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EΓKYKΛIOΣ KAