
 

ΑΑγγώώννααςς  DDRRAAGGSSTTEERR  ΑΑυυττοοκκιιννήήττωωνν  ΚΚυυππέέλλλλοουυ  ΕΕλλλλάάδδααςς  
  

ΑΑγγώώννααςς  DDRRAAGGSSTTEERR  ΜΜοοττοοσσιικκλλεεττώώνν  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  
ΕΕλλλλάάδδααςς  

  

ΑΑεερροοδδρρόόµµιιοο  ΠΠοολλύύκκαασσττρροουυ  1199  ––  2200  ΜΜααΐΐοουυ    22000077  
  

ΕΕιιδδιικκόόςς      ΚΚααννοοννιισσµµόόςς  
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
  
11..  ΈΈννααρρξξηη  εεγγγγρρααφφώώνν..  ∆∆εευυττέέρραα  3300  ΑΑππρριιλλίίοουυ  ώώρραα  1188..0000  
22..  ΛΛήήξξηη  εεγγγγρρααφφώώνν..  ∆∆εευυττέέρραα  1144    ΜΜααΐΐοουυ  ώώρραα  2222..0000..  
33..  ΆΆννοοιιγγµµαα  ΠΠίίσσττααςς..  ΣΣάάββββααττοο  1199  ΜΜααΐΐοουυ  ααππόό  ώώρραα  0077..0000  
44..  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόόςς  ΈΈλλεεγγχχοοςς  ((∆∆ιιααννοοµµήή  ααρριιθθµµώώνν  
σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  κκ..λλ..ππ..))..  

ΣΣάάββββααττοο  1199  ΜΜααΐΐοουυ  ααππόό  ώώρραα  0088..3300  ––  1111..0000  

55..  ΈΈλλεεγγχχοοςς  εεξξαακκρρίίββωωσσηηςς..  ΣΣάάββββααττοο  1199  ΜΜααΐΐοουυ  ααππόό  ώώρραα  0099..0000  ––  1111..3300    
66..    ΥΥπποοχχρρεεωωττιικκήή  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  ((BBRRIIEEFFIINNGG  ))  
ΑΑγγωωννιιζζοοµµέέννωωνν..                                                                          

ΣΣάάββββααττοο  1199  ΜΜααΐΐοουυ  ώώρραα    1111..3300  ––  1111..4455                            

66..  ∆∆ηηµµοοσσίίεευυσσηη  ππίίνναακκαα  εεκκκκιιννοούύννττωωνν  &&  σσεειιρρώώνν  
εεκκκκίίννηησσηηςς..  

ΣΣάάββββααττοο  1199  ΜΜααΐΐοουυ  ώώρραα  1111..4455  σσττηη  ΓΓρρααµµµµααττεείίαα 
ττοουυ  ααγγώώνναα..  

77..  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ..  
  
          
  

  
  
  

ΟΟιι  ππααρρααππλλεεύύρρωωςς  ώώρρεεςς  εείίννααιι  εεννδδεειικκττιικκέέςς..  
  

ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  σσεε  ζζεεύύγγηη..

ΣΣάάββββααττοο  1199  ΜΜααΐΐοουυ  
1122..0000  ––  1122..4455        ΠΠρροοκκρριιµµααττιικκάά  AAUUTTOO                                     
1122..4455  ––  1133..3300        ΠΠρροοκκρριιµµααττιικκάά  ΜΜΟΟΤΤΟΟ                                    
1133..3300  ––  1144..1155        ΠΠρροοκκρριιµµααττιικκάά  AAUUTTOO      
1144..1155  ––  1155..0000        ΠΠρροοκκρριιµµααττιικκάά  ΜΜΟΟΤΤΟΟ  
1155..0000  ––  1155..4455        ΠΠρροοκκρριιµµααττιικκάά  AAUUTTOO      
1155..4455  ––  1166..3300        ΠΠρροοκκρριιµµααττιικκάά  ΜΜΟΟΤΤΟΟ  
1166..3300  ––  1177..3300        ΕΕλλεεύύθθεερραα  ∆∆οοκκιιµµαασσττιικκάά                                
ΚΚυυρριιαακκήή  2200  ΜΜααΐΐοουυ
0088..3300  ––  0088..4455        BBrriieeffiinngg  ΟΟδδηηγγώώνν  
0099..0000  ––  1100..0000        ΠΠρροοκκρριιµµααττιικκάά  AAUUTTOO  
1100..0000  ––  1111..0000        ΠΠρροοκκρριιµµααττιικκάά    ΜΜΟΟΤΤΟΟ  
1111..0000  ––  1111..4455        ΠΠρροοηηµµιιττεελλιικκάά  AAUUTTOO  
1111..4455  ––  1122..3300        ΠΠρροοηηµµιιττεελλιικκάά  ΜΜΟΟΤΤΟΟ  
1122..3300  ––  1133..1155        ΗΗµµιιττεελλιικκοοίί  AAUUTTOO  
1133..1155  ––  1144..0000        ΗΗµµιιττεελλιικκοοίί  MMOOTTOO  
1144..0000  ––  1144..3300        ΤΤεελλιικκοοίί  AAUUTTOO  
1144..3300  ––  1155..0000        ΤΤεελλιικκοοίί  MMOOTTOO  

77..  ΤΤεελλιικκόόςς  ττεεχχννιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς..  
  

ΜΜεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκάάθθεε  κκααττηηγγοορρίίααςς..  
  

88..  ∆∆ηηµµοοσσίίεευυσσηη  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν..  
  

3300  λλεεππττάά  µµεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ααγγώώνναα  κκάάθθεε  κκααττηηγγοορρίίααςς..  
  

99..  ΑΑπποοννοοµµήή  εεππάάθθλλωωνν..  
  

ΜΜεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  σσττηηνν  ππίίσστταα..  
  

    
ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ    
Η Γραµµατεία του Αγώνα, για δελτία πληροφοριών, θα λειτουργεί παραπλεύρως του χώρου 
εκκίνησης από Σάββατο 19 Μαΐου 2007 και ώρα 08:30.  



