Εγκύκλιος Νο 3 Καρτ – Παράβολα, Πρόστιμα και Οικονομικά θζματα
EΓKYKΛIO KAΡΣ 03/2018
ΘEMA: ΠPOΓIOPIMO ΠAPABOΛΧN, ΠPOTIMΧN KAI PYΘMIH ΛOIΠΧN ΘEMATΧN
OIKONOMIKH ΦYΔΧ πνπ αθνξνύλ ηνπο αγώλεο KΑΡΣ
1.

Καησηέξσ νξίδνληαη ηα παξάβνια γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ΕΠΑ πνπ αθνξνύλ δειηία αζιεηώλ,
δηαγσληδνκέλσλ θαη κεραληθώλ, άδεηεο ηέιεζεο αγώλσλ θιπ.
1.1 ΠAPABOΛA ΓΔΛΣΙΧΝ ΑΘΛΗΣΧΝ, ΓIAΓΧNIZΟΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ AΓΧNΧN KAPT
1.1.1
Δζληθό δειηίν αζιεηή θαηεγνξίαο C-Mini

80,00 €

1.1.2

Δζληθό δειηίν αζιεηή θαηεγνξίαο C-Junior

130,00 €

1.1.3

Δζληθό δειηίν αζιεηή θαηεγνξίαο C-Restricted

130,00 €

1.1.4

Δζληθό δειηίν αζιεηή θαηεγνξίαο C-Senior

130,00 €

1.1.5

Δζληθό δειηίν αζιεηή θαηεγνξίαο C-Club

60,00 €

1.1.7

Γηεζλέο δειηίν αζιεηή θαηεγνξίαο C-Junior, C-Restricted, C-Senior
(επηβάξπλζε αλαβάζκηζεο ηνπ αληίζηνηρνπ Δζληθνύ δειηίνπ)
Γηεζλέο δειηίν αζιεηή θαηεγνξίαο B

200,00 €

1.1.8

Γηεζλέο δειηίν αζιεηή θαηεγνξίαο A

250,00 €

1.1.9

Δζληθό / Γηεζλέο δειηίν δηαγσληδνκέλνπ (λνκηθό πξόζσπν)

150,00 €

1.1.10

Δζληθό / Γηεζλέο δειηίν δηαγσληδνκέλνπ (θπζηθό πξόζσπν)

