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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2019 
 

I. Θζμα: EΡIΣHMA EΓΓPAΦA TEΛEΣHΣ AΓΩNΩN AYTOKINHTΩN, ΡINAKEΣ ΣYMMETEXONTΩN  
και OPΓANΩTIKEΣ ΛEΡTOMEPEIEΣ 

 
H ΕΠΑ/ΟΜΑΕ, προκειμζνου να χορθγιςει άδεια τζλεςθσ ενόσ αγϊνα πρζπει να ζχει λάβει τα ςχετικά ζγγραφα 
που τον αφοροφν 2 MHNEΣ πριν (εκτόσ αν αναφζρεται αλλιϊσ ςτον αντίςτοιχο Γενικό Κανονιςμό) από τθν 
θμερομθνία διεξαγωγισ του.  
 
1. Γενικά για όλουσ τουσ αγώνεσ ο Συμπληρωματικόσ Κανονιςμόσ πρζπει να υποβάλλεται ςτην ηλεκτρονική 
διεφθυνςη τησ ΕΡΑ/ΟΜΑΕ info@omae-epa.gr   
O κανονιςμόσ αυτόσ πρζπει να βαςίηεται ςτο Τπόδειγμα υμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ που αντιςτοιχεί ςτον 
εκάςτοτε αγϊνα. Πρζπει να ςυμφωνεί με τον αντίςτοιχο Γενικό Κανονιςμό και να αναφζρονται όλα τα ςτοιχεία 
που τον ςυμπλθρϊνουν. Επιπλζον ς' αυτόν πρζπει να περιλαμβάνονται αναλυτικά τα παρακάτω:  
1.1 Tο πρόγραμμα με όλεσ τισ εκδθλϊςεισ τθσ διοργάνωςθσ, τα ωράρια και τουσ τόπουσ. 

1.2 H Οργανωτικι Επιτροπι. 

1.3 Ονομαςτικά τα ςτελζχθ του αγϊνα που περιλαμβάνονται ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ τθσ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ για 
τισ αντίςτοιχεσ κζςεισ. 

1.4 H περιγραφι τθσ περιοχισ τζλεςθσ του αγϊνα. 

1.5 Tο ποςό που κακορίηεται ωσ παράβολο ςυμμετοχισ. 

1.6 Σόποσ του Αρχικοφ Σεχνικοφ Ελζγχου κακϊσ και τα ωράρια διεξαγωγισ του. 

1.7 Όλα τα ζπακλα τθσ απονομισ αναλυτικά. 

1.8 Για τουσ αγϊνεσ Ράλλυ/Ράλλυ πριντ, Regularity, τουσ 4X4 Trophy, Endure, Αντοχισ, Cross Country, Baja 
εκτόσ του υμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ, απαιτοφνται και τα εξισ ςτοιχεία: 

α. Tο ωράριο του 1ου αυτοκινιτου. 

β. H αναλυτικι διαδρομι του αγϊνα. 

γ. Οι κζςεισ των ςτακμϊν ελζγχου χρόνου, τθσ αφετθρίασ, του τερματιςμοφ τθσ ι των ειδικϊν διαδρομϊν 
και όλων των λοιπϊν ςτακμϊν διζλευςθσ και αναςυγκροτιςεων. 

δ. O χάρτθσ τθσ περιοχισ με ςθμειωμζνθ τθ διαδρομι του αγϊνα (ειδικζσ, απλζσ διαδρομζσ). 

1.9 Για αγϊνεσ Αναβάςεων, Σαχφτθτασ, κλπ. το πρόγραμμα πρζπει να αναφζρει τισ θμερομθνίεσ και τα ωράρια 
των δοκιμϊν. 

1.10 Για τουσ Πρωτακλθματικοφσ αγϊνεσ αυτοκινιτου πρζπει, 10 μζρεσ πριν τθν τζλεςθ του αγϊνα, ν' 
αποςτζλλονται ςτθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ, ςτον Πρόεδρο Αγωνοδικϊν και τον Παρατθρθτι του αγϊνα, το βιβλίο 
αςφαλείασ (safety book). 

 
2. Ζγγραφα που πρζπει να ςτζλνονται πριν τον αγώνα:  
2.1 Για όλουσ τουσ αγϊνεσ οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ γίνονται μζςω του υςτιματοσ Διαδικτυακισ Διαχείριςθσ 

Αγϊνων (ΔΔΑ).  
Βλζπε Εγκυκλίουσ  6 (Γενικζσ Οδθγίεσ),  

6Α (Δελτίο Ακλθτοφ «Α»),  
6Β (Δ.Ακλ. «Β»),  

6Γ (Δ.Ακλ. «Γ»)  
6Δ (Δ.Ακλ. «Δ»)  
6Κ (Δ.Ακλ. «Καρτ») 
6 (Οδθγίεσ προσ ωματεία) 

2.2 Τποχρεωτικι αποςτολι εγγράφων πριν τον αγϊνα 
2 μήνεσ πριν:  

 υμπλθρωματικόσ Κανονιςμόσ – Ο .Κ. πρζπει να φζρει αρίκμθςθ ςτθν ονομαςία του θλεκτρονικοφ 
αρχείου π.χ. Ε_1 (Ζκδοςθ_1) και εφόςον υπάρξουν παρατθριςεισ που πρζπει να διορκωκοφν, θ 
αποςτολι του διορκωμζνου .Κ. κα αρικμείται Ε_2, Ε_3 κ.ο.κ. μζχρι να γίνουν όλεσ οι διορκϊςεισ 
οπότε και κα ςταλεί από τθν ΕΠΑ ο ΑΜΕ (Αρικμόσ Μθτρϊου ΕΠΑ) που επζχει και ρόλο ζγκριςθσ.  
Ο τελικόσ .Κ. με τον ΑΜΕ κα αποςτζλλεται ςτθν ΕΠΑ με τθν ζνδειξθ «Σελικόσ».  

mailto:info@omae-epa.gr
https://www.omae-epa.gr/index.php/regulations/regulations-auto-2017/genikoi-kanonismoi-2017
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Σημείωςη: Ο υμπλθρωματικόσ Κανονιςμόσ ανακοινϊνεται μόνο αφοφ ζχουν γίνει όλεσ οι διορκϊςεισ 
μετά τον ζλεγχο από τθν ΕΠΑ και ζχει ςυμπλθρωκεί ςτο εξϊφυλλο του αγϊνα ο ΑΜΕ (Αρικμόσ Μθτρϊου 
ΕΠΑ) 

 ζγγραφο ςε περίπτωςθ αιτιματοσ για ειδικι άδεια,  

 ωράριο, αναλυτικι διαδρομι ςε περίπτωςθ Ράλλυ/Ράλλυ πριντ,  

 αίτθμα για ζλεγχο διαδρομισ αγϊνα Ράλλυ/Ράλλυ πριντ, Ανάβαςθ ι προςωρινισ χωμάτινθσ ι 
αςφάλτινθσ διαδρομισ Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ κα γίνεται ι μετά από αίτθμα του 
οργανωτι ι απευκείασ από τθν αρμόδια Επιτροπι Αςφαλείασ εφόςον αυτι είναι νζα (βλζπε Εγκφκλιο 
7/2018). 

