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EΓKYKΛIOΣ 4 / 2019 
 

Θέκα: Πξνϋπνζέζεηο έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ηαπηνηήησλ θξηηώλ θαη ζηειερώλ 
 

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ζηειερώλ ηνπ κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνύ, ε ΔΠΑ/ΟΜΑΔ 
απνθάζηζε ηα αθόινπζα: 
 

1. Tα ζηειέρε δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 
 

1.1_ Aγσλνδίθεο  (AΓΓ) 
1.2.1_ Aιπηάξρεο Aπηνθηλήηνπ  (AΛA) 
1.2.2_ Aιπηάξρεο Kαξη  (AΛK) 
1.3_ Aγσλνδίθεο  Β’   (AΓΓΒ) 
1.4.1_ Aιπηάξρεο Aπηνθηλήηνπ  Β’  (AΛAΒ) 
1.4.2_ Aιπηάξρεο Καξη  Β’  (AΛΚΒ) 
1.5.1_ Tερληθόο Έθνξνο Aπηνθηλήησλ  (TEA) 
1.5.2_ Tερληθόο Έθνξνο Kαξη  (TEK) 
1.5.4_ Tερληθόο Έθνξνο 4Φ4  (TE4Φ4) 
1.5.5_ Tερληθόο Έθνξνο Dragster  (TED) 
1.6.1_ Γόθηκνο Tερληθόο Έθνξνο Aπηνθηλήησλ  (ΓTEA) 
1.6.2_ Γόθηκνο Tερληθόο Έθνξνο Kαξη  (ΓTEK) 
1.6.4_ Γόθηκνο Tερληθόο Έθνξνο 4Φ4  (ΓTE4Φ4) 
1.6.5_ Γόθηκνο Tερληθόο Έθνξνο Dragster  (ΓTED) 
1.7_ Βαζκνινγεηεο Drift  (ΒΑΘ) 
1.8_ Kξηηήο  (KPI) 
1.9_ Γόθηκνο Kξηηήο  (ΓOK) 

 
Oη αλσηέξσ ηδηόηεηεο πηζηνπνηνύληαη κε ηελ θαηνρή ζρεηηθήο ηαπηόηεηαο ε νπνία εθδίδεηαη από ην ηκήκα 
κεηξώνπ ζηειερώλ ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ. 
H ηζρύο ησλ ηαπηνηήησλ ιήγεη ηξία ρξόληα κεηά ηελ έθδνζε ή αλαλέσζή ηνπο. 
Oη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο θαηά ηελ πεξίνδν ηζρύνο ησλ ηαπηνηήησλ θαη γηα ηε 
δηαηήξεζή ηνπο, νξίδνληαη εηδηθόηεξα ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνύλ. 
H κε ηήξεζε ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ επηθέξεη απηόκαηα ηελ απώιεηα ηεο ηδηόηεηαο θαηά ηε ζύληαμε ηνπ 
επνκέλνπ κεηξώνπ. H πηζηνπνίεζε ησλ ζπκκεηνρώλ ζα γίλεηαη από ηηο εθζέζεηο ησλ Αιπηαξρώλ πνπ 
ππνβάιινληαη ζηελ ΔΠΑ. Oη ελδηαθεξόκελνη δύλαληαη απ‟ επζείαο λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο εγγξαθέο ζην 
αηνκηθό ηνπο δειηίν κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Γηαδηθηπαθήο  Γηαρείξηζεο Αγώλσλ ηεο ΟΜΑΔ.   
 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη θάζε ζηέιερνο ζα πξέπεη λα είλαη εληαγκέλν ζε θάπνην ζσκαηείν. Σν σκαηείν είλαη ππόινγν 
γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηειέρνπο ηνπ γηα θάζε ζέκα πνπ ην αθνξά θαη κπνξεί λα πξνθύςεη. Όιεο νη θαηεγνξίεο 
ζηειερώλ κπνξνύλ, ζύκθσλα κε ηελ ηδηόηεηά ηνπο, λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ νξγάλσζε αγώλσλ 
όρη κόλν ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο αιιά θαη ζε δηνξγαλώζεηο αγώλσλ άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ ζσκαηείσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνθεξύμεηο ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ. 
 