50,00 €

1.1.6

50,00 €

Τν δειηίν αζιεηή θαηεγνξίαο C-Club εθδίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα αζιεηέο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ
θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζαλ CLUB θαη δε δηαζέηνπλ άιινπ ηύπνπ δειηίν. Σε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο
πνπ έρεη εθδώζεη δειηίν αζιεηή C-Club ζειήζεη λα ζπκκεηάζρεη ζε αγώλεο θαηεγνξηώλ πνπ απαηηνύλ δειηίν
αζιεηή C-Senior ηόηε κπνξεί λα αλαβαζκίζεη ην δειηίν ηνπ πιεξώλνληαο ηε δηαθνξά ζηελ ηηκή. Η αλαβάζκηζε ηνπ
δειηίνπ δελ επεξεάδεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ αζιεηή ζε θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζαλ CLUB.
Όζνη αγσληδόκελνη εθδίδνπλ γηα πξώηε θνξά δειηίν αζιεηή θαηεγνξίαο C-Junior, C-Restricted ή C-Senior
δηθαηνύληαη έθπησζεο 20% ζηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο. Τελ ίδηα έθπησζε δηθαηνύληαη θαη όζνη αλαβαζκίδνπλ ην δειηίν
ηνπο από C-Club ζε C-Senior αλ πιεξνύλ ην πξναλαθεξζέλ θξηηήξην.
εκεηώζεηο:
1.
Οη άδεηεο δηαγσληδνκέλνπ δελ πεξηιακβάλνπλ αζθάιηζε πξνζσπηθώλ αηπρεκάησλ, δνζέληνο όηη νη
θάηνρνί ηνπο δελ επηβαίλνπλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαξη.
2.
Tα παξάβνια ησλ παξαπάλσ δηεζλώλ δειηίσλ αζιεηώλ θαηεγνξηώλ A, B & C πεξηιακβάλνπλ ηελ
αλαγθαία αζθάιηζε γηα θάιπςε εμόδσλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο / λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο κόλνλ γηα
ρώξεο ηεο Δπξώπεο, όπσο αλαθέξεηαη ζην ππ' αξηζ.PACEN1500007 αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην. Σπρόλ
αλαγθαία επέθηαζε αζθάιηζεο γηα άιιεο ρώξεο θαζνξίδεηαη ζε θόζηνο θαηά πεξίπησζε.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε αγώλεο ηνπ εμσηεξηθνύ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε βεβαίσζεο από ηελ ΔΠΑ πξνο ηνλ
νξγαλσηή πεξί ησλ αζθαιηζηηθώλ θαιύςεσλ πνπ θαιύπηνπλ ηα παξαπάλσ δηεζλή δειηία αζιεηώλ
θαηεγνξηώλ A, B & C.
1.2 ΠAPABOΛO ΦEYΓΧNYMOY
70,00 €
Kαηαβάιιεηαη ρσξηζηά θαη επηπιένλ ησλ παξαπάλσ παξάβνισλ αδεηώλ από νπνηνλδήπνηε επηζπκεί έθδνζε
αδείαο κε ςεπδώλπκν.
1.3 ΑΠΧΛΔΙΑ ΓΔΛΣΙΟΤ ΑΘΛΗΣΗ
15,00 €
Σηελ πεξίπησζε απώιεηαο, θινπήο ή θαηαζηξνθήο άδεηαο ν ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα δεηήζεη αληηθαηάζηαζή ηεο
θαηαβάιινληαο ην ζρεηηθό παξάβνιν.
1.4 ΠAPABOΛA ΓHΛΧH YMMETOXH TΧN ΓIAΓΧNIZOMENΧN / AΓΧNIZOMENΧN ΦYIKΧN ΠPOΧΠΧN
TOY OPΓANΧTE TΧN AΓΧNΧN
Γηα όινπο ηνπο αγώλεο ηζρύεη ε λέα κέζνδνο δήισζεο ζπκκεηνρήο κέζσ ηνπ ΓΓΑ (πζηήκαηνο
Γηαδηθηπαθήο Γηαρείξηζεο Αγώλσλ) (Βιέπε Δγθύθιην 6 θαη Δγθύθιην 6Κ ).
1.4.1 Μνλνήκεξνο αγώλαο Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο, Κππέιινπ Διιάδαο, Ιδησηηθώλ Κππέιισλ,
Φηιηθώλ
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Καηεγνξία 60 ΜΙΝΙ
160,00 €
Καηεγνξία JUNIOR, SENIOR, KZ2, ΛΟΙΠΔ ΔΘΝΙΚΔ 180,00 €
Καηεγνξίεο CLUB
100,00 €
1.4.1 Γηήκεξνο αγώλαο Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο, Κππέιινπ Διιάδαο
Καηεγνξία 60 ΜΙΝΙ
190,00 €
Καηεγνξία JUNIOR, SENIOR, KZ2, ΛΟΙΠΔ ΔΘΝΙΚΔ 210,00 €
Καηεγνξίεο CLUB
130,00 €
1.5

ΠAPABOΛA YMMETOXH Δ ΓIEΘNEI AΓΧNE
Οη Οξγαλσηέο δηεζλώλ αγώλσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα πνζά ησλ παξάβνισλ ζπκκεηνρήο είλαη
ππνρξεσκέλνη λα δεηήζνπλ πξνεγνπκέλσο ηελ έγθξηζε ηεο EΠA.

1.6

ΠAPABOΛA ENTAEΧN
1.6.1 Γηα όινπο ηνπο αγώλεο ην παξάβνιν έλζηαζεο ηζνύηαη κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο ηνπ
αγσληδνκέλνπ ζηνλ αγώλα. Λακβάλεηαη ππόςε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο θπζηθνύ πξνζώπνπ
ρσξίο ηελ ηπρόλ πξνζαύμεζε πνπ θαηέβαιε ν αγσληδόκελνο γηα ηε κε επηθόιιεζε ηεο
πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία (π.ρ. μελνδνρεία, ηαμίδη κε πινίν θιπ.). ηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε ν πκπιεξσκαηηθόο Καλνληζκόο πξέπεη λα θαζνξίδεη ην ύςνο ηνπ παξάβνινπ
έλζηαζεο.
1.6.2 Αλ γηα ηνλ έιεγρν θαξη, κεηά από έλζηαζε απαηηνύληαη έμνδα, ην θόζηνο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ
αληαιιαθηηθώλ βαξύλεη ηνλ εληζηάκελν εθόζνλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή θαη ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ηνλ
θαζ’ νπ ε έλζηαζε. Αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ην παξάβνιν έλζηαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. Αλ ε
έλζηαζε απνξξηθζεί ην πνζό πνπ θαηέζεζε ν εληζηάκελνο δελ επηζηξέθεηαη.