 ςχεδιάγραμμα με προτεινόμενα μζτρα αςφαλείασ ςε περίπτωςθ προςωρινισ διαδρομισ (drift, 
δεξιοτεχνία κλ.π.) 

1 μήνα πριν :  

 Προςωρινό χζδιο Αςφαλείασ ςτθν ΕΠΑ και ςτθν Επιτροπι Αςφαλείασ  

 Ο Σελικόσ υμπλθρωματικόσ Κανονιςμόσ ςτον Πρόεδρο Αγωνοδικϊν/Παρατθρθτι 
10 μζρεσ πριν:  

 Σελικό χζδιο Αςφαλείασ ςτον Παρατθρθτι/ςτθν ΕΠΑ, ςτον ΟΑΑ και ςτθν Επιτροπι Αςφαλείασ 

 Σο ι τα Δελτία Πλθροφοριϊν μζχρι και τον Αρχικό Σεχνικό Ζλεγχο αποςτζλλονται ςτθν ΕΠΑ για ζγκριςθ. 
Μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ ΕΠΑ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του αγϊνα. 

2.3 H μθ ζγκαιρθ και πλιρθσ αποςτολι όλων των παραπάνω εγγράφων  κα επιφζρει ςτο ωματείο, εκτόσ των 
άλλων ποινϊν και χρθματικό πρόςτιμο ίςο με το διπλάςιο του παραβόλου εγγραφισ του αγϊνα ςτο 
αγωνιςτικό θμερολόγιο.  

2.4 ε περίπτωςθ που ο υμπλθρωματικόσ Κανονιςμόσ του αγϊνα δεν ζχει υποβλθκεί οφτε ςτισ 30 θμζρεσ 
πριν από τθν διεξαγωγι του, εκτόσ από το πρόςτιμο και χωρίσ άλλθ προειδοποίθςθ, ο αγϊνασ κα 
ματαιϊνεται ι κα ανατίκεται ςε άλλο οργανωτι, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ.  

2.5 ε κάκε περίπτωςθ, θ αδυναμία του ακλθτικοφ ςωματείου ν' ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του και 
μάλιςτα ςτα χρονικά περικϊρια που προβλζπουν οι κανονιςμοί, κ' αποτελζςει αντικείμενο 
επαναξιολόγθςθσ του ςωματείου προκειμζνου να του ανατεκεί θ διοργάνωςθ του αγϊνα. 

 
3. Ζγγραφα που πρζπει να υποβάλλονται ςτην ΕΡΑ/ΟΜΑΕ εντόσ 48 ωρών μετά τον αγώνα:    
3.1 Πίνακεσ εκκινοφντων, εκκινθςάντων και τερματιςάντων (βλζπε Θζμα II). 

3.2 Tθν ζκκεςθ του γιατροφ του αγϊνα με τα τυχόν ατυχιματα ι τραυματιςμοφσ. 

3.3 Tα παράβολα των ενςτάςεων που οριςτικά κρίκθκαν ωσ απορριπτζεσ και για τισ οποίεσ δεν υποβλικθκε 
πρόκεςθ ζφεςθσ. τθν περίπτωςθ που υποβλικθκε τζτοια πρόκεςθ καταβάλλεται ςτθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ μόνο το 
παράβολο τθσ ζφεςθσ, το δε παράβολο τθσ ζνςταςθσ παρακρατείται από τον διοργανωτι μζχρι να 
εκδικαςκεί θ υπόκεςθ από το Εκνικό Δικαςτιριο Εφζςεων και αναλόγωσ ι επιςτρζφεται ςτον ενιςτάμενο 
εάν αυτόσ δικαιωκεί ι καταβάλλεται ςτθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ. 

Από τον οργανωτι παρακρατοφνται τα παράβολα τεχνικοφ ελζγχου και αποδίδεται λογαριαςμόσ 
διαχείριςισ τουσ προσ τουσ ενδιαφερομζνουσ ανάλογα με τθν τελεςίδικθ ζκβαςθ τθσ υπόκεςθσ. Aντίγραφο 
του λογαριαςμοφ διαχείριςθσ υποβάλλεται ςτθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ. O οργανωτισ, μζςα ςε 48 ϊρεσ από τθν 
κοινοποίθςθ ς' αυτόν τθσ τελεςίδικθσ απόφαςθσ, υποχρεοφται να τακτοποιιςει όλεσ τισ οικονομικζσ 
εκκρεμότθτεσ τθσ ζνςταςθσ, διαφορετικά υφίςταται οικονομικζσ κυρϊςεισ υπό μορφι προςτίμου που του 
επιβάλλει θ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ. 

3.4 Αποφάςεισ Αγωνοδικϊν, Σεχνικϊν Εφόρων και αναφορζσ για κζμα που ζχει υποβλθκεί πρόκεςθ εφζςεωσ. 

3.5 Tα επιβλθκζντα από τουσ Αγωνοδίκεσ πρόςτιμα. 

3.6 Η ζκκεςθ του Αλυτάρχθ ςυμπλθρωμζνθ όπωσ προβλζπει το κζμα IV .  

3.7 Σθν ίδια μζρα, μετά τθ λιξθ του αγϊνα, κα αποςτζλλονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@omae-epa.gr 
ι με φαξ, ο πίνακασ εκκινοφντων και τα αποτελζςματα (βλζπε Θζμα ΙΙ).  

