
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ 2022 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Καν. 1 

Η 40ή Πανελλήνια Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών διοργανώνεται από την ΜΟΤ.Ο.Ε. από τις 09 

έως τις 13 Ιουνίου 2022 (Τριήμερο Αγίου Πνεύματος) στην Κέρκυρα, στο Messonghi Beach Holiday 

Resort 

Καν. 1.1 

Αναλυτικές πληροφορίες της εκδήλωσης: https://motoe.gr/40i-panellinia-sygkentrosi-

motosykletiston-2 

Διευθυντής της Πανελλήνιας 2022: Δημητριάδης Θόδωρος 

Συντονιστής Εκδήλωσης: Γιάννης Σιούλης 

Γραμματεία: Αστέριος Βασιλειάδης 

Καν. 2 Συμμετοχή στην Πανελλήνια 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζεται στις 800. Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές από 15η 

Απριλίου και μέχρι της πλήρωσης των θέσεων. Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής 

είναι η 31η Μαΐου 2022. Συμμετοχές μπορούν να γίνουν δεκτές μετά την ημερομηνία αυτή κατά 

την κρίση του Διοργανωτή. Μετά την ημερομηνία αυτή η επιπλέον χρέωση θα είναι 20€. 

Οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2022, με εξόφληση 

ολόκληρου του ποσού και αποστολή του Εντύπου Συμμετοχής και της απόδειξης κατάθεσης στην 

Γραμματεία της ΜΟΤ.Ο.Ε., που βρίσκεται στον ιστότοπο της εκδήλωσης https://motoe.gr/40i-

panellinia-sygkentrosi-motosykletiston-2 όπου και υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 

και το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

Καν. 3 Κόστος συμμετοχής 

Το παράβολο συμμετοχής καθορίζεται ως εξής:  

• Από Πέμπτη 9/6 (4 διανυκτερεύσεις) : Με κάρτα ΜΟΤΟΕ 220€ – χωρίς κάρτα 230€ 

• Από Παρασκευή 10/6 (3 διανυκτερεύσεις) : Με κάρτα ΜΟΤΟΕ 170€ – χωρίς κάρτα 180€ 

• Από Σάββατο 11/6 (2 διανυκτερεύσεις) : Με κάρτα ΜΟΤΟΕ 125€ – χωρίς κάρτα 135€ 

• Υπάρχει δυνατότητα για εξτρά ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της Πανελλήνιας, με 

παράβολο συμμετοχής 60€/άτομο ημερησίως 

Παιδιά: 1ο παιδί έως 11 ετών – Δωρεάν.  2ο παιδί (όταν μοιράζεται το δωμάτιο με ΔΥΟ ενήλικες – 

50%. 

Οι παραπάνω τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο και περιλαμβάνουν: 

• Συμμετοχή στην 40η Πανελλήνια και όλες τις εκδηλώσεις της (συναυλίες, party, εκδρομικά, 

απονομές κλπ) 

• Τις ανωτέρω διανυκτερεύσεις και πέντε γεύματα ημερησίως, δωρεάν ποτά και παγωτά, 

όπως περιγράφονται παραπάνω 

• Πακέτο αναμνηστικών & δώρων (Μπλουζάκι, pin κλπ) 

• Χώρο φύλαξης των μοτοσυκλετών, περιφραγμένο με κάμερες και security 

• Βραβεύσεις και διακρίσεις 

• Δωρεάν χρήση των παροχών του συγκροτήματος (πισίνες, γυμναστήρια, παιχνίδια κλπ) 

• Παιδιά: Δωρεάν φύλαξη – απασχόληση παιδιών με δραστηριότητες πρωί και απόγευμα. 

Παιδική πισίνα (με την εποπτεία των γονέων) 
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Το παράβολο συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθεί ταυτόχρονα με την αποστολή του Εντύπου 

Συμμετοχής στον ακόλουθο λογαριασμό: 

Κάτοχος λογαριασμού: MOTOΣYKΛETIΣTIKH ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Επωνυμία τράπεζας: EUROBANK ERGASIAS SA - ΟΘΩΝΟΣ 8, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ BIC/SWIFT: ERBKGRAA 

IBAN: GR0902603700000930200336595 

Τα όποια έξοδα κατάθεσης / μεταφοράς βαρύνουν τον καταθέτη. 

Καν. 4 Δώρα, αναμνηστικά και υπηρεσίες για τους συμμετέχοντες 

Κάθε συμμετέχων λαμβάνει τα ακόλουθα ελάχιστα οφέλη: 

• Συμμετοχή στην Πανελλήνια 2022 

• Διαμονή στο Messonghi Beach Holiday Resort για την διάρκεια της εκδήλωσης σε δίκλινα 

δωμάτια με 1 διπλό ή 2 μονά κρεβάτια. Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης για μονόκλινα 

δωμάτια, πιθανόν να χρησιμοποιηθεί ένα δεύτερο, ισοδύναμο ξενοδοχείο, όχι περισσότερο 

από 5 χλμ μακριά 

• Γεύματα: Πέντε γεύματα ημερησίως, όπως αυτά περιγράφονται στον ιστότοπο της 

εκδήλωσης: https://motoe.gr/40i-panellinia-sygkentrosi-motosykletiston-2 - Πρόβλεψη 

Ειδικής Διατροφής - είναι επιτακτική ανάγκη να ελέγξετε και να εξηγήσετε στο αντίστοιχο 

πλαίσιο τού Εντύπου Συμμετοχής 

• T-shirt ή μπλουζάκι, καρφίτσα και άλλα δώρα και αναμνηστικά στην διακριτική ευχέρεια και 

κρίση του διοργανωτή. 