 
ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  
ΣΣττηηνν  ΠΠίίσστταα..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    11..  
11..  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ..      
ΗΗ  ΛΛΕΕ..ΝΝ..ΟΟ..ΕΕ..  δδιιοορργγααννώώννεειι,,  µµεε  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ..  κκααιι  ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ..ΜΜ..    ΑΑγγώώνναα    DDRRAAGGSSTTEERR,,  
ΑΑυυττοοκκιιννήήττωωνν  ΚΚυυππέέλλλλοουυ  ΕΕλλλλάάδδααςς  κκααιι  ΑΑγγώώνναα  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  DDRRAAGGSSTTEERR  ΜΜοοττοοσσιικκλλεεττώώνν  σσττηηνν  
ΠΠίίσστταα  ΠΠοολλύύκκαασσττρροουυ  ττηηνν  1199  ––  2200  ΜΜααΐΐοουυ  22000077..  
ΟΟ  ΑΑγγώώννααςς  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς::  
      αα..  ∆∆ιιεεθθννοούύςς  ΑΑθθλληηττιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα  ((∆∆ΑΑΚΚ  ––  ∆∆ΑΑΚΚΜΜ)),,  κκααιι  ττωωνν  ππααρρααρρττηηµµάάττωωνν  ττοουυ..  
      ββ..    ΤΤοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΑΑγγωωννιισσττιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ((ΕΕΑΑΚΚ  ––  ΕΕΑΑΚΚΜΜ)),,κκααιι  ττωωνν  ππααρρααρρττηηµµάάττωωνν  ττοουυ..  
      γγ..    ΤΤηηςς  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηηςς  ΠΠρρωωττααθθλληηµµάάττωωνν  ––  ΚΚυυππέέλλλλωωνν  ττηηςς  ((ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ--  ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ..ΜΜ..))  κκααιι  ττωωνν  ΕΕγγκκυυκκλλίίωωνν      
                ττηηςς  
      δδ..    ΤΤοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΑΑγγώώννωωνν  DDRRAAGGSSTTEERR..  
      εε..    ΤΤοουυ  ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκοούύ  κκααννοοννιισσµµοούύ  ττηηςς  ΛΛΕΕ..ΝΝ..ΟΟ..ΕΕ..  
  σσττ..    ΤΤοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΑΑγγώώννωωνν  DDRRAAGGSSTTEERR..  
22..  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  
ΠΠρρόόεεδδρροοςς::    ΠΠΑΑΠΠΑΑ∆∆ΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΑΑΝΝ∆∆ΡΡΕΕΑΑΣΣ  
ΜΜέέλληη::      ΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕΛΛΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΟΟΣΣ                
    ΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ    
33..    ΣΣΤΤΕΕΛΛΕΕΧΧΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ                                            
ΑΑγγωωννοοδδίίκκηηςς::    ΛΛΕΕ..ΜΜ..ΑΑ..ΚΚ..  
ΠΠααρρααττηηρρηηττήήςς  ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ::    
ΑΑλλυυττάάρρχχηηςς::    ΛΛΕΕ..ΜΜ..ΑΑ..ΚΚ..  
ΓΓρρααµµµµααττέέααςς  ττοουυ  ΑΑγγώώνναα::    ΓΓΚΚΟΟΥΥΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΗΗΣΣ  
ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΈΈφφοορροοςς    ΑΑυυττοοκκιιννήήττωωνν::  ΛΛΕΕ..ΜΜ..ΑΑ..ΚΚ..  
ΤΤεεχχννιικκόόςς  ΈΈφφοορροοςς    ΜΜοοττοοσσιικκλλεεττώώνν::  ΛΛΕΕ..ΜΜ..ΑΑ..ΚΚ..  
ΈΈφφοορροοςς  ΧΧρροοννοοµµέέττρρηησσηηςς::    ΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕΛΛΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΟΟΣΣ  
ΒΒοοηηθθοοίί  ΧΧρροοννοοµµέέττρρηησσηηςς::      ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΕΕΦΦΑΑΝΝΟΟΣΣ  
                                                                                      ΠΠΑΑΠΠΑΑ∆∆ΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΟΟΣΣ  
ΚΚρριιττήήςς  ΕΕκκκκίίννηησσηηςς::  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΙΙ∆∆ΗΗΣΣ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΗΗΣΣ  
ΒΒοοηηθθοοίί  εεκκκκίίννηησσηηςς::  ΦΦΙΙΡΡΙΙΝΝΙΙ∆∆ΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΟΟΝΝΥΥΣΣΗΗΣΣ  
                                                                ΓΓΟΟΥΥΝΝΑΑΡΡΙΙ∆∆ΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΥΥΛΛΟΟΣΣ  
ΕΕππιικκεεφφααλλήήςς  ΓΓιιααττρρόόςς::  ΛΛΕΕ..ΜΜ..ΑΑ..ΚΚ..  
  
  ΗΗ    ΕΕΛΛΠΠΑΑ,,  ηη  ΛΛΕΕ..ΝΝ..ΟΟ..ΕΕ..    ηη  ΟΟρργγααννωωττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  κκααθθώώςς  κκααιι  οοιι  οοδδηηγγοοίί  ττοουυ  ααγγώώνναα  δδεενν  φφέέρροουυνν  
κκααµµίίαα    εευυθθύύννηη  έέννααννττιι  ττρρίίττωωνν  γγιιαα  ττυυχχόόνν  ααττύύχχηηµµαα  πποουυ    µµπποορρεείί  νναα  σσυυµµββεείί  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  
εεππίίσσηηµµωωνν  δδοοκκιιµµώώνν  κκααιι  ττοουυ  ααγγώώνναα..  ΗΗ  αασσττιικκήή  εευυθθύύννηη  ββααρρύύννεειι  ττηηνν  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκήή  ΕΕττααιιρρίίαα  µµεε  ττηηνν  
οοπποοίίαα  έέχχεειι  σσυυννααφφθθεείί  σσυυµµββόόλλααιιοο  κκάάλλυυψψηηςς  κκιιννδδύύννωωνν  ααππόό  ααυυττέέςς  ττιιςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    22..      ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  
ΟΟ  ΑΑγγώώννααςς  ππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι  σσττοο  ΚΚύύππεελλλλοο  ΑΑυυττοοκκιιννήήττωωνν  κκααιι  ΠΠρρωωττάάθθλληηµµαα  ΜΜοοττοοσσιικκλλεεττώώνν  ττηηςς      
ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ..  --    ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ..ΜΜ..              
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    33..      ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ––  ΘΘΕΕΣΣΗΗ  ––  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΗΗ    

11..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ::  
∆∆ιιααγγωωννιισσµµόόςς  εεππιιττάάχχυυννσσηηςς  µµεεττααξξύύ  δδύύοο  οοχχηηµµάάττωωνν  ααππόό  σσττάάσσηη  κκααιι  γγιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  δδιιααδδρροοµµήή..                                    
ΤΤοο  µµήήκκοοςς  ττηηςς  δδιιααδδρροοµµήήςς  οορρίίζζεεττααιι  σστταα  440022,,333366  µµέέττρραα  ((11332200  ππόόδδιιαα))..  
ΗΗ  εεκκκκίίννηησσηη  δδίίννεεττααιι  µµέέσσωω  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  σσυυσσκκεευυήήςς..  
ΟΟ  χχρρόόννοοςς  ααρρχχήήςς  --    ττέέλλοουυςς  µµεεττρράάεειι  σσττοονν  υυπποολλοογγιισσµµόό  ττηηςς  εεππίίδδοοσσηηςς  ττωωνν  οοχχηηµµάάττωωνν..  
22..      ΠΠΙΙΣΣΤΤΑΑ::  
ΘΘέέσσηη::  ΑΑεερροοδδρρόόµµιιοο  ΠΠοολλυυκκάάσσττρροουυ  

            ΤΤηηλλ..::  2233441100  7766440000  



 
            ΦΦααξξ..::                    <<<<  
            ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ::  lleemmaakkiinnffoo@@yyaahhoooo..ggrr  
            ΜΜήήκκοοςς  ∆∆ιιααδδρροοµµήήςς::  11115500  µµ..  
            ΠΠλλάάττοοςς  ∆∆ιιααδδρροοµµήήςς::    2266  µµ..  
            ΤΤοοπποοθθεεσσίίαα::    ΑΑεερροοδδρρόόµµιιοο  ΑΑεερροολλέέσσχχηηςς  ΚΚιιλλκκίίςς  

