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EΓKYKΛIO 13/2019: ΕΘΝΙΚΑ ΔΕΛΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 
 

1
η
 ζκδοση: Φεβρουάριος 2019 

Αλλαγζς σε σχζση με 2018 

 
1 ΠΛΗΡΕ ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 
Η ζκδοςθ εκνικοφ δελτίου αναγνϊριςθσ είναι εφικτι είναι υποχρεωτικι για όλα τα αυτοκίνθτα, που δεν 
διακζτουν δελτίο αναγνϊριςθσ τθσ FIA, προκειμζνου να λάβουν κανονικά μζροσ ςε αγϊνεσ ςτισ ομάδεσ Α και Ν. 
Σο αυτό ιςχφει και για ειδικζσ – ενιαίεσ κατθγορίεσ (Ενιαίο, διάφορα “Cup” κοκ.). Ακόμα και ςτα πλαίςια τθσ 
ενιαίασ κατθγορίασ, τα αυτοκίνθτα πρζπει να διακζτουν δελτίο αναγνϊριςθσ (τθσ FIA ι εκδοκζν εκνικό) και ο 
τεχνικόσ κανονιςμόσ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ να αναφζρεται ςτο εν λόγω δελτίο αναγνϊριςθσ. 
 
Εκνικό δελτίο αναγνϊριςθσ μπορεί να εκδοκεί μόνο για δικίνθτα ατμοςφαιρικά αυτοκίνθτα με κυλινδριςμό 
μικρότερο από 2000 cc. Για να εκδοκεί εκνικό δελτίο αναγνϊριςθσ για τθν ομάδα Ν, πρζπει να προχπάρχει 
εκνικό δελτίο αναγνϊριςθσ ςτθν ομάδα Α.  
 
Σθν αίτθςθ για ζκδοςθ εκνικοφ δελτίου αναγνϊριςθσ υποβάλλει ο αντιπρόςωποσ για τθν Ελλάδα ι απευκείασ το 
εργοςτάςιο καταςκευισ. Για τθν ζκδοςθ πλιρουσ εκνικοφ δελτίου αναγνϊριςθσ ςτθν ομάδα Α απαιτοφνται τα 
ακόλουκα: 
 
1. Βεβαίωςθ του αντιπροςϊπου, μαηί με αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ, για τον ελάχιςτο αρικμό αγωνιςτικϊν 

αυτοκινιτων που μποροφν να λάβουν μζροσ ςε αγϊνεσ ςφμφωνα με αυτό το εκνικό δελτίο αναγνϊριςθσ. Ο 
ελάχιςτοσ αρικμόσ είναι 5 αυτοκίνθτα και αναφζρεται είτε ςε αγωνιςτικά αυτοκίνθτα που ιδθ υπάρχουν 
(κυρίωσ από προθγοφμενα πρωτακλιματα – “Cups” ενιαίου τφπου) είτε ςε αγωνιςτικά αυτοκίνθτα που 
πρόκειται να υπάρξουν, ιδίωσ ςτα πλαίςια προκθρυγμζνων αντίςτοιχων κεςμϊν 

2. Βεβαίωςθ του αντιπροςϊπου, για τθν ικανοποίθςθ των απαιτοφμενων αρικμϊν παραγωγισ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ “οικογζνειασ” (δθλ. κοινό ςε γενικζσ γραμμζσ (πλθν αιςκθτικϊν και λειτουργικϊν 
λεπτομερειϊν) αμάξωμα μεταξφ όλων των αυτοκινιτων τθσ ίδιασ “οικογζνειασ”) προκειμζνου για 
αναγνϊριςθ ςτθν ομάδα Α. Οι αρικμοί αυτοί είναι ίδιοι με τα διεκνι προβλεπόμενα από τθ FIA ανά χρονιά 
και για το 2015 είναι 25000 αυτοκίνθτα ςε οποιουςδιποτε 12 το πολφ ςυνεχείσ μινεσ παραγωγισ. 

3. Βεβαίωςθ του αντιπροςϊπου, για τθν ικανοποίθςθ των απαιτοφμενων αρικμϊν παραγωγισ του 
ςυγκεκριμζνου μοντζλου (δθλ. κοινά αμάξωμα, κινθτιρασ και λοιπά τεχνικά χαρακτθριςτικά, μεταξφ όλων 
των αυτοκινιτων του ίδιου μοντζλου), προκειμζνου για αναγνϊριςθ ςτθν ομάδα Α. Οι αρικμοί αυτοί είναι 
ίδιοι με τα διεκνι προβλεπόμενα από τθ FIA ανά χρονιά και για το 2015 είναι 2500 αυτοκίνθτα ςε 
οποιουςδιποτε 12 το πολφ ςυνεχείσ μινεσ παραγωγισ. τον αρικμό αυτό μποροφν να ςυνυπολογιςτοφν και 
1500 αυτοκίνθτα “ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν”. 

4. Η πλιρθσ “φόρμα” του δελτίου αναγνϊριςθσ τθσ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ για τθν ομάδα A, ςυμπλθρωμζνθ ςτο ςφνολό 
τθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ, περιλαμβανομζνων και τυχόν ςχθμάτων και φωτογραφιϊν. 

5. Βεβαίωςθ του αντιπροςϊπου, θ οποία ςυνοδεφεται και τεκμθριϊνεται από πίνακεσ τιμϊν περιοδικϊν 
αυτοκινιτου, ςχετικά με τθ διάκεςθ του εν λόγω μοντζλου με το ςυγκεκριμζνο κινθτιρα και τα λοιπά 
τεχνικά χαρακτθριςτικά ςτο ευρφ κοινό, μζςω του δικτφου των μεταπωλθτϊν του 

6. Παράβολο € 1000 
 
Για τθν ζκδοςθ πλιρουσ εκνικοφ δελτίου αναγνϊριςθσ ςτθν ομάδα Ν απαιτοφνται, εκτόσ από εκνικό δελτίο 
αναγνϊριςθσ ςτθν ομάδα Α, και τα ακόλουκα: 
 
7. Βεβαίωςθ του αντιπροςϊπου, για τθν ικανοποίθςθ των απαιτοφμενων αρικμϊν παραγωγισ του 

ςυγκεκριμζνου μοντζλου (δθλ. κοινά αμάξωμα, κινθτιρασ και λοιπά τεχνικά χαρακτθριςτικά, μεταξφ όλων 
των αυτοκινιτων του ίδιου μοντζλου), προκειμζνου για αναγνϊριςθ ςτθν ομάδα Ν. Οι αρικμοί αυτοί είναι 
ίδιοι με τα διεκνι προβλεπόμενα από τθ FIA ανά χρονιά και για το 2015 είναι 600 αυτοκίνθτα ςε 
οποιουςδιποτε 12 το πολφ ςυνεχείσ μινεσ παραγωγισ. 
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8. H πλιρθσ “φόρμα” του δελτίου αναγνϊριςθσ τθσ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ για τθν ομάδα N, ςυμπλθρωμζνθ ςτο ςφνολό 
τθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ, περιλαμβανομζνων και τυχόν ςχθμάτων και φωτογραφιϊν. 

9. Παράβολο € 500 
 
Μετά τθν υποβολι των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ςτθν ΟΜΑΕ/ΕΠΑ, θ Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ 
αναλαμβάνει τθν επεξεργαςία τθσ αίτθςθσ και των ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν. Επίςθσ αναλαμβάνει τθν 
επικεϊρθςθ ενόσ τυχαίου δείγματοσ του υπό αναγνϊριςθ αυτοκινιτου. Η επικεϊρθςθ αυτι γίνεται ςε 
ςυνεργαςία με τον αντιπρόςωπο και ςκοπό ζχει τθν επιβεβαίωςθ των αναγραφόμενων ςτο υπό ζγκριςθ δελτίο 
αναγνϊριςθσ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν. Η επιβεβαιωςθ αυτι γίνεται μζςω αποςυναρμολόγθςθσ και μζτρθςθσ 
όςων τμθμάτων του αυτοκινιτου – δείγματοσ κρικοφν απαραίτθτα από τθν Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ. 
 
τθ ςυνζχεια, θ Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ υποβάλλει ςτθν ΟΜΑΕ/ΕΠΑ αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ ςχετικά με 
τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ δελτίου αναγνϊριςθσ και θ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ προχωρεί ςτθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ και τθν 
ζκδοςθ του εκνικοφ δελτίου αναγνϊριςθσ ι ςτθν απόρριψι τθσ.  
 
 
2 ΕΠΕΚΣΑΕΙ ΕΘΝΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 
ε εκνικό δελτίο αναγνϊριςθσ, είτε ςτθν ομάδα Α είτε ςτθν ομάδα Ν, επιτρζπεται θ ζκδοςθ και χριςθ 
επεκτάςεων τφπου “προαιρετικϊν παραλλαγϊν” (VO) ι “παραλλαγϊν προμθκευτι” (VF) ι “εξελίξεων τφπου” 
(ET) (βλ. ςχετικά Παράρτθμα J άρκρο 251.2.1.8). 
 
Σα ςθμεία για τα οποία επιτρζπεται θ ζκδοςθ επεκτάςεων είναι αυτά τα οποία επιτρζπεται θ ζκδοςθ 
αντίςτοιχων επεκτάςεων για τα διεκνι δελτία αναγνϊριςθσ από τθ FIA 
 
Ενδεικτικά αναφζρονται παρακάτω οριςμζνα ςθμεία ςτα οποία επιτρζπεται θ ζκδοςθ προαιρετικισ παραλλαγισ 
(VO) είτε για τθν ομάδα Α είτε για τθν ομάδα Ν: 
 

Αρθρο Περιγραφή Πληροφορίες που πρζπει να παρζχονται 

Ομάδα Α VO 

302 Βάςεισ κινθτιρα 
Φωτογραφία και λεπτομερζσ διάγραμμα με διαςτάςεισ –δεν 
επιτρζπεται να αλλάηει θ κζςθ του κινθτιρα ςτο χϊρο του 

327 Μθχανικά ελεγχόμενθ πεταλοφδα 
Φωτογραφία όλων των τμθμάτων (μόνο αν το αρχικι 
πεταλοφδα είναι μθ μθχανικά ελεγχόμενθ – ίδια διάμετροσ) 

6 Κζλυφοσ κιβωτίου ταχυτιτων Φωτογραφίεσ από δφο πλευρζσ (90ο διαφορά) 

603e 
603g 

χζςεισ κιβωτίου 
Πίνακασ με αρικμό δοντιϊν και ςχζςεισ, διάταξθ (πχ. "Η"), αν 
είναι ςειριακό, τφποσ λίπανςθσ 

603d φςτθμα αλλαγισ ταχυτιτων Φωτογραφία του ςυςτιματοσ αλλαγισ 

 
Σροποποιιςεισ του κεντρικοφ τοφνελ για 
το ςφςτθμα αλλαγισ 

Φωτογραφία ι ςχετικό διάγραμμα με διαςτάςεισ 

605 Κζλυφοσ εμπρόσ & πίςω διαφορικοφ Φωτογραφίεσ από δφο πλευρζσ (90ο διαφορά) 

605 b/c Εμπρόσ & πίςω διαφορικό Πίνακασ με αρικμό δοντιϊν και ςχζςθ 

605d   Σφποσ και ςφςτθμα ελζγχου (ενεργό ι μθ) 

  Φωτογραφίεσ από δφο πλευρζσ (90ο διαφορά) 

606 Εμπρόσ & πίςω θμιαξόνια Φωτογραφία, τφποσ, υλικό, ελάχιςτο – μζγιςτο μικοσ 

606 Τδραυλικό ςφςτθμα ςυμπλζκτθ 
Φωτογραφία και ελάχιςτθ – μζγιςτθ διάμετροσ του κφριου 
εμβόλου 
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Αρθρο Περιγραφή Πληροφορίες που πρζπει να παρζχονται 

7 Εμπρόσ – πίςω τοπ μάουντ Φωτογραφία και διάκενο ρφκμιςθσ 

7 Βραχίονασ ανάρτθςθσ Φωτογραφία 

7 Κατακόρυφο ςτζλεχοσ ανάρτθςθσ Φωτογραφία 

7 Ράβδοσ ελζγχου – ρφκμιςθσ Φωτογραφίεσ, ελάχιςτο – μζγιςτο μικοσ 

7 Πίςω άξονασ Φωτογραφίεσ από δφο πλευρζσ 

7 Αμορτιςζρ 
Φωτογραφίεσ (μόνο για McPherson και μόνο αν δεν είναι 
εναλλακτά με τα αρχικά) 

