (Ο.Μ.Ε) 

β). Λέζρε Μεραλνθίλεηνπ Άζιεηηζκνύ Κηιθίο. (ΛΕ.Μ.Α.Κ) 

γ). Λέζρε Νηξάγθζηεξ Όδεγώλ Έιιάδνο .         (ΛΕ.Ν.Ο.Ε) 

       Σηίο 25-1-2010 έθδόζεθε  ή  2787/Άπόθαζε Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ 

Θεζζαινλίθεο, κέ ηήλ όπνία,Ύπνρξεώλεη πξνζσξηλά,ηήλ Ο.Μ.Δ -  ΛΔ.Μ.Α.Κ -

Λ.Δ.Ν.Ο.Δ λά παξαιείπνπλ ηή δηνξγάλσζε άγώλσλ Dragster ζηό πεδίν πξνζγείσζεο 

έιαθξώλ άεξνζθαθώλ Νέαο Καβάιαο ηήο Άεξνπνξίαο πνύ βξίζθεηαη ζηό Ννκό 

Κηιθίο,θνληά ζηήλ πόιε Πνιύθαζηξν. 

       Δίραηε, έλα κήλα πξνζεζκία έπηπιένλ άθόκε,γηά λά ζπδεηήζνπκε ηήλ έθηέιεζε 

ή κή ηήο άπόθαζεο αύηήο,πνύ άθνξνύζε ηό κέινλ ηώλ άγώλσλ ζηό Πνιύθαζηξν 

       Δίραηε όζν ρξόλν ρξεηαδόζαζηαλ γηα λα πξνζπαζήζνπκε λα βξνύκε Νόκηκν 

ηξόπν δηεμαγσγήο ηώλ άγώλσλ κέζσ ηήο Υ.Π.Α, πνύ είλαη θαί ή κόλε άξκόδηα γηά όηη 

γίλεηαη ζηό πεδίν. 

Άδηαθνξίζαηε όινη ηειείσο ......έηζη άλαγθαζηήθακε λά πξνρσξήζνπκε ζέ Ταθηηθή 

έθδίθαζε ηώλ Άζθαιηζηηθώλ Μέηξσλ ,θαηαζέηνληαο γηά αύηό, όηη όξίδεη ό Νόκνο θαί 

ζηόλ ρξόλν πνύ όξίδεηαη γηά αύηό,ώζηε λά ιπζεί όξηζηηθά ηό ζέκα. 

Γέθθα πέληε ήκέξεο πεξίπνπ κέηα ηήλ θαηάζεζε ηήο αίηεζήο καο γηά Ταθηηθή 

έθδίθαζε ηώλ Άζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, ή ΛΕ.Μ.Α.Κ ,δήηεζε λά ζπδεηήζνπκε θαί λά 

βξνύκε ιύζε ζηό πξόβιεκα, πάληα όκσο ζηά όξηα πνύ θαηαιάβαηλαλ θαη όπσο ηά 

θαηιάβαηλαλ,ιακβάλνληαο ύπόςηλ άιισλ ζέζεηο θαί όρη ηίο δηθέο καο πξνηάζεηο, 

ηό κόλν πνύ ηνύο έλδηέθεξε, ήηαλ λά θάλνπλ ηνύο άγώλεο θαί κόλνλ. 
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Τίο όπνηεο ζέζεηο καο, γηά ηήλ ζέηηθή έπίιπζε ηνύ πξνβιήκαηνο, ή Ο.Μ.Ε θαί ή 

ΛΕ.Μ.Α.Κ  ηίο άγλόεζαλ,παίξλνληαο κάιηζηα έγγξάθσο ηέηνηεο ζέζεηο πνύ 

θαζηζηνύζαλ άδύλαηε, θάζε πεξαηηέξσ έπηθνηλσλία καο,γηά ηήλ άπνδνρή δηεμαγσγήο 

ηώλ άγώλσλ Dragster Νόκηκα ζηό πεδίν. 

        Σηίο 1-3-2011,ήηαλ ή έθδίθαζε ηήο Ταθηηθήο δηαδηθαζίαο ,άληί θαί πάιη λά 

ζπδεηήζνπκε άπό πξίλ, ηήλ όπνηα δηεπζέηεζε ηνύ πξόβιήκαηνο,δεηήζαηε όινη καδί 
(Ο.Μ.Ε  - ΛΕ.Μ.Α.Κ - ΛΕ.Ν.Ο.Ε),θαί πήξαηε άλαβνιή έθδίθαζεο ηήο ύπόζεζεο, 

άδηαθνξόληαο  θαί πάιη γηά ηό κέινλ ηώλ άγώλσλ ζηό Πνιύθαζηξν 

 

Μέ δεδνκέλα ηά πηό πάλω, θαί ηό όηη ύπάξρεη Δηθαζηηθή άπόθαζε πνύ 

άπαγνξέπεη ηήλ δηεμαγσγή άγώλσλ Dragster ζηό πεδίν Πνιπθάζηξνπ  

Σάο γλωξίδνπκε όηη δέλ ζπλαηλνύκε γηά ηήλ δηεμαγσγή άγώλσλ ζηίο 

 16-17/4/2011 πνύ ζέιεηε λά δηνξγαλώζεηε. 

 

         Μπνξείηε  όκσο  λά  πξνγξακκαηίζεηε  λένπο  άγώλεο έθ όζνλ ή 

Υ.Π.Α ή όπνία  είλαη ,ή έπηβιέπνπζα άξρή ηνύ πεδίνπ,ζάο δώζεη ηήλ 

άδεηα, λά θάλεηε  ηνύο  άγώλεο  πνύ  ζέιεηε  ζην  πεδίν,γηαηί  έηζη  

έκκεζα θαηαξγείηαη  θαί  ή  έθαξκνθή ηήο Δηθαζηηθήο Άπόθαζεο. 

         Όπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία άκκεζε ή έκκεζε, πνύ έπηρεηξείηαη 

άπό ηόλ ρώξν ζαο γεληθά,πρ΄αιιαγή ηήο ύπεπζύλνπ Άεξνιέζρεο θαί 

κόλνλ ,ζηό πεδίν,δέλ ζάο δίδεη ηό δηθαίωκα ηέιεζεο ηώλ άγώλωλ, 

έζηω θαί κέ ηήλ ζπλαίλεζε ηήο λέαο ύπεπζύλνπ Άεξνιέζρεο γεληθά, 

έζηω  θαη  άλ  είζηε  ή  κόλε  ιέζρε  πνύ  έρεη  ηήλ  είδηθε  άζιεηηθή 

άλαγλώξηζε,»»θαί  ύπό  άιιεο  ζπλζήθεο   ζά κπνξνύζαηε λά θάλεηε  άγώλεο»  

γηαηί  έμαθνινπζεί  λά   ίζρύεη ή Γηθαζηηθή Άπαγόξεπζε ηώλ Άγώλωλ 

 

 

 

 

                        Γηά ηόλ θνξέα εύζύλεο ιείηνπξγίαο ηνύ πεδίνπ 

                                                Μεηά Τηκήο  

 

 

Ο Πξόεδξνο αε.ι.πν                                                    Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο αε.ι.πν 

                                                                                           

 

 

Άζιαλίδεο Άληώλεο                                                                   Δύζηξαηίνπ Άλδξέαο 

 

  

 