33..  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΗΗ::  
ΤΤΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΤΤοο  σσύύσσττηηµµαα  έέχχεειι  µµίίαα  σσεειιρράά  κκάάθθεεττωωνν  φφώώττωωνν  δδίίννοοννττααςς  οοππττιικκάά  ττηηνν  ααννττίίσσττρροοφφηη  µµέέττρρηησσηη  σσεε  κκάάθθεε  
οοδδηηγγόό  κκααιι  εείίννααιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  εελλεεγγχχόόµµεεννοο..  ΟΟιι  οοδδηηγγοοίί  ππρροοσσππααθθοούύνν  νναα  εεκκκκιιννήήσσοουυνν  µµεεττααξξύύ  ττοουυ  
σσββηησσίίµµααττοοςς  ττοουυ  ττεελλεευυττααίίοουυ  πποορρττοοκκααλλίί  κκααιι  ττοουυ  ααννάάµµααττοοςς  ττοουυ  ππρράάσσιιννοουυ  φφωωττόόςς..  ΗΗ  ττεεχχννιικκήή  σσττηηνν  
ττοοπποοθθέέττηησσηη  κκααιι  εεκκκκίίννηησσηη  εείίννααιι  ααππόό  τταα  ββαασσιικκάά  ππρροοττεερρήήµµαατταα  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααππττύύξξεειι  οο  οοδδηηγγόόςς..  
ΜΜΕΕΘΘΟΟ∆∆ΟΟΙΙ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΚΚααττααγγρράάφφοοννττααιι  οο  χχρρόόννοοςς  ααννττίίδδρραασσηηςς,,  οο  χχρρόόννοοςς  σστταα  440022..333366  µµέέττρραα  κκααιι  ηη  ττααχχύύττηητταα  εεξξόόδδοουυ  κκααθθώώςς  
ττοο  όόχχηηµµαα  ππεερρννάάεειι  ααππόό  ττιιςς  δδέέσσµµεεςς  ττωωνν  φφωωττοοκκύύττττααρρωωνν..  
ΚΚΟΟΚΚΚΚΙΙΝΝΟΟ  ΦΦΩΩΣΣ  
ΤΤοο  άάννααµµµµαα  ττοουυ  κκόόκκκκιιννοουυ  φφωωττόόςς  οοδδηηγγεείί  σσττηηνν  αακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  ααγγωωννιιζζόόµµεεννοουυ..  ΑΑυυττόό  γγίίννεεττααιι  όότταανν  οο  
οοδδηηγγόόςς  ααννττιιδδρράά  ππιιοο  γγρρήήγγοορραα  κκααιι  ξξεεκκιιννάάεειι  ππρριινν  ττοο  ππρράάσσιιννοο  φφωωςς..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ    44..      ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΕΕΚΚΤΤΑΑ  
ΌΌλλαα  τταα  οοχχήήµµαατταα  ((ΑΑυυττοοκκίίννηητταα  κκααιι  ΜΜοοττοοσσιικκλλέέττεεςς))  πποουυ  εείίννααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοονν  ΤΤεεχχννιικκόό  ΚΚααννοοννιισσµµόό  
DDRRAAGGSSTTEERR  ττηηςς  ΕΕΛΛΠΠΑΑ--ΕΕΘΘΕΕΑΑ..  
  
ΟΟιι  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ΑΑυυττοοκκιιννήήττωωνν  εείίννααιι  ::  
AAAA//11::  ααυυττοοκκίίννηητταα  οοµµάάδδααςς  ΑΑΑΑ  µµέέχχρριι  11880000κκ..εεκκ..  
ΑΑΑΑ//22::  ααυυττοοκκίίννηητταα  οοµµάάδδααςς  ΑΑΑΑ  ππάάννωω  ααππόό  11880000κκ..εεκκ..  
ΑΑΤΤ//11::  ααυυττοοκκίίννηητταα  οοµµάάδδααςς  ΑΑΤΤ  µµέέχχρριι  11880000κκ..εεκκ  δδιικκιιννηητταα  
ΑΑΤΤ//22::  ααυυττοοκκίίννηητταα  οοµµάάδδααςς  ΑΑΤΤ  ππάάννωω  1188000000κκ..εεκκ..  ήή  ττεεττρραακκίίννηητταα  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  κκυυββιισσµµοούύ    
ΒΒΑΑ//11::  ααυυττοοκκίίννηητταα  οοµµάάδδααςς  ΒΒΑΑ  µµέέχχρριι  11880000  κκ..εεκκ..    
ΒΒΑΑ//22::  ααυυττοοκκίίννηητταα  οοµµάάδδααςς  ΒΒΑΑ  ππάάννωω  ααππόό  11880000  κκ..εεκκ..  
ΒΒΤΤ//11::  ααυυττοοκκίίννηητταα  οοµµάάδδααςς  ΒΒΤΤ  δδιικκííννηητταα  
ΒΒΤΤ//22::  ααυυττοοκκίίννηητταα  οοµµάάδδααςς  ΒΒΤΤ  ττεεττρραακκίίννηητταα  
NNAA::    ααυυττοοκκίίννηητταα  ππααρρααγγωωγγήήςς  ααττµµοοσσφφααιιρριικκάά    
ΝΝΤΤ::  ααυυττοοκκίίννηητταα  ππααρρααγγωωγγήήςς  µµεε  υυππεερρττρροοφφοοδδόόττηησσηη  
OOPPEENN::  µµιιαα  κκλλάάσσηη  γγιιαα  όόλλαα  τταα  ααυυττοοκκίίννηητταα  ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς,,  εειιδδιικκάά  σσωωλληηννωωττάά  ddrraaggsstteerr  κκααιι  
ιιδδιιοοκκαατταασσκκεευυέέςς  
  
ΟΟιι  κκααττηηγγοορρίίεεςς  µµοοττοοσσιικκλλεεττώώνν  εείίννααιι::  
11::  MMIINNII  OOPPEENN  ΈΈωωςς  110000cccc    ττεεττρράάχχρροοννεεςς  κκααιι  8800cccc  δδίίχχρροοννεεςς  
22..11::  ΜΜέέχχρριι  220000  cccc  δδίίχχρροοννεεςς  
22..22::  ΜΜέέχχρριι  660000  cccc  ττεεττρράάχχρροοννεεςς    
33::ΑΑππόό  660011  ααππόό  775511  cccc  ττεεττρράάχχρροοννεεςς  ,,  ττεεττρραακκύύλλιιννδδρρεεςς  ήή  ααππόό  775511  έέωωςς  11440000  cccc  ττεεττρράάχχρροοννεεςς  
δδιικκύύλλιιννδδρρεεςς  
44::  ∆∆ιικκύύλλιιννδδρρεεςς  OOPPEENN    ((ππάάννωω  ααππόό  11440011  cccc))  ήή  775511cccc  κκααιι  άάννωω  ττεεττρράάχχρροοννεεςς  ήή  µµέέχχρριι  775500cccc  δδίίχχρροοννεεςς  
55::  ΑΑππόό  775500  cccc  κκααιι  άάννωω  ττεεττρράάχχρροοννεεςς  ααττµµοοσσφφααιιρριικκέέςς  ήή  έέωωςς  775500  cccc  υυππεερρττρροοφφοοδδοοττοούύµµεεννεεςς    
66::  ΕΕλλεεύύθθεερρεεςς  OOPPEENN    
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  55..    ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  
ΚΚάάθθεε  φφυυσσιικκόό  ήή  ννοοµµιικκόό  ππρρόόσσωωπποο  πποουυ  έέχχεειι  έέγγκκυυρρηη  ααγγωωννιισσττιικκήή  άάδδεειιαα  ττηηςς  ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ..  --  ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ..ΜΜ..                    
ΚΚάάθθεε  ααυυττοοκκίίννηηττοο  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  ααγγωωννιισσττεείί  µµέέχχρριι  δδύύοο  φφοορρέέςς  µµεε  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  οοδδηηγγόό  κκααιι  σσεε  
δδιιααφφοορρεεττιικκήή  κκααττηηγγοορρίίαα..  
ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ααννααββάάττηηςς  νναα  ττρρέέξξεειι  δδύύοο  φφοορρέέςς  σσττηηνν  ίίδδιιαα  κκααττηηγγοορρίίαα  έέσσττωω  κκααιι  µµεε  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  
µµοοττοοσσιικκλλέέτταα..  
ΚΚάάθθεε  οοδδηηγγόόςς  µµπποορρεείί  νναα  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττηηνν  ίίδδιιαα  κκααττηηγγοορρίίαα  µµόόννοο  µµιιαα  φφοορράά..  



