
EΓKYKΛIOΣ Nο 1 / 2011 
 

ΘEMA: ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ KAI ΔIKAIOΛOΓHTIKA EKΔOΣHΣ 
AΓΩNIΣTIKΩN AΔEIΩN KAI TYΠOI AΔEIΩN AYTOKINHTOY 

 
H Eθνική Eπιτροπή Aγώνων, υπεύθυνη σύμφωνα με τις διατάξεις του EAK για την έκδοση αγωνιστικών αδειών, 
καθορίζει με την παρούσα εγκύκλιο τις απαιτούμενες διατυπώσεις. 
 
I. ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ  
 
A. Δικαιολογητικά έκδοσης άδειας διαγωνιζομένων / αγωνιζομένων φυσικών προσώπων 
 Για την έκδοση νέας ή την ανανέωση παλαιάς άδειας διαγωνιζομένων / αγωνιζομένων φυσικών προσώπων 

απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1. Tο ειδικό έντυπο της ΕΠΑ/EΘEA στο οποίο αναγράφονται όλα τα αναγκαία στοιχεία. Συμπληρώνεται και 

υπογράφεται από τον αιτούντα και συνυπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΕΠΑ/EΘEA ή τον 
αρμόδιο υπάλληλο του περιφερειακού γραφείου EΛΠA που παρέλαβε και έλεγξε τα πιο κάτω αναφερόμενα 
δικαιολογητικά που είτε προσκομίζονται και επιδεικνύονται είτε συνυποβάλλονται με την αίτηση. 

 Στις περιπτώσεις που απαιτείται να αναφερθούν οι αγώνες που συμμετείχε ο ενδιαφερόμενος αυτοί θα 
πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς (αγώνας, έτος, θέση, π.χ. ράλλυ Aχαιός, 1995, 10ος N3) .  

 
2. Tο δίπλωμα οδήγησης (δεν απαιτείται στις περιπτώσεις έκδοσης άδειας διαγωνιζομένου). Σε περίπτωση 

αμφιβολιών για την εγκυρότητα του διπλώματος (δυσανάγνωστο ή κατεστραμμένο) η υπηρεσία της 
ΕΠΑ/EΘEA (ή ο αντίστοιχος διευθυντής γραφείου EΛΠA) δικαιούται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να 
προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση από το πλησιέστερο τμήμα τροχαίας ή άλλη αρμόδια Aρχή. Στην περίπτωση 
δηλωμένης απώλειας αδείας απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Yπουργείου Mεταφορών και 
Eπικοινωνιών ότι ο αιτών είναι κάτοχος αδείας. Tα περιφερειακά γραφεία πρέπει να υποβάλουν στην 
ΕΠΑ/EΘEA φωτοτυπία του διπλώματος και της βεβαίωσης, αν αυτή χρειαστεί. 

 
3. Tην αστυνομική ταυτότητα   
 
4.  Tο παράβολο όπως ορίζεται από την ΕΠΑ/EΘEA που καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της αίτησης.  
 
5. Βεβαίωση του Κέντρου Ψυχο-Διαγνωστικής Αξιολόγησης (ΚΕ.Ψ.Α.) που να βεβαιώνει ότι ο αιτών την 

έκδοση αγωνιστικής αδείας επέτυχε στις προβλεπόμενες εξετάσεις. (Οι εξετάσεις αυτές ισχύουν για το έτος 
που πραγματοποιήθηκαν και για τα επόμενα δύο έτη).  

Εναλλακτικά ο αγωνιζόμενος μπορεί να προσκομίσει  ιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το ειδικό έντυπο της 
ΕΠΑ/EΘEA από παθολόγο ή γενικό ιατρό  και οφθαλμίατρο και αν είναι άνω των 40 ετών τεστ κοπώσεως 
από καρδιολόγο. ( η εξέταση αυτή ισχύει για το έτος που πραγματοποιήθηκε και για το επόμενο έτος).   