7 Πίςω αμορτιςζρ 
Φωτογραφίεσ (αν άλλαξε θ κζςθ του αμορτιςζρ για να 
τοποκετθκεί ομόκεντρα με το ελατιριο) 

7 Αντιςτρεπτικι δοκόσ 
Φωτογραφία ςυςτιματοσ εκτόσ αυτοκινιτου και 
τοποκετθμζνου 

7 Ρουλεμάν/ζδρανο αντιςτρεπτικισ δοκοφ Φωτογραφία 

7 
Ρυκμιηόμενθ από το κάλαμο των 
επιβατϊν αντιςτρεπτικι δοκόσ 

Φωτογραφία ςυςτιματοσ εκτόσ αυτοκινιτου και 
τοποκετθμζνου, περιγραφι ρφκμιςθσ 

7 Εμπρόσ & πίςω υποπλαίςιο Φωτογραφίεσ από δφο πλευρζσ 

   

801 Αποςτάτθσ τροχϊν Φωτογραφία και μζγιςτο πάχοσ 

803 Δαγκάνεσ φρζνων 
Φωτογραφία κάκε δαγκάνασ και πλιρθ ςτοιχεία (διάμετροσ 
εμβόλων κοκ.). Επίςθσ, ςε ποιοφσ δίςκουσ ταιριάηει θ 
ςυγκεκριμζνθ δαγκάνα 

803 Δίςκοι φρζνων 
Φωτογραφία κάκε τφπου δίςκων (απλοί, διάτρθτοι, 
αεριηόμενοι κοκ.) 

   Χαρακτθριςτικά (διάμετροσ, αρικμόσ οπϊν κοκ.) 

803 
Τδραυλικό ςφςτθμα φρζνων 
(κυλινδράκια, ζμβολα κτλ.) 

Φωτογραφίεσ, διαςτάςεισ εμβόλων, ελάχιςτθ χωρθτικότθτα 
δοχείων 

803 Τδραυλικό χειρόφρενο Φωτογραφία και ςχεδιάγραμμα 

803 Τποβοικθςθ φρζνων Φωτογραφία 

803 τιριξθ πεντάλ Φωτογραφία και τοποκζτθςθ 

803 φςτθμα ελζγχου φρζνων Φωτογραφία αποςυναρμολογθμζνο 

803 Αγωγόσ ψφξθσ φρζνων Φωτογραφία τοποκετθμζνοσ και μθ 

   

804 Αξονασ τιμονιοφ Φωτογραφία 

804 τιριξθ άξονα τιμονιοφ Φωτογραφία 

804 Αμορτιςζρ τιμονιοφ Φωτογραφία τοποκετθμζνου 

804 φςτθμα διεφκυνςθσ Φωτογραφία, τφποσ & υποβοικθςθ 

804 Βραχίονασ ςυςτ. διεφκυνςθσ Φωτογραφία 

804 Αντλία υποβοικθςθσ Φωτογραφία και τφποσ (θλεκτρ. / μθχανικ.) 

   

9 Βάςεισ κακιςμάτων Φωτογραφίεσ και χαρακτθριςτικά 

9 θμεία ςτιριξθσ ηωνϊν αςφάλειασ Φωτογραφίεσ και χαρακτθριςτικά 

9 Αεριςμόσ οροφισ Φωτογραφίεσ, διαςτάςεισ και τοποκζτθςθ 
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Αρθρο Περιγραφή Πληροφορίες που πρζπει να παρζχονται 

9 Πλαίςιο κφρασ Φωτογραφία και ςχεδιάγραμμα 

9 Γυάλινα τμιματα Φωτογραφίεσ, μαρκαρίςματα 

Ομάδα Ν VO 

327 Μθχανικά ελεγχόμενθ πεταλοφδα 
Φωτογραφία όλων των τμθμάτων (μόνο αν το αρχικι 
πεταλοφδα είναι μθ μθχανικά ελεγχόμενθ) 

603 χζςεισ μετάδοςθσ Πίνακασ με αρικμό δοντιϊν και ςχζςεισ (5 + 1) 

