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1  ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΟΡΩΝ 
 
1.1  Ειςαγωγή 
Με βάςθ τθν προθγοφμενθ εναςχόλθςθ κι εμπειρία τουσ και τα αποτελζςματα δοκιμαςιϊν ςτισ οποίεσ 
υποβάλλονται κατά καιροφσ, οι Σεχνικοί Εφοροι (Σ.Ε.) κατατάςςονται ςε δφο κατθγορίεσ εμπειρίασ: Αυξθμζνθσ 
εμπειρίασ και Κανονικισ εμπειρίασ. Επιπλζν υπάρχουν και οι Δόκιμοι (νζοι) Σ.Ε. 
 
κοπόσ τθσ κατάταξθσ είναι: 

 Να διευκολυνκοφν οι Οργανωτζσ να επιλζξουν τουσ καταλλθλότερουσ Σ.Ε., ανάλογα με το είδοσ του κάκε 
αγϊνα 

 Να δοκοφν κίνθτρα ςτουσ Σ.Ε. για ςυνεχι βελτίωςθ 

 Να μθν επιβαρφνονται υπερβολικά κάποιοι Σ.Ε. ενϊ κάποιοι άλλοι δεν ζχουν αρκετζσ ευκαιρίεσ 
εναςχόλθςθσ με το αντικείμενο 

 
Οι Οργανωτζσ κα λάβουν τον κατάλογο των Σ.Ε. και τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει κακζνασ με ξεχωριςτι 
επιςτολι. 

 
1.2 Εκπαίδευςη και επιμόρφωςη Σ.Ε. 
Η εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ των Σ.Ε. γίνεται ςφμφωνα με τα ακόλουκα : 
 
Για Δόκιμουσ (νζουσ) Σ.Ε.: 
 
1. Προχποθζςεισ για δόκιμουσ (νζουσ) Σ.Ε.. Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τουσ δόκιμουσ (νζουσ) Σ.Ε. είναι θ 

επαρκισ γνϊςθ τθσ μθχανολογίασ του αυτοκινιτου και θ αξιοπρεπισ γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον ξζνθσ 
γλϊςςασ (κατά προτίμθςθ Αγγλικϊν) ενϊ επικυμθτι (αν και όχι απαραίτθτθ) είναι θ ςχετικι Πανεπιςτθμιακι 
ι Πολυτεχνικι ι Σεχνικι (ΣΕΙ) εκπαίδευςθ. 

 
2. εμινάριο εκπαίδευςησ δόκιμων (νζων) Σ.Ε. κάθε 2 ζτη. Κατά τουσ μινεσ Ιανουάριο – Φεβρουάριο κάκε δφο 

χρόνια διενεργείται από ζνα ςεμινάριο εκπαίδευςθσ δόκιμων (νζων) Σ.Ε. ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ (και 
ενδεχομζνωσ και ςε άλλεσ πόλεισ). Για κάκε ςεμινάριο εκπαίδευςθσ απευκφνεται από τα ΜΜΕ (περιοδικά, 
Internet) αλλά και ςε “ειδικοφσ” χϊρουσ (πχ. ςτο ΕΜΠ και λοιπζσ ςχετικζσ ςχολζσ ΑΕΙ και ΣΕΙ) πρόςκλθςθ 
ςυμμετοχισ προσ όςουσ ενδιαφζρονται να γίνουν Σ.Ε. το ςεμινάριο αναπτφςςονται ηθτιματα τεχνικϊν 
κανονιςμϊν, διαδικαςτικά, ςχζςεων με αγωνιηόμενουσ και οργανωτζσ κοκ. Επίςθσ υπάρχει και πρακτικι 
εξάςκθςθ ςε κοινοφσ ελζγχουσ. Σζλοσ υπάρχει γραπτι δοκιμαςία αξιολόγθςθσ. Μετά το πζρασ του 
ςεμιναρίου, κάκε νζοσ Σ.Ε. λαμβάνει αυτόματα το χαρακτθριςμό του “δόκιμου” T.E. 

 
3. Αξιολόγηςη νζων (δόκιμων) Σ.Ε.. Όλοι οι δόκιμοι Σ.Ε. οφείλουν  να ςυμμετάςχουν ςε τουλάχιςτον 4 αγϊνεσ 

πανελλινιων Πρωτακλθμάτων ι Κυπζλλων ςε διάςτθμα 2 ετϊν. Για το λόγο αυτό πρζπει να ζρχονται ςε 
ςυνεννόθςθ με τον επικεφαλισ Σ.Ε. του αγϊνα (υποχρεωτικά κατθγορίασ Αυξθμζνθσ εμπειρίασ), ο οποίοσ 
είναι υποχρεωμζνοσ να τουσ ανακζςει κακικοντα και να τουσ επιβλζπει κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ 
τουσ, μετά δε το πζρασ του αγϊνα ςυμπλθρϊνει ςχετικό “ζντυπο αξιολόγθςθσ” και κα το αποςτζλλει ςτθν 
Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΠΑ. Μόλισ ο δόκιμοσ Σ.Ε. ςυγκεντρϊςει 4 ζντυπα αξιολόγθςθσ, και ανάλογα τόςο με 
τα περιεχόμενά τουσ όςο και με τα αποτελζςματα τθσ τελευταίασ γραπτισ εξζταςθσ, μπορεί να καταταχκεί 
από τθν Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΠΑ ςε οποιαδιποτε κατθγορία εμπειρίασ. Για να διατθριςει τθ ςχετικι 
ιδιότθτα, ζνασ δόκιμοσ Σ.Ε. πρζπει, ςτο διάςτθμα των 2 ετϊν, είτε να ςυμμετάςχει ςε ζνα τουλάχιςτον 
ςεμινάριο επιμόρφωςθσ (βλ. παρακάτω) είτε να ςυμμετάςχει ςτουσ εν λόγω 4 αγϊνεσ. ε διαφορετικι 
περίπτωςθ, χάνει τθν ιδιότθτα του δόκιμου Σ.Ε. και, αν επικυμεί να τθν αποκτιςει πάλι, είναι υποχρεωμζνοσ 
να επαναλάβει το ςεμινάριο εκπαίδευςθσ. 
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Για Σ.Ε. και δόκιμουσ Σ.Ε.: 
 
1. εμινάριο επιμόρφωςησ Σ.Ε. και δόκιμων Σ.Ε. κάθε ζτοσ. Κατά τουσ μινεσ Ιανουάριο – Φεβρουάριο κάκε 

ζτουσ διενεργείται από ζνα ςεμινάριο επιμόρφωςθσ Σ.Ε. και δόκιμων Σ.Ε. ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ (και 
ενδεχομζνωσ και ςε άλλεσ πόλεισ). Οι Σ.Ε. και οι δόκιμοι Σ.Ε. ειδοποιοφνται από τθν ΕΠΑ. Κάκε Σ.Ε. είναι 
υποχρεωμζνοσ να παρακολουκιςει μζςα ςε διάςτθμα δφο ετϊν ζνα τουλάχιςτον από αυτά τα ςεμινάρια και 
να ζχει ςυμμετάςχει ςε τουλάχιςτον 4 αγϊνεσ, διαφορετικά χάνει αυτόματα τθ ςχετικι ιδιότθτα. Σο τι ιςχφει 
για τουσ δόκιμουσ Σ.Ε. αναφζρεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. το ςεμινάριο αναπτφςςονται ηθτιματα 
τεχνικϊν κανονιςμϊν, διαδικαςτικά, ςχζςεων με αγωνιηόμενουσ και οργανωτζσ κοκ. Επίςθσ υπάρχει 
ενδεχομζνωσ και πρακτικι εξάςκθςθ ςε κοινοφσ ελζγχουσ. Σζλοσ υπάρχει γραπτι δοκιμαςία αξιολόγθςθσ. 

 
2. Κατηγοριοποίηςη Σ.Ε.. Ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ δοκιμαςίασ και κατά τθν κρίςθ τθσ Σεχνικισ 

Επιτροπισ τθσ ΕΠΑ οι Σ.Ε. κατατάςςονται ςτισ 2 κατθγορίεσ εμπειρίασ, Αυξθμζνθσ και Κανονικισ. Οι Σ.Ε. 
Αυξθμζνθσ εμπειρίασ μποροφν να είναι επικεφαλισ Σ.Ε. ςε αγϊνεσ πανελλινιων Πρωτακλθμάτων ι 
Κυπζλλων. Οι λοιποί Σ.Ε. ζφοροι μποροφν να είναι επικεφαλισ Σ.Ε. ςε αγϊνεσ Επάκλων και άλλουσ αγϊνεσ. 

 
1.3  Αριθμόσ Σ.Ε. και Επικεφαλήσ Σ.Ε. 
Με ςτόχο τθν ομαλι διεξαγωγι των διαδικαςιϊν τεχνικϊν ελζγχων των αγϊνων και τθ μείωςθ του φόρτου 
εργαςίασ των Σ.Ε., ορίηεται ο ακόλουκοσ ελάχιςτοσ αρικμόσ Σ.Ε.: 
 

Είδοσ αγώνα Αριθμόσ Σ.Ε. 

Σαχφτθτα Σουλάχιςτον 3 Σ.Ε. ςυνολικά 

Ανάβαςθ Σουλάχιςτον 3 Σ.Ε. ςυνολικά 

Ανάβαςθ, ςε περίπτωςθ που ο αρχικόσ τεχνικόσ 
ζλεγχοσ γίνεται ςτα paddocks των αγωνιηομζνων 

Σουλάχιςτον 3 Σ.Ε. ςυνολικά και τουλάχιςτον 1 Σ.Ε. ανά 
20 αυτοκίνθτα 

Ράλλυ 2 Σ.Ε. για μζχρι 20 αυτοκίνθτα 
3 Σ.Ε. για περιςςότερα από 20 αυτοκίνθτα 

Ράλλυ ςπριντ 1 Σ.Ε. για μζχρι 20 αυτοκίνθτα 
2 Σ.Ε. από 20 ζωσ 60 αυτοκίνθτα 
Για πάνω από 60 αυτοκίνθτα, 1 Σ.Ε ανά 30 αυτοκίνθτα 

Αγϊνεσ dragster & drift 1 Σ.Ε ανά 30 αυτοκίνθτα και μζχρι 3 Σ.Ε. 
Αν θ διάρκεια του αγϊνα υπερβαίνει τισ 8 ϊρεσ ι αν οι 
ςυμμετοχζσ υπερβαίνουν τισ 100, επιπλζον ζνασ ακόμα 
Σ.Ε. 

