
 

 

 

 

Καλησπέρα Ηλία, 
 
Συνημμένα θα βρεις την τυποποιημένη αίτηση αδειοδότησης που στέλνουμε στα 
εκάστοτε αρμόδια δασαρχεία όταν διοργανώνουμε έναν αγώνα. Όπως θα δεις 
υπάρχει πάντα σαφής δέσμευση - όρος για την αδειοδότηση, όπου αναφερόμαστε 
στην ΔΙΚΗ μας ευθύνη και όχι τρίτου μέρους, ως προς την πλήρη αποκατάσταση 
του χώρου στον οποίο διεξήχθη ο αγώνας μας. 
 
Επίσης στην σελίδα http://www.athensmountains.gr/rules.html του site μας 
ενημερώνουμε σαφώς, με σειρά κανόνων, τους συμμετέχοντες αθλητές σχετικά με 
το πως πρέπει να συμπεριφέρονται κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. 
 
Η περισυλλογή των σκουπιδιών και της σήμανσης ή γενικότερα η αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος μετά το πέρας μίας εκδήλωσης είναι χωρίς εξαίρεση ευθύνη 
των παρακάτω μερών: 
- Διευθυντή αγώνα 
- Υπεύθυνου διαδρομής 
Αυτή επιτυγχάνεται μόνο με την επίβλεψη και την εμπλοκή των παραπάνω μερών. 
Ακόμα και αν εμπλακούν τρίτα μέρη (όπως δημοτικές υπηρεσίες ή εθελοντές), η 

τελική ευθύνη και το βάρος της επίβλεψης αφορά τους παραπάνω συντελεστές 
χωρίς αμφισβήτηση.* Η περισυλλογή πρέπει να γίνεται εντός 24 ωρών το πολύ 
καθώς μετά οι καιρικές συνθήκες μπορεί να συντελέσουν στην διασπορά των 
απορριμμάτων.* 
Ως διοργανωτές πάντα φροντίζουμε να αποκαθιστούμε το περιβάλλον και να 
φροντίζουμε για την καθαριότητα ακόμα και από σκουπίδια που τυχών θα αφήσει 
κάποιος αμελής - ανεκπαίδευτος αθλητής. 
 
Τέλος έχουμε αναλάβει αρκετές φορές εθελοντική πρωτοβουλία προληπτικής 
καθαριότητας χώρων που χρησιμοποιούμε για τους αγώνες μας όπως έχει γίνει 
αρκετές φορές στο παρελθόν τόσο στον Υμηττό όσο και στο εθνικό πάρκο στο 
Σχινιά. 
 
Με την ευκαιρία αυτή σας *προσκαλώ - προκαλώ, να δημοσιεύεται ξεκάθαρα και 
με ονόματα όπου μπορείτε τους κατ' επανάληψη αμελείς και ρυπογόνους 
διοργανωτές *οι οποίοι αδιαφορούν για την φύση ενώ θέτουν σε κίνδυνο και 
τους υπόλοιπους διοργανωτές - διοργανώσεις με την κακή συμπεριφορά τους. να 
τονίσω ότι τα δασαρχεία αδυνατούν να επιβλέπουν ολόκληρες εκτάσεις και 
μονοπάτια ως προς την άμεση αποκατάστασή τους μετά από εκδηλώσεις. Και δεν 
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είναι αυτή η δουλειά τους στις μέρες μας!!! 
 
Ευχαριστώ, 
Λεωνίδας Αθανασόπουλος 
εκ μέρους 
Σχίνιαθλου & Athens Mountains Cup 
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