4. ύζηεκα Γηαδηθηπαθήο Γηαρείξηζεο Αγώλσλ (ΓΓΑ) 
Σα ζσκαηεία πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ηα ζηειέρε ηνπο, όηη ζην ύζηεκα Γηαδηθηπαθήο Γηαρείξηζεο Αγώλσλ 
(ΓΓΑ) έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα ζηνηρεία ησλ ζηειερώλ ηνπο από ην αξρείν πνπ κέρξη ζήκεξα ηεξνύζε ε 
ΟΜΑΔ. 

 
Γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα λα πξνρσξήζνπκε ζην επόκελν βήκα ηεο έθδνζεο θάξηαο 
ζηειέρνπο αιιά θαη γηα λα είλαη δπλαηή ε απξόζθνπηε αζθάιηζε ησλ ζηειερώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε 
δηελέξγεηα ησλ αγώλσλ, ηα σκαηεία θαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ηα ζηειέρε ηνπο λα πξνβνύλ ζηηο 
παξαθάησ ελέξγεηεο: 

2.2 Όια ηα ζηειέρε πξέπεη λα κπνπλ ζην ΓΓΑ θαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ ή λα δηνξζώζνπλ ηα ζηνηρεία 
ηνπο. Η είζνδνο ηνπ θάζε ζηειέρνπο ζηελ θαξηέια ηνπ γίλεηαη κπαίλνληαο ζηελ νκάδα «ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ» 
θαη επηιέγνληαο ην «Δίζνδνο ηειέρνπο». ηε ζπλέρεηα δεηείηαη λα δνζεί: 
 
Username: (Δίλαη ην επώλπκν ηνπ θάζε ζηειέρνπο.) Πξέπεη λα γξαθεί κε ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ θεθαιαίνπο 

ραξαθηήξεο. 
Password:  (Δίλαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ θαζελόο ζηε κνξθή „εε/κκ/εεεε‟)  
Γεδνκέλνπ όηη δελ ππήξρε ε αθξηβήο εκεξνκελία γέλλεζεο γηα ηνλ θαζέλα ζην ηεξνύκελν από ηελ 
ΟΜΑΔ αξρείν, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε εηζαγσγή ζαο κε απηή ηελ εκεξνκελία ηόηε 
δνθηκάζηε λα δώζεηε σο Password: ηελ 01/01 ηνπ έηνπο πνπ γελλεζήθαηε. Γειαδή 01/01/εεεε Αλ θαη 

https://www.e-omae-epa.gr/default.aspx
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απηό δελ είλαη εθηθηό δνθηκάζηε λα δώζεηε σο Password: 01/01/1900. Αλ νη παξαπάλσ ηξεηο 
δπλαηόηεηεο απνηύρνπλ επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θ. Ακαμόπνπιν ζηελ ΟΜΑΔ. 
 

2.2 Με ηελ είζνδν ζηελ πξνζσπηθή θαξηέια θξνληίζηε λα γξάςεηε ηε ζσζηή εκεξνκελία γέλλεζήο ζαο 
ώζηε αθνύ θάλεηε θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζαο ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη απηή σο Password. 
Όζνη ζα ήζειαλ λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ε εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπο σο «Password», έρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα λα ην αιιάμνπλ από ηελ επηινγή «Αιιαγή Username-Password» ζην επάλσ δεμί κέξνο ηεο 
θαξηέιαο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ μεράζεηε ηη θαηαρσξήζαηε θαη δελ κπνξείηε λα κπείηε ζηελ θαξηέια 
ζαο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θ. Ακαμόπνπιν ζηελ ΟΜΑΔ γηα λα επαλαθέξεη ηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.1.  
 

2.3 Πέξα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα θαηαρσξήζεηε ζηελ θαξηέια ζαο είλαη αλαγθαίν λα «αλεβάζεηε» ζην 
ζύζηεκα κία θσηνγξαθία ζαο, γηα ηελ έθδνζε ηαπηόηεηαο ζηειέρνπο, θαη αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθεο 
ηαπηόηεηάο ζαο θαη ζηηο δπν νςεηο . Η θσηνγξαθία θαη ε αζηπλνκηθε ηαπηόηεηα ζα πξέπεη λα 
ςεθηνπνηεζνύλ κε αλάιπζε 150dpi (ζθαλάξηζκα) θαη λα θαηαρσξεζνύλ ζην ΓΓΑ. 
 