Λοιποί αγϊνεσ 1 Σ.Ε ανά 30 αυτοκίνθτα και μζχρι 3 Σ.Ε. 

 
ε όλουσ τουσ αγϊνεσ ορίηεται Επικεφαλισ Σ.Ε. με επιπλζον τθσ ςυνικουσ αποςτολισ των Σ.Ε. κακικοντα: 
ςυντονιςμό και κακοδιγθςθ (όπου χρειάηεται) των Σ.Ε. του αγϊνα, και επικοινωνία με τουσ Οργανωτζσ, τουσ 
Αγωνοδίκεσ και τουσ υπόλοιπουσ Άρχοντεσ του αγϊνα, κακϊσ και με τθν Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΠΑ. Επίςθσ ο 
Επικεφαλισ των Σ.Ε φζρει τθ ςυνολικι ευκφνθ για τισ δραςτθριότθτεσ των Σ.Ε. ςτον αγϊνα, χωρίσ αυτό βζβαια 
να απαλλάςςει τουσ υπόλοιπουσ Σ.Ε. από τθ δικι τουσ ευκφνθ. 
 
Για τουσ αγϊνεσ Πανελλινιων Πρωτακλθμάτων και Κυπζλλων, μετά τον αγϊνα, ο επικεφαλισ Σ.Ε. υποχρεοφται 
να αποςτείλει με e-Mail προσ τθν Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΠΑ αναφορά  ςχετικά με: (α) Σ.Ε. και δόκιμουσ Σ.Ε., που 
ζλαβαν μζροσ (β) προβλιματα που διαπιςτϊκθκαν με αυτοκίνθτα (πχ. ςοβαρά τεχνικά προβλιματα, που 
οδιγθςαν ςε απόρριψθ του αυτοκινιτου ςτον αρχικό τεχνικό ζλεγχο, ςοβαρά ατυχιματα, τεχνικά προβλιματα 
ςτον τελικό τεχνικό ζλεγχο) (γ) αυτοκίνθτα χωρίσ ΔΣΣ. τθν αναφορά πρζπει να επιςυνάπτονται και οι εκκζςεισ 
τεχνικϊν εφόρων του αγϊνα. Με τον τρόπο αυτό κα υπάρχει καλφτερθ γνϊςθ τθσ κατάςταςθσ κάκε αγϊνα ωσ 
προσ τα τεχνικά του ηθτιματα. 
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1.4 Επιλογή Σ.Ε. 
Για τουσ αγϊνεσ των Πανελλινιων Πρωτακλθμάτων, δθλ. ςτα Πανελλινια Πρωτακλιματα Ράλλυ Αςφάλτου και 
Χϊματοσ, Αναβάςεων, Σαχφτθτασ, Dragster και Drift, κακϊσ και ςε αγϊνεσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ, κατά τθν 
κρίςθ τθσ ΕΠΑ, οι Επικεφαλισ Σ.Ε. ορίηονται από τθν ΕΠΑ κατά προτεραιότθτα από τον κατάλογο των Σ.Ε. 
Αυξθμζνθσ εμπειρίασ. Αντικατάςταςι τουσ προβλζπεται μόνο ςε περίπτωςθ κωλφματοσ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 
τθσ ΕΠΑ. 
 
τουσ λοιποφσ αγϊνεσ ο Επικεφαλισ Σ.Ε. πρζπει να είναι οπωςδιποτε Κανονικισ εμπειρίασ. Ωςτόςο Aυξθμζνθσ 
εμπειρίασ Σ.Ε. μποροφν να ανικουν ςτθν ομάδα των Σ.Ε. του αγϊνα. 
 
Ολοι οι Σ.Ε. του αγϊνα πρζπει να αναγράφονται ςτο ςυμπλθρωματικό κανονιςμό του. 
 
Δόκιμοι Σ.Ε. μποροφν να υπολογίηονται ςτουσ Σ.Ε. του αγϊνα, ακόμα και ωσ επικεφαλισ, μόνο ςε αγϊνεσ 
δεξιοτεχνίασ, drift και time attack ςε κλειςτοφσ – ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ κακϊσ και 4x4 trial. ε αγϊνεσ drag day 
οι δόκιμοι Σ.Ε. μποροφν να υπολογίηονται ςτουσ Σ.Ε. του αγϊνα, όχι όμωσ ωσ επικεφαλισ. τουσ υπόλοιπουσ 
αγϊνεσ, οι δόκιμοι Σ.Ε. δεν μποροφν να υπολογίηονται ςτουσ Σ.Ε. του αγϊνα. 
 
Οι Οργανωτζσ προβλζπουν τον αναμενόμενο αρικμό ςυμμετοχϊν, ενδεχόμενα και με βάςθ τισ ςυμμετοχζσ 
αντίςτοιχου προθγοφμενου αγϊνα, και ορίηουν τον κατάλλθλο αρικμό Σ.Ε. ςε ςυνεργαςία με τθν Σεχνικι 
Επιτροπι τθσ ΕΠΑ. Οι Οργανωτζσ οφείλουν να ορίηουν ζγκαιρα επιπλζον Σ.Ε., ςε περίπτωςθ που τελικά υπάρχει 
προσ τα πάνω διαφοροποίθςθ ςτον αρικμό ςυμμετοχϊν ςε ςχζςθ με τισ προβλζψεισ. 
 
Η ςφνκεςθ των Σ.Ε. κάκε αγϊνα υποβάλλεται από τον Οργανωτι ςτθν ΕΠΑ για ζγκριςθ. Ο Οργανωτισ οφείλει να 
ζρκει ζγκαιρα (τουλάχιςτον ζνα θμερολογιακό μινα πριν τθν τζλεςθ του αγϊνα και άμεςα ςε κάκε περίπτωςθ 
αλλαγισ τθσ ςφνκεςθσ ι οριςμοφ επιπλζον Σ.Ε.) ςε ςχετικι ςυνεννόθςθ με τθν  ΕΠΑ, θ οποία διατθρεί το 
δικαίωμα αλλαγισ τθσ ςφνκεςθσ των Σ.Ε. του αγϊνα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του (πχ. τθν 
περιοχι τζλεςθσ), τθν ανά ζτοσ ςυμμετοχι των Σ.Ε. ςτουσ αγϊνεσ κτλ. 
 
 
2  ΤΜΜΕΣΟΧΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 
2.1  υμμετοχζσ και αποτελζςματα 
το ζντυπο ςυμμετοχισ του αγϊνα και ςτισ ςυμμετοχζσ που αποςτζλλονται ςτθν ΕΠΑ ι μζςω του υςτιματοσ 
Διαδικτυακισ Διαχείριςθσ Αγϊνων (ΔΔΑ) πρζπει οπωςδιποτε να αναφζρονται τα ακόλουκα: 

 Αρικμόσ κυκλοφορίασ 

 Ακριβζσ μοντζλο του αυτοκινιτου (πχ. όχι “Peugeot 106” αλλά “Peugeot 106 S16”) 

 Κυλινδριςμόσ ςε cc 

 Κατθγορία (για ράλλυ, ράλλυ ςπριντ και ταχφτθτεσ) 

 Ομάδα / κλάςθ ι κατθγορία / κλάςθ 

 Αρικμόσ δελτίου αναγνϊριςθσ 

 Αρικμόσ του ΔΣΣ 

 Διλωςθ ςχετικά με τθν επικυμία μθ ςυμμετοχισ ςτον αρχικό τεχνικό ζλεγχο λόγω ζγκυρου ΔΣΣ (βλ. 
παρακάτω) 

 
Σο ζντυπο τθσ ςυμμετοχισ πρζπει να είναι ενιαίο για όλα τα ςωματεία και ςφμφωνο με το πρότυπο τθσ ΕΠΑ. 
 
τισ δθμοςιευμζνεσ ςυμμετοχζσ του αγϊνα πρζπει οπωςδιποτε να αναφζρονται τα ακόλουκα: 

 Ακριβζσ μοντζλο του αυτοκινιτου 

 Ομάδα / κλάςθ ι κατθγορία / κλάςθ 
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τα επίςθμα αποτελζςματα του αγϊνα του αγϊνα πρζπει οπωςδιποτε να αναφζρονται τα ακόλουκα: 

 Ακριβζσ μοντζλο του αυτοκινιτου 

 Κυλινδριςμόσ ςε cc (μόνο για Ιςτορικά αυτοκίνθτα, προαιρετικά για τα υπόλοιπα) 

 Ομάδα / κλάςθ ι κατθγορία / κλάςθ 
 
Ο επικεφαλισ Σ.Ε. του αγϊνα ελζγχει και εν ανάγκθ διορκϊνει (κατόπιν επικοινωνίασ με τον αγωνιηόμενο) τα 
παραπάνω και είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκότθτα των ςτοιχείων των αυτοκινιτων, που αναγράφονται ςτισ 
επίςθμεσ ςυμμετοχζσ του αγϊνα. 
 