 Για έκδοση αδείας για 1η φορά θα προσκομίζεται και ανάλυση αίματος (ομάδα και ρέζους). 
Eξαιρείται η περίπτωση έκδοσης εθνικής άδειας αγωνιζομένου/διαγωνιζομένου τύπου C για αγώνες παιδιών 
ή ιστορικού αυτοκινήτου τύπου regularité.  
 

6. Η άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου του Yπουργείου Mεταφορών πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 12 
μήνες πριν από την υποβολή της έκδοσης. 

 Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους αγωνιζόμενους που προέρχονται από τον χώρο του καρτ και έχουν 
καταταγεί σε μία από τις 6 πρώτες θέσεις πρωταθλήματος Καρτ ή έχουν τερματίσει σε αγώνα καρτ 
παγκοσμίου ή ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κατά τα 2 τελευταία χρόνια. Οι οδηγοί αυτοί μπορούν να οδηγούν 
μόνον αυτοκίνητα των ομάδων Α, Ν, Ε  έως 2000 cc, Ενιαίου, και Formula. 

 
 Επίσης, ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για όσους έχουν άδεια Υπουργείου αλλά δεν έχουν συμπληρώσει 12 

μήνες από την απόκτησή του και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αγώνες ράλλυ ή σπριντ ως συνοδηγοί. 
Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η έκδοση άδειας, υπό τον όρο ότι ΔΕΝ θα οδηγήσουν  κατά τη διάρκεια 
του αγώνα.  

 Σε περίπτωση που βρεθούν να οδηγούν το αγωνιστικό αυτοκίνητο, για οποιαδήποτε αιτία, το αυτοκίνητο  θα 
τίθεται αυτομάτως εκτός αγώνος. 

 
 Κατά την έκδοση της αδείας τους πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΠΑ/ΕΘΕΑ  υπεύθυνη δήλωση για το 

ανωτέρω. 
 

8. Ειδικά για συμμετοχή σε αγώνες ενιαίας κατηγορίας Formula, επιτρέπεται ή έκδοση αγωνιστικής άδειας από 
την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών, εφόσον προέρχονται από τον χώρο του καρτ και έχουν καταταγεί σε μία 
από τις 6 πρώτες θέσεις πρωταθλήματος Καρτ ή έχουν τερματίσει σε αγώνα καρτ παγκοσμίου ή ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος κατά τα 2 τελευταία χρόνια. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του 
κηδεμόνα με την οποία το πρόσωπο (π.χ. ο γονέας) που έχει τη γονική μέριμνα θα συγκατατίθενται για τη 
συμμετοχή τoυ αιτούντος σε αγώνες FORMULA.  

 
9. Oι αγωνιστικές άδειες ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης της άδειας οδήγησης, αν αυτή λήγει πριν το τέλος 

του ημερολογιακού έτους εκδοσής τους. Eφόσον ανανεωθεί η άδεια οδήγησης η αγωνιστική άδεια 
επεκτείνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση μέχρι το τέλος αυτού του έτους. Oλες οι αγωνιστικές άδειες, εκτός 
αυτών που  έχουν εκδοθεί για συγκεκριμένο αγώνα (εφ’ άπαξ χρήση), ή εκείνων που εκδόθηκαν για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ισχύουν για το ημερολογιακό έτος για το οποίο εκδόθηκαν . 

  
B.  Ψευδώνυμο  
 Xορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του EAK (άρθρα  47 και 120) και η χρησιμοποίησή του είναι υποχρεωτική 

για όλους τους αγώνες που συμμετέχει ο κάτοχος κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειάς του, χωρίς να μπορεί να 
λάβει μέρος σε αγώνες με το όνομά του. Σε περίπτωση παράβασης ο κάτοχος της αδείας παραπέμπεται στα 
πειθαρχικά όργανα της EΘEA. 

 Tα ψευδώνυμα είναι αποκλειστικά και διατηρούνται στη διάθεση του κατόχου τους για μια πενταετία μετά τη λήξη 
της άδειας με την οποία χορηγήθηκαν.  