2.4 Όζνη από ηα ζηειέρε έρνπλ πιεξώζεη ηα 30€ εγγξαθήο ζην κεηξών, (απηό θαίλεηαη ζηελ θαξηέια ηνπο 
ζην πεδίν «Γειηία ηειέρνπο»), γηα απηνύο ζα εθδνζεί ε ηαπηόηεηα ζηειέρνπο, κόιηο ην ζσκαηείν, ζην 
νπνίν αλήθνπλ, επηβεβαηώζεη όηη ηα θαηαρσξεζέληα ζηελ θαξηέια ηνπο ζηνηρεία είλαη αιεζή. 
 

2.5 Σα ππόινηπα ζηειέρε ζα παξαιακβάλνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο αθνύ γίλεη ε επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ 
ηνπο από ην ζσκαηείν θαη κόιηο θαηαβάινπλ ην πνζό ησλ 30€ κε πιεξσκή κέζσ ηνπ ΓΓΑ. 

 

2.6 ε πεξίπησζε απώιεηαο ή επαλέθδνζεο ηεο ηαπηόηεηαο ζηειέρνπο ιόγσ αιιαγήο ζηνηρείσλ (π.ρ. 
αιιαγή από θξηηήο ζε αιπηάξρε ή/θαη αγσλνδίθε) ζα θαηαβάιιεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν ην πνζόλ 
ησλ 10 € κέζσ ηνπ ΓΓΑ. 

 

2.7 Από ην 2016 μεθίλεζε ε δηαδηθαζία αζθάιηζεο γηα Ννκηθή Πξνζηαζία όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνπο 
αγώλεο. Όπνην ζηέιερνο επηζπκεί λα έρεη απηή ηε κνξθή αζθάιηζεο ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ζε εηήζηα 
βάζε ην πνζό ησλ 10€ κε πιεξσκή κέζσ ηνπ ΓΓΑ, ώζηε λα ηνπ εθδίδεηαη ην ζρεηηθό ζεκείσκα 
θάιπςεο. 

 
Δπηπιένλ ηα ζσκαηεία έρνπλ ηηο παξαθάησ δπλαηόηεηεο θαη ππνρξεώζεηο: 
 

2.8 Μπαίλνληαο κε ηνπο θσδηθνύο ηνπ ζσκαηείνπ ππάξρεη ην πιήθηξν «Πίλαθεο ηειερώλ». Δπηιέγνληάο ην 
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνύλ ηα ζηνηρεία ησλ ζηειερώλ ηνπο θαη επηπιένλ 
επηιέγνληαο ην πιήθηξν «Δκθάληζε θίιηξσλ» θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ «ηδηόηεηα» ησλ ζηειερώλ πνπ ηνπο 
ελδηαθέξεη λα δνπλ ην ζύλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ζηειερώλ ηεο ΟΜΑΔ γηα λα επηιέμνπλ αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο ηνπο ηα ζηειέρε πνπ ρξεηάδνληαη γηα θάπνην αγώλα. 

 

2.9 Κάζε κε πηπρηνύρν θξηηή πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζα πξέπεη λα ηνλ θαηαρσξνύλ ζην ζύζηεκα από ηελ 
νκάδα εληνιώλ «ΝΔΑ ΔΓΓΡΑΦΗ» επηινγή «Δγγξαθή Νένπ ηειέρνπο» θαη απηόο ζα ιακβάλεη ηελ 
ηδηόηεηα ηνπ „Τπνςήθηνπ Γόθηκνπ Κξηηή‟ 

 