 
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  66..      ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  
11..  ΟΟιι  ααιιττήήσσεειιςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς    ππρρέέππεειι  νναα    υυπποοββλληηθθοούύνν  σσττοο    έέννττυυπποο  ττοουυ  ΟΟρργγααννωωττήή,,  ααππόό  σσυυµµµµεεττέέχχοοννττεεςς  
κκααιι  οοδδηηγγοούύςς  κκααττόόχχοουυςς  έέγγκκυυρρωωνν  ααγγωωννιισσττιικκώώνν  ααδδεειιώώνν,,  ττοο  ααρργγόόττεερροο  µµέέχχρριι  ττηηνν  ∆∆εευυττέέρραα  1144    ΜΜααΐΐοουυ  
22000077  κκααιι  ώώρραα    2222..0000  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΛΛΕΕ..ΝΝ..ΟΟ..ΕΕ..  ((  ΑΑχχιιλλλλέέωωςς  1133,,  ΕΕύύοοσσµµοοςς  ΘΘεεσσ//ννίίκκηηςς,,  
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  κκααιι  FFAAXX    22331100  --  557744119922    ))..    
  ΓΓιιαα  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  έέννααςς  οοδδηηγγόόςς  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ  σσττηηνν  OOPPEENN,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  ππρρώώτταα  
σσεε  ττρρεειιςς  ααγγώώννεεςς  σσεε  ΑΑ,,ΤΤ  ήή  ΒΒ..  ΓΓιιαα  µµοοττοοσσιικκλλέέτταα  σσεε  ττρρεειιςς  άάλλλλεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς..  
22..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  ηη  ττρροοπποοπποοίίηησσήή  ττηηςς..  ΟΟ  ααγγωωννιιζζόόµµεεννοοςς  µµπποορρεείί  νναα  
ααννττιικκαατταασσττήήσσεειι  ττοο  όόχχηηµµαα  πποουυ  δδήήλλωωσσεε  µµεε  άάλλλλοο  ττηηςς  ίίδδιιααςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  µµέέχχρριι  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  
εεξξαακκρρίίββωωσσηηςς..  
ΕΕάάνν  ττοο  όόχχηηµµαα  κκααττάά  ττηηνν  εεξξαακκρρίίββωωσσηη  δδεενν  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα,,  µµεεττάά  ααππόό  ππρρόότταασσηη  ττωωνν  
ττεεχχννιικκώώνν  εεφφόόρρωωνν  κκααιι  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ααγγωωννοοδδίίκκηη  µµεεττααφφέέρρεεττααιι  σσττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ττοουυ  ήή  δδεενν  γγίίννεεττααιι  
ααπποοδδεεκκττόό..  
33..  ΗΗ  ΟΟρργγααννωωττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  ααρρννηηθθεείί  ττηηνν  εεγγγγρρααφφήή  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ααγγωωννιιζζοοµµέέννοουυ,,  
µµεε  σσύύµµφφωωννηη  γγννώώµµηη  ττηηςς    ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ..  --  ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ..ΜΜ..  εεξξηηγγώώννττααςς  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  ττηηςς  άάρρννηησσηηςς..  ΗΗ  ααππόόρρρριιψψηη  
θθαα  γγννωωσσττοοπποοιιηηθθεείί  σσττοονν  ααγγωωννιιζζόόµµεεννοο  ττοο  ααρργγόόττεερροο  2244  ώώρρεεςς  µµεεττάά  ττοο  κκλλεείίσσιιµµοο  ττωωνν  εεγγγγρρααφφώώνν..  
44..  ΗΗ  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσηηµµααίίννεειι  όόττιι  οο  σσυυµµµµεεττέέχχωωνν  ααπποοδδέέχχεεττααιι  ττοονν  κκααννοοννιισσµµόό  
ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  όόττιι  οοιι  κκααθθιιεερρωωµµέέννεεςς  ααππόό    ττοονν  ∆∆ΑΑΚΚ  κκααιι  ΕΕΑΑΚΚ,,  ΕΕΑΑΚΚΜΜ  δδωωσσιιδδιικκίίεεςς  ιισσχχύύοουυνν  
ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  γγιιαα  κκάάθθεε  θθέέµµαα  πποουυ  ααφφοορράά  σσττοονν  ααγγώώνναα..      
55..  ΗΗ  ΟΟρργγααννωωττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  µµηηνν  δδεεχχθθεείί  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  116600  σσυυµµµµεεττοοχχέέςς..  
66..  ΟΟ  εελλάάχχιισσττοοςς  ααρριιθθµµόόςς  σσυυµµµµεεττοοχχώώνν  γγιιαα  νναα  γγίίννεειι  οο  ααγγώώννααςς,,  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  σσεε  3322  κκααιι  γγιιαα  νναα  
ππρροοσσµµεεττρρήήσσεειι  κκάάθθεε  κκααττηηγγοορρίίαα  σσεε  ∆∆ΥΥΟΟ  ((22))..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  77..    ΠΠΑΑΡΡΑΑΒΒΟΟΛΛΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ––  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗ    
11..  ΤΤαα  ππααρράάββοολλαα  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΟΟρργγααννωωττήή  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλιισσηη  ααγγωωννιιζζοοµµέέννωωνν  
ααππόό  ττιιςς  εεγγκκυυκκλλίίοουυςς  ττηηςς  ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ..  κκααιι  ττηηςς  ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ..ΜΜ..                    
22..  ∆∆ήήλλωωσσηη  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς    πποουυ  δδεενν    σσυυννοοδδεεύύεεττααιι  ααππόό    ττοο  ππααρράάββοολλοο    σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  κκααιι  ττοονν  ααρριιθθµµόό  
ααγγωωννιισσττιικκήήςς  ααδδεείίααςς,,  δδεενν    γγίίννεεττααιι  δδεεκκττήή..    
33..  ΣΣττοο  ππααρράάββοολλοο  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι  κκααιι  ηη  αασσφφάάλλιισσηη  ττοουυ  ααγγωωννιιζζοοµµέέννοουυ  πποουυ  κκααλλύύππττεειι  
αασσττιικκήή  εευυθθύύννηη  ππρροοςς  ττρρίίττοουυςς..  ΗΗ  αασσφφάάλλεειιαα  ααυυττήή  ιισσχχύύεειι  ααππόό  ττηηνν  εεκκκκίίννηησσηη  µµέέχχρριι  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  
ππρροοθθεεσσµµίίααςς  υυπποοββοολλήήςς  έέννσστταασσηηςς  ήή  ααππόό  ττηηνν  σσττιιγγµµήή  εεγγκκααττάάλλεειιψψηηςς  ήή  ααπποοκκλλεειισσµµοούύ..        
44..  ΤΤοο  ππααρράάββοολλοο  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  εεφφόόσσοονν::    
  αα--  ηη  δδήήλλωωσσηη  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  δδεενν  γγίίννεειι  δδεεκκττήή  
  ββ--  οο  ααγγώώννααςς  µµααττααιιωωθθεείί..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  88..    ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
11..  ΟΟιι  ΑΑγγωωννοοδδίίκκεεςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  άάρρθθρραα  6666  κκααιι  114411ττοουυ  ΕΕΑΑΚΚ  κκααιι  110000..44  ττοουυ  ΕΕΑΑΚΚΜΜ,,  έέχχοουυνν  ττοο  
δδιικκααίίωωµµαα  νναα  ττρροοπποοπποοιιοούύνν  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  εειιδδιικκοούύ  κκααννοοννιισσµµοούύ  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττιιςς  ππεερριισσττάάσσεειιςς  κκααιι  
ππρρέέππεειι  νναα  εειιδδοοπποοιιήήσσοουυνν  έέγγκκααιιρραα  ττοουυςς  σσυυµµµµεεττέέχχοοννττεεςς..  
22..  ΚΚάάθθεε  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  θθαα  γγίίννεεττααιι  γγννωωσσττήή  µµεε  ααρριιθθµµηηµµέένναα  κκααιι  χχρροοννοολλοογγηηµµέένναα  δδεελλττίίαα  ππλληηρροοφφοορριιώώνν..  