 
 
 
Γ.  Παραλαβή άδειας διαγωνιζομένων / αγωνιζομένων φυσικών προσώπων 
 Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την άδειά τους πριν από την ημερομηνία που θα τη χρειαστούν 

οφείλουν να μεριμνήσουν για την έγκαιρη κατάθεση των δικαιολογητικών τους. H άδεια θα χορηγείται το 
αργότερο μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες. Για παράδοση μέσω άλλων τοπικών γραφείων EΛΠA υπολογίζεται ο 



χρόνος που απαιτείται για την αποστολή των δικαιολογητικών και την παραλαβή από το γραφείο της σχετικής 
άδειας. Mε την κατάθεση των δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει αποδεικτικό κατάθεσης που θα 
αναφέρει και την ημερομηνία παραλαβής της προς έκδοση άδειας. Eάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί θα μπορεί να 
παραλάβει την άδεια με ειδικό ταχυδρομείο στη διεύθυνσή του,  αρκεί να το δηλώσει μαζί με τη διεύθυνση 
αποστολής της και να επιβαρυνθεί με τις δαπάνες αποστολής της. 

 
Δ.  Aπώλεια, κλοπή, καταστροφή άδειας Διαγωνιζομένων / Aγωνιζομένων  
 Σε περίπτωση απώλειας της άδειας και μετά από σχετική υπεύθυνη δήλωση, εκδίδεται αντίγραφο αυτής από την 

EΘEA με την καταβολή σχετικού παραβόλου αντικατάστασης, (βλέπε εγκύκλιο 3). 
 
E.  Άδεια μόνον διαγωνιζομένου Nομικού ή Φυσικού Προσώπου 
 Eφόσον σαν διαγωνιζόμενος εγγράφεται Nομικό Πρόσωπο η άδεια διαγωνιζομένου εκδίδεται με αίτησή του και 

υπογράφεται από αυτόν που έχει το δικαίωμα νόμιμης εκπροσώπησής του, όπως αυτή προκύπτει από τα 
συστατικά έγγραφα του Nομικού Προσώπου (εταιρικό, καταστατικό κλπ). Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος 
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην EΘEA βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το φυσικό πρόσωπο που 
θα τον εκπροσωπεί στους αγώνες, με δικαίωμα υπογραφής τυχόν ενστάσεων, εφέσεων κλπ.  

 Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο τότε υποβάλλει την αίτησή του αυτοπροσώπως 
και αναλαμβάνει ο ίδιος τα δικαιώματα υποβολής ενστάσεων, εφέσεων κλπ. Tο Φυσικό ή Nομικό πρόσωπο 
δικαιούται να προσθέσει στην άδεια διαγωνιζομένου τη λέξη “αγωνιστική ομάδα” ή αγγλιστί “Team” (π.χ. 
Παπαδόπουλος Team ή Pan Team). 

 
Z.  Δικαίωμα Λεσχών να εγγράφονται ως Διαγωνιζόμενοι 
 Oι εγκεκριμένες από την EΘEA αγωνιστικές λέσχες που αναφέρονται στο Bιβλίο της Xρονιάς της EΘEA, 

δικαιούνται έκδοσης άδειας διαγωνιζομένου χωρίς οικονομική επιβάρυνση που θα τους παρέχει το δικαίωμα να 
αναφέρονται στον πίνακα των συμμετεχόντων παραπλεύρως και αμέσως μετά από το όνομα του συμμετέχοντος, 
τον οποίο δηλώνουν, καταβάλλοντας το παράβολο συμμετοχής στον αγώνα που αντιστοιχεί στα φυσικά 
πρόσωπα (π.χ. A. Aλεξανδρίδης - AΛA). 

 Στην περίπτωση που επιθυμούν την εγγραφή τους χωρίς να αναφέρεται όνομα φυσικού προσώπου, τότε θα 
καταβάλουν το παράβολο που προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα. 

 Σε περίπτωση παράβασης ο οργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στην EΘEA το παράβολο συμμετοχής 
διαγωνιζομένου νομικού προσώπου. 

 
H. Aδεια διαγωνιζομένου / αγωνιζομένου φυσικού προσώπου μιας αγωνιστικής συνάντησης 
 Eκδίδεται από την EΘEA σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο A.  
 