2.2  Διάρκεια και ωράριο αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου 
Η ελάχιςτθ διάρκεια του αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου (ελζγχου εξακρίβωςθσ) ανάλογα με το είδοσ του αγϊνα 
φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
 

Είδοσ αγώνα Διάρκεια αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου 

Σαχφτθτα 2.5 ϊρεσ 

Ανάβαςθ 3 ϊρεσ 

Ανάβαςθ, ςε περίπτωςθ που ο αρχικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ γίνεται ςτα 
paddocks των αγωνιηομζνων 

3 ϊρεσ 

Ράλλυ 3 ϊρεσ 

Ράλλυ ςπριντ 2 ϊρεσ 

Dragster 2.5 ϊρεσ 

Αλλοι αγϊνεσ 2 ϊρεσ 

 
ε αγϊνεσ ράλλυ και ράλλυ ςπριντ με περιςςότερεσ από 25 ςυμμετοχζσ υποχρεωτικά και προαιρετικά για 
άλλουσ αγϊνεσ ο Οργανωτισ πρζπει, αμζςωσ μετά τθ λιξθ των ςυμμετοχϊν και ςε ςυνεργαςία με τον 
Επικεφαλισ Σ.Ε., να εκδίδει δελτίο πλθροφοριϊν, όπου κα αναφζρεται ακριβζσ ωράριο προςζλευςθσ ςτον 
αρχικό τεχνικό ζλεγχο ανά αυτοκίνθτο. Συχόν κακυςτερθμζνθ προςζλευςθ πρζπει να αναφερκεί ςτουσ 
Αγωνοδίκεσ, οι οποίοι επιβάλλουν ποινι προςτίμου ζωσ €100. 
 
2.3  Χώροσ αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου 
Ο αρχικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ πρζπει να γίνεται: 
 

 Για τθν περίπτωςθ αγϊνων ταχφτθτασ: ςτα Paddocks των αγωνιηομζνων ι εναλλακτικά ςε ςυγκεκριμζνο 
κατάλλθλο χϊρο, όπου κα προςζρχονται τα αυτοκίνθτα για ζλεγχο. Ο Οργανωτισ οφείλει να προςδιορίςει 
ςτο ςυμπλθρωματικό κανονιςμό του αγϊνα που πρόκειται να γίνει ο αρχικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ. ε περίπτωςθ 
διεξαγωγισ του αρχικοφ τεχνικοφ αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου ςτα Paddocks, οι αγωνιηόμενοι οφείλουν πρϊτα 
να διεκπεραιϊςουν τισ διαδικαςίεσ του διοικθτικοφ ελζγχου και να παραλάβουν τουσ αρικμοφσ ςυμμετοχισ. 

 Για τθν περίπτωςθ αγϊνων αναβάςεων: ςε ςυγκεκριμζνο κατάλλθλο χϊρο, όπου κα προςζρχονται τα 
αυτοκίνθτα για ζλεγχο. Ο αρχικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ ςτα paddocks των αγωνιηομζνων επιτρζπεται μόνο εφϋ 
όςον δεν υπάρχει άλλθ εναλλακτικι λφςθ (πχ. λόγω ζλλειψθσ κατάλλθλου χϊρου) και μόνο αν ο Οργανωτισ 
ζχει διαςφαλίςει τθν αυςτθρι τιρθςθ του ωραρίου και τθσ ςειράσ τοποκζτθςθσ των αγωνιηομζνων ςτα 
paddocks τουσ και ζχει ςεβαςτεί τον ελάχιςτο αρικμό Σ.Ε. και τθ διάρκεια του αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου (βλ. 
§1.3 και §2.1). Για αγϊνεσ ταχφτθτασ προτιμάται ο αρχικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ ςτα paddocks των 
αγωνιηομζνων. 

 Για τθν περίπτωςθ των λοιπϊν αγϊνων: ςε ςυγκεκριμζνο κατάλλθλο χϊρο, όπου κα προςζρχονται τα 
αυτοκίνθτα για ζλεγχο. 

 
Ο Επικεφαλισ Σ.Ε. οφείλει να λάβει γνϊςθ του προβλεπόμενου χϊρου του αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου και να 
κρίνει τθν καταλλθλότθτά του, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ (είδοσ αγϊνα, διακζςιμοσ χϊροσ και εξοπλιςμόσ, 
φφλαξθ, καιρόσ, αρικμόσ ςυμμετοχϊν κοκ.). Αν τον κεωριςει κατάλλθλο, οφείλει να ςυνεργαςτεί με τον 
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Οργανωτι για τθ βζλτιςτθ διαμόρφωςι του και να υποδείξει τυχόν μζτρα βελτίωςθσ του. ε διαφορετικι 
περίπτωςθ, οφείλει να ενθμερϊςει ζγκαιρα τον Οργανωτι, ο οποίοσ πρζπει να φροντίςει για τθν αποκατάςταςθ 
όλων των ελλείψεων που ενδεχόμενα κα του υποδειχκοφν από τον Επικεφαλισ Σ.Ε. 
 
2.4 Απαιτοφμενα ζντυπα και ςυνοδευτικά ζγγραφα 
Οι Οργανωτζσ υποχρεοφνται να χρθςιμοποιοφν ςτουσ αγϊνεσ αναβάςεων, ταχφτθτασ και Rally τα ειδικά ζντυπα 
– υποδείγματα αρχικϊν τεχνικϊν ελζγχων τθσ ΕΠΑ. υγκεκριμζνα: 
 

 τουσ αρχικοφσ τεχνικοφσ ελζγχουσ αγϊνων αναβάςεων και ταχφτθτασ χρθςιμοποιείται το ζντυπο – 
υπόδειγμα ΕΠΑ-ΣΕ-ΑΣΕ-2016ΑΣ. 

 τουσ αρχικοφσ τεχνικοφσ ελζγχουσ αγϊνων τφπου ράλλυ χρθςιμοποιείται το ζντυπο – υπόδειγμα ΕΠΑ-ΣΕ-
ΑΣΕ-2016R 

 
Οι Οργανωτζσ μποροφν να βρουν αυτά τα ζντυπα – υποδείγματα ςτο http://www.omae-
epa.gr/index.php/regulations/ypodeigmata-formes ι να τα ηθτιςουν από τθ Γραμματεία τθσ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ μζςω e-
Mail ςε θλεκτρονικι μορφι. 
 
Ολεσ οι αναφορζσ Σ.Ε. για αρχικό, ενδιάμεςο και τελικό τεχνικό ζλεγχο, για δειγματολθψία καυςίμου και για 
μαρκάριςμα ελαςτικϊν πρζπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά ςτα ζντυπα – υποδείγματα βλ. http://www.omae-
epa.gr/index.php/regulations/ypodeigmata-formes. Οι Οργανωτζσ πρζπει να παρζχουν τα ζντυπα αυτά 
εκτυπωμζνα ςτουσ Σ.Ε. πριν τθν ζναρξθ του αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου. Οι Αγωνοδίκεσ δεν πρζπει να κάνουν 
δεκτζσ και να αναπζμπουν ςτουσ Σ.Ε. αναφορζσ τουσ, που δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί ςτα εν λόγω ζντυπα – 
υποδείγματα. 
 
Λόγω τθσ τεχνολογικισ προόδου (πχ. κινθτι τθλεφωνία) θ υποχρζωςθ ςιματοσ ςφράγιςθσ “OK” μετά τον αρχικό 
τεχνικό ζλεγχο καταργείται. 
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου επικολλάται ςε όλα τα αυτοκίνθτα ειδικό 
αυτοκόλλθτο ςιμα ςφράγιςθσ “OK” με τθν υπογραφι του Σ.Ε. που ζλεγξε αυτό το αυτοκίνθτο. Σο ςιμα 
επικολλάται ςτθν περιοχι του πίςω αριςτεροφ παράκυρου, εκτόσ από αγϊνεσ ράλλυ και ράλλυ ςπριντ, όπου το 
ςιμα επικολλάται ςτθν περιοχι του πίςω δεξιοφ παράκυρου. 
 
Για τον αρχικό τεχνικό ζλεγχο οι αγωνιηόμενοι ι οι εκπρόςωποί τουσ υποχρεοφνται να προςκομίηουν ςτουσ Σ.Ε. 
τα ακόλουκα ςυνοδευτικά ζγγραφα (αν προβλζπονται για το ςυγκεκριμζνο αυτοκίνθτο): 

 Πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο και ζγκυρο Δελτίο Σεχνικισ Σαυτότθτασ (ΔΣΣ), εκδοκζν ι ανανεωκζν εντόσ τθσ 
τελευταίασ διετίασ, το οποίο και ςφραγίηεται από τουσ Σ.Ε. (και όχι από το διοικθτικό ζλεγχο) για τθ 
ςυμμετοχι ςτον αγϊνα. Βλ. εγκφκλιο 12/2018 ΔΕΛΣΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

 Πρωτότυπο Δελτίο Αναγνϊριςθσ (Δ.Α.) περιλαμβανομζνου του Δ.Α. για τον κλωβό αςφαλείασ (αν υπάρχει) 

 ΗΣΡ (Historic Technical Passport – Ιςτορικό Σεχνικό Βιβλιάριο). Σο ΗΣΡ μπορεί να είναι είτε διεκνζσ, 
εκδιδόμενο από τθ FIA, είτε εκνικό, εκδιδόμενο από τθν ΟΜΑΕ. Βλ. εγκφκλιο 12/2018 ΔΕΛΣΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

 
Σα ζγγραφα αυτά πρζπει να βρίςκονται μζςα ςτο αυτοκίνθτο κακϋόλθ τθ διάρκεια του αγϊνα και να 
προςκομίηονται ςτουσ Σ.Ε. ςε πρϊτθ ηιτθςθ. ε διαφορετικι περίπτωςθ, το γεγονόσ αναφζρεται από τουσ Σ.Ε. 
ςτουσ αγωνοδίκεσ, που επιβάλλουν ποινι προςτίμου €100. 
 
2.5  υμμετοχή ςτον αρχικό τεχνικό ζλεγχο με βάςη το ΔΣΣ 
Η δυνατότθτα αυτι καταργείται. Ολα τα αυτοκίνθτα πρζπει να περνοφν αρχικό τεχνικό ζλεγχο. 
 
 
3  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

http://www.omae-epa.gr/index.php/regulations/ypodeigmata-formes
http://www.omae-epa.gr/index.php/regulations/ypodeigmata-formes
http://www.omae-epa.gr/index.php/regulations/ypodeigmata-formes
http://www.omae-epa.gr/index.php/regulations/ypodeigmata-formes
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Μζροσ των κακθκόντων των Σ.Ε. αποτελεί και θ ςυνεχισ διαπίςτωςθ τθσ τιρθςθσ των κανονιςμϊν αςφαλείασ 
από το πλιρωμα (κράνθ, φόρμεσ κτλ.) και τα αυτοκίνθτα (κλωβοί αςφάλειασ, ςυςτιματα πυρόςβεςθσ, ηϊνεσ, 
κακίςματα, δεξαμενζσ αςφάλειασ, παρ-μπριη κτλ.) κατά τθ διεξαγωγι των αγϊνων. 
 
ε περίπτωςθ που κάποιοσ τζτοιοσ κανονιςμόσ δεν τθρείται, ο Σ.Ε. ζχει το δικαίωμα, αφοφ ενθμερϊςει χωρίσ 
χρονοτριβι τον Αλυτάρχθ και εγκρικεί από του Αγωνοδίκεσ, να μθν επιτρζψει τθν εκκίνθςθ ι τθ ςυνζχιςθ του 
αγϊνα για το ςυγκεκριμζνο αυτοκίνθτο, μζχρι τθν αποκατάςταςθ του προβλιματοσ. 
 
Κάκε αυτοκίνθτο που μετά το πζρασ του αρχικοφ τεχνικοφ ελζγχου αποςυναρμολογθκεί ι τροποποιθκεί κατά 
τζτοιο τρόπο ϊςτε να επθρεάηεται ενδεχόμενα θ αςφάλεια του ι αν ζχει εμπλακεί ςε ατφχθμα με ενδεχόμενεσ 
επιπτϊςεισ ςτθν αςφάλειά του, πρζπει πριν ςυνεχίςει τον αγϊνα να ελζγχεται από τουσ Σ.Ε. για να 
διαπιςτϊνεται θ καταλλθλότθτά του. Ο αγωνιηόμενοσ είναι υπεφκυνοσ να φζρει ςε γνϊςθ των Σ.Ε. τζτοια 
γεγονότα. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςοβαροφ ατυχιματοσ ο Αλυτάρχθσ πρζπει να ενθμερϊνει χωρίσ χρονοτριβι τουσ 
Σ.Ε. για να μποροφν να ελζγξουν το αυτοκίνθτο όςο το δυνατόν ςυντομότερα 
 
 
4  ΕΝΔΙΑΜΕΟΙ ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 
ε περίπτωςθ που οι Σ.Ε. διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε τεχνικι παράβαςθ διζφυγε τθσ προςοχισ τουσ κατά τον 
αρχικό τεχνικό ζλεγχο, πρζπει να ενθμερϊςουν άμεςα τουσ Αγωνοδίκεσ, οι οποίοι αποφαςίηουν ςχετικά. 
 
Κατά τθ διάρκεια όλων των αγϊνων Πρωτακλθμάτων, Κυπζλλων και Επάκλων οι Σ.Ε. μποροφν να προβοφν για 
τα χρθςιμοποιοφμενα ι αντικαταςτακζντα ανταλλακτικά,  ςε όποιουσ ελζγχουσ, μαρκαρίςματα, ςφραγίςεισ και 
άλλεσ ενζργειεσ κεωροφν ςκόπιμεσ, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ τεχνικι νομιμότθτα των διαγωνιηόμενων 
αυτοκινιτων. Επίςθσ οι Αγωνοδίκεσ μποροφν να παραγγείλουν ςτουσ Σ.Ε. επιπλζον ελζγχουσ ι άλλεσ ενζργειεσ 
κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. 
 
Οι Σ.Ε. οφείλουν να κάνουν τουλάχιςτον ζναν ζλεγχο κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, ι, ςε περίπτωςθ πολυιμερων 
αγϊνων, κατά τθ διάρκεια κάκε αγωνιςτικισ θμζρασ. ε αγϊνεσ αναβάςεων που διεξάγονται ςε δφο ςκζλθ οι 
Σ.Ε. οφείλουν να κάνουν ζλεγχο ανάμεςα ςτα δφο ςκζλθ. ε αγϊνεσ ταχφτθτασ οι Σ.Ε. οφείλουν να κάνουν 
ζλεγχο κατά τθ διάρκεια ι μετά το πζρασ των χρονομετρθμζνων δοκιμαςτικϊν. ε κάκε περίπτωςθ οι Σ.Ε. κατά 
τθν κρίςθ τουσ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τα χρονικά και τεχνικά περικϊρια που τουσ διατίκενται  και να 
προςαρμόηουν τουσ ελζγχουσ τουσ ζτςι ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ φυςιολογικι εξζλιξθ του αγϊνα. 
 
Με τθν εξαίρεςθ των ΕΔ των ράλλυ και ράλλυ ςπριντ (δθλ. από τθν αφετθρία τθσ ΕΔ ζωσ και τον τερματιςμό τθσ 
ΕΔ), οι ενδιάμεςοι αυτοφ ζλεγχοι μποροφν να γίνονται ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ διαδρομισ του αγϊνα, 
περιλαμβανομζνων των pits και τθσ διαδρομισ από τον τερματιςμό του αγϊνα ζωσ το Parc Ferme κακϊσ και 
εντόσ του Parc Ferme. ε αγϊνεσ ράλλυ και ράλλυ ςπριντ μποροφν να γίνονται και ςτο Service Park ςτα paddocks 
των αγωνιηομζνων αλλά πρζπει να λαμβάνονται πρόνοια ϊςτε να μθ ςτερείται χρόνοσ για τθν επιςκευι του 
αυτοκινιτου 
 
Σο πλιρωμα οφείλει να παρζχει ςτουσ Σ.Ε. κάκε δυνατι βοικεια για τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και να 
ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ τουσ. Αν οι Σ.Ε. ηθτιςουν από το πλιρωμα να ανοίξει το εμπρόςκιο ι οπίςκιο 
καπό, το πλιρωμα οφείλει να το πράξει άμεςα χωρίσ χρονοτριβι ι διαμαρτυρία. Σο πλιρωμα μπορεί να 
επιτρζψει ςτουσ Σ.Ε. να ανοίξουν μόνοι τουσ το εμπρόςκιο ι οπίςκιο καπό αλλά ςε κάκε περίπτωςθ θ τελικι 
ευκφνθ για τθν αςφάλιςθ των καπό και τθ γενικότερθ κατάςταςθ του αυτοκινιτου ανικει ςτο πλιρωμα. Από τθν 
πλευρά τουσ βζβαια οι Σ.Ε. οφείλουν να επιδεικνφουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν αςφάλιςθ καπό, που ζχουν 
ανοίξει οι ίδιοι. 
 
Ειδικά για τουσ αγϊνεσ ράλλυ: 
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 Οι Σ.Ε. επιβλζπουν, όποτε κρίνεται ςκόπιμο, τθ διαδικαςία του μαρκαρίςματοσ των ελαςτικϊν. Ο Οργανωτισ 
οφείλει να ζχει προβλζψει κατάλλθλθ ομάδα ανκρϊπων για τθν εργαςία αυτι, θ οποία γίνεται ςφμφωνα με 
τισ υποδείξεισ των Σ.Ε. 

 Ζνασ τουλάχιςτον Σ.Ε. πρζπει ανά πάςα ςτιγμι να είναι διακζςιμοσ ςε κάκε Service Park. 

 Ο Οργανωτισ οφείλει να ζχει προβλζψει κατάλλθλθ ομάδα κριτϊν γεγονότων για τθν επίβλεψθ τυχόν 
απαγορευμζνθσ εξωτερικισ βοικειασ. Από τθν πλευρά τουσ οι Σ.Ε. οφείλουν να ζχουν τεταμζνθ τθν προςοχι 
τουσ για ςχετικά περιςτατικά και να αναφζρουν ςτουσ Αγωνοδίκεσ οτιδιποτε υποπζςει ςτθν αντίλθψι τουσ. 

 Οι Σ.Ε. ςυνιςτάται να κάνουν ενδιάμεςουσ τεχνικοφσ ελζγχουσ ςε χϊρουσ Service Park, μετά από STOP και ςε 
ΕΧ και ιδιαίτερα πριν τθν κίτρινθ προειδοποιθτικι πινακίδα των ΕΧ. ε περίπτωςθ που το ΕΧ 
ακολουκείται από αφετθρία ΕΔ, οι τεχνικοί ζφοροι οφείλουν να ζχουν ολοκλθρϊςει τυχόν ζλεγχο ςτο χϊρο 
του ΕΧ το αργότερο δφο (2) λεπτά πριν τθν προβλεπόμενθ ϊρα εκκίνθςθσ τθσ ΕΔ για το ςυγκεκριμζνο 
αυτοκίνθτο, ϊςτε να δοκεί χρόνοσ ςτο πλιρωμα να προετοιμαςτεί απερίςπαςτο για τθν ΕΔ.  

 
το τζλοσ του αγϊνα, ι, προκειμζνου για πολυιμερουσ αγϊνεσ, ςτο τζλοσ κάκε αγωνιςτικισ θμζρασ, οι Σ.Ε. 
υποβάλλουν ςτουσ Αγωνοδίκεσ ζκκεςθ ςχετικά με τουσ ελζγχουσ που προζβθςαν κατά τθ διάρκεια του αγϊνα ι 
τθσ θμζρασ και τα αποτελζςματα αυτϊν. 
 
 
5  ΣΕΛΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
ε όλουσ τουσ αγϊνεσ Πρωτακλθμάτων, Κυπζλλων και Επάκλων πρζπει να διενεργείται μετά τον τερματιςμό του 
αγϊνα λεπτομερισ τελικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ ςε τουλάχιςτον δφο (2) διαφορετικά αυτοκίνθτα, που ζχουν 
καταλάβει κζςεισ διάκριςθσ, και ςε ζνα (1) άλλο, τυχαία επιλεχκζν αυτοκίνθτο. Σα αυτοκίνθτα, ςτα οποία κα 
εκτελείται ο τελικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ, κα αποφαςίηονται από τουσ Αγωνοδίκεσ, κατόπιν πρόταςθσ των Σ.Ε. Η 
πρόταςθ μπορεί να είναι προφορικι ι γραπτι και πρζπει να γίνεται το αργότερο ζωσ τον τερματιςμό του αγϊνα. 
Οι Αγωνοδίκεσ ζχουν πάντωσ το δικαίωμα να υποδείξουν ζλεγχο και ςε όποια άλλα επιπλζον αυτοκίνθτα 
επικυμοφν.  
 