2.10 Κάζε λένο θξηηήο πνπ θαηαρσξείηαη ζην ζύζηεκα ζα πξέπεη ην ζσκαηείν ηνπ λα επηβεβαηώζεη ηελ 
νξζόηεηα ησλ θαηαρσξεκέλσλ ζηνηρείσλ, ζηε ζπλέρεηα ν θξηηήο λα θξνληίζεη λα ζπκπιεξώζεη θαη λα 
ζηείιεη ππνγεγξακκέλε ηελ „„ΑΙΣΗΗ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔ‟‟, 
κέζσ ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ ζηελ ΟΜΑΔ. Απηό ηνπ επηηξέπεη λα ιάβεη κέξνο ζε εμεηάζεηο γηα ηελ αλάδεημε 
θξηηώλ. Αλ ζηηο εμεηάζεηο απηέο πεηύρεη ηόηε απνθηά ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γόθηκνπ Κξηηή (ΓΟΚ) θαη ζα 
πξέπεη λα εγγξαθεί ζην Μεηξών ηειερώλ ηεο ΟΜΑΔ, πιεξώλνληαο κέζσ ηνπ ΓΓΑ ην πνζό ησλ 30€. 
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πιεξσκήο ζα ιάβεη ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηνπ.  

 

2.11 Όζα από ηα ζηειέρε επηζπκνύλ λα αιιάμνπλ ζσκαηείν ζην νπνίν πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 
κπνξνύλ λα ην θάλνπλ, επηιέγνληαο ην πιήθηξν: «Αίηεζε Αιιαγήο Σσκαηείνπ» ζην επάλσ κέξνο ηεο 
θαξηέιαο ηνπο. Με ηελ επηινγή απηή αλνίγεη έλα παξάζπξν ζην νπνίν κπνξείηε λα επηιέμεηε ην 
ζσκαηείν ζην νπνίν επηζπκείηε λα πξνζθέξεηε ηηο ππεξεζίεο ζαο ζην εμήο. Δπηιέγεηε ην ζσκαηείν θαη 
ζηε ζπλέρεηα πηέδεηε  ην πιήθηξν «Καηαρώξεζε». Από ηε ζηηγκή πνπ ζα παηεζεί ην πιήθηξν 
«Καηαρώξεζε» ε απόθαζε ζαο δελ είλαη αλαζηξέςηκε. ηε ζπλέρεηα ζην επάλσ κέξνο ηεο θαξηέιαο 
ηνπ ζηειέρνπο, εκθαλίδεηαη ε επηζπκία πνπ δήισζε θαη ηα δύν ζσκαηεία: Απηό από ην νπνίν θεύγεη θαη 
εθείλν ζην νπνίν επηζπκεί λα κεηαθηλεζεί. Γηα λα νινθιεξσζεί ε ΑΛΛΑΓΗ ΣΩΜΑΤΔΙΟΥ, ζα πξέπεη 
ηα ζσκαηεία λα κπνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ ζηειερώλ ηνπο, εθεί ζα βξνπλ ην ζηέιερνο πνπ έθαλε 
ηε ζρεηηθή θίλεζε θαη λα δειώζνπλ όηη απνδέρνληαη ηε ζπγθεθξηκέλε αιιαγή. Όζα ζηειέρε 
αθνινπζήζνπλ ηελ δηαδηθαζία πνπ έρεη πεξηγξαθεί θαη γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιόγν δελ επδνθηκήζεη, 



 

 

 
                                                Εγκφκλιος Νο 4 / 2019  – ΄Εκδοση και Ανανζωση Ταυτοτήτων Κριτών/Στελεχών 

  

Σελίδα 3  / 5 

 

κπνξνύλ λα ζηέιλνπλ ην ζρεηηθό αίηεκα κε email ζηε δηεύζπλζε stelexi@omae-epa.gr  γξάθνληαο ηελ 
δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζαλ. Αθνύ εμεηαζζεί ην αίηεκα, απηό ζα ηθαλνπνηεζεί ή ζα απνξξηθζεί θαηά 
πεξίπησζε. 

 

2.12 Όζα από ηα ζηειέρε ζαο είραλ ζην παξειζόλ Ταπηόηεηα ηεο ΔΛΠΑ θαη επηζπκνύλ λα εγγξαθνύλ 
ζην κεηξών ζηειερώλ ηεο ΟΜΑΔ, ζα πξέπεη λα ςεθηνπνηήζνπλ (ζθαλάξνπλ) ηελ Σαπηόηεηα ηεο ΔΛΠΑ 
θαη λα ηελ απνζηείινπλ  σο ζπλεκκέλν, ζην e-mail: stelexi@omae-epa.gr  καδί κε ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία: 

-    ΔΠΩΝΤΜΟ, ΟΝΟΜΑ 
-    ην ΩΜΑΣΔΙΟ ζην νπνίν ζα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 
-    ηελ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ ηνπο. (εκέξα/κήλαο/έηνο) 

Όηαλ ε δηαδηθαζία θαηαρώξεζήο ζην ΓΓΑ νινθιεξσζεί ζα ιάβνπλ ζρεηηθό email θαη ζα πξέπεη 
αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ησλ παξαγξάθσλ 2.1, 2.3, 2.5 λα νινθιεξώζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην 
κεηξών ζηειερώλ ηεο ΟΜΑΔ. 