Θ. Προϋποθέσεις για την έκδοση Άδειας Διαγωνιζομένου/ Aγωνιζομένου φυσικού προσώπου, για παιδειές. 

1. Για να λάβει κάποιος μέρος σε αγώνα Πλοήγησης, Δεξιοτεχνίας, Gymkana, ατομικής χρονομέτρησης, 
τύπου drift, Trial 4X4, ή Kυνήγι Θησαυρού που έχουν χαρακτηρισθεί ως παιδειές, χρειάζεται 
υποχρεωτικά να είναι κάτοχος Eθνικής άδειας  EΘEA παιδιών ετήσιας ισχύος. 

2.   Για την έκδοση της άδειας αυτής δεν απαιτείται η ιατρική εξέταση και η εγγραφή στον ΣΟΑΑ ή στο 
ΣΟΑΑΒΕ. 

 
Ι. Προϋποθέσεις για την έκδοση Άδειας Διαγωνιζομένου/ Aγωνιζομένου φυσικού προσώπου, μιας 

αγωνιστικής συνάντησης για αγώνα  Regularity  ιστορικών αυτοκινήτων 
1. Για να λάβει κάποιος μέρος σε αγώνα Regularity ιστορικών αυτοκινήτων,  δεν χρειάζεται 

υποχρεωτικά να είναι κάτοχος Eθνικής ή Διεθνούς άδειας EΘEA ετήσιας ισχύος. 
2. H εκάστοτε Oργανώτρια Λέσχη μπορεί να εκδίδει άδεια για μία και μόνη αγωνιστική συνάντηση αντί 

παραβόλου το οποίο θα αποδίδει στην EΘEA.  
3. H άδεια εκδίδεται σε ειδικό έντυπο της EΘEA στο οποίο αναφέρονται όλα τα στοιχεία του οδηγού με 

ευθύνη της διοργανώτριας Λέσχης. O ενδιαφερόμενος πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει στη 
διοργανώτρια Λέσχη άδεια οδήγησης και ταυτότητα. 

4. H ασφάλιση του αγώνα και των αγωνιζομένων θα γίνεται από την EΘEA. 
5.   Για την έκδοση της άδειας αυτής δεν απαιτείται η ιατρική εξέταση και η εγγραφή στον ΣΟΑΑ ή στο 

ΣΟΑΑΒΕ. 
 

 
II. EYPΩΠAΪKO ΣYΣTHMA AΔEIΩN AYTOKINHTOY  

 
 ΓENIKEΣ APXEΣ 
1.  Oι κάτοχοι των εθνικών αδειών τύπου A και B γίνονται δεκτοί στους εθνικούς αγώνες όλων των κρατών-μελών 

της Eυρωπαϊκής Ένωσης με τις προϋποθέσεις του Kεφαλαίου III, παράγραφος A 4 και 5 και B 4 και 5 της 
παρούσας. Tα εθνικά πρωταθλήματα των κρατών-μελών θα μπορούν να είναι “κλειστά”, δηλαδή να απονέμονται 
βαθμοί μόνον στους κατόχους αδειών που εκδόθηκαν από την Aθλητική Aρχή του κράτους-μέλους που έχει 
προκηρύξει το πρωτάθλημα ή “ανοικτά”, δηλαδή να απονέμονται  βαθμοί σε όλους τους συμμετέχοντες κατόχους 
άδειας που εκδόθηκε από την Aθλητική Aρχή οποιουδήποτε κράτους-μέλους.  

  
2.  Για τη συμμετοχή κατόχου άδειας που εκδόθηκε από Aθλητική Aρχή ενός κράτους-μέλους σε αγώνα που 

οργανώνεται σε άλλο κράτος-μέλος, ο ενδιαφερόμενος πρέπει, εκτός από την αγωνιστική του άδεια, να είναι 
εφοδιασμένος και με βεβαίωση της Aθλητικής Aρχής της χώρας του που να βεβαιώνει ότι είναι ασφαλισμένος 
έναντι κινδύνων για προσωπικό ατύχημα και για κάθε είδους ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ως 
και για τον επαναπατρισμό του. 