605 Σελικι ςχζςθ 
Πίνακασ με αρικμό δοντιϊν και ςχζςθ (πρζπει να ταιριάηει 
ςτο αρχικό κζλυφοσ) 

 Μθχανικό ελεγχόμενο διαφορικό Φωτογραφία αποςυναρμολογθμζνο και ςυναρμολογθμζνο 

606 Εμπρόσ και πίςω θμιαξόνια 
Φωτογραφία, υλικό και τφποσ, ελάχιςτο – μζγιςτο μικοσ 
(πρζπει να είναι εναλλάξιμα με τα αρχικά) 

803 Πίςω κατανεμθτισ πζδθςθσ Φωτογραφίεσ 

803 Τδραυλικό χειρόφρενο 
Φωτογραφία και ςχεδιάγραμμα (ςφςτθμα ανεξάρτθτο από το 
κφριο ςφςτθμα πζδθςθσ) 

9 Ηλιοροφι Φωτογραφία 

9 Βάςεισ κακιςμάτων Φωτογραφίεσ και χαρακτθριςτικά 

9 θμεία ςτιριξθσ ηωνϊν αςφάλειασ Φωτογραφίεσ και χαρακτθριςτικά 

 
Επίςθσ, ςτθν ομάδα Α επιτρζπεται θ ζκδοςθ και χριςθ επεκτάςεων τφπου “κιτ” (VK), με τθν προχπόκεςθ, πωσ 
δεν αναφζρονται ςε αλλαγζσ ςτο πλαίςιο ι το αμάξωμα, αλλά αποκλειςτικά ςε μθχανικά μζρθ. Μόνο τα 
ακόλουκα μθχανικά μζρθ επιτρζπεται να αναγνωριςτοφν ςαν “κιτ” (VK): 
 

Αρθρο Περιγραφή Πληροφορίες που πρζπει να παρζχονται 

Ομάδα Α VK 

324 Πολλαπλι ειςαγωγισ 

Φωτογραφία όλων των τμθμάτων και διαςτάςεισ. 
Επιτρζπεται είτε μονοπετάλουδθ είτε πολυπετάλουδθ 
ειςαγωγι. Δεν επιτρζπονται περιςςότεροι από ζνασ 
ψεκαςτιρεσ (μπεκ) ανά κφλινδρο. Δεν επιτρζπεται αλλαγι 
του θλεκτρονικοφ τμιματοσ του ςυςτιματοσ ψεκαςμοφ 
(αιςκθτιρεσ κτλ.). Μζγιςτθ διάμετροσ για μονοπετάλουδθ 
ειςαγωγι: 60 mm ± 0.25 mm. Μζγιςτθ διάμετροσ για 
πολυπετάλουδθ ειςαγωγι: 45 mm ± 0.25 mm ανά πεταλοφδα 

327 Πεταλοφδα ειςαγωγισ 
Φωτογραφία όλων των τμθμάτων και διαςτάςεισ. Μζγιςτθ 
διάμετροσ 60 mm ± 0.25 mm 

328 Πολλαπλι εξαγωγισ Φωτογραφία όλων των τμθμάτων και διαςτάςεισ 

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να επικοινωνιςουν με τθν Σεχνικι Επιτροπι τθσ 
ΟΜΑΕ/ΕΠΑ. 
 
Σθν αίτθςθ για ζκδοςθ επζκταςθσ του εκνικοφ δελτίου αναγνϊριςθσ υποβάλλει ο αντιπρόςωποσ για τθν Ελλάδα 
ι απευκείασ το εργοςτάςιο καταςκευισ. Για τθν ζκδοςθ επζκταςθσ εκνικοφ δελτίου αναγνϊριςθσ ςτθν ομάδα Α 
ι ςτθν ομάδα Ν απαιτοφνται τα ακόλουκα: 
 
1. Βεβαίωςθ του αντιπροςϊπου, μαηί με αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ, για τον ελάχιςτο αρικμό ίδιων άμεςα 