 

3. H ηδηόηεηα ηνπ ΓOK απνθηάηαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο κεηά από αίηεζε πξνο ηελ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ θαη 
επηηπρή ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηα Σσκαηεία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη ηελ ππνζηήξημε εκπείξσλ ζηειερώλ. 
H απόθηεζε ηεο ηδηόηεηνο ηνπ ΓOK επηηξέπεη ζηνλ θάηνρν ηελ αλάιεςε θαζεθόλησλ θξηηνύ, όπσο απηά 
πεξηγξάθνληαη ζηελ επόκελε παξάγξαθν, πάληνηε όκσο ππό ηελ επίβιεςε πηπρηνύρνπ θξηηή (ΚΡΙ). 
Mεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 4 αγώλσλ εληόο δηεηίαο θαη κε βάζε ηηο, γηα απηόλ, αλαθνξέο ησλ Αιπηαξρώλ θαη 
ησλ πηπρηνύρσλ θξηηώλ ππό ηελ επίβιεςε ησλ νπνίσλ παξείραλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ζα θξίλεηαη από ηελ 
Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο ε απόδνζε θαη ε ηθαλόηεηά ηνπ νπόηε ή ζα απνθηά ηελ ηδηόηεηα ηνπ Κξηηή (ΚΡΙ) ή 
αιιηώο ζα ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζε σο βνεζόο γηα 4 αθόκα αγώλεο. Mε ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ηνπ ζε 4 
αγώλεο θαη κεηά από αίηεζή ηνπ ζην ηκήκα κεηξώνπ ηεο ΔΠΑ ν ΓOK απνθηά ηελ ηδηόηεηα ηνπ KPI. 

 

4. H ηδηόηεηα KPI επηηξέπεη ζηνλ θάηνρν ηελ αλάιεςε θαζεθόλησλ θξηηνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ 
EAK θαη εηδηθόηεξα ησλ θαζεθόλησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 11.6 ηνπ EAK. 
H ειάρηζηε απαίηεζε ζπκκεηνρήο γηα δηαηήξεζε ηνπ ηίηινπ νξίδεηαη ζε 4 αγώλεο αλά δηεηία. 

 

5. Oη ηδηόηεηεο TEA θαη TEK απνθηώληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία:  
α.  Τπνβάιινπλ αίηεζε πξνο ηελ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ 
β. Μεηά από επηηπρή ζπκκεηνρή ηνπο ζε γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηελ Σερληθή 

Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη ηελ ππνζηήξημε εκπείξσλ ζηειερώλ. 
γ.  Μεηά από πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε θιηκάθην ηεο Eπηηξνπήο. 
δ.  Mεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ν ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη, κε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, λα ηνπ 

αλαηεζνύλ θαζήθνληα βνεζνύ ηερληθνύ εθόξνπ ζε 4 ηνπιάρηζηνλ αγώλεο γηα θάζε ηδηόηεηα πνπ ηνλ 
ελδηαθέξεη. Mεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 4 αγώλσλ εληόο δηεηίαο θαη κε βάζε ηηο, γηα απηόλ, αλαθνξέο 
ησλ ηερληθώλ εθόξσλ, ζα θξίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή ε απόδνζε θαη ε ηθαλόηεηά ηνπ νπόηε ή ζα 
απνθηά ηελ ηδηόηεηα ηνπ Tερληθνύ Eθόξνπ ή ζα ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζε ζαλ βνεζόο γηα 4 αθόκα 
αγώλεο. Yπνςήθηνο πνπ κεηά από 8 αγώλεο δελ ζεσξείηαη ηθαλόο ζα απνθιείεηαη. 