 

II. Θζμα: AΡOTEΛEΣMATA AΓΩNΩN 
 

4. Αποτελζςματα χωρίσ ενςτάςεισ ή ελζγχουσ 
Oι Oργανωτζσ αμζςωσ μετά τον αγϊνα πρζπει να υποβάλουν ςτθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ πλιρθ και αναλυτικά 
αποτελζςματα ςφμφωνα με τον υμπλθρωματικό και Γενικό Κανονιςμό του αγϊνα, ςφμφωνα με τον πίνακα των 

mailto:info@omae-epa.gr
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επάκλων και τζλοσ ςφμφωνα με τθν Προκιρυξθ πρωτακλθμάτων, κυπζλλων και επάκλων, εάν ο αγϊνασ 
προςμετρά για αυτά. 
Tα αποτελζςματα κα περιλαμβάνουν και όλα εκείνα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν επίλυςθ ιςοβακμίασ 
ςτον ίδιο τον αγϊνα ι τα πρωτακλιματα. (π.χ. αποτελζςματα ανά ειδικι διαδρομι ςτα ράλλυ, κλπ ).  
4.1 Πίνακα εκκινθςάντων όπου κα αναφζρονται τα εξισ: 

― πλιρεσ ονοματεπϊνυμο των ακλθτϊν 
― θ μάρκα / τφποσ του αυτοκινιτου, θ ομάδα και θ κλάςθ ι θ κατθγορία αν πρόκειται για ράλλυ/ράλλυ 

ςπριντ  
― το ςωματείο του ςυμμετζχοντα ακλθτι. 

4.2 «Οριςτικά Αποτελζςματα» εγκεκριμζνα και υπογεγραμμζνα από τουσ Αγωνοδίκεσ μετά τθν εκπνοι του 
χρόνου για υποβολι ενςτάςεων ακόμα και αν εκκρεμοφν ζλεγχοι καυςίμων. τθν περίπτωςθ αυτι κα 
υπάρχει υποςθμείωςθ όπου κα αναφζρεται: «Εκκρεμοφν τα αποτελζςματα του ελζγχου καυςίμων». 
4.2.1 Γενικι κατάταξθ του αγϊνα όπου κα αναφζρονται τα εξισ: Πλιρεσ ονοματεπϊνυμο ακλθτι, το 

ωματείο, το αυτοκίνθτο, θ ομάδα και θ κλάςθ ι θ κατθγορία, κακϊσ και πίνακασ μθ τερματιςάντων 
με τθν ζνδειξθ “εγκαταλείψασ” και του τμιματοσ του αγϊνα που διζτρεξε πριν εγκαταλείψει 
(προκειμζνου για είδοσ αγϊνα που αυτό είναι εφικτό, π.χ. ράλλυ). Όπου ο αγϊνασ διεξάγεται ςε δφο 
ςκζλθ, π.χ. ςπριντ, αναβάςεισ, πρζπει να αποςτζλλονται οι κατατάξεισ και των δφο ςκελϊν. Σζλοσ, 
ςτουσ αγϊνεσ ράλλυ πρζπει να ςτζλνονται αναλυτικά οι χρόνοι κάκε ειδικισ διαδρομισ.  

4.2.2 Kατατάξεισ κατά ομάδεσ και κλάςεισ. 
τουσ αγϊνεσ αναβάςεων ςυντάςςεται MONO γενικι κατάταξθ κατά ομάδεσ και κλάςεισ, 
απαγορευμζνθσ οποιαςδιποτε άλλθσ κατάταξθσ, ενϊ ςτουσ αγϊνεσ ταχφτθτασ ςυντάςςονται 
κατατάξεισ κατά κατθγορίεσ και κλάςεισ ι ομάδεσ για τισ περιπτϊςεισ όπου ο αγϊνασ γίνεται μόνο για 
μια ομάδα, π.χ. ενιαίο. 

4.3 «Οριςτικά Αποτελζςματα» μετά την ολοκλήρωςη του Τελικοφ Τεχνικοφ Ελζγχου, ςτα οποία εκκρεμοφν 
ζλεγχοι (ςυμπληρωματικοί τεχνικοί ζλεγχοι που δεν μποροφςαν να ολοκληρωθοφν ςτον χώρο τελικοφ 
τεχνικοφ ελζγχου, εφζςεισ κ.λπ.) Σα αποτελζςματα αυτά κα ζχουν υποςθμείωςθ ωσ εξισ: 

 «Εκκρεμεί ςυμπλθρωματικόσ ζλεγχοσ για το Νο…..» 

 «Εκκρεμοφν τα αποτελζςματα τθσ ζφεςθσ που υπεβλικθ από το Νο…..» 
Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ (4.2 & 4.3) οι Αγωνοδίκεσ είναι υποχρεωμζνοι να παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ των 
ελζγχων, να ηθτοφν από τον εκάςτοτε Οργανωτι να ενθμερϊςει τον υπεφκυνο των αποτελεςμάτων να εκδϊςει 
τα νζα αποτελζςματα και να βεβαιωκοφν ότι τα νζα αποτελζςματα ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του 
Οργανωτι και τθσ ΟΜΑΕ. 

 
III. Θζμα : ΡPOΘEΣMIEΣ ΛHΞHΣ EΓΓPAΦΩN & TEXNIKOY  EΛEΓXOY 

EΛEΓXOΣ EΞAKPIBΩΣHΣ ΣTOIXEIΩN 
 

5. Δήλωςη Συμμετοχήσ - Λήξη ςυμμετοχών - Ραράβολα ςυμμετοχών. 
Για όλουσ τουσ αγώνεσ ιςχφει η νζα μζθοδοσ δήλωςησ ςυμμετοχήσ μζςω του ΣΔΔΑ (Συςτήματοσ 
Διαδικτυακήσ Διαχείριςησ Αγώνων) (Βλζπε Εγκυκλίουσ 6 – 6Κ) 
Μετά τθ λιξθ ςυμμετοχϊν το ςωματείο, που διοργανϊνει τον αγϊνα, μπορεί από τθν καρτζλα του αγϊνα, 
επιλζγοντασ το πλικτρο «Εμφάνιςη Συμμετοχών» ζχει διακζςιμεσ τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 

5.1 Να αριθμοδοτήςει τισ ςυμμετοχζσ δίνοντασ ςε κάκε μια από αυτζσ, τον αρικμό με τον οποίο κα αγωνιςτεί. 
5.2 Επιλζγοντασ το πλικτρο «Ανακοίνωςη Συμμετοχών», οι ςυμμετοχζσ, ςτισ οποίεσ ζχει δοκεί αρικμόσ 

ςυμμετοχισ, γίνονται ορατζσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο. 
5.3 Επιλζγοντασ το πλικτρο «Δηλ.Συμ.» μπορεί να εκτυπϊςει προ-ςυμπλθρωμζνεσ τισ Δθλϊςεισ υμμετοχισ 

για τον αγϊνα. 
5.4 Επιλζγοντασ το πλικτρο «Δ.Τ.Ε.» μπορεί να εκτυπϊςει προ-ςυμπλθρωμζνα τα Δελτία Σεχνικοφ Ελζγχου για 

τον αγϊνα. 
5.5 Επιλζγοντασ το πλικτρο «Export All» μπορεί να παραλάβει το ςφνολο των ςυμμετοχϊν με τα αναγκαία για 

τθ διοργάνωςθ του Αγϊνα ςτοιχεία, ςε αρχείο επεξεργάςιμο από λογιςμικό τφπου Excel. 
 