διακζςιμων ανταλλακτικϊν, που περιλαμβάνονται ςτθν επζκταςθ παραλλαγισ ι προμθκευτι. Ο αρικμόσ 
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αυτόσ είναι 5. τθ βεβαίωςθ πρζπει να περιλαμβάνεται και ο ακριβισ τρόποσ διάκεςθσ ςτο ευρφ κοινό ςτθν 
Ελλάδα των εν λόγω ανταλλακτικϊν, κακϊσ και θ τελικι τουσ τιμι. Αν πρόκειται για επζκταςθ τφπου, θ 
απαιτοφμενθ βεβαίωςθ είναι αυτι που περιγράφεται ςτο ςθμείο 3 τθσ αίτθςθσ για ζκδοςθ πλιρουσ εκνικοφ 
δελτίου αναγνϊριςθσ ςτθν ομάδα Α, αλλά για τα ςυγεκριμζνα ςθμεία που περιγράφονται ςτθν επζκταςθ 
τφπου  

2. Η αντίςτοιχθ “φόρμα” επζκταςθσ (VO ι VF ι ET ι VK) του δελτίου αναγνϊριςθσ τθσ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ για τθν 
ομάδα A ι τθν ομάδα Ν (εκτόσ VK), ςυμπλθρωμζνθ ςτο ςφνολό τθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ, 
περιλαμβανομζνων και τυχόν ςχθμάτων και φωτογραφιϊν. 

3. Παράβολο € 250 για κάκε επζκταςθ και για μζχρι 5 ςθμεία – άρκρα του δελτίου αναγνϊριςθσ και € 50 για 
κάκε ςθμείο – άρκρο πάνω από τα 5, με ανϊτατο όριο τα € 1000. ε περίπτωςθ που θ επζκταςθ εκδίδεται 
ταυτόχρονα με το βαςικό δελτίο αναγνϊριςθσ, δεν απαιτείται παράβολο, ανεξαρτιτωσ αρικμοφ ςθμείων – 
άρκρων. 

 
Μετά τθν υποβολι των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ςτθν ΟΜΑΕ/ΕΠΑ, θ Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ 
αναλαμβάνει τθν επεξεργαςία τθσ αίτθςθσ και των ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν. Επίςθσ αναλαμβάνει, αν το 
κρίνει απαραίτθτο, τθν επικεϊρθςθ ενόσ τυχαίου δείγματοσ των υπό αναγνϊριςθ ανταλλακτικϊν. Η επικεϊρθςθ 
αυτι γίνεται ςε ςυνεργαςία με τον αντιπρόςωπο και ςκοπό ζχει τθν επιβεβαίωςθ των αναγραφόμενων ςτθν υπό 
ζγκριςθ επζκταςθ του δελτίου αναγνϊριςθσ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν. Η επιβεβαιωςθ αυτι γίνεται μζςω 
αποςυναρμολόγθςθσ και μζτρθςθσ όςων τμθμάτων του ανταλλακτικοφ κρικοφν απαραίτθτα από τθν Σεχνικι 
Επιτροπι τθσ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ. 
 
τθ ςυνζχεια, θ Σεχνικι Επιτροπι τθσ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ υποβάλλει ςτθν ΟΜΑΕ/ΕΠΑ αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ ςχετικά με 
τθ ςυγκεκριμζνθ αίτθςθ επζκταςθσ του δελτίου αναγνϊριςθσ και θ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ προχωρεί ςτθν αποδοχι τθσ 
αίτθςθσ και τθν ζκδοςθ τθσ επζκταςθσ του εκνικοφ δελτίου αναγνϊριςθσ ι ςτθν απόρριψι τθσ.  
 
Η λιξθ ιςχφοσ τθσ επζκταςθσ είναι ςε κάκε περίπτωςθ ίδια με αυτι του πλιρουσ εκνικοφ δελτίου αναγνϊριςθσ. 
 
 
3 ΕΘΝΙΚΕ ΕΠΕΚΣΑΕΙ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 
ε διεκνζσ δελτίο αναγνϊριςθσ τθσ FIA, ςτθν ομάδα Α, επιτρζπεται θ ζκδοςθ και χριςθ επεκτάςεων τφπου 
“προαιρετικϊν παραλλαγϊν” (VO) με ιςχφ αποκλειςτικά για εκνικοφσ αγϊνεσ. Η ακολουκοφμενθ διαδικαςία 
είναι αυτι που περιγράφεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 
 
 