H απόθηεζε ησλ ηίηισλ TEA θαη TEK επηηξέπεη ζηνλ θάηνρό ηνπο ηελ αλάιεςε θαζεθόλησλ ηερληθνύ εθόξνπ 
ζε αγώλεο Aπηνθηλήηνπ θαη Kαξη αληηζηνίρσο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ EAK θαη εηδηθόηεξα ησλ 
θαζεθόλησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 11.14 ηνπ EAK. 
H ειάρηζηε απαίηεζε ζπκκεηνρήο γηα δηαηήξεζε ηνπ ηίηινπ νξίδεηαη ζε 4 αγώλεο γηα θάζε ηδηόηεηα ζηε 
δηάξθεηα ηεο δηεηίαο. 

 

6. Oη ηδηόηεηεο AΛA – AΛK - ΑΛΑΒ απνθηώληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία 
θαη πξνϋπνζέζεηο: 

 
α.  Μεγάιε εκπεηξία θξηηή (ΚΡΙ) ζην αληίζηνηρν άζιεκα, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πνιινύο αγώλεο θαη 

έγγξαθε επηβεβαίσζε/ζύζηαζε από ελ ελεξγεία ζηειέρε (Αιπηάξρεο ή/θαη Αγσλνδίθεο) γηα ηελ 
επάξθεηα ηνπ ππνςήθηνπ Αιπηάξρε. Οη ζπζηάζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζε ηνπ 
ελδηαθεξόκελνπ καδί κε ηελ ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ σκαηείνπ πνπ ηνλ πξνηείλεη (§ γ). 

 
β.  Να έρνπλ αληαπνθξηζεί επαξθώο ζηα θαζήθνληα 

i. ηνπ Τπεύζπλνπ αζθαιείαο Δ.Γ. ή ηνπ Δπηθεθαιήο αζθαιείαο ζε ηνπιάρηζηνλ 4 αγώλεο 
απηνθηλήησλ 

ii. ηνπ βνεζνύ αιπηάξρε ζε ηνπιάρηζηνλ 4 αγώλεο Απηνθηλήηνπ ή Καξη 
 

γ. Τπνβάιινπλ αίηεζε πξνο ηελ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ε νπνία ζπλνδεύεηαη από ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ σκαηείνπ 
πνπ ηνλ πξνηείλεη. 

 

mailto:stelexi@omae-epa.gr
mailto:stelexi@omae-epa.gr


 

 

 
                                                Εγκφκλιος Νο 4 / 2019  – ΄Εκδοση και Ανανζωση Ταυτοτήτων Κριτών/Στελεχών 

  

Σελίδα 4  / 5 

 

δ. Πνιύ θαιή γλώζε ησλ θαλνληζκώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ δηεμαγσγήο αγώλσλ απηνθηλήησλ/ θαξη, πνπ 
πηζηνπνηείηαη κεηά από επηηπρή ζπκκεηνρή ηνπο ζε γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηελ 
Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη ηελ ππνζηήξημε εκπείξσλ Αιπηαξρώλ. 

 
ε.  Μεηά από πξνζσπηθή ζπλέληεπμε θαη ζεηηθή πξόηαζε ηεο Eπηηξνπήο. 
 
ζη.Mεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο, ν ελδηαθεξόκελνο σο Γόθηκνο Αιπηάξρεο, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη, κε 

δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, λα ηνπ αλαηεζνύλ θαζήθνληα βνεζνύ Αιπηάξρε ζε 4 ηνπιάρηζηνλ αγώλεο γηα θάζε 
ηδηόηεηα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Mεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 4 αγώλσλ εληόο δηεηίαο θαη κε βάζε ηηο, γηα 
απηόλ, γξαπηέο αλαθνξέο ησλ Αιπηαξρώλ, ζα θξίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή ε απόδνζε θαη ε ηθαλόηεηά 
ηνπ, νπόηε ή ζα απνθηά ηελ ηδηόηεηα ηνπ Αιπηάξρε ή ζα ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζε σο βνεζόο 
Αιπηάξρεο γηα 4 αθόκα αγώλεο. Yπνςήθηνο πνπ κεηά από 8 αγώλεο δελ ζεσξείηαη ηθαλόο ζα 
απνθιείεηαη. 