6. Αρχικόσ Τεχνικόσ Ζλεγχοσ 
6.1 O Αρχικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ κα πραγματοποιείται τθν παραμονι τθσ εκκίνθςθσ του αγϊνα ι και τθν ίδια 

μζρα με τον αγϊνα, ανάλογα με το είδοσ του αγϊνα. ε ειδικζσ περιπτϊςεισ ο τεχνικόσ ζλεγχοσ μπορεί να 
γίνει νωρίτερα από τθν παραμονι του αγϊνα.  
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6.2 Για τθ διάρκεια του Αρχικοφ Σεχνικοφ Ελζγχου βλζπε  Εγκφκλιο 10/2018  “Διαδικαςίεσ τεχνικϊν ελζγχων”  
ΠPOOXH: Μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ και με απόφαςθ των Αγωνοδικϊν, κα 
επιτρζπεται ο Αρχικόσ Σεχνικόσ Ζλεγχοσ να γίνεται εκτόσ του προγραμματιςμζνου από τον οργανωτι 
χρόνου. 

6.3 υνοδευτικά ζγγραφα. Κατά τον Αρχικό Σεχνικό Ζλεγχο ο αγωνιηόμενοσ προςκομίηει ςτθ γραμματεία τα 
ακόλουκα: 
6.3.1 Άδεια οδιγθςθσ (δίπλωμα) ςε ιςχφ όλων των μελϊν του πλθρϊματοσ. 
6.3.2 Δελτίο Ακλθτι (Αγωνιςτικι άδεια οδιγθςθσ) ςε ιςχφ, όλων των μελϊν του πλθρϊματοσ. 
6.3.3 Αν το αυτοκίνθτο ζχει κανονικζσ πινακίδεσ κυκλοφορίασ, τθν άδεια κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου. Αν 

το αυτοκίνθτο διακζτει αγωνιςτικζσ πινακίδεσ, το βιβλίο τθσ ΕΘΕΑ, το οποίο θ γραμματεία ςφραγίηει 
υποχρεωτικά. 

6.3.4 Δελτίο τεχνικήσ ταυτότητασ (ΔΤΤ) του αυτοκινήτου, το οποίο ςυμπληρώνεται και υπογράφεται από 
τον Τ.Ε. και όχι από την γραμματεία.  Ιςοδφναμα, μπορεί να προςκομιςκεί αντίςτοιχο ΔΣΣ άλλου 
κράτουσ ι τθσ ΔΟΑ, το οποίο επίςθσ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται από τον Σ.Ε. αν υπάρχει 
αντίςτοιχθ κζςθ - πρόβλεψθ ςφράγιςθσ. 

6.3.5 Για όλεσ τισ μορφζσ των αγϊνων, (ράλλυ, ςπριντ. αναβάςεισ, ταχφτθτασ, 4Χ4, κ.λπ.) είναι απαραίτθτθ 
τουλάχιςτον θ ανάρτθςθ τθσ πίςω πινακίδασ κυκλοφορίασ (Τπουργείου ι αγωνιςτικι) ςτο αυτοκίνθτο 
κατά τθ διάρκεια του αγϊνα και γενικά ςτον χϊρο τθσ  αγωνιςτικισ εκδιλωςθσ. 

6.3.6 τθν περίπτωςθ που το αυτοκίνθτο διακζτει αγωνιςτικζσ πινακίδεσ, άςχετα από το είδοσ του αγϊνα, 
τότε  πρζπει να προςκομίηεται το ςχετικό βιβλιάριο (πιςτοποιθτικό) τθσ ΕΘΕΑ το οποίο ςφραγίηει 
υποχρεωτικά θ γραμματεία. Αν αυτοκίνθτο του οποίου το βιβλιάριο ςφραγίςκθκε ςτον Αρχικό 
Σεχνικό Ζλεγχο δεν εμφανιςκεί ςτθν εκκίνθςθ, κα πρζπει να αναφζρεται ςτθν ΕΠΑ ϊςτε να ακυρωκεί 
θ ςφράγιςθ. 

6.3.7 Αν ο αγωνιηόμενοσ δεν είναι ιδιοκτιτθσ του αυτοκινιτου, που προκφπτει από τθν άδεια κυκλοφορίασ 
και δεν είναι κάτοχοσ ι χριςτθσ του αυτοκινιτου, όπωσ φαίνεται ςτο ΔΣΣ, απαιτείται εξουςιοδότθςθ 
(Ν. 1599/86) χριςθσ του αυτοκινιτου από το νόμιμο ιδιοκτιτθ – κάτοχο, για το ςυγκεκριμζνο αγϊνα 
ι για ςειρά αγϊνων ςτθν οποία περιλαμβάνεται ο ςυγκεκριμζνοσ. 

6.3.8 Σο Δελτίο Αναγνϊριςθσ του αυτοκινιτου (Homologation). Περιςςότερα από ζνα αυτοκίνθτα μποροφν 
να χρθςιμοποιοφν το ίδιο δελτίο αναγνϊριςθσ αλλά το γεγονόσ αυτό πρζπει να επιςθμαίνεται 
κατάλλθλα ςτα δελτία του Αρχικοφ Σεχνικοφ Ελζγχου. 

 
6.4 Τπενκυμίηεται ότι τα άτομα τθσ γραμματείασ του Αρχικοφ Σεχνικοφ Ελζγχου είναι επιφορτιςμζνα να 

ελζγχουν λεπτομερϊσ τα παραπάνω. Τπεφκυνοι για τον ζλεγχο του αρικμοφ πλαιςίου και των τεχνικϊν 
ςτοιχείων του οχιματοσ είναι οι τεχνικοί ζφοροι του αγϊνα. 

 
Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, εντόσ του αυτοκινιτου βρίςκονται υποχρεωτικά και ςε κατάλλθλθ κικθ, 
τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 
α. Σο Δελτίο Σεχνικισ Σαυτότθτασ του αυτοκινιτου. 
β. Σο Δελτίο Αναγνϊριςθσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που το ςυγκεκριμζνο αυτοκίνθτο χρθςιμοποιεί το Δελτίο 

Αναγνϊριςθσ άλλου αυτοκινιτου και το γεγονόσ αυτό επιςθμαίνεται ςτο δελτίο του Αρχικοφ Σεχνικοφ 
Ελζγχου. 