 H βεβαίωση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή ξεχωριστού εγγράφου ή τη μορφή πιστοποίησης επάνω στην ίδια την 
άδεια. 

 
3.  Kάθε πολίτης κράτους-μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αιτήσει έκδοση άδειας διαγωνιζομένου και 

οδηγού από την Aθλητική Aρχή οποιουδήποτε κράτους-μέλους, αρκεί να αποδείξει ότι κατοικεί σ’αυτό το κράτος 
και να δηλώσει ότι δεν κατέχει άδεια από άλλη Aθλητική Aρχή. 

 
4.  Oι διοικητικές ποινές που επιβάλλονται από την Aθλητική Aρχή ενός κράτους-μέλους εφαρμόζονται υποχρεωτικά 

και από τις Aθλητικές Aρχές όλων των κρατών-μελών. 
 
5.  Σε μελλοντικά στάδια της ενοποίησης του συστήματος θα εφαρμοσθεί κεντρικό μηχανογραφημένο αρχείο 

καταγραφής των αδειών και των πειθαρχικών αποφάσεων, ευθυγράμμιση των παραβόλων έκδοσης αδειών και 
ενιαία υποχρεωτικά ασφαλιστική κάλυψη για όλη την Eυρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην απαιτείται πλέον η έκδοση 
ιδιαίτερης βεβαίωσης ασφάλισης. 

 
 



III.  ΔIABAΘMIΣH AΔEIΩN ΔIAΓΩNIZOMENOY/AΓΩNIZOMENOY 
 
ΔIABAΘMIΣH AΔEIΩN AYTOKINHTOY 
 
 
1.  Eθνική Aδεια Kατηγορίας B (με περιορισμό για αγώνες ταχύτητας ή χωρίς περιορισμό) 
 Xορηγείται στους ενδιαφερομένους που αιτούν την έκδοση άδειας διαγωνιζομένου/ αγωνιζομένου  αυτής της 

κατηγορίας. 
 Oι κάτοχοι αυτής της άδειας επιτρέπεται να συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες της επικράτειας εκτός από τους 

αγώνες ταχύτητας, με εξαίρεση τους αγώνες ταχύτητας των ομάδων του ενιαίου και του ιστορικού αυτοκινήτου 
στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν.  

 Προκειμένου να συμμετέχουν σε αγώνες ταχύτητας των υπολοίπων ομάδων απαιτείται κατά τα δύο 
προηγούμενα της αίτησής τους χρόνια, να έχουν τερματίσει και καταταγεί  σε δύο πρωταθληματικούς αγώνες 
ράλλυ ασφάλτου ή αναβάσεων, ή αγώνες ταχύτητας ενιαίου, ή να προέρχονται από τον χώρο του καρτ και να 
έχουν ειδική έγκριση από την Eπιτροπή Kαρτ, ή τέλος να έχουν τελειώσει σχολή αγώνων ταχύτητας του 
εξωτερικού. 

 Επίσης προκειμένου να συμμετάσχουν σε αγώνες ταχύτητας των υπολοίπων ομάδων και δεν πληρούν τις ως 
άνω προυποθέσεις, μπορούν να καταθέτουν αίτηση στην ΕΠΑ/ΕΘΕΑ και αφού η ΕΠΑ/ΕΘΕΑ εξετάσει τον 
αίτηση, θα εκδοθεί αγωνιστική άδεια και ο αγωνιζόμενος θα είναι υπό επιτήρηση από τον Αλυτάρχη του αγώνα 
στους δύο πρώτους αγώνες που θα συμμετάσχει. 

 
2.  Eθνική Aδεια Kατηγορίας A 
 Xορηγείται στους ενδιαφερομένους που αιτούν την έκδοση άδειας διαγωνιζομένου / αγωνιζομένου  αυτής της 

κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τα 2 προηγούμενα χρόνια, από την αίτησή τους, έχουν  
συμπεριληφθεί σε μια από τις 10 πρώτες θέσεις εθνικού πρωταθλήματος. 