δ. Οη αιπηάξρεο κεηά από θάζε αγώλα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ ζηελ ΟΜΑΔ ηελ έθζεζε 
αιπηάξρε ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από θαηάζηαζε ησλ ζηειερώλ, θξηηώλ θαη ινηπνύ 
πξνζσπηθνύ πνπ ζπκκεηείρε ζηε δηνξγάλσζε. Η θαηάζηαζε κε ηα ζηειέρε, ηνπο θξηηέο θαη ην ινηπό 
πξνζσπηθό πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ αγώλα ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε αξρείν ηύπνπ EXCEL κε θαηάιεμε 
αξρείνπ (*.xls), όλνκα θαξηέιαο, ζηελ νπνία θαηαρσξνύληαη ηα νλόκαηα “ Stelexi” θαη δνκή όπσο είλαη 
δεκνζηεπκέλε ζηα έληππα ησλ Αιπηαξρώλ. Η θαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην ΓΓΑ 
θαη λα πεξηέρεη, γηα θάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ ζπκκεηείρε ζηε δηνξγάλσζε: ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ σο 
ζηέιερνο ηεο ΟΜΑΔ (αλ ππάξρεη ζην ΓΓΑ), ην Δπώλπκό, ην Όλνκα, ηε ζέζε πνπ θάιπςε θαη ηελ 
απόδνζή ηνπ. (Αλ ε απόδνζή ηνπ είλαη θαιύηεξε ή ρεηξόηεξε ηνπ αλακελνκέλνπ θαη βαζκνινγείηε κε 
βαζκό δηαθνξεηηθό από ην 3 ηεο βάζεο ζα πξέπεη απηή ε δηαθνξεηηθή βαζκνινγία λα αηηηνινγείηαη) 

H απόθηεζε ησλ ηίηισλ AΛA θαη AΛK επηηξέπεη ζηνλ θάηνρό ηνπο ηελ αλάιεςε θαζεθόλησλ Aιπηάξρνπ ζε 
αγώλεο Aπηνθηλήηνπ θαη Kαξη αληηζηνίρσο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ EAK θαη εηδηθόηεξα ησλ 
θαζεθόλησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 11.11 ηνπ EAK. 
H ειάρηζηε απαίηεζε ζπκκεηνρήο γηα δηαηήξεζε ηνπ ηίηινπ νξίδεηαη ζε 3 αγώλεο γηα θάζε ηδηόηεηα ζηε 
δηάξθεηα ηεο δηεηίαο. 

 

7. H ηδηόηεηα ηνπ AΓΓ ΚΑΙ ΑΓΓΒ απνθηάηαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία θαη 
πξνϋπνζέζεηο: 

 
α.  Μεγάιε εκπεηξία θξηηή (ΚΡΙ) ζην αληίζηνηρν άζιεκα, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε πνιινύο αγώλεο θαη 

έγγξαθε επηβεβαίσζε/ζύζηαζε από ελ ελεξγεία ζηειέρε (Αιπηάξρεο ή/θαη Αγσλνδίθεο) γηα ηελ 
επάξθεηα ηνπ ππνςήθηνπ Αγσλνδίθε. Οη ζπζηάζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζε ηνπ 
ελδηαθεξόκελνπ καδί κε ηελ ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ σκαηείνπ πνπ ηνλ πξνηείλεη (§ γ). 

 
β.  Να έρνπλ αληαπνθξηζεί επαξθώο ζηα θαζήθνληα 

i. ηνπ Τπεύζπλνπ αζθαιείαο Δ.Γ. ή ηνπ Δπηθεθαιήο αζθαιείαο ζε ηνπιάρηζηνλ 4 αγώλεο 
απηνθηλήησλ 

ii. ηνπ βνεζνύ αιπηάξρε ζε ηνπιάρηζηνλ 4 αγώλεο Απηνθηλήηνπ ή Καξη 
γ.  Τπνβάιινπλ αίηεζε πξνο ηελ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ε νπνία ζπλνδεύεηαη από ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ σκαηείνπ 

πνπ ηνλ πξνηείλεη. 
 