1.7 ΠAPABOΛA EΦEEΧN
1.7.1

Για όλους τους αγώνες το παράβολο έφεςησ ορίζεται ςτο ποςόν των 600 €.

Σηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νξγαλσηήο δελ νξίζεη παξάβνιν ζπκκεηνρήο ή νξίζεη κεησκέλν, ηόηε ηα
παξάβνια ελζηάζεσλ θαη εθέζεσλ θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηα πνζά ησλ αληηζηνίρσλ αγώλσλ πνπ
νξίδνληαη ζηελ παξνύζα εγθύθιην.
Σε πεξίπησζε πνπ γίλεη δεθηή ε έθεζε ζα επηζηξέθεηαη ην 80% ηνπ πνζνύ ηνπ παξαβόινπ ηεο έθεζεο, ην
δε 20% ζα παξαθξαηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαδηθαζηηθώλ εμόδσλ ηεο ΟΜΑΕ.
1.7.2 Παξάβνια εθέζεσλ θαηά απόθαζεο ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηεο ΔΠΑ
α. Σηηο πεξηπηώζεηο εθέζεσλ θαηά απόθαζεο ηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ, ην παξάβνιν νξίδεηαη ζηα 400
€.
β. Σηηο πεξηπηώζεηο εθέζεσλ θαηά απόθαζεο άιινπ νξγάλνπ ηεο ΕΠΑ/ΟΜΑΕ, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί
έλζηαζε, ην παξάβνιν νξίδεηαη ζηα 400 €.
1.8 ΠAPABOΛA AΓEIA TEΛEH AΓΧNΧN ANA YMMETEXONTA
Καηαβάιινληαη από ηνλ ζπκκεηέρνληα κέζσ ΣΔΔΑ βάζεη ηνπ πίλαθα ησλ ζπκκεηερόλησλ
Καηεγνξία 60 ΜΙΝΙ
40,00 €
Καηεγνξία CLUB
30,00 €
Λνηπέο θαηεγνξίεο
50,00 €
1.9

ΠAPABOΛA EΓΓPAΦH AΓΧNΧN TO EΘNIKO AΓΧNITIKO HMEPOΛOΓIO 2018
Καηαβάιινληαη από ηνλ νξγαλσηή
Αγώλεο Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο, Κππέιινπ Διι.
130,00 €
Αγώλεο Ιδησηηθώλ Κππέιισλ
100,00 €
Φηιηθνί αγώλεο
50,00 €

εκείσζε:
Tα πην πάλσ παξάβνια είλαη απαηηεηά κε ηελ εγγξαθή ηνπ αγώλα ζην Εζληθό Ηκεξνιόγην θαη πάλησο πξηλ από
ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ηέιεζεο ηνπ αγώλα.
2.