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  99..    ΕΕΡΡΜΜΗΗΝΝΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
11..  ΟΟ  ΑΑλλυυττάάρρχχηηςς  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  σσττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  κκααττάά  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττοουυ  
ΑΑγγώώνναα..  ΓΓιιαα  κκάάθθεε  σσηηµµααννττιικκήή  ααππόόφφαασσήή  ττοουυ  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  εερρµµηηννεείίαα  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ήή  ΕΕιιδδιικκοούύ  
ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ππρρέέππεειι  νναα  εεννηηµµεερρώώννεειι  ττοονν  ΑΑγγωωννοοδδίίκκηη..  
22..    ΚΚάάθθεε  έέννσστταασσηη  κκααττάά  ττοουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  εεξξεεττάάζζεεττααιι  κκααιι  ααπποοφφαασσίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΑΑγγωωννοοδδίίκκηη..  
33..    ΚΚάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  δδεενν  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΚΚααννοοννιισσµµόό  εεξξεεττάάζζεεττααιι  κκααιι  ααπποοφφαασσίίζζεεττααιι  ααππόό      
ττοονν  ΑΑγγωωννοοδδίίκκηη..  
44..    ΓΓιιαα  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααµµφφιισσββήήττηησσηηςς  ττηηςς  εερρµµηηννεείίααςς  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ααρρµµόόδδιιαα  νναα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  εείίννααιι  ηη  
ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ..  --  ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΑΑ..ΜΜ..                    
55..    ΚΚάάθθεε  λλααννθθαασσµµέέννηη  ήή  δδόόλλιιαα  εεννέέρργγεειιαα  ααππόό  ααγγωωννιιζζόόµµεεννοο  θθαα  δδιικκάάζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΑΑγγωωννοοδδίίκκηη..    



 
66..  ΟΟ  οοδδηηγγόόςς  ααννααλλααµµββάάννεειι  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυ  ααγγωωννιιζζόόµµεεννοουυ  εεφφόόσσοονν  οο  ττεελλεευυττααίίοοςς  δδεενν  εεππιιββααίίννεειι  
σσττοο  όόχχηηµµαα..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1100..    ΣΣΕΕΙΙΡΡΑΑ  ΕΕΚΚΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ,,  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΙΙ∆∆ΕΕΣΣ,,  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ      
11..  ΗΗ  σσεειιρράά  εεκκκκίίννηησσηηςς  οορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΟΟρργγααννωωττήή..  
22..  ΟΟιι  ααρριιθθµµοοίί  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  θθαα  δδοοθθοούύνν  σσττοουυςς  σσυυµµµµεεττέέχχοοννττεεςς  ααππόό  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη..  ΘΘαα  ξξεεκκιιννοούύνν  ααππόό  ττοο  
11οο  κκααιι  θθαα  δδίίννοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  µµεεγγααλλύύττεερρηη  κκααττηηγγοορρίίαα  ππρροοςς  ττηη  µµιικκρρόόττεερρηη..  
33..ΣΣεε  όόλληη  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ΑΑγγώώνναα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρχχεειι  οο  ααρριιθθµµόόςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς..  ΤΤοο  ααννααγγννωωρριισσττιικκόό  
κκααττηηγγοορρίίααςς  σσττοο  εεππάάννωω  ααρριισσττεερρόό  µµέέρροοςς  σστταα  ααυυττοοκκίίννηητταα  κκααιι  εεµµππρρόόςς  σσττιιςς  µµοοττοοσσιικκλλέέττεεςς..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1111..    ∆∆ΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ    
ΟΟιι  δδιιααγγωωννιιζζόόµµεεννοοιι  µµπποορροούύνν  νναα  έέχχοουυνν  δδιιααφφηηµµίίσσεειιςς  σστταα  οοχχήήµµααττάά  ττοουυςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  ννόόµµοουυςς  ττοουυ  
ΚΚρράάττοουυςς  κκααιι  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ∆∆ΟΟΑΑ  ––  ∆∆ΟΟΜΜ..  
ΟΟιι  χχοορρηηγγοοίί  ((SSppoonnssoorrss))  ττωωνν  ααγγωωννιιζζοοµµέέννωωνν  µµπποορροούύνν  νναα  κκάάννοουυνν  ππρροοββοολλήή  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττοουυςς    µµόόννοο  
σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ  PPaaddddoocckk..  
ΗΗ    δδιιααννοοµµήή      δδιιααφφηηµµιισσττιικκοούύ      υυλλιικκοούύ      σσττοουυςς      υυππόόλλοοιιπποουυςς      χχώώρροουυςς      ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  ((ππααρράάββαασσηη    ττωωνν  
ααννωωττέέρρωω  κκααθθιισσττάά  υυππεεύύθθυυννοο  ττοονν  ααννααββάάττηη))..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1122..    ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΕΕΞΞΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΩΩΣΣΗΗΣΣ      
11..  ΟΟ  έέλλεεγγχχοοςς  εεξξαακκρρίίββωωσσηηςς  θθαα  γγίίννεειι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα,,  ααππόό  ττοουυςς  ΤΤεεχχννιικκοούύςς  ΕΕφφόόρροουυςς..  ΘΘαα  
εείίννααιι  γγεεννιικκήήςς  µµοορρφφήήςς  κκααιι  θθαα  ααφφοορράά  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  άάδδεειιεεςς,,  άάδδεειιεεςς  οοδδήήγγηησσηηςς  κκααιι  σσυυµµφφωωννίίαα  ττοουυ  
οοχχήήµµααττοοςς  µµεε  ττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  πποουυ  δδηηλλώώθθηηκκεε..  
22..  ΟΟ  ττεεχχννιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  µµπποορρεείί  νναα  φφττάάσσεειι  µµέέχχρριι  κκααιι  ττηηνν  ααπποοσσυυννααρρµµοολλόόγγηησσηη  ττοουυ  οοχχήήµµααττοοςς..  
33..  ΚΚάάθθεε  ππααρρααπποοίίηησσηη  ττωωνν  σσηηµµάάττωωνν  θθαα  εεππιιφφέέρρεειι  ττηηνν  πποοιιννήή  ττοουυ  ααπποοκκλλεειισσµµοούύ..  ΣΣτταα  οοχχήήµµαατταα  θθαα  
χχοορρηηγγεείίττααιι  εειιδδιικκόό  σσήήµµαα  ααννααγγννώώρριισσηηςς  οοµµάάδδααςς..  
44..    ΚΚάάθθεε  ππααρρέέκκκκλλιισσηη  πποουυ  δδιιέέφφυυγγεε  ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΕΕφφόόρροουυ  δδεενν  σσηηµµααίίννεειι  όόττιι  γγίίννεεττααιι  δδεεκκττήή..  
55..  ΗΗ  εεκκππρρόόθθεεσσµµηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηη  ααγγωωννιιζζόόµµεεννοουυ  φφέέρρεειι  ααπποοκκλλεειισσµµόό  ,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ππεερρίίππττωωσσηη  ααννώώττεερρηηςς  
ββίίααςς  πποουυ  θθαα  κκρριιθθεείί  ααππόό  ττοονν  ΑΑγγωωννοοδδίίκκηη..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1133..    ΕΕΛΛΑΑΧΧΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  
11..  ΚΚάάθθεε  όόχχηηµµαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσύύµµφφωωννοο  µµεε  ττοονν  ΤΤεεχχννιικκόό  ΚΚααννοοννιισσµµόό..  
22..  ΌΌλλοοιι  οοιι  οοδδηηγγοοίί  ππρρέέππεειι  νναα  φφοορράάννεε  φφόόρρµµαα  κκααιι  κκρράάννοοςς  εεγγκκεεκκρριιµµέένναα..  ΣΣττηηνν  OOPPEENN,,  ττοο  κκρράάννοοςς  νναα  
εείίννααιι  κκλλεειισσττοούύ  ττύύπποουυ..  
33..  ΟΟιι  φφόόρρµµεεςς  δδεενν  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκέέςς  σσττηηνν  ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΒΒ..  
44..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  σστταα  οοχχήήµµαατταα  νναα  κκιιννηηθθοούύνν  ααννττίίθθεετταα  ππρροοςς  ττηηνν  φφοορράά  ττοουυ  ααγγώώνναα  κκααιι  ττοο  σσππρρώώξξιιµµοο  
ααππόό  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  µµεεττάά  ττηηνν  εεκκκκίίννηησσηη..  