Καν. 5 Διαμονή 

Η διαμονή σε δίκλινα δωμάτια (μονόκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα κατ΄ επιλογή των 

συμμετεχόντων) περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής. Επιβάρυνση μονόκλινου: 35 € ανά 

ημέρα. 

Καν. 6 Βραβεία 

• Κατάταξη Σωματείου: Το τρόπαιο θα δοθεί στον νικητή σύλλογο. Οι δεύτεροι και τρίτοι 

σύλλογοι θα λάβουν ένα «κύπελλο». 

• Ηλικιακή ταξινόμηση: Στον νεότερο και μεγαλύτερο αναβάτη θα δοθούν κύπελλα ή 

τρόπαια. 

• Τρόπαιο Γυναικών: Σε όλες τις γυναίκες αναβάτριες θα δοθεί ένα βραβείο 

• Rare Bike Trophy: Ένα τρόπαιο θα δοθεί στην πιο σπάνια μηχανή του Mototour. Το 

«Σπάνιο» ορίζεται από το πόσες μοτοσυκλέτες αυτού του τύπου συμμετέχουν στο 

Mototour (π.χ. Yamaha TDR 250). Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία υποψηφιότητες, 

το τρόπαιο θα δοθεί στην παλαιότερη (με βάση το έτος κατασκευής). Αν υπάρξει ισοπαλία, 

το τρόπαιο πηγαίνει σε αυτήν που έχει ταξιδέψει από πιο μακριά. 

• Πιο απομακρυσμένος συμμετέχων: Ένα τρόπαιο θα δοθεί στον πιο απομακρυσμένο 

αναβάτη, σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του/της. 

Οι διοργανωτές της Πανελλήνιας μπορούν να απονείμουν και ορισμένα άλλα βραβεία κατά την 

κρίση τους. 

Καν. 7 Ευθύνη των συμμετεχόντων (Ευθύνη Αρχών, Διοργανωτών και Συμμετεχόντων) 

Όλοι οι συμμετέχοντες οδηγοί πρέπει να διαθέτουν έγκυρη άδεια οδήγησης και τις κατάλληλες 

ασφάλειες ατυχήματος και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποζημιώσουν και να απαλλάξουν την Ομοσπονδία, τους 
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διοργανωτές και τους βοηθούς τους από κάθε ευθύνη τρίτων για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή 

τραυματισμό, για τον οποίο είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι. 

Οι συμμετέχοντες επιτρέπουν στον διοργανωτή την λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο, 

στις οποίες πιθανόν να εμφανίζονται ατομικά ή ομαδικά, με ή δίχως τα οχήματά τους, που θα 

ληφθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.  

Οι οδηγοί θα πρέπει να σεβαστούν την οδηγία του διοργανωτή για μη κατανάλωση αλκοόλ κατά 

την διάρκεια των περιηγήσεων.  

Οι οδηγίες των οργανωτών - συνοδών πριν, κατά ή μετά τις ξεναγήσεις πρέπει να ακολουθούνται. 

Καν. 8 Συμπεριφορά Αναβάτη και Προστασία του Περιβάλλοντος 

Οι μοτοσυκλετιστές υποχρεούνται να λάβουν υπόψη τους άλλους χρήστες του δρόμου. 

α) Οδηγήστε με ασφάλεια και αποφύγετε την επιθετική και ανταγωνιστική οδήγηση. 

β) Εξοικονομήστε βενζίνη και μειώστε τη ρύπανση αποφεύγοντας το άσκοπο ρελαντί των 

κινητήρων. 

γ) Να οδηγείτε ευγενικά και να περιορίζετε την ηχορύπανση χρησιμοποιώντας την κόρνα σας μόνο 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

δ) Ενόχληση θορύβου. Χρησιμοποιήστε εργοστασιακό ή άλλο σύστημα αθόρυβης εξάτμισης και 

διατηρήστε τα ηχητικά συστήματα σε χαμηλό επίπεδο. 

ε) Να οδηγείτε με ήσυχο και διακριτικό ρυθμό όταν οδηγείτε σε ομάδες. 

στ) Προστατέψτε την άγρια ζωή και το φυσικό της περιβάλλον κάνοντας φιλική προς το περιβάλλον 

οδήγηση. 

ζ) Βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιημένο λάδι, τα ελαστικά, οι μπαταρίες και άλλα ανακυκλώσιμα 

αντικείμενα ανακυκλώνονται σωστά. 

η) Ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσης των καυσίμων και της οικονομίας χώρου με τη χρήση 

μοτοσυκλετών αντί της οδήγησης αυτοκινήτων. 

θ) Να θυμάστε ότι οι πόλεις και οι δρόμοι μας δεν είναι πίστες. 

 