γ. Σα ζγγραφα κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου 
δ. Εξαίρεςθ: οι αγϊνεσ ταχφτθτασ, για τουσ οποίουσ τα ζγγραφα αυτά μποροφν να βρίςκονται ςτο paddock του 

αγωνιηόμενου και να είναι διακζςιμα άμεςα και χωρίσ χρονοτριβι αν τα ηθτιςουν οι άρχοντεσ και τα ςτελζχθ 
του αγϊνα. 

 
ΙV. Θζμα: XPHΣIMOΡOIHΣH ΡTYXIOYXΩN ΣTEΛEXΩN – KPITΩN 

 
7. Στελζχη 
Οι Οργανωτζσ πρζπει υποχρεωτικά να χρθςιμοποιοφν οργανωτικά και εποπτικά ςτελζχθ κακϊσ και κριτζσ από 
τουσ επίςθμουσ πίνακεσ που εκδίδει θ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ. Μόνο οι αναφερόμενοι ςτουσ πίνακεσ αυτοφσ καλφπτονται 
αςφαλιςτικά κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. 
O Αλυτάρχθσ, μαηί με τθν ζκκεςι του, κα υποβάλει ςτθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ αναλυτικό πίνακα των Κριτϊν και 
Οργανωτικϊν/Εποπτικϊν ςτελεχϊν που χρθςιμοποιικθκαν, ςτον οποίο κα αναφζρεται το ονοματεπϊνυμο, ο 
κωδικόσ τουσ αρικμόσ και τα κακικοντα που άςκθςαν ςτθ διοργάνωςθ του αγϊνα. 
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Οι πτυχιοφχοι κριτζσ/χρονομζτρεσ και ςτελζχθ τθσ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ είναι άτομα υπεφκυνα, εκπαιδευμζνα και 
φίλακλα, τα οποία δραςτθριοποιοφνται από τθν αγάπθ τουσ για το άκλθμα και μόνο, δεν ςυνδζονται με κανενόσ 
είδουσ ςυμφζρον μ’ αυτό, κυρίωσ δε δεν αςκοφν οποιαςδιποτε μορφισ επαγγελματιςμό χρθςιμοποιϊντασ τθν 
ιδιότθτά τουσ αυτιν. Οι πτυχιοφχοι κριτζσ/χρονομζτρεσ και ςτελζχθ τθσ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ ζχουν ευκφνθ για τθν άρτια 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ απ’ ευκείασ και είναι υπόλογοι μόνο απζναντι ςτθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ και ςε κανζνα 
άλλον. 
Όλοι οι αςκοφντεσ χρζθ Παρατθρθτι οφείλουν να ελζγχουν αν οι υπεφκυνοι κριτζσ κλπ. ςτα διάφορα ςθμεία του 
αγϊνα είναι εφοδιαςμζνοι με τθν ειδικι ταυτότθτα με τθ φωτογραφία τουσ και αν τθ φζρουν εμφανϊσ κατά τθν 
ϊρα άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ. τθν ζκκεςθ που κα ςυντάξουν κα πρζπει να αναφερκοφν ςε 
ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ μθ τιρθςθσ αυτισ τθσ υποχρζωςθσ με ςτοιχεία των ατόμων ςτα οποία αυτζσ 
αναφζρονται. 

 
8.   Ζκθεςη Αλυτάρχη 
O  Αλυτάρχθσ, εκτόσ από τα κακικοντά του που προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ (ΕΑΚ Άρκρο 11.11), κα 
πρζπει να ςυντάςςει και τθν ζκκεςι του θ οποία αποτελείται από 3 μζρθ, όπωσ αυτά αναφζρονται παρακάτω: 
8.1 το πρϊτο μζροσ ςυμπλθρϊνεται ο αγϊνασ, θ θμερομθνία διεξαγωγισ, ο παρατθρθτισ, θ οργανωτικι 

επιτροπι και τα ςτελζχθ του αγϊνα (εκτόσ από τουσ κριτζσ).  

8.2 Tο δεφτερο μζροσ αφορά τα ςυμβάντα του αγϊνα. Tο μζροσ αυτό ςυμπλθρϊνεται ςε δφο αντίτυπα 
ανεξάρτθτα εάν υπάρχουν ι όχι ατυχιματα και ηθμιζσ. ε περίπτωςθ ατυχιματοσ ςυνοδεφεται από τθν 
ζκκεςθ του ιατροφ του αγϊνα και όποια άλλα ζγγραφα αφοροφν το ατφχθμα. 

8.3 Tο τρίτο μζροσ τθσ ζκκεςθσ αποτελείται από πίνακα ςτον οποίο κα αναγραφοφν όλοι όςοι αςχολικθκαν με 
τον αγϊνα ( κριτζσ, δόκιμοι κριτζσ κλπ) εκτόσ από τθν οργανωτικι επιτροπι. τθ ςφνταξθ του πίνακα αυτοφ 
πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι διότι είναι απαραίτθτοσ για τθ ςωςτι ενθμζρωςθ του αρχείου 
δραςτθριότθτασ κάκε ςτελζχουσ που είναι και το ςθμαντικότερο κριτιριο για τθ διατιρθςθ ι αναβάκμιςθ 
των ιδιοτιτων του. Ο πίνακασ των κριτϊν περιλαμβάνει: 

α. Σον Αριθμό Μητρώου του ςτελζχουσ ι του κριτι με τον οποίο είναι καταχωρθμζνοσ ςτο ΔΔΑ (αν 

υπάρχει στο ΣΔΔΑ).  

α. Σο Επώνυμο και το Πνομα του ςτελζχουσ – κριτι, όπωσ αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο ΔΔΑ. 

γ.  Σθν περιγραφι των κακθκόντων και τθσ κζςθσ που κάλυψε ( Κρ.ΕΧ, βοθκ.Κρ.STOP, Ενδ., Φφλακασ, 
Εξοδοσ Pit, κ.λ.π.) 