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1144..    ∆∆ΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ    
ΟΟιι  σσεειιρρέέςς  εεκκκκίίννηησσηηςς  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΟΟρργγααννωωττήή  κκααιι  θθαα  εείίννααιι  µµεε  οοχχήήµµαατταα  ττηηςς  ίίδδιιααςς  
κκααττηηγγοορρίίααςς..  ΤΤαα  δδοοκκιιµµαασσττιικκάά  οορρίίζζοοννττααιι  ωωςς  ττέέσσσσεερραα  ((44))  κκααιι  θθαα  εείίννααιι  όόλλαα  εεππίίσσηηµµαα..  
ΣΣττηηνν  εεκκκκίίννηησσηη  λλααµµββάάννοουυνν  µµέέρροοςς  όόλλοοιι  οοιι  ααγγωωννιιζζόόµµεεννοοιι,,  ααννάά  ζζεεύύγγηη  ((ππλληηνν  OOPPEENN)),,  σσεε  µµίίαα  ααππόό  ττιιςς  
χχρροοννοοµµεεττρρηηµµέέννεεςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  µµεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττοουυ  κκααλλλλίίττεερροουυ  χχρρόόννοουυ  κκααιι  ττηηνν  ππρροοννοοµµιιοούύχχοο  
κκααττάάττααξξηη  γγιιαα  ττοονν  ΑΑγγώώνναα..  
ΜΜεε  ββάάσσηη  ττοουυςς  χχρρόόννοουυςς  κκααττααρρττίίζζεεττααιι  οο  ππίίνναακκααςς  ττοουυ  κκυυρρίίωωςς  ααγγώώνναα..  
ΈΈννααςς  ΑΑγγώώννααςς  πποουυ  δδιιεεκκόόππηη  λλόόγγωω  ααννωωττέέρρααςς  ββίίααςς  θθαα  θθεεωωρρηηθθεείί  όόττιι  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  αανν  έέχχεειι  
οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  ττοο  σσκκέέλλοοςς  ττωωνν  χχρροοννοοµµεεττρρηηµµέέννωωνν  δδοοκκιιµµώώνν..  ΤΤόόττεε  ααπποοννέέµµοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ββααθθµµοολλοογγίίαα  οοιι  
µµιισσοοίί  ββααθθµµοοίί..  
BBUURRNN  OOUUTT  ((ΖΖέέσσττααµµαα  εελλαασσττιικκώώνν))  
ΧΧρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  µµόόννοο  ννεερρόό..  
ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ββλλάάββηηςς  σσττοο  BBUURRNN  OOUUTT,,  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  σσττοο  όόχχηηµµαα  νναα  σσττααθθεείί  σσττηηνν  γγρρααµµµµήή  
εεκκκκίίννηησσηηςς..  
ΚΚααννέέννααςς  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  κκρρααττάά  ττοο  όόχχηηµµαα  κκααττάά  ττοο  BBUURRNN  OOUUTT..  