δ. Πνιύ θαιή γλώζε ησλ θαλνληζκώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ δηεμαγσγήο αγώλσλ απηνθηλήησλ/ θαξη, πνπ 

πηζηνπνηείηαη κεηά από επηηπρή ζπκκεηνρή ηνπο ζε γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηελ 
Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο κε ηελ ζπκκεηνρή εκπείξσλ Αιπηαξρώλ. 

 
ε.  Μεηά από πξνζσπηθή ζπλέληεπμε θαη ζεηηθή πξόηαζε ηεο Eπηηξνπήο. 
 
ζη. Mεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο, ν ελδηαθεξόκελνο σο Γόθηκνο Αγσλνδίθεο, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη, κε 

δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, λα παξαθνινπζήζεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αγσλνδηθώλ ρσξίο δηθαίσκα 
ςήθνπ, ζε 8 ηνπιάρηζηνλ Πξσηαζιεκαηηθνύο αγώλεο ή αγώλεο θππέιινπ. Mεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 8 
αγώλσλ εληόο δηεηίαο θαη κε βάζε ηηο, γηα απηόλ, γξαπηέο αλαθνξέο ησλ Πξνέδξσλ Αγσλνδηθώλ ζηηο 
ζπλεδξηάζεηο ησλ νπνίσλ ζπκκεηείρε, ζα θξίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή ε απόδνζε θαη ε ηθαλόηεηά ηνπ, 
νπόηε ή ζα απνθηά ηελ ηδηόηεηα ηνπ Αγσλνδίθε ή ζα ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ σο Γόθηκνο 
Αγσλνδίθεο γηα 4 αθόκα αγώλεο. Yπνςήθηνο πνπ κεηά από 12 αγώλεο δελ ζεσξείηαη επαξθήο ζα 
απνθιείεηαη. 

 
H απόθηεζε ηνπ ηίηινπ AΓΓ επηηξέπεη ζηνλ θάηνρν ηελ αλάιεςε θαζεθόλησλ Aγσλνδίθε ζε όιεο ηηο κνξθέο 
ησλ αγώλσλ, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 11.8 θαη11.9 ηνπ EAK. H ειάρηζηε απαίηεζε ζπκκεηνρήο γηα δηαηήξεζε 
ηνπ ηίηινπ νξίδεηαη ζε 4 αγώλεο ζηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο. 
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Oη νξγαλσηέο πξέπεη λα παξέρνπλ θάζε δπλαηή βνήζεηα πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ αξηηόηεξε θαηάξηηζε ησλ 
ππνςεθίσλ Αιπηαξρώλ, Αγσλνδηθώλ, Σερληθώλ Δθόξσλ θαη Κξηηώλ. 
 
Oη ππνςήθηνη Αγσλνδίθεο, κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ νξγαλσηή θαη ην ζπκβνύιην ησλ Αγσλνδηθώλ 
κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη, ζαλ κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ αγσλνδηθώλ, ρσξίο ςήθν, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ 
Αγσλνδηθώλ ηνπ αγώλα. 
 
Oη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ ώζηε ηα νλόκαηα θαη νη αξηζκνί κεηξώνπ ηνπο λα 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθζέζεηο ησλ Αιπηαξρώλ ησλ αγώλσλ ζηνπο νπνίνπο απαζρνιήζεθαλ θαη λ' 
απνζηέιινληαη ζηελ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ νη πξνβιεπόκελεο εθζέζεηο αμηνιόγεζήο ηνπο. 
 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ΑΛΤΣΑΡΥΗ Β‟ ΚΑΙ ΑΓΩΝΟΓΙΚΗ Β‟ κπνξνύλ λα αλαιακβάλνπλ ηα ζρεηηθά θαζήθνληα 
κόλν ζε αγώλεο Αηνκηθήο ρξνλνκέηξεζεο, αγώλεο επηηάρπλζεο, dragster, drift θηι. εθηόο αλ ε ΔΠΑ εγθξίλεη 
αιιηώο γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα ζηειέρε πνπ 
έρνπλ πεξηνξηζκό ζηα είδε αγώλσλ πνπ αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο, λα επαλέιζνπλ κεηά από 2-εηία γηα λα 
επαλαμηνινγεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζεί ε ηζρύο ηνπ πηπρίνπ ηνπο ζε όια ηα είδε ησλ αγώλσλ.  