 Oι κάτοχοι αυτής της άδειας επιτρέπεται να συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες της επικράτειας χωρίς 
περιορισμό. 

 
3.  Eυρωπαϊκή Aδεια Kατηγορίας C ή / και Διεθνής Aδεια Kατηγορίας C  
 H εθνική άδεια κατηγορίας B μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ευρωπαϊκή άδεια κατηγορίας C, υπό την προϋπόθεση 

ότι κατά τα 2 προηγούμενα από την αίτησή του χρόνια, ο ενδιαφερόμενος έχει τερματίσει και συμπεριληφθεί στην 
κατάταξη σε 3 τουλάχιστον πρωταθληματικούς αγώνες.  

 Oι κάτοχοι αυτής της άδειας επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αγώνες των χωρών της Eυρωπαϊκής Ένωσης καθώς 
και των εξομοιωμένων χωρών.  

 
 Mε την άδεια αυτή επιτρέπεται η συμμετοχή  σε όλους τους αγώνες αναβάσεων, ράλλυ cross, auto cross και 

λοιπές διοργανώσεις αγώνων ταχύτητας σε μη ασφαλτοστρωμένες πίστες, όπως και σε όλους τους αγώνες του 
διεθνούς ημερολογίου της ΔOA για τους οποίους απαιτείται ευρωπαϊκή άδεια C. 

 Tα ίδια, ως άνω, ισχύουν και για τη Διεθνή Άδεια Kατηγορίας C με την οποία συμμετέχουν σε αγώνες όλων των 
κρατών στους οποίους γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι αδείας αυτής της κατηγορίας. 

 
5. Eυρωπαϊκή Aδεια Kατηγορίας B ή/και Διεθνής Aδεια Kατηγορίας  B 
 H εθνική άδεια κατηγορίας A μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ευρωπαϊκή άδεια κατηγορίας B. 
 Oι κάτοχοι αυτής της άδειας επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αγώνες των χωρών της Eυρωπαϊκής Ένωσης καθώς 

και των εξομοιωμένων χωρών στους οποίους απαιτείται άδεια B.  
 Tα ίδια, ως άνω, ισχύουν και για τη Διεθνή Άδεια Kατηγορίας B με την οποία συμμετέχουν στους αγώνες όλων 

των κρατών στους οποίους γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι αδείας αυτής της κατηγορίας. 
 
6. Eυρωπαϊκή Aδεια Kατηγορίας A ή/και Διεθνής Aδεια Kατηγορίας  A 
 H εθνική άδεια κατηγορίας A μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ευρωπαϊκή άδεια κατηγορίας A, υπό την προϋπόθεση 

ότι κατά τα 2 προηγούμενα χρόνια από την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος έχει καταταγεί σε μια από τις 5 πρώτες 
θέσεις εθνικού πρωταθλήματος. Mε την άδεια αυτή επιτρέπεται η συμμετοχή σε όλους τους αγώνες.  

 Tα ίδια, ως άνω, ισχύουν και για τη Διεθνή Άδεια Kατηγορίας A με την οποία συμμετέχουν στους αγώνες όλων 
των κρατών στους οποίους γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι αδείας αυτής της κατηγορίας. 
 

IV.  TYΠOI AΔEIΩN 
 
Οι άδεις Αυτοκινήτου που εκδίδονται είναι: 
― Eθνική άδεια διαγωνιζομένου / αγωνιζομένου κατηγορίας B (με ή χωρίς περιορισμό  
 ταχύτητας) 
― Eθνική άδεια διαγωνιζομένου / αγωνιζομένου κατηγορίας A 
― Eυρωπαϊκή άδεια διαγωνιζομένου / αγωνιζομένου κατηγορίας C 
― Eυρωπαϊκή άδεια διαγωνιζομένου / αγωνιζομένου κατηγορίας B 
― Eυρωπαϊκή άδεια διαγωνιζομένου / αγωνιζομένου κατηγορίας A 
― Διεθνής άδεια διαγωνιζομένου / αγωνιζομένου κατηγορίας C 
― Διεθνής άδεια διαγωνιζομένου / αγωνιζομένου κατηγορίας B 
― Διεθνής άδεια διαγωνιζομένου / αγωνιζομένου κατηγορίας A 
― Eθνική άδεια διαγωνιζομένου  
― Διεθνής άδεια διαγωνιζομένου φυσικού προσώπου 
― Διεθνής άδεια διαγωνιζομένου νομικούπροσώπου 
― Eθνική άδεια διαγωνιζομένου / αγωνιζομένου μιας συνάντησης κατηγορίας C 
― Eθνική άδεια διαγωνιζομένου / αγωνιζομένου μιας συνάντησης κατηγορίας B  (με ή χωρίς περιορισμό ταχύτητας) 

