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Εν συντομία 
 

 Εαρινό Ράλλυ 

Σπριντ 2017: 

Συμμετοχές 

 4η Ανάβαση 

Βραχασίου: 

Συμμετοχές 

 Arcadia Classic Tour 

2017: 

Αποτελέσματα 

 1ος αγώνας 

Πρωταθλήματος 

Drift: Αποτελέσματα 

 Σεμινάριο Τεχνικών 

Εφόρων 2017 στην 

Αθήνα 

 Σεμινάριο στελεχών 

Ράλλυ Regularity 

 Σεμινάριο Κριτών 

Karting 

Δείτε και κατεβάστε 

τα νέα video από το 

Youtube Channel της 

ΟΜΑΕ 

Επικοινωνία 

http://www.omae-epa.gr 

pressoffice@omae-epa.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεμινάρια Τεχνικών Εφόρων στη Θεσσαλονίκη  

 

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης της ΟΜΑΕ/ΕΠΑ ανακοινώνει τη 

διεξαγωγή των σεμιναρίων Τεχνικών Εφόρων στη 
Θεσσαλονίκη για το 2017. 

Συγκεκριμένα θα διεξαχθούν: 

1. Το εισαγωγικό σεμινάριο για όσους επιθυμούν να 

αποκτήσουν την ιδιότητα του δόκιμου Τεχνικού Εφόρου. Το 
σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 25/3 10:00 - 19:00. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή 
στο e-mail comp@omae-epa.gr ή στο τηλέφωνο 210-
6892000 (εσωτ. 1). 

2. Το ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο για δόκιμους Τεχνικούς 
Εφόρους και Τεχνικούς Εφόρους. Υπενθυμίζεται ότι η 

παρακολούθηση τουλάχιστον ενός τέτοιου σεμιναρίου ανά 

διετία είναι προϋπόθεση για τη διατήρηση των παραπάνω 
ιδιοτήτων στελεχών. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Κυριακή 
26/3 10:00 - 17:00… 

Πρόγραμμα Σεμιναρίων νέων Κριτών   

 

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ 

συνεχίζοντας το έργο της αναδιάρθρωσης, οργάνωσης, 
ανανέωσης του έμψυχου δυναμικού του μηχανοκίνητου 
αθλητισμού ανακοινώνει το Πρόγραμμα Σεμιναρίων νέων 
Κριτών για το πρώτο εξάμηνο του 2017... 

Τελετή Απονομής Επάθλων Αγώνων Αυτοκινήτου και 

Καρτ 2016 

 

Στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο 
Χαλάνδρι πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 6 
Μαρτίου 2017 η καθιερωμένη Τελετή Βράβευσης των 

Πρωταθλητών και των Διακριθέντων αθλητών στους αγώνες 
Αυτοκινήτου και Καρτ για την αγωνιστική περίοδο του 2016. 

Στην κατάμεστη αίθουσα της εκδήλωσης (οι βραβεύσεις 
ξεπέρασαν τις 500!) παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας 
και των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού 
Ελλάδος, η Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΠΑ, εκλεκτοί 

προσκεκλημένοι και φυσικά η πλειοψηφία των βραβευόμενων 
αθλητών. 

Η Τελετή ξεκίνησε με τον καθιερωμένο… 
 

Προσοχή! 

Όλα τα άρθρα του 
παρόντος 
ενημερωτικού 
δελτίου 
περιλαμβάνουν 

σύνδεσμο που 
οδηγεί στις 

αντίστοιχες 
αναρτήσεις της 
ιστοσελίδας της 
ΟΜΑΕ 
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