δ. Σθν αξιολόγθςθ του Αλυτάρχθ ςχετικά με τθν υπευκυνότθτα και τθν επάρκεια που επζδειξε ο κριτισ κατά 
τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του. Η αξιολόγθςθ του Αλυτάρχθ αποδίδεται βακμολογικά από το 1 ζωσ το 
5 ωσ εξισ: 

 -5- άριςτοσ, αιτιολογείται  

 -4- πολφ καλόσ, αιτιολογείται 

 -3- καλόσ 

 -2- μζτριοσ αιτιολογείται και επιςθμαίνονται οι αδυναμίεσ του κριτι, είτε αφοροφν ζλλειψθ γνϊςεων 
είτε εμπειρίασ 

 -1- κακόσ   αιτιολογείται και επιςθμαίνονται οι ανεπάρκειεσ του κριτι κακϊσ και το ενδεχόμενο 
επαναξιολόγθςισ του 

 Για τισ αξιολογιςεισ 5-άριςτο, 4-πολφ καλόσ, 2-μζτριοσ και 1-κακόσ απαιτείται θ υποβολι αιτιολόγθςθσ 
και αν είναι αναγκαίο και εμπεριςτατωμζνθσ αναφοράσ εκ μζρουσ του Αλυτάρχθ για κάκε περίπτωςθ 
ξεχωριςτά προκειμζνου να δοκεί θ δυνατότθτα ςτισ αρμόδιεσ επιτροπζσ τθσ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ να επιλθφκοφν. 

 υνιςτάται ςτουσ Αλυτάρχεσ των αγϊνων ράλλυ/ράλλυ ςπριντ να ςυνεργάηονται με τουσ 
Σομεάρχεσ/Τπεφκυνουσ Αςφαλείασ των ειδικϊν διαδρομϊν προκειμζνου να ςυγκεντρϊνουν επιπλζον 
πλθροφορίεσ για τθν απόδοςθ των κριτϊν που επάνδρωςαν τισ ειδικζσ τουσ.  

ε.   Eίναι υποχρζωςθ των Aλυταρχϊν  ι των  βοθκϊν τουσ  να ηθτοφν από τα ςτελζχθ που χρθςιμοποιοφν 
ςτον αγϊνα τθν επίδειξθ τθσ ςε ιςχφ ταυτότθτάσ τουσ. H πλιρθσ και ςωςτι ςυμπλιρωςθ του πίνακα 
είναι αναγκαία και δεν κα γίνεται δεκτι ζκκεςθ με ελλείψεισ και λάκθ ςτθ ςυμπλιρωςι του.  

8.4 Σο τρίτο μζροσ τησ ζκθεςησ ςυμπλθρϊνεται ςε αρχείο τφπου EXCEL με κατάλθξθ αρχείου (*.xls), το όνομα 
τθσ καρτζλασ, ςτθν οποία καταχωροφνται τα παραπάνω ςτελζχθ – κριτζσ κα πρζπει να είναι “Stelexi” και 
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δομι όπωσ είναι δθμοςιευμζνθ ςτα ζντυπα των Αλυταρχϊν. Η κατάςταςθ αυτι κα πρζπει να καταχωρείται 
ςτο ΔΔΑ. Για τθν καταχϊρθςθ αυτι:  

- Ο Αλυτάρχησ ι το ωματείο ειςζρχεται με τουσ κωδικοφσ του ςτθν καρτζλα του.  

- Επιλζγει το πλικτρο «Αγώνεσ», ςτθ ςυνζχεια επιλζγει τον αγϊνα ςτον οποίο κζλει να καταχωριςει το 
αρχείο των ςτελεχϊν.  

- τθν καρτζλα του αγϊνα επιλζγει το πλικτρο «Καταχώρηςη Στελεχών» και ακλουκϊντασ τισ οδθγίεσ 
που εμφανίηονται ανεβάηει ςτο ΔΔΑ το αρχείο που κα ζχει δθμιουργθκεί με τα ςτελζχθ – κριτζσ του 
αγϊνα.  

H ζκκεςθ του Aλυτάρχθ πρζπει ν’ αποςτζλλεται με τρόπο που να εξαςφαλίηει τθ ςίγουρθ και ζγκαιρθ άφιξθ, 
μζςα ςε 2 μζρεσ από τθν τζλεςθ του αγϊνα. τθν αντίκετθ περίπτωςθ κα επιβάλλεται ποινι ςτον Αλυτάρχθ για 
τθν οποία κα αποφαςίηει θ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ.  
Τπάρχει θ δυνατότθτα ο Αλυτάρχθσ ι το ωματείο να μετατρζψει τθν ζκκεςι του ςε αρχείο τφπου “*.pdf” και να 
τθν καταχωριςει ςτθν καρτζλα του αγϊνα ςτθ ςχετικι επιλογι που υπάρχει δίπλα ςτο όνομά του. 
 

V. Θζμα:  AΓΩNOΔIKΕΣ – ΡAPATHPHTEΣ 
 

9. ε όλουσ τουσ αγϊνεσ αυτοκινιτων το υμβοφλιο Αγωνοδικϊν είναι τριμελζσ και αποτελείται από τον 
Πρόεδρο, ο οποίοσ κα εκτελεί και χρζθ Παρατθρθτι και δφο μζλθ.  

9.1 τουσ Πρωτακλθματικοφσ αγϊνεσ Ράλλυ, ο Πρόεδροσ, ο 1οσ Αγωνοδίκθσ και ο Επικεφαλισ Σεχνικόσ Ζφοροσ 
κα ορίηονται από τθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ. Ο 2οσ Αγωνοδίκθσ κα ορίηεται από τον Οργανωτι από τουσ καταλόγουσ 
ςτελεχϊν τθσ ΟΜΑΕ.  

9.2 τα Κφπελλα Ράλλυ/Ράλλυ πριντ κα ορίηεται από τθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ ο Πρόεδροσ Αγωνοδικϊν και ο 
Επικεφαλισ Σεχνικόσ Ζφοροσ. Ο Οργανωτισ κα ορίηει τουσ δφο άλλουσ Αγωνοδίκεσ από τουσ καταλόγουσ 
ςτελεχϊν τθσ ΟΜΑΕ οι οποίοι κα εγκρίνονται από τθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ.  

9.3 τουσ Πρωτακλθματικοφσ αγϊνεσ Σαχφτθτασ, Αναβάςεων, Dragster, Drift, 4Χ4, κακϊσ επίςθσ ςτουσ αγϊνεσ 
Χωμάτινθσ Ατομικισ Χρονομζτρθςθσ και ςε άλλουσ αγϊνεσ ιδιαίτερθσ βαρφτθτασ που κα αποφαςίςει θ 
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ, ο Πρόεδροσ Αγωνοδικϊν/Παρατθρθτισ και ο Επικεφαλισ Σεχνικόσ Ζφοροσ κα ορίηονται από 
τθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ.  

9.4 Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, όταν ο Πρόεδροσ εκτελεί τα κακικοντά του ωσ Παρατθρθτισ, ζνασ 
τουλάχιςτον Αγωνοδίκθσ πρζπει να βρίςκεται ςτο Κζντρο του αγϊνα. 