Σα ςθμεία των αυτοκινιτων, που κα ελζγχονται, κα αποφαςίηονται από τουσ Σ.Ε. αλλά πρζπει να είναι ζνα 
ςθμείο τουλάχιςτον για κάκε μία από τισ ακόλουκεσ 5 κφριεσ ομάδεσ ςθμείων: 

 Αμάξωμα 

 Κινθτιρασ & Turbo 

 Μετάδοςθ 

 Ανάρτθςθ & φςτθμα διεφκυνςθσ 

 Φρζνα & Σροχοί 
 
Οι Αγωνοδίκεσ ζχουν δικαίωμα να υποδείξουν όποια επιπλζον ςθμεία επικυμοφν. 
 
Οι ζλεγχοι κα γίνονται λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυνκικεσ του κάκε αγϊνα (διακεςιμότθτα κατάλλθλου τόπου, 
χρόνου και υποδομισ).  
 
Οι Οργανωτζσ οφείλουν να παρζχουν ςτουσ T.E. κάκε δυνατι διευκόλυνςθ και βοικεια για τθ διεξαγωγι των 
τεχνικϊν ελζγχων. Ο χϊροσ όπου γίνεται ο τελικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ πρζπει, με ευκφνθ του Οργανωτι, να είναι 
επίπεδοσ, μθ προςπελάςιμοσ ςε μθ εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα και να διακζτει επαρκι φωτιςμό και ςτζγαςθ, 
ζςτω και πρόχειρθ (αδιάβροχθ τζντα). Κατά προτίμθςθ ο τελικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ πρζπει να γίνεται ςε 
ςυνεργείο με επαρκι τεχνικό εξοπλιςμό (αναβατόρια κτλ.). 
 
ε περίπτωςθ, που ο Επικεφαλισ Σ.Ε. κρίνουν το χϊρο που ζχει διατεκεί από τον Οργανωτι ακατάλλθλο (λόγω 
μεγζκουσ, λόγω κλίςθσ, λόγω ανεπαρκοφσ φφλαξθσ ι προςταςίασ από τον καιρό, λόγω χρονικϊν ι άλλων 
περιοριςμϊν κοκ.) ενθμερϊνουν ςχετικά τον Οργανωτι και τουσ Αγωνοδίκεσ και, κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ 
των Αγωνοδικϊν, διενεργοφν τον τελικό τεχνικό ζλεγχο ςε άλλο, κατάλλθλο ςθμείο. Ο Επικεφαλισ Σ.Ε. πρζπει να 
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καταβάλλει προςπάκεια διαςφάλιςθσ τθσ καταλλθλότθτασ του χϊρου του τελικοφ τεχνικοφ ελζγχου όςο το 
δυνατόν νωρίτερα. 
 
Ειδικά για τουσ αγϊνεσ αναβάςεων και ταχφτθτασ, ο τελικόσ τεχνικόσ ζλεγχοσ μπορεί να διενεργθκεί χωρίσ 
πρότερθ απόφαςθ των Αγωνοδικϊν, απλά με ενθμζρωςι τουσ, κακϊσ και του Οργανωτι, ςε οποιοδιποτε 
ςθμείο τθσ διαδρομισ από τον τερματιςμό (διαςφαλίηοντασ επαρκι χϊρο για τθν αςφαλι επιβράδυνςθ των 
αυτοκινιτων) ζωσ και το Parc Ferme, ςτο χϊρο των Paddock, κακϊσ και ςτο ςυνεργείο, που ζχει δθλωκεί από 
τον Οργανωτι, για περίπτωςθ ζνςταςθσ. 
 
Οι Σ.Ε. μποροφν, ςτα πλαίςια των κακθκόντων τουσ και ιδιαίτερα κατά τον τελικό τεχνικό ζλεγχο να ηθτιςουν 
από τον αγωνιηόμενο, να τουσ προμθκεφςει τα εξαρτιματα ι δείγματα που κρίνονται απαραίτθτα. 
 
Οι Οργανωτζσ είναι υπεφκυνοι για τον όλο ςυντονιςμό και τθν διεκπεραίωςθ του τελικοφ τεχνικοφ ελζγχου, 
ακόμα και αν αλλάξει ο χϊροσ του τελικοφ τεχνικοφ ελζγχου, όπωσ μεταφορά αυτοκινιτων, αςφάλεια και 
φφλαξθ χϊρου, διαςφάλιςθ τιρθςθσ προβλεπόμενων διαδικαςιϊν. 
   
 
6  ΕΝΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 
Ζλεγχοι που είναι οπτικοί και δεν απαιτοφν αποςυναρμολόγθςθ τμθμάτων του αυτοκινιτου γίνονται επιτόπου. 
ε περίπτωςθ που δεν απαιτοφνται ζξοδα τεχνικϊν εργαςιϊν, δεν κα ειςπράττονται. 
 
Για τθν αποφυγι παρεξθγιςεων και ανωμαλιϊν και για να υπάρχει αυξθμζνθ ςαφινεια των ενςτάςεων που 
αναφζρονται ςε τεχνικά κζματα, αυτζσ πρζπει να αναφζρουν ςαφϊσ, ςυγκεκριμζνα και επακριβϊσ ποια 
εξαρτιματα και ποια ακριβϊσ χαρακτθριςτικά τουσ ηθτείται να ελεγχκοφν. Για παράδειγμα: “μζγιςτο βφκιςμα 
εκκεντροφόρων” ι “διάγραμμα εκκεντροφόρων” ι “διαςτάςεισ ςυμπιεςτι turbo”. Γενικζσ αναφορζσ ςε 
εξαρτιματα με πολλαπλά πικανά χαρακτθριςτικά δεν γίνονται αποδεκτζσ. Για παράδειγμα, “εκκεντροφόροι” ι 
“turbo”. Δεν γίνονται αποδεκτζσ ενςτάςεισ που απαιτοφν μετριςεισ ςε ςθμεία που οι τιμζσ τουσ δεν 
αναφζρονται ςτο δελτίο αναγνϊριςθσ ι ςε κάποιο τεχνικό κανονιςμό, όπωσ και ενςτάςεισ για το υλικό από το 
οποίο αποτελείται κάποιο εξάρτθμα, εκτόσ και αν το υλικό αυτό αναφζρεται ςτο δελτίο αναγνϊριςθσ ι ςε 
κάποιο τεχνικό κανονιςμό. Σζλοσ, ενςτάςεισ για “ελεφκερα” εξαρτιματα δε γίνονται αποδεκτζσ. 
 
Ο Οργανωτισ υποχρεοφται να αναφζρει εκ των προτζρων ςτο ςυμπλθρωματικό κανονιςμό του αγϊνα ςε ποιό 
ςυνεργείο πρόκειται να γίνει ο τεχνικόσ ζλεγχοσ λόγω ενςτάςεων και να ζχει φροντίςει για τθ διακεςιμότθτα του 
ςυνεργείου αυτοφ ςτα παρακάνω αναφερόμενα χρονικά περικϊρια. Επίςθσ ο Οργανωτισ οφείλει να φροντίςει, 
με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ των Αγωνοδικϊν, για τθ μεταφορά και φφλαξθ των αυτοκινιτων μζχρι τον 
τεχνικό ζλεγχο για τθν εκδίκαςθ τθσ ζνςταςθσ. 
 
Με ςκοπό να μθν χρθςιμοποιοφνται οι ενςτάςεισ ωσ μζςο ακζμιτου ανταγωνιςμοφ και δζςμευςθσ για μεγάλο 
χρονικό διάςτθμα των επίδικων αυτοκινιτων, οι Σ.Ε. υποχρεοφνται να αρχίςουν τον τεχνικό ζλεγχο που γίνεται 
λόγω ζνςταςθσ το αργότερο εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν υποβολι τθσ. Επιπλζον, πρζπει να τον ολοκλθρϊςουν 
και να αποδεςμεφςουν το αυτοκίνθτο εντόσ πζντε θμερϊν από τθν υποβολι τθσ ζνςταςθσ. ε περίπτωςθ που 
αυτό δεν είναι δυνατό, οι Σ.Ε. μποροφν, μετά από τεκμθριωμζνθ πρόταςθ τουσ προσ τουσ Αγωνοδίκεσ και 
ζγκριςθ των τελευταίων, να παρατείνουν το χρονικό αυτό διάςτθμα κατά μία το πολφ εβδομάδα. 
 
Οι Σ.Ε. οφείλουν να αποδεςμεφςουν το υπόλοιπο αυτοκίνθτο, κρατϊντασ και ςφραγίηοντασ όςα εξαρτιματά του 
χριηουν περαιτζρω διερεφνθςθσ / ελζγχου ι τα εξαρτιματα που ελζγχκθκαν και βρζκθκαν μθ ςφννομα ι τα 
εξαρτιματα για τα οποία ζχει υποβλθκεί πρόκεςθ ζφεςθσ. Επίςθσ, οφείλουν να αποδεςμεφςουν κάκε εξάρτθμα 
που μετρικθκε και βρζκθκε κανονικό, κακϊσ και αυτά για τα οποία ο αγωνιηόμενοσ υπογράψει διλωςθ ότι 
αποδζχεται τισ μετριςεισ και τα αποτελζςματα του ελζγχου. Αυτζσ οι αποδεςμεφςεισ πρζπει να γίνονται κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τουσ Αγωνοδίκεσ, μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςισ τουσ και τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ πρόκεςθσ ζφεςθσ. 
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ε περίπτωςθ που ο αγωνιηόμενοσ επικυμεί να ςυμμετάςχει ςε άλλο αγϊνα που διεξάγεται τθν αμζςωσ επόμενθ 
εβδομάδα από τθν υποβολι τθσ ζνςταςθσ, οπότε ενδζχεται θ εκδίκαςθ τθσ ζνςταςθσ να μθν επιτρζψει κάτι 
τζτοιο, μετά από ςχετικό αίτθμα του αγωνιηόμενου οι αγωνοδίκεσ μποροφν να ηθτιςουν από τουσ Σ.Ε. να 
ςφραγίςουν τα επίδικα ςθμεία του αυτοκινιτου, ςθμειϊνοντάσ τα ςτο Δελτίο Σεχνικισ Σαυτότθτασ του, ϊςτε 
αυτό να ςυμμετάςχει ςτον επόμενο αγϊνα και θ εκδίκαςθ τθσ ζνςταςθσ να γίνει τθν αμζςωσ επόμενθ 
εβδομάδα. τθν περίπτωςθ αυτι τα παραπάνω χρονικά περικϊρια γίνονται δζκα (αντί για τρείσ) και δϊδεκα 
(αντί για πζντε) θμζρεσ από τθν υποβολι τθσ ζνςταςθσ. Περαιτζρω παράταςθ δεν μπορεί να δοκεί. 
 