H EΠA ξπζκίδεη σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα παξάβνισλ, πξνζηίκσλ θαη ινηπώλ ζεκάησλ νηθνλνκηθήο θύζεσο πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηόηεηά ηεο:
2.1 ΠΡΟΣΙΜΑ
2.1.1 Πξόζηηκα πνπ κπνξνύλ λα επηβάινπλ νη Αγσλνδίθεο:
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Από 10% έσο 300% επί ηεο ζπκκεηνρήο πνπ θαηέβαιε ν αγσληδόκελνο θαη πάλησο όρη κηθξόηεξν ησλ
100,00 €
2.1.2 Πξόζηηκα πνπ κπνξνύλ λα επηβάινπλ ηα ππό ηεο ΔΠΑ νξηδόκελα Γηθαηνδνηηθά ή Πεηζαξρηθά
Όξγαλα:
Από 100,00 € έσο 2.000,00 €
2.1.3 Πξόζηηκα γηα ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο παξαβάζεηο ή παξαιείςεηο:
Μπνξνύλ λα πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Σπκπιεξσκαηηθό Καλνληζκό ηνπ αγώλα θαη λα επηβάιινληαη εθόζνλ
απηόο εγθξίζεθε από ηελ ΕΠΑ.
2.2 ΠAPABOΛA TEXNIKΧN EPΓAIΧN ΠOY ΠPOKATABAΛONTAI THN ΠEPIΠTΧH ENTAH
Γηα θάζε έλζηαζε επί ηερληθνύ ζέκαηνο θαη γηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζα πξνθαηαβάιιεηαη από ηνλ εληζηάκελν
πνζό πνπ ζα νξηζηεί από ηνπο Αγσλνδίθεο, έπεηηα από ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ Τερληθώλ Εθόξσλ,. Οη εηζεγήζεηο
πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ην ηξέρνλ θόζηνο εξγαζίαο θαη αληαιιαθηηθώλ. Σε πεξίπησζε πνπ ηα ηειηθά
έμνδα είλαη κηθξόηεξα από ηελ πξνθαηαβνιή, ε δηαθνξά επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν. Οη εηζεγήζεηο πξέπεη λα
βξίζθνληαη κέζα ζηα παξαθάησ όξηα:
2.2.1 Κηλεηήξαο
Μέρξη 100,00 €
2.2.2 αζί
Μέρξη 50,00 €
2.3 ΠAPABOΛA EΠIΘEΧPHEΧN MONIMΧN TIBΧN ΓIA TH XOPHΓHH APXIKOY ΠITOΠOIHTIKOY
KATAΛΛHΛOTHTA KAI ETHIΧN EΠIΘEΧPHEΧN
2.3.1 Πίζηεο Καξη
500,00 €
Γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ θαηαιιειόιεηαο θαηαβάιινληαη επηπιένλ, από ηνλ
ελδηαθεξόκελν ηδηνθηήηε, ηα έμνδα ησλ επηζεσξεηώλ, εκεξήζηα απνδεκίσζε θιπ. (εθόζνλ δηθαηνινγνύληαη),
ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3. Tν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο έθηαθηεο επηζεσξήζεηο,
κεηά από εθηέιεζε έξγσλ δηαθνξνπνίεζεο ηεο πίζηαο.
2.4 KAΛYΦH EΞOΓΧN TEΛEXΧN KAI TEXNIKΧN
2.4.1 Πξόεδξνη Αγσλνδηθώλ, Αγσλνδίθεο, Aιπηάξρεο:
Οη Οξγαλσηέο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ ζηα παξαπάλσ ζηειέρε δηακνλή ζε μελνδνρείν επηπέδνπ
αλάινγνπ κε ην νξγαλσηηθό επίπεδν ηνπ αγώλα. Επίζεο, ππνρξενύληαη λα ηνπο θαιύςνπλ ηα έμνδα
κεηαθίλεζήο ηνπο από ηελ έδξα ηνπο κέρξη ηνλ ηόπν ηέιεζεο ηνπ αγώλα. Tν κέζν κεηαθίλεζεο είλαη ηεο
επηινγήο ηνπο. Eάλ απηό είλαη απηνθίλεην ε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε νξίδεηαη ζηα 0.25 € αλά ρηιηόκεηξν
ζπλ ηα δηόδηα. Γηα θάζε άιιν κεηαθνξηθό κέζν ηζρύεη ε ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ εηζηηεξίνπ.
Οη δηαλπθηεξεύζεηο πνπ ζα δηαηεζνύλ από ηνλ νξγαλσηή ζα είλαη ηόζεο όζεο απαηηνύληαη γηα ηελ
αλεκπόδηζηε ηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, δειαδή γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ αγώλα, ηελ ηήξεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπλεδξηάζεσλ θαη ηε ζύληαμε ηεο έθζεζήο ηνπο. Οη δηαλπθηεξεύζεηο ζα ζπλνδεύνληαη από
πξσηλό.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ ινηπώλ εμόδσλ δηαηξνθήο ζα θαηαβάιιεηαη ζε θάζε έλαλ από απηνύο ην πνζό ησλ
50,00 € γηα θάζε εκέξα απαζρόιεζεο ηνπο ζηνλ αγώλα θαη ηελ από θαη πξνο απηόλ κεηαθίλεζή ηνπο. Γηα
κηζή εκέξα απαζρόιεζεο θαηαβάιιεηαη ην κηζό ηνπ σο άλσ πνζνύ.
―