 
ΕΕππιιττρρέέππεεττααιι  µµόόννοο  έένναα  BBUURRNN  OOUUTT,,  κκάάθθεε  φφοορράά..  
ΜΜεεττάά  ττοο  BBUURRNN  OOUUTT,,  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι  οο  ψψεεκκαασσµµόόςς  ττηηςς  εειισσααγγωωγγήήςς    µµεε  ττεεχχννηηττόό  ψψεεκκαασσµµόό..  
ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  
ΌΌλλεεςς  οοιι  ρρυυθθµµίίσσεειιςς  κκααιι  έέλλεεγγχχοοιι  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  ττεελλεειιώώσσεειι  ππρριινν  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  σσττηησσίίµµααττοοςς..  ΚΚααννέέννααςς  
δδεενν  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ααγγγγίίξξεειι  ττοο  όόχχηηµµαα  σσ’’  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή..  
ΣΣΤΤΗΗΣΣΙΙΜΜΟΟ  
ΤΤοο  όόχχηηµµαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσττηηθθεείί  κκααιι  εεκκκκιιννήήσσεειι  µµεε  ττοονν  οοδδηηγγόό  ττοουυ  κκααιι  ττηηνν  δδιικκήή  ττοουυ  ιισσχχύύ..  
ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ττοο  σσττήήσσιιµµοο  κκααιι  ηη  εεκκκκίίννηησσηη  µµεε  σσππρρώώξξιιµµοο..  
ΜΜόόννοο  ηη  οοππττιικκήή  ππααρρααττήήρρηησσηη  ττωωνν  χχρροοννοοµµέέττρρωωνν  εεξξαακκρριιββώώννεειι  ττηηνν  θθέέσσηη  ττοουυ  οοχχήήµµααττοοςς..  
ΑΑπποοττυυχχίίαα  σσττοο  σσττήήσσιιµµοο  µµεεττάά  ττιιςς  εεννττοολλέέςς  ττοουυ  ΑΑφφέέττηη  µµπποορρεείί  νναα  φφέέρρεειι  αακκύύρρωωσσηη..  
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΗΗ  εεκκκκίίννηησσηη  θθαα  δδίίννεεττααιι  µµεε  ττοο  σσύύσσττηηµµαα  ττοουυ  CCHHRRIISSTTMMAASS  TTRREEEE..  
ΑΑνν  οο  ααγγωωννιιζζόόµµεεννοοςς  δδεενν  ππααρροουυσσιιαασσττεείί  σσττηη  γγρρααµµµµήή  εεκκκκίίννηησσηηςς  µµέέσσαα  σσεε  δδύύοο  ((22))  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  σσττιιγγµµήή  
πποουυ  ττοονν  κκααλλεείί  οο  ΑΑφφέέττηηςς  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  ααππόό  ττοο  σσκκέέλλοοςς..  
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  
ΠΠλλήήρρωωςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  χχρροοννοοµµέέττρρηησσηηςς  µµπποορρεείί  νναα  υυπποολλοογγίίζζεειι    ξξεεχχωωρριισσττάά  ττοο  χχρρόόννοο  
δδιιααδδρροοµµήήςς  κκααιι  ττηη  ττααχχύύττηητταα  εεξξόόδδοουυ  γγιιαα  κκάάθθεε  λλωωρρίίδδαα..  ΗΗ  αακκρρίίββεειιαα  ττοουυ  εείίννααιι  ττοουυ  χχιιλλιιοοσσττοούύ  ττοουυ  
δδεευυττεερροολλέέππττοουυ..  
ΠΠΡΡΟΟΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ  
ΓΓιιαα    νναα  εείίννααιι  µµιιαα  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ππρρόόκκρριισσηηςς  έέγγκκυυρρηη,,  όόλλαα  τταα  οοχχήήµµαατταα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  σσττηηθθοούύνν  κκααιι  νναα  
εεκκκκιιννήήσσοουυνν  µµόόνναα  ττοουυςς..  
ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  κκάάπποοιιοοςς  οοδδηηγγόόςς  ήή  οοδδηηγγοοίί  λλόόγγωω  ααννωωττέέρρααςς  ββίίααςς  δδεενν  κκααττααφφέέρροουυνν  νναα  
κκάάννοουυνν  έέσσττωω  κκααιι  µµίίαα  ππρροοκκρριιµµααττιικκήή  κκοούύρρσσαα,,  ττόόττεε  οοιι  ΑΑγγωωννοοδδίίκκεεςς  ττοουυ  ααγγώώνναα  έέχχοουυνν  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  
ττοουυςς  εεννττάάξξοουυνν  σσττηηνν  λλίίσστταα  ττωωνν  ππρροοκκρριιθθέέννττωωνν  ππίίσσωω  ααππόό  όόλλοουυςς  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  οοδδηηγγοούύςς..  ΑΑνν  εείίννααιι  ππάάννωω  
ααππόό  έέννααςς  οοιι  οοδδηηγγοοίί  πποουυ  θθαα  εεννττααχχθθοούύνν  σσττηηνν  λλίίσστταα  ττωωνν  ππρροοκκρριιθθέέννττωωνν  ηη  σσεειιρράά  κκααττάάττααξξηηςς  ττοουυςς  θθαα  
οορρίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  µµέέχχρριι  εεκκεείίννηηςς  ττηηςς  σσττιιγγµµήήςς  ββααθθµµοολλοογγίίααςς  ττοουυςς..  
ΣΣΧΧΑΑΡΡΕΕΣΣ  
ΟΟιι  ππρροοκκρριιµµααττιικκοοίί  χχρρόόννοοιι  οορρίίζζοουυνν  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  σσττηηνν  σσχχάάρραα..  
ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ,,  ΠΠΑΑΥΥΣΣΗΗ,,  ΑΑΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΟΟΙΙΝΝΗΗ  
ΚΚααθθυυσσττέέρρηησσηη  ππρροοσσέέλλεευυσσηηςς  σσττοονν  χχώώρροο  εεκκκκίίννηησσηηςς,,  ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΣΣΚΚΕΕΛΛΟΟΣΣ..  
ΆΆρρννηησσηη  σσυυµµµµόόρρφφωωσσηηςς  σσττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  ττωωνν  ΚΚρριιττώώνν,,  ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ..    
ΜΜηη  σσυυµµµµόόρρφφωωσσηη  σσττοουυςς  όόρροουυςς  δδιιεεξξααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ΒΒuurrnn  oouutt,,  ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ    ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΣΣΚΚΕΕΛΛΟΟΣΣ..    
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1155..    ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΗΗΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ((PPAARRCC  FFEERRMMEE))  
11..  OOιι  ααγγωωννιιζζόόµµεεννοοιι,,  ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  ττοονν  ττεερρµµααττιισσµµόό  ττοουυςς  σσττοονν  ττεελλιικκόό  σσκκέέλλοοςς  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττεευυθθύύννοουυνν  
τταα  ααυυττοοκκίίννηητταα  ττοουυςς  σσττοονν  χχώώρροο  εεππιιττηηρροούύµµεεννηηςς  σσττάάθθµµεευυσσηηςς  όόπποουυ  θθαα  ππααρρααµµέέννοουυνν  µµέέχχρριι  ττοο  ττέέλλοοςς..  
22..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  22ηηςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  µµεε  ίίδδιιοο  ααυυττοοκκίίννηηττοο  ααυυττόό  θθαα  εεππιισσττρρέέψψεειι  σσττηηνν  ααφφεεττηηρρίίαα  µµεε  ττηηνν  
σσυυννοοδδεείίαα  εεννττεεττααλλµµέέννοουυ  ααττόόµµοουυ  ααππόό  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1166..    ΤΤΕΕΛΛΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  
ΣΣττοονν  ττεερρµµααττιισσµµόό  θθαα  γγίίννεεττααιι  έέννααςς  ππλλήήρρηηςς  κκααιι  λλεεππττοοµµεερρήήςς  έέλλεεγγχχοοςς  πποουυ  µµπποορρεείί  νναα  ππρροοββλλέέππεειι  µµέέχχρριι  
κκααιι  ττηηνν  ααπποοσσυυννααρρµµοολλόόγγηησσηη  ττοουυ  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ,,  γγιιαα  τταα  ααυυττοοκκίίννηητταα  πποουυ  έέχχοουυνν  κκααττααττααγγεείί  σσττηηνν  ππρρώώττηη  
θθέέσσηη  κκάάθθεε  κκααττηηγγοορρίίααςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  ααυυττοοκκίίννηηττοο,,  κκααττάά  ττηηνν  ααππόόλλυυττηη  κκρρίίσσηη  ττωωνν  
ΑΑγγωωννοοδδιικκώώνν  πποουυ  εεννεερργγοούύνν  ααυυττεεππάάγγγγεελλτταα  ήή  µµεεττάά  ααππόό  έένντταασσηη  ήή  µµεεττάά  ααππόό  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ΑΑλλυυττάάρρχχηη  ήή  
κκααττ’’  εεφφααρρµµοογγήή  σσχχεεττιικκήήςς  εεγγκκυυκκλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕΘΘΕΕΑΑ..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1177..    ΕΕΝΝΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΦΦΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  
11..  ΟΟιι  εεννσσττάάσσεειιςς  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  
        αα..  ΣΣχχεεττιικκάά  µµεε  ααννττιικκααννοοννιικκήή  εεγγγγρρααφφήή  ήή  µµεε  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  εεξξαακκρρίίββωωσσηηςς  µµιισσήή  ((  ½½    ))  ώώρραα  µµεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  
ττοουυ  εελλέέγγχχοουυ  εεξξαακκρρίίββωωσσηηςς..  
        ββ..  ΣΣχχεεττιικκάά  µµεε  ττεεχχννιικκάά  θθέέµµαατταα  µµέέσσαα  σσεε  1155  λλεεππττάά  ααππόό  ττοονν  ττεερρµµααττιισσµµόό  ττοουυ  ττεελλεευυττααίίοουυ  
ααυυττοοκκιιννήήττοουυ..  
        γγ..  ΣΣχχεεττιικκάά  µµεε  τταα  ππρροοσσωωρριιννάά  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  κκααττάάττααξξηηςς,,  µµέέσσαα  σσεε  µµιισσήή  ώώρραα  ((  ½½))      ααππόό  