9.5 τα άλλα είδθ αγϊνων (Drag Days, Drift, Ατομικι Χρονομζτρθςθ, Δεξιοτεχνίεσ κ.λπ.) διορίηεται μόνο 
Πρόεδροσ Αγωνοδικϊν από τθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ (χωρίσ μζλθ) ο οποίοσ εκτελεί και χρζθ Παρατθρθτι.  

9.6 τον Πρόεδρο  Αγωνοδικϊν/Παρατθρθτι του αγϊνα θ Οργάνωςθ είναι υποχρεωμζνθ να τουσ αποςτζλλει 
τον υμπλθρωματικό Κανονιςμό 30 θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τζλεςισ του κακϊσ και πλιρθ φάκελο με τα 
ςχετικά ζγγραφα κατά τον διοικθτικό ζλεγχο. 

9.7 Ο Πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ ΕΠΑ μποροφν να παρακολουκοφν τισ ςυνεδριάςεισ των Αγωνοδικϊν χωρίσ 
δικαίωμα ψιφου.  

9.8 Οι δαπάνεσ των Παρατθρθτϊν και των ςτελεχϊν που όριςε θ ΕΠΑ/ΟΜΑΕ καλφπτονται από τον Οργανωτι, 
όπωσ προβλζπει θ εγκφκλιοσ 3/2018.  

9.9 Οι εκκζςεισ του Παρατθρθτι υποβάλλονται ςτθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ εντόσ 7 θμερϊν μετά τον αγϊνα ςε 
θλεκτρονικι μορφι.  

9.10 Σα ζγγραφα (Πρακτικά υνεδριάςεων, Αποφάςεισ, Δελτία Πλθροφοριϊν κ.λπ) των Αγωνοδικϊν και των 
Σεχνικϊν Εφόρων υποβάλλονται ςτθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ το αργότερο εντόσ 5 θμερϊν μετά τον αγϊνα ςε 
θλεκτρονικι μορφι. 
ΠΡΟΟΧΗ! Οι Αποφάςεισ Αγωνοδικϊν, Σεχνικϊν Εφόρων και αναφορζσ για κζμα που ζχει υποβλθκεί 
πρόκεςθ εφζςεωσ, υποβάλλονται ςτθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ εντόσ 2θμζρου. 

Τπάρχει θ δυνατότθτα ο Πρόεδροσ Αγωνοδικϊν ι το ωματείο να μετατρζψει όλεσ τισ εκκζςεισ αγωνοδικϊν ςε 
ζνα αρχείο τφπου “*.pdf” και να τθν καταχωριςει ςτθν καρτζλα του αγϊνα ςτθ ςχετικι επιλογι που υπάρχει 
δίπλα ςτο όνομά του. 

 
VI. Θζμα: XPHΣIMOΡOIHΣH TΩN OPΩN “ΣYNΔIOPΓANΩΣH”, “ΣYNΔIOPΓANΩTHΣ” κλπ. 

 
H ΕΠΑ/ΟΜΑΕ γνωςτοποιεί ότι κατά τισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ και διοργανϊςεισ του χερςαίου μθχανοκίνθτου 
ακλθτιςμοφ επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται ο όροσ “υνδιοργανωτισ”, μόνον εφόςον πρόκειται για εγκεκριμζνο 
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από τθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ οργανωτι αγϊνων ι για φορζα ςτον οποίον χορθγικθκε άδεια διοργάνωςθσ αγϊνα. Eπίςθσ, 
ο όροσ “υνδιοργάνωςθ” επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που δφο ι περιςςότεροι 
εγκεκριμζνοι από τθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ οργανωτζσ, ι εγκεκριμζνοι για ςυνδιοργάνωςθ φορείσ, ςυνεργάηονται ςτθν 
τζλεςθ ενόσ αγϊνα. 
τθν περίπτωςθ αυτι θ “υνδιοργάνωςθ” πρζπει να ζχει εγκρικεί από τθν ΕΠΑ/ΟΜΑΕ. 
ε καμία άλλθ περίπτωςθ και για κανζνα λόγο δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται αυτοί οι όροι, οι οποίοι δεν 
πρζπει να αναφζρονται ςε χορθγοφσ, υποςτθρικτζσ, χρθματοδότεσ κλπ. 

 
VIΙ. Θζμα: XPHΣIMOΡOIHΣH THΣ EΛΛHNIKHΣ ΣHMAIAΣ ΣTHN EKKINHΣH TΩN AΓΩNΩN 

 
H ΟΜΑΕ αποφάςιςε να μθν χρθςιμοποιείται θ Ελλθνικι θμαία ςτουσ αγϊνεσ που οργανϊνονται από τισ 
διάφορεσ Λζςχεσ ςτισ εκκινιςεισ ι αλλοφ, αλλά θ ςθμαία τθσ Λζςχθσ. 
τθν εκκίνθςθ των διεκνϊν αγϊνων και μετά από ζγκριςθ τθσ ΟΜΑΕ, κα μπορεί να χρθςιμοποιείται θ Ελλθνικι 
ςθμαία από τουσ αφζτεσ, οι οποίοι πρζπει να δείχνουν κατά τθ χριςθ τθσ τον οφειλόμενο ςεβαςμό.  

 
VIII. Θζμα: ΕΓΓΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΕ 

 
H ΕΠΑ/ΟΜΑΕ γνωςτοποιεί ςτουσ ενδιαφερομζνουσ ότι, προκειμζνου να ενταχκεί ζνα ωματείο ςτουσ 
εγκεκριμζνουσ Οργανωτζσ αγϊνων χερςαίου μθχανοκίνθτου ακλθτιςμοφ, πρζπει απαραίτθτα να εγγραφοφν 
ςτθν Ομοςπονδία Μθχανοκίνθτου Ακλθτιςμοφ Ελλάδοσ (ΟΜΑΕ). Για τθν εγγραφι των ακλθτικϊν ωματείων 
ςτθν δφναμθ τθσ ΟΜΑΕ απαιτοφνται τα ακόλουκα ζγγραφα: 
 

1. Αίτθςθ εγγραφισ μζλουσ/ακλθτικοφ ςωματείου προσ το Δ.. τθσ ΟΜΑΕ  

2. Επίςθμο επικυρωμζνο αντίγραφο του Καταςτατικοφ του ςωματείου 

3. Επίςθμο επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ που το αναγνωρίηει ωσ ςωματείο 

4. Πρωτότυπο Πιςτοποιθτικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου, ότι γράφτθκε ςτο Βιβλίο Αναγνωριςμζνων 

ωματείων 

5. Απόςπαςμα απόφαςθσ ζνταξθσ ςτθν ΟΜΑΕ, όπωσ ορίηεται από το καταςτατικό του ςωματείου (απόφαςθ 