H δηάξθεηα ηαμηδηνύ ππνινγίδεηαη ζαλ ρξόλνο απαζρόιεζεο (κεηάβαζε θαη επηζηξνθή).
2.4.2 Λνηπά ηειέρε ηνπ αγώλα - Κξηηέο - Έθνξνη - Σερληθνί Έθνξνη θ.ιπ.
O Oξγαλσηήο είλαη ειεύζεξνο λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα θαιύςεη ηα έμνδα ησλ ινηπώλ
ζηειερώλ ηνπ αγώλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηέιεζή ηνπ.
Η ΟΜΑΕ ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ ΕΑΚ ζπληάζζεη πίλαθα κε ηηο αλώηαηεο απνδεκηώζεηο πνπ κπνξεί ν
Oξγαλσηήο λα θαηαβάιεη ζηα ινηπά ζηειέρε ηνπ αγώλα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο νλνκαζηηθνύο
πίλαθεο ηεο ΕΠΑ/ΟΜΑΕ θαη είλαη νη πην θάησ:
― Hκεξήζηα απνδεκίσζε εθόζνλ δελ απαηηείηαη δηαλπθηέξεπζε ή αλ ε δηαλπθηέξεπζε κε ην πξστλό
πξνζθέξεηαη από ηνλ Οξγαλσηή, 40.00€.
― Hκεξήζηα απνδεκίσζε εθόζνλ απαηηείηαη δηαλπθηέξεπζε πνπ δελ πξνζθέξεηαη από ηνλ Οξγαλσηή,
80,00€.
― Xηιηνκεηξηθό θόζηνο κεηαθίλεζεο 0,25€ ην ρικ. ζπλ ηα δηόδηα.
― Γηα κηζή κέξα απαζρόιεζεο θαηαβάιιεηαη ην κηζό ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο.
― H δηάξθεηα ηαμηδηνύ ππνινγίδεηαη ζαλ ρξόλνο απαζρόιεζεο (κεηάβαζε θαη επηζηξνθή).
2.4.3 Δηδηθεπκέλνη ηερληθνί πνπ δελ αλήθνπλ ζηα ηειέρε ηνπ αγώλα
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Εγκύκλιος Νο 3 Καρτ – Παράβολα, Πρόστιμα και Οικονομικά θζματα
O Οξγαλσηήο πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηεί ζηνπο αγώλεο εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία ησλ ζηειερώλ ηνπ αγώλα αιιά είλαη ηδηώηεο επαγγεικαηίεο, πνπ εμεηδηθεύζεθαλ ζηε ρξήζε
εηδηθώλ ζπζθεπώλ θαη ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθόλησλ. Οη ηερληθνί απηνί, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε
ρξεζηκνπνίεζε άιισλ εηδηθνηήησλ, αλήθνπλ ζπλήζσο ζηηο θαηεγνξίεο ησλ γηαηξώλ, εηδηθώλ ειεθηξνληθώλ
ππνινγηζηώλ θιπ. Οη απνδεκηώζεηο ησλ σο άλσ εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθώλ θαζνξίδνληαη ειεύζεξα, ύζηεξα
από ζπκθσλία καδί ηνπο.
2.5 ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΘΝΙΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ
Σηελ πεξίπησζε απνζηνιήο εζληθώλ νκάδσλ ζην εμσηεξηθό δελ έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνεγνύκελα άξζξα ηεο
παξνύζαο εγθπθιίνπ. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκεηηθή ζπκκεηνρή αξρεγώλ, νδεγώλ θαη
ζπλνδώλ ζ’ απηέο ηηο απνζηνιέο θαη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα, ώζηε κε ηα δηαηηζέκελα νηθνλνκηθά κέζα, λα
θαιπθζνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο ηέηνηεο απνζηνιέο. Σ’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο θαιύπηνληαη νη δαπάλεο κε
απνινγηζηηθή κέζνδν θαη κε βάζε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θάζε ηέηνηαο απνζηνιήο.
2.6 ΠAPABOΛO ΠPOKHPYΞH EΠAΘΛOY ΑΠΟ ΧΜΑΣΔΙΟ Ή ΦΟΡΔΑ ΜΔ EMΠOPIKO XAPAKTHPA
Κάζε ελδηαθεξόκελνο γηα ηελ πξνθήξπμε επάζινπ από Σσκαηείν ή από θνξέα κε εκπνξηθό ραξαθηήξα ζα πξέπεη
λα ππνβάιεη έγγξαθν αίηεκα πξνο ηελ ΕΠΑ ην αξγόηεξν κέρξη ηέινο Οθησβξίνπ ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο. Τν
αίηεκα ζα εμεηάδεηαη θαη ζα θαηαβάιιεηαη παξάβνιν ην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε απόθαζε ηεο
ΕΠΑ θαη κε θξηηήξην ηελ έθηαζε ππνζηήξημήο ηνπ επάζινπ από ηηο ππεξεζίεο ηεο. Σε θάζε πεξίπησζε ν παξάβνιν
απηό δελ ζα κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ 600,00 € θαη κεγαιύηεξν ησλ 3.000,00 €.
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