Οι Αγωνοδίκεσ είναι υποχρεωμζνοι να εκδϊςουν τθν απόφαςι τουσ για τισ ενςτάςεισ που αφοροφν τεχνικά 
κζματα εντόσ 15 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ ζνςταςθσ. Σο διάςτθμα αυτό 
μπορεί να παρατακεί ςτισ 30 θμερολογιακζσ θμζρεσ μόνο αν αναμζνονται τα αποτελζςματα ειδικϊν ι 
εργαςτθριακϊν ελζγχων (πχ. καυςίμων). Η απόφαςθ αυτι κα κοινοποιείται αμζςωσ ςτα ενδιαφερόμενα μζρθ 
και τθν ΕΠΑ. Ο Πρόεδροσ των Αγωνοδικϊν ζχει τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ αυτισ τθσ απόφαςθσ. 
 
Μετά τθν τελικι απόφαςθ για κάποια ζνςταςθ κάκε αντίδικοσ επωμίηεται τα ζξοδα και τα παράβολα τεχνικϊν 
εργαςιϊν για τα ςθμεία εκείνα ςτα οποία δεν δικαιϊκθκε. Αν δθλ. το επίδικο αυτοκίνθτο βρεκεί παράνομο ςε 
οριςμζνα μόνο από τα ςθμεία ςτα οποία αφοροφςε θ ζνςταςθ, τότε ο κακϋ οφ θ ζνςταςθ διαγωνιηόμενοσ 
χρεϊνεται τα παράβολα τεχνικϊν εργαςιϊν και τα ζξοδα για τα ςθμεία αυτά και μόνο, ο δε ενιςτάμενοσ 
χρεϊνεται τα παράβολα τεχνικϊν εργαςιϊν και τα ζξοδα για τα υπόλοιπα ςθμεία, ςτα οποία το εν λόγω 
αυτοκίνθτο βρζκθκε νόμιμο. Σα ζξοδα μεταφοράσ του αυτοκινιτου, οι αποηθμιϊςεισ των Αγωνοδικϊν και των 
Σ.Ε. και το κυρίωσ παράβολο τθσ ζνςταςθσ βαρφνουν τον κακϋ οφ θ ζνςταςθ, ςε περίπτωςθ που ςτο αυτοκίνθτο 
του διαπιςτωκεί ζςτω και μία παράβαςθ, άςχετα από τθν επϋ αυτισ τελικι απόφαςθ, διαφορετικά βαρφνουν 
τον ενιςτάμενο. 
 
 
7  ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Ολεσ οι μετριςεισ πρζπει να γίνονται ςφμφωνα με το Εγχειρίδιο Σεχνικϊν Ελζγχων και Μετριςεων, που εκδίδει 
και δθμοςιεφει ςτθν αρχι κάκε αγωνιςτικισ χρονιάσ θ Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΠΑ. Διαφοροποιιςεισ μποροφν να 
γίνουν από τουσ Σ.Ε. μόνο ςε ειδικζσ και αιτιολογθμζνεσ ςτθν ζκκεςι τουσ περιπτϊςεισ. Μετριςεισ, που δεν 
περιλαμβάνονται ςτο Εγχειρίδιο, γίνονται κατά τθν κρίςθ των Σ.Ε. αλλά πρζπει να ειδοποιείται ςτθ ςυνζχεια θ 
Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΕΠΑ ϊςτε να περιλθφκεί θ εν λόγω περίπτωςθ ςτο Εγχειρίδιο τθσ επόμενθσ χρονιάσ. 
Τποδείξεισ του τρόπου, με τον οποίο πρζπει να γίνει οποιαδιποτε μζτρθςθ (πχ. από τον ενιςτάμενο ςε 
περίπτωςθ ζνςταςθσ) επιτρζπονται μόνο αν οι μετριςεισ δεν περιλαμβάνονται ςτο Εγχειρίδιο, ωςτόςο 
αξιολογοφνται ανά περίπτωςθ και δεν υποχρεωτικό να ακολουκθκοφν. 
 
τον τεχνικό ζλεγχο που γίνεται για οποιοδιποτε λόγο δικαιοφνται να παρευρίςκονται: ο αγωνιηόμενοσ ι / και ο 
μθχανικόσ του, όλοι οι Σ.Ε. του ςυγκεκριμζνου αγϊνα, οι Αγωνοδίκεσ, ο Παρατθρθτισ του Αγϊνα, κακϊσ και τα 
μζλθ τθσ Σεχνικισ Επιτροπισ τθσ ΕΠΑ. 
 
Μόνο για τθν περίπτωςθ ειδικϊν κατθγοριϊν αυτοκινιτων (Ενιαίο, διάφορα Κφπελλα κτλ.), που 
προκθρφςςονται μετά από πρόταςθ τρίτου φορζα, ςε αυτόν τον τεχνικό ζλεγχο επιτρζπεται να παρευρίςκεται, 
με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ του ελζγχου και τθ διενζργεια εξειδικευμζνων ελζγχων και μετριςεων, με τθ 
ςφμφωνα γνϊμθ του Επικεφαλισ Σ.Ε., και εκπρόςωποσ του φορζα αυτοφ, πχ. ΟΑΑ, τθσ Εταιρείασ που προτείνει 
τθν ειδικι κατθγορία κοκ. 
 
ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ είναι δυνατό να οριςκεί από τθν ΕΠΑ ι τθν Σεχνικι Επιτροπι τθσ ζνασ ι περιςςότεροι 
εμπειρογνϊμονεσ Σ.Ε. με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ τεχνικϊν κεμάτων και διαδικαςιϊν, τθ διενζργεια 
εξειδικευμζνων ελζγχων και μετριςεων και τθν αναπλιρωςθ των Σ.Ε. του αγϊνα ςε περίπτωςθ κωλφματοσ. 
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Ειδικά για τον ζλεγχο καυςίμων, λόγω τθσ υψθλισ εξειδίκευςθσ τθσ διαδικαςίασ, επιτρζπεται θ παρουςία του 
αγωνιηόμενου ι εκπρόςωποφ του, μόνο αν φζρουν τθν ιδιότθτα του χθμικοφ ι του χθμικοφ μθχανικοφ. Δεν 
απαιτείται αλλά και δεν επιτρζπεται θ παρουςία των λοιπϊν προςϊπων, που αναφζρονται παραπάνω. 
 
ε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να παρευρίςκονται άλλα πρόςωπα, ιδιαίτερα μάλιςτα, ςε περίπτωςθ 
ζνςταςθσ, ο ενιςτάμενοσ ι εκπρόςωποι – μθχανικοί του, υπό οποιαδιποτε ιδιότθτα, ακόμα και κάποια από τισ 
παραπάνω αναφερκείςεσ. 
 
Μετά το πζρασ του τεχνικοφ ελζγχου οι Σ.Ε. υποβάλλουν ζκκεςθ προσ τουσ Αγωνοδίκεσ με τα αποτελζςματα των 
ελζγχων. 
 
Οι Σ.Ε., κατά τθ διεξαγωγι των τεχνικϊν ελζγχων, υποχρεοφνται να αναφζρουν ςτουσ Αγωνοδίκεσ κάκε 
παρατυπία που υποπίπτει ςτθν αντίλθψι τουσ κατά τον ζλεγχο του αυτοκινιτου, άςχετα αν ςχετίηεται ι όχι με 
το υπό ζλεγχο ςθμείο. 
 
Οι Αγωνοδίκεσ κα δθμοςιοποιοφν τα αποτελζςματα των ελζγχων. Ωςτόςο, αποτελζςματα μετριςεων ι άλλεσ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ δεν κα δθμοςιοποιοφνται, εκτόσ και αν αφοροφν ςε ανάλυςθ καυςίμων ι ςτο ι ςτα 
ςθμεία που το αυτοκίνθτο βρζκθκε παράνομο. 
 
ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ κάποιασ τεχνικισ παράβαςθσ, οι Σ.Ε. πρζπει να περιλάβουν ςτθν ζκκεςι τουσ 
ειςιγθςθ ςχετικά με το αν θ διαπιςτωκείςα τεχνικι παράβαςθ ιταν ουςιϊδθσ ι επουςιϊδθσ. Ωσ ουςιϊδεισ 
χαρακτθρίηονται από τουσ Σ.Ε. όλεσ οι τεχνικζσ παραβάςεισ που: 

 Ζχουν ςαφι κετικι επίδραςθ ςτθν απόδοςθ του αυτοκινιτου (περιλαμβανομζνθσ οποιαςδιποτε απόκλιςθσ 
από το ελάχιςτο βάροσ του αυτοκινιτου ι μεμονωμζνων εξαρτθμάτων) ι 

 Αφοροφν τουσ κανονιςμοφσ καυςίμων ι 

 Αφοροφν κεμελιϊδεισ διατάξεισ του αντίςτοιχου τεχνικοφ κανονιςμοφ. Ωσ παραδείγματα αναφζρονται: 
– Η μθ εγκεκριμζνθ αφαίρεςθ υλικοφ 
– Η τροποποίθςθ κφριων παραμζτρων του πλαιςίου (πχ. ςθμεία ςτιριξθσ κινθτιρα ι ανάρτθςθσ) 
– Η εςκεμμζνθ αλλαγι μθ ελεφκερων μθχανικϊν μερϊν (κινθτιρασ, μετάδοςθ, ανάρτθςθ, φρζνα, ςφςτθμα 

διεφκυνςθσ κτλ.) είτε με μθ γνιςια (προκειμζνου για τθν ομάδα Ν, βλ. άρκρο 254.4 του Παραρτιματοσ J) 
είτε ζτςι ϊςτε να μθν μπορεί να διαπιςτωκεί θ προζλευςι τουσ από το αρχικό εξάρτθμα ςειράσ 
(προκειμζνου για τθν ομάδα Α, βλ. άρκρο 255.5 του Παραρτιματοσ J) 

 
Οι Αγωνοδίκεσ δεν μποροφν να τροποποιιςουν τθν ειςιγθςθ των Σ.Ε. ωσ προσ το ουςιϊδεσ τθσ παράβαςθσ, 
οφτε να αγνοιςουν τθν ζκκεςθ των Σ.Ε. τθ ςυνζχεια, κρίνοντασ από όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία, οι Αγωνοδίκεσ 
μποροφν να επιβάλλουν τισ ακόλουκεσ ποινζσ: 
 

 Για επουςιϊδεισ παραβάςεισ, ποινι χρόνου και ςυγκεκριμζνα ζωσ: 1’’ - 9ϋϋ (για αγϊνεσ αναβάςεων), 3’’ - 
29ϋϋ (για αγϊνεσ ταχφτθτασ και ράλλυ ςπριντ) ι 6’’ - 59ϋϋ (για αγϊνεσ ράλλυ) 

 Για ουςιϊδεισ παραβάςεισ, ποινι από 10ϋϋ (για αγϊνεσ αναβάςεων), 30ϋϋ (για αγϊνεσ ταχφτθτασ και ράλλυ 
ςπριντ) ι 60ϋϋ (για αγϊνεσ ράλλυ) ζωσ ποινι αποκλειςμοφ 

 
ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ουςιϊδουσ τεχνικισ παράβαςθσ, πζραν τθσ ποινισ για το ςυγκεκριμζνο αγϊνα, οι 
Αγωνοδίκεσ υποχρεοφνται να παραπζμπουν τον αγωνιηόμενο ςτο Πεικαρχικό υμβοφλιο, εκτόσ και αν ζχουν 
ςοβαρό και με κατάλλθλθ ζγγραφθ αιτιολόγθςθ λόγο για να μθν το πράξουν. Εχουν επίςθσ δικαίωμα κατά τθν 
κρίςθ τουσ παραπομπισ του αγωνιηόμενου ςτο Πεικαρχικό υμβοφλιο και για επουςιϊδεισ τεχνικζσ παραβάςεισ.  
 
Σονίηεται πωσ όλοι οι Σ.Ε. ενόσ αγϊνα οφείλουν να δρουν ομαδικά, με ςυντονιςτι τον Επικεφαλισ Σ.Ε., με ςτόχο 
τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ, ακόμα και αν κάποιοι εξϋ αυτϊν ζχουν εξειδίκευςθ ςε κάποιεσ 
ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ι κατθγορίεσ αυτοκινιτων. 
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ε περίπτωςθ, που για οποιοδιποτε λόγο κατά τθ διάρκεια τελικοφ τεχνικοφ ελζγχου ι τεχνικοφ ελζγχου για 
ζνςταςθ τοποκετοφνται ςφραγίςεισ ςε οποιοδιποτε ςθμείο του αυτοκινιτου ι ςε δείγματα καυςίμων, οι 
ςφραγίςεισ αυτζσ καταγράφονται λεπτομερϊσ (α) ςτθν ζκκεςθ των τεχνικϊν εφόρων (β) ςε μία κατάςταςθ τθν 
οποία ςυνυπογράφουν (ονοματεπϊνυμο, υπογραφι) ο Σ.Ε. και ο αγωνιηόμενοσ και τθν οποία κρατά ο 
αγωνιηόμενοσ, ϊςτε να γνωρίηει ποιζσ ακριβϊσ ςφραγίςεισ τοποκετικθκαν ςτο αυτοκίνθτό του. 
 
 
8  ΦΡΑΓΙΗ (ΜΑΡΚΑΡΙΜΑ) ΕΛΑΣΙΚΩΝ 
Ο ζλεγχοσ και θ ςφράγιςθ (μαρκάριςμα) των ελαςτικϊν ζχουν ωσ ςτόχο τθ διαςφάλιςθ όρων υγιοφσ 
ανταγωνιςμοφ, ωσ προσ τον τφπο και τον αρικμό των χρθςιμοποιοφμενων ελαςτικϊν. 
 
Η ςφράγιςθ κάκε ελαςτικοφ γίνεται με ζναν από τουσ εξισ τρόπουσ: 
 
1. Με κατάλλθλο αυτοκόλλθτο, πάνω ςτθ ηάντα. Σο αυτοκόλλθτο πρζπει να είναι αδιάβροχο και να 

καταςτρζφεται ςε προςπάκεια αποκόλλθςισ του 
2. Με μαρκαδόρο, δθλ. εγγραφι προκακοριςμζνου αρικμοφ γραμμϊν πάνω ςτο πλαϊνό του ελαςτικοφ και ςτθ 

ςυνζχεια ςτθ ηάντα 
3. Με ειδικι κερμαινόμενθ ι άλλου τφπου μιτρα απευκείασ πάνω ςτο λάςτιχο 
 
ε όλουσ τουσ αγϊνεσ εκτόσ των ράλλυ, και όπου προβλζπεται περιοριςμόσ ςτο είδοσ ι / και τον αρικμό των 
χρθςιμοποιοφμενων ελαςτικϊν, θ διαδικαςία αυτι γίνεται από τουσ Σ.Ε. του αγϊνα, μζχρι τθν ζναρξθ των 
χρονομετρθμζνων δοκιμαςτικϊν του αγϊνα. 
 
Τπενκυμίηεται πωσ χαραγμζνα ελαςτικά δεν πρζπει ςε καμία ςτιγμι κατά τθ διάρκεια του αγϊνα να ζχουν 
βάκοσ χαράξεων μικρότερο από 1.6 mm. Καινοφργια χαραγμζνα ελαςτικά πρζπει να ζχουν βάκοσ χαράξεων 
τουλάχιςτον 5.5 mm. 
 
ε όλουσ τουσ αγϊνεσ ράλλυ (χϊματοσ και αςφάλτου) είναι υποχρεωτικι θ ςφράγιςθ και ο ζλεγχοσ κατά τθ 
διάρκεια του αγϊνα των χρθςιμοποιοφμενων ελαςτικϊν. τουσ αγϊνεσ ράλλυ ςπριντ δεν απαιτείται ςφράγιςθ 
ελαςτικϊν. 
 
Όλα τα ελαςτικά του αυτοκινιτου, κακϊσ και όλεσ οι ρεηζρβεσ, ςφραγίηονται. Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να 
διευκολφνουν τουσ υπεφκυνουσ ςφράγιςθσ και τουσ Σ.Ε. ςτα κακικοντά τουσ. Ζνα μζλοσ του πλθρϊματοσ ι ζνασ 
μθχανικόσ (χωρίσ αυτό να κεωρείται εξωτερικι – απαγορευμζνθ βοικεια) πρζπει να ανοίξει το χϊρο 
τοποκζτθςθσ των εφεδρικϊν τροχϊν, να απαςφαλίςει, παρουςιάςει για ςφράγιςθ, επανατοποκετιςει και 
αςφαλίςει τουσ εφεδρικοφσ τροχοφσ και να ξανακλείςει – αςφαλίςει το χϊρο τοποκζτθςθσ. 
 
Η ςφράγιςθ γίνεται ςτθν ζξοδο των χϊρων Service Park, αμζςωσ μετά τθ διαδικαςία ανεφοδιαςμοφ (αν υπάρχει 
ειδικόσ χϊροσ ανεφοδιαςμοφ) ι το ΕΧ εξόδου (αν δεν υπάρχει ειδικόσ χϊροσ ανεφοδιαςμοφ). Ακόμα και αν ο 
αγωνιηόμενοσ επιλζξει να μθν προβεί ςε ανεφοδιαςμό, είναι υποχρεωμζνοσ να ςταματιςει ςτο χϊρο ςφράγιςθσ 
ελαςτικϊν, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ αρμόδιασ ομάδασ, ϊςτε να ςφραγιςτοφν τα ελαςτικά του. Οι 
Οργανωτζσ, από τθν πλευρά τουσ, είναι υποχρεωμζνοι να διακζτουν τον απαραίτθτο κατάλλθλα επιςθμαςμζνο 
χϊρο για τθ ςφράγιςθ των ελαςτικϊν και επίςθσ, κατά τον κακοριςμό των ιδανικϊν χρόνων κάλυψθσ των απλϊν 
διαδρομϊν του αγϊνα, να προβλζπουν επαρκι χρόνο για τθ ςφράγιςθ των ελαςτικϊν, εκτόσ από τον 
ανεφοδιαςμό (τουλάχιςτον 5ϋ ςυνολικά για τον ανεφοδιαςμό και τθ ςφράγιςθ των ελαςτικϊν). Η διαδικαςία 
ςφράγιςθσ ελαςτικϊν υπολογίηεται να διαρκεί ζνα περίπου λεπτό ανά αυτοκίνθτο, για ςφράγιςθ όλων των 
ελαςτικϊν κάκε αυτοκινιτου από κατάλλθλθ ομάδα, όπωσ περιγράφεται παραπάνω. 
 