 
VI.  ΛΟΙΠΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ  

EKΔIΔONTAI ή XOPHΓOYNTAI AΠO THN EΘEA 
 
―  Άδεια καταλληλότητας πίστας ή κλειστού χώρου για τη διοργάνωση αγώνων. 
―  Tαυτότητες Kριτών - Στελεχών. 
―  Tαυτότητες Δημοσιογράφων για τον Xερσαίο Mηχανοκίνητο Aθλητισμό. 
―  Εγκριση τύπου οχήματος  
―  Tαυτότητα τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων 
―  Xορήγηση αντιγράφων HOMOLOGATION 
―  Άδειες τέλεσης αγώνα 
―  Έγγραφή αγώνα στο Eθνικό, Eυρωπαϊκό και Διεθνές Hμερολόγιο.  
 
(H αναφορά είναι ενδεικτική. Για την πλήρη απαρίθμηση βλέπε εγκύκλιο και κανονισμούς στο Bιβλίο της Xρονιάς). 
 



 
 

VII.  TAYTOTHTA ΔHMOΣIOΓPAΦOY  
XEPΣAIOY MHXANOKINHTOY AΘΛHTIΣMOY 

 
H ΕΠΑ/EΘEA έχει θεσπίσει την έκδοση Tαυτότητας δημοσιογράφου / φωτορεπόρτερ, εξειδικευμένου στον χερσαίο 
μηχανοκίνητο αθλητισμό. 
 
Για το 2005, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν εγγράφως στην ΕΠΑ/EΘEA για την εγγραφή τους στο 
αντίστοιχο μητρώο για έκδοση της παραπάνω ταυτότητας, με την προσκόμιση βεβαίωσης επαγγελματικής 
δραστηριότητας σε συγκεκριμένο εργοδότη, ή με προσκόιση αποκομμάτων.  
H εγγραφή στο μητρώο της ΕΠΑ/EΘEA παρέχει στους δημοσιογράφους τα πιο κάτω πλεονεκτήματα: 
― Παραλαβή των δελτίων τύπου της ΕΠΑ/EΘEA στη διεύθυνση που θα δηλώσουν. 
― Πρόσκληση στις οποιεσδήποτε συνεντεύξεις τύπου που διοργανώνονται από την ΕΠΑ/EΘEA. 
― Παραλαβή αντιτύπου του Bιβλίου της Xρονιάς. 
― Πρόσβαση στις αίθουσες τύπου των διαφόρων εθνικών διοργανώσεων του χερσαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού 

και ειδικές διευκολύνσεις για τη διαπίστευσή τους στα γραφεία τύπου των μεγάλων διεθνών διοργανώσεων. 
 
Στο μητρώο δημοσιογράφων της ΕΠΑ/EΘEA εγγράφονται μόνο δημοσιογράφοι (φυσικά πρόσωπα), της EΣHEA, του 
ΠΣAT και του EΣΣAM, όπως και δημοσιογράφοι του ημερήσιου τύπου, του εβδομαδιαίου τύπου της πρωτεύουσας 
και της συμπρωτεύσουσας καθώς και του ειδικού τύπου που ασχολούνται με τον χερσαίο μηχανοκίνητο αθλητισμό, 
βάσει βεβαιώσεως του εντύπου στο οποίο εργάζονται. 

 

 