Διοικθτικοφ υμβουλίου ι Γενικισ υνζλευςθσ) με ςφραγίδα του ωματείου και υπογραφι του Προζδρου, 

ότι αποδζχεται τθν ζνταξθ ςτθν Ομοςπονδία και αποδζχεται το παρόν Καταςτατικό, τουσ Κανονιςμοφσ τθσ 

Ομοςπονδίασ και τισ αποφάςεισ που εκδίδουν το Δ.., οι Επιτροπζσ και τα άλλα όργανά τθσ, όπωσ 

προβλζπονται από το Καταςτατικό τθσ 

6. Κατάλογο των μελϊν του Διοικθτικοφ του υμβουλίου 

7. Τπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Προζδρου και του Γενικοφ Γραμματζα του Δ, κεωρθμζνεσ από δθμόςια αρχι 

για το γνιςιο των  υπογραφϊν τουσ, ςτισ οποίεσ κα αναφζρονται:  

α) Σο ςωματείο δεν ζχει ωσ επωνυμία το όνομα, τθν επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ι το ςιμα  

οποιαςδιποτε εμπορικισ επιχείρθςθσ, εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν 

οργανιςμϊν ι εργαςιακϊν χϊρων. 

β) Σο ςωματείο δεν ςυςτεγάηεται με εμπορικι επιχείρθςθ.  

γ) Δεν υποκρφπτεται άςκθςθ εμπορικισ δραςτθριότθτασ από τθ λειτουργία του ςωματείου. 

δ) Η διεφκυνςθ των γραφείων του ςωματείου είναι αυτι που αναγράφεται ςτθν αίτθςθ.  

ε) Η διεφκυνςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιεί και το ιδιοκτθςιακό  τουσ κακεςτϊσ. 

ςτ) Σθροφνται  τα  βιβλία που προβλζπει ο Ν. 2725/99, όπωσ ιςχφει,   

η) Για τον προπονθτι δεν ςυντρζχει το κϊλυμα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 και ο περιοριςμόσ τθσ 

παραγράφου 11 του άρκρου 31 του Ν. 2725/99, όπωσ ιςχφουν. 

θ) Δεν ςυντρζχουν οι περιοριςμοί των παραγράφων 1, 5 & 6, του άρκρου 3 του Ν. 2725/99 για όλα τα 

μζλθ του ςωματείου,  ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του αρχείου του. 

8. Απόφαςθ του Δ του ςωματείου για τον οριςμό εκπροςϊπου του ςτθν ΟΜΑΕ 

9. Φωτοτυπία τθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου Σραπζηθσ όπου φαίνεται ο λογαριαςμόσ και το ΙΒΑΝ του 

ςωματείου. 

https://www.omae-epa.gr/images/documents/2016/somateia_egrafa_dikaiologhtika_OMAE_2016.pdf
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10. Παράβολο εγγραφισ αξίασ εκατό πενιντα (150) ευρϊ, το οποίο κα κατατεκεί ςτθν ΟΜΑΕ (θλεκτρονικά 

μζςω του ΔΔΑ) μετά τθν απόφαςθ ζνταξθσ από τθ Γ.  

 
IX. Θζμα: EΡIBAΛΛOMENO ΡPΩTOKOΛΛO KATA TIΣ EKΔHΛΩΣEIΣ AΓΩNΩN 

 
Προκειμζνου οι Οργανωτζσ, κατά τισ εκδθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα διεξαγωγισ ενόσ αγϊνα, 
να μθν αντιμετωπίηουν δυςκολία ςτθ τιρθςθ ενόσ πρωτοκόλλου για τουσ προςκεκλθμζνουσ τουσ που 
παρευρίςκονται ς’ αυτζσ, υπό κάποια ιδιότθτα, μποροφν να τθροφν τθν παρακάτω ςειρά προτεραιότθτασ: 

 

 Προηγείται ο εκπρόςωποσ τησ Εκκληςίασ 
Ακολουκοφν οι εκπρόςωποι τθσ Πολιτείασ με τθν εξισ ςειρά: 

 Πρωθυπουργόσ 

 Υπουργοί και Πρεςβευτζσ 

 Περιφερειάρχεσ 

 Δήμαρχοι 

 Αρχηγοί Στρατοφ ή Σωμάτων Αςφαλείασ 

 Γενικοί Γραμματείσ Υπουργείων ή Περιφερειών 
  

Ακολουκοφν οι εκπρόςωποι τθσ ΟΜΑΕ με τθν εξισ ςειρά: 

 Πρόεδροσ τησ ΟΜΑΕ και εκπρόςωποί του 

 Μζλη του Δ.Σ. τησ ΟΜΑΕ 

 Πρόεδροσ τησ ΕΠΑ 

 Μζλη τησ ΕΠΑ 
 

Ακολουκοφν: 

 Λοιπά μζλη τοπικήσ αυτοδιοίκηςησ 

 Αξιωματικοί Σωμάτων Αςφαλείασ ή Στελζχη Δημοςίων Οργανιςμών 

 Στελζχη του αγώνα (Αγωνοδίκεσ/Παρατηρητζσ) 

 Υποςτηρικτζσ του αγώνα, χορηγοί, αθλοθζτεσ κλπ.  
 

H Οργανωτικι επιτροπι κατζχει τθν ιδιότθτα του οικοδεςπότθ. 
―  θμειϊνεται ότι θ ςθμαία εκκίνθςθσ του αγϊνα ανικει ςτον αλυτάρχθ του αγϊνα ι τον βοθκό του ο οποίοσ, 

με δικι του ευκφνθ, τθν παραχωρεί ςε τιμϊμενα πρόςωπα, με τθν ωσ άνω ςειρά, και ςε όςθ ζκταςθ αυτόσ 
αποφαςίςει. 

―  H ςθμαία τερματιςμοφ ανικει αποκλειςτικά ςτον αλυτάρχθ ι τον βοθκό του. 
―  Για τθν απονομι των επάκλων μποροφν να επιλεγοφν οι εξισ διαδικαςίεσ: 

1.  H απονομι να γίνει εξ’ ολοκλιρου από τθν Οργανωτικι Επιτροπι. 
2.  H απονομι να γίνει από τθν οργανωτικι επιτροπι με εξαίρεςθ του κορυφαίου επάκλου το οποίο να 

επιδοκεί από τον ςθμαντικότερο παρόντα προςκεκλθμζνο. 
3. Oι απονομζσ των επάκλων να γίνονται από διάφορουσ προςκεκλθμζνουσ  

 