Κάκε αυτοκίνθτο που αναχωρεί από κάποιο Service Park με ςυγκεκριμζνο αρικμό ελαςτικϊν (περιλαμβάνονται 
και οι ρεηζρβεσ) πρζπει να εμφανιςτεί ςτο επόμενο Service Park με τον ίδιο ακριβϊσ αρικμό ελαςτικϊν. ε 
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κανζνα ςθμείο του αγϊνα, εκτόσ των Service Park, δεν επιτρζπεται θ αφαίρεςθ ι θ τοποκζτθςθ ςτο αυτοκίνθτο 
ελαςτικϊν εκτόσ αυτϊν με τα οποία αναχϊρθςε το αυτοκίνθτο από το προθγοφμενο Service Park. Για το λόγο 
αυτό θ ομάδα ςφράγιςθσ ελαςτικϊν και οι Σ.Ε. πρζπει να καταγράφουν τον αρικμό των ελαςτικϊν με τα οποία 
αναχωρεί από τα Service Park και φτάνει ςε αυτά κάκε αγωνιηόμενοσ. 
 
τθ διάρκεια του αγϊνα οι Σ.Ε. ελζγχουν τθ ςφράγιςθ των χρθςιμοποιοφμενων ελαςτικϊν (περιλαμβάνονται και 
οι ρεηζρβεσ) κακϊσ και τθ ςυμμόρφωςι τουσ με τουσ κανονιςμοφσ (πχ. ωσ προσ το βάκοσ των αυλακϊςεων). ε 
περίπτωςθ, που ςτθ διάρκεια του αγϊνα οι Σ.Ε. διαπιςτϊςουν κάποιο ελαςτικό μθ ςφμφωνο με τουσ 
κανονιςμοφσ, το ςφραγίηουν κατάλλθλα (πχ. με χριςθ αυτοκόλλθτου ι μαρκαδόρου), οπότε ο αγωνιηόμενοσ 
υποχρεοφται να το προςκομίςει ςτο επόμενο Service Park, για περαιτζρω ζλεγχο. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. Εγχειρίδιο Σεχνικϊν Ελζγχων και Μετριςεων. 
 
 
9  ΒΑΡΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
Ο αγωνιηόμενοσ ςε κάκε περίπτωςθ υποχρεοφται να αποδείξει ςτον Σεχνικό Ζφορο, πωσ το αυτοκίνθτό του είναι 
ςφμφωνο με τουσ κανονιςμοφσ. Για το ςκοπό αυτό πρζπει να παρζχει ςτον Σεχνικό Ζφορο όλο τον απαιτοφμενο 
εξοπλιςμό (εξαρτιματα, εργαλεία κοκ.), να προβαίνει ςτισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν απόδειξθ αυτι, 
κακϊσ και να επωμίηεται όλα τα εφλογα ζξοδα, προκειμζνου να αποδείξει ςτον Σεχνικό Ζφορο, πωσ το 
αυτοκίνθτό του είναι ςφμφωνο με τουσ κανονιςμοφσ. Ωσ “εφλογο ζξοδο” νοείται οποιοδιποτε ζξοδο προκφπτει 
από αποςυναρμολόγθςθ και επαναςυναρμολόγθςθ οποιουδιποτε μθχανικοφ μζρουσ. Για παράδειγμα, τυχόν 
ζξοδα για αποςυναρμολόγθςθ και επαναςυναρμολόγθςθ εξαρτθμάτων όπωσ φρζνα, ανάρτθςθ, Turbo, 
εκκεντροφόροι, ςφόνδυλοσ / ςυμπλζκτθσ, διαφορικά, κιβϊτιο ταχυτιτων κ.τ.λ. κεωροφνται εφλογα.  
 
Μόνο ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ, αν απαιτείται ςφγκριςθ με αυκεντικά ("original") ανταλλακτικά εμπορίου, ο 
ενιςτάμενοσ οφείλει να παραδϊςει ςτουσ Σ.Ε. τα ανταλλακτικά αυτά, καινοφργια, ςε άριςτθ κατάςταςθ και με 
εμφανείσ τουσ χαρακτθριςτικοφσ αρικμοφσ τουσ (part numbers), και να τα κζςει ςτθ διάκεςθ τουσ μζχρι το 
πζρασ των ελζγχων. Ομοίωσ και για τυχόν απαιτοφμενα ειδικά εργαλεία και γενικά για οποιεςδιποτε ενζργειεσ 
απαιτοφνται για τθ ςτιριξθ τθσ ζνςταςισ του. 
 
 
10  ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΙΜΩΝ 
Ορίηεται το παρακάτω εγκεκριμζνο εργαςτιριο ελζγχου καυςίμων ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ κανονιςμοφσ: 
 
1. Εργαςτιριο Καυςίμων και Λιπαντικϊν, Σμιμα Χθμικϊν Μθχανικϊν, Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο 
 
ε περίπτωςθ που το ανωτζρω  εργαςτιριο  δεν μπορεί να ελζγξει τα δείγματα άμεςα λόγω φόρτου εργαςίασ ι 
οποιουδιποτε άλλου λόγου, τότε ο ζλεγχοσ καυςίμων κα γίνεται ςε άλλο εργαςτιριο που κα ορίηει κατά 
περίπτωςθ θ ΕΠΑ. 
 
Οι αγωνιηόμενοι υποχρεοφνται ανά πάςα ςτιγμι του αγϊνα, να ζχουν διακζςιμα ςτθ δεξαμενι καυςίμου του 
αυτοκινιτου τουσ 2 λίτρα καυςίμου για ςχετικι δειγματολθψία, κατά τθν κρίςθ των τεχνικϊν εφόρων. 
 
Η δειγματολθψία και ο ζλεγχοσ καυςίμων γίνεται με τον εξισ τρόπο :  
 
Λαμβάνονται 2 λίτρα καυςίμου και τοποκετοφνται ςε δφο διαφορετικά δοχεία του ενόσ λίτρου τα οποία 
κλείνουν  με ςτεγανότθτα και ςφραγίηονται. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. Εγχειρίδιο Σεχνικϊν Ελζγχων και 
Μετριςεων. 
 
Και τα δφο δείγματα τα κρατά ο Σ.Ε. και τα παραδίδει ςτθν ΕΠΑ. Σα δείγματα καυςίμων πρζπει να 
αποκθκεφονται ςε ςκοτεινό και δροςερό ςθμείο. 
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Η ΕΠΑ αποςτζλλει ςτο εντεταλμζνο εργαςτιριο για ζλεγχο τα πρϊτο δείγμα. ε περίπτωςθ, που το εργαςτιριο 
διαπιςτϊςει παράβαςθ των κανονιςμϊν καυςίμου ςτο πρϊτο δείγμα, τότε τα αποτελζςματα του ελζγχου 
προωκοφνται από τθν ΕΠΑ ςτουσ Αγωνοδίκεσ για ζκδοςθ απόφαςθσ, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ 
διαδικαςίεσ. Δεν απαιτείται για το ςκοπό αυτό ζκκεςθ τεχνικϊν εφόρων. Ολεσ οι παραβάςεισ καυςίμων 
κεωροφνται ουςιϊδεισ. 
 
Σα αποτελζςματα του ελζγχου αποςτζλλονται από το εργαςτιριο ςτθν ΕΠΑ με χριςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου (e-mail). 
 
Ο αγωνιηόμενοσ ζχει δικαίωμα ζφεςθσ, για τθν οποία μπορεί να χρθςιμοποιιςει το δεφτερο δείγμα, το οποίο 
αποςτζλλεται απευκείασ από τθν ΕΠΑ ςτο ίδιο εγκεκριμζνο εργαςτιριο ι, ςε περίπτωςθ κωλφματοσ, ςε άλλο 
εγκεκριμζνο εργαςτιριο, που ορίηεται κατά περίπτωςθ από τθν ΕΠΑ. ε περίπτωςθ επανελζγχου λόγω ζφεςθσ 
αυτόσ ο επανζλεγχοσ δεν είναι ςυνολικόσ αλλά περιορίηεται ςτο ι ςτα ςθμεία, που είχαν βρεκεί εκτόσ 
προδιαγραφϊν ςτο πρϊτο δείγμα. 
 
Κατά τον ζλεγχο των καυςίμων εφόςον διαπιςτωκεί παράβαςθ, ο αγωνιηόμενοσ επιβαρφνεται με τα ζξοδα του 
ελζγχου, που ανζρχονται ςτο ποςό των €500 ανά ελεγχόμενο δείγμα. Αν δεν διαπιςτωκεί παράβαςθ, τα ζξοδα 
του ελζγχου επιβαρφνουν είτε τθν ΕΠΑ είτε τον ενιςτάμενο, ανάλογα με το αν ο ζλεγχοσ ιταν αυτεπάγγελτοσ ι 
κατόπιν ζνςταςθσ, αντίςτοιχα. 
ε περίπτωςθ ζφεςθσ, αν επιβεβαιωκεί θ παράβαςθ, ο αγωνιηόμενοσ επιβαρφνεται με τα ζξοδα και του 
επανελζγχου, αν όμωσ δεν επιβεβαιωκεί θ παράβαςθ, τότε τα ζξοδα του επανελζγχου επιβαρφνουν είτε τθν ΕΠΑ 
είτε τον ενιςτάμενο, ανάλογα με το αν ο ζλεγχοσ ιταν αυτεπάγγελτοσ ι κατόπιν ζνςταςθσ, αντίςτοιχα. 
 
 
11  ΕΦΑΡΜΟΓΗ “RALLY 2” Ε ΑΓΩΝΕ ΡΑΛΛΤ 
ε πολυιμερουσ αγϊνεσ ράλλυ, όπου ο Οργανωτισ ζχει επιλζξει τθν εφαρμογι τθσ δυνατότθτασ επανεκκίνθςθσ 
(“Rally 2” πρϊθν “Super Rally”): 

 Δεν απαιτείται θ ςφράγιςθ του κορμοφ (μπλοκ) του κινθτιρα. Η αλλαγι κινθτιρα προ τθσ επανεκκίνθςθσ 
επιτρζπεται. 

 Σο αυτοκόλλθτο του ΔΣΣ ζχει ιςχφ ςφράγιςθσ του πλαιςίου. Η αλλαγι πλαιςίου προ τθσ επανεκκίνθςθσ δεν 
επιτρζπεται. 