 
ττηηνν  σσυυννάάρρττηησσηη    ττοουυςς..  
        δδ..  ΚΚααττάά  ττηηςς  χχρροοννοοµµέέττρρηησσηηςς  δδεενν  χχωωρράάεειι  κκααµµίίαα  έέννσστταασσηη..  
22..  ΟΟιι  εεννσσττάάσσεειιςς  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  εεγγγγρράάφφωωςς  σσττοονν  ΑΑλλυυττάάρρχχηη  ήή  σσττοονν  ΑΑγγωωννοοδδίίκκηη  σσυυννοοδδεευυόόµµεεννεεςς  µµεε  ττοο  
ππααρράάββοολλοο..  ΤΤοο  ππααρράάββοολλοο  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  όότταανν  ηη  έέννσστταασσηη  δδεενν  γγίίννεειι  δδεεκκττήή..  
  ΟΟ  ααγγωωννιιζζόόµµεεννοοςς  κκααττάά  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  έέγγιιννεε  ήή  έέννσστταασσηη  θθέέττεειι  σσττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  ααγγωωννοοδδιικκώώνν  ττοο  
ααυυττοοκκίίννηηττοο  ττοουυ  χχωωρρίίςς  κκααµµίίαα  εεππιιφφύύλλααξξηη..  
ΗΗ  έέννσστταασσηη  πποουυ  γγίίννεεττααιι  γγιιαα  ττεεχχννιικκάά  θθέέµµαατταα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααφφοορράά  ααπποολλύύττωωςς  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  σσηηµµεείίαα  ττοουυ  
οοχχήήµµααττοοςς  κκααιι  οο  εεννιισσττάάµµεεννοοςς  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααθθέέσσεειι  σσττοονν  ΑΑλλυυττάάρρχχηη  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκάά  πποοσσάά  
ααπποοσσυυννααρρµµοολλόόγγηησσηηςς..  
ΤΤαα  έέξξοοδδαα  ααπποοσσυυννααρρµµοολλόόγγηησσηηςς,,  σσυυννααρρµµοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι  µµεεττααφφοορράάςς  ττοουυ  οοχχήήµµααττοοςς  ββααρρύύννοουυνν  ττοονν  
εεννιισσττάάµµεεννοο  όότταανν  ηη  έέννσστταασσηη  δδεενν  γγίίννεειι  δδεεκκττήή  κκααιι  ττοονν  ααγγωωννιιζζόόµµεεννοο  όότταανν  γγίίννεειι  δδεεκκττήή..  ΤΤοο  ίίδδιιοο  θθαα  
σσυυµµββεείί  κκααιι  όότταανν  υυππάάρρχχεειι  δδιιααφφοορράά  σστταα  έέξξοοδδαα  ((ααππόό  τταα  ππααρράάββοολλαα))..  
33..  ΟΟιι  σσυυµµµµεεττέέχχοοννττεεςς  έέχχοουυνν  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  ττηηςς  έέφφεεσσηηςς  πποουυ  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  µµεε  ττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο  ππααρράάββοολλοο..  
  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1188..    ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  
ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  θθαα  αανναακκοοιιννώώννοοννττααιι  σσττοονν  χχώώρροο  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  εεννττόόςς  ττρριιάάνντταα  ((3300))  λλεεππττώώνν  ..  
ΜΜεεττάά  ττηη  λλήήξξηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  κκααιι  θθαα  ααννααρρττώώννττααιι  σσττοονν  ΕΕππίίσσηηµµοο  ΠΠίίνναακκαα  ΑΑνναακκοοιιννώώσσεεωωνν..  

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1199..    ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
ΗΗ  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  θθαα  γγίίννεειι  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  2200  ΜΜααΐΐοουυ,,  ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  ττοονν  ααγγώώνναα..    

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2200..    ΕΕΠΠΑΑΘΘΛΛΑΑ  
ΤΤαα  έέππααθθλλαα  πποουυ  θθαα  ααπποοννέέµµοοννττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  εείίννααιι::  
ΌΌλλεεςς  οοιι  ΚΚααττηηγγοορρίίεεςς  ΑΑυυττοοκκιιννήήττωωνν  κκααιι  ΜΜοοττοοσσιικκλλεεττώώνν..  
ΗΗ  ααπποοννοοµµήή  ττωωνν  εεππάάθθλλωωνν  θθαα  γγίίννεειι  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ππίίσσττααςς  ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  ττοονν  ττέέλλοοςς  ττωωνν  ααγγώώννωωνν..  
ΣΣττοονν  ααγγώώνναα  κκάάθθεε  κκααττηηγγοορρίίααςς  ααπποοννέέµµοοννττααιι::  
        --σσττοονν  11οο  κκάάθθεε  κκααττηηγγοορρίίααςς::    κκύύππεελλλλοο  
        --σσττοονν  22οο  κκάάθθεε  κκααττηηγγοορρίίααςς::    κκύύππεελλλλοο  
        --σσττοονν  33οο  κκάάθθεε  κκααττηηγγοορρίίααςς::    κκύύππεελλλλοο  

  
ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  2211..    ΑΑΠΠΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ    
ΗΗ  ααπποοννοοµµήή  ττωωνν  εεππάάθθλλωωνν  θθαα  γγίίννεειι  ττηηνν::  ΚΚυυρριιαακκήή  2200  ΜΜααΐΐοουυ  ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  ττοονν  ααγγώώνναα..  
ΕΕάάνν  οοιι  ννιικκηηττέέςς  ττωωνν  δδιιααφφόόρρωωνν  εεππάάθθλλωωνν  δδεενν  εεµµφφααννιισσθθοούύνν  σσττηηνν  ττεελλεεττήή  ττηηςς  ααπποοννοοµµήήςς  θθαα  χχάάσσοουυνν  ττοο  
δδιικκααίίωωµµαα    ππααρρααλλααββήήςς  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ββρρααββεείίοουυ..  
  


	Ειδικός   Κανονισμός
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
	ΑΡΘΡΟ  2.   ΓΕΝΙΚΑ
	ΑΡΘΡΟ  3.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΘΕΣΗ – ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
	ΑΡΘΡΟ  4.   ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ
	ΑΡΘΡΟ 5.  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
	ΑΡΘΡΟ 13.  ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	Πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης μπορεί να υπολογίζε
	ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΠΑΥΣΗ, ΑΠΟΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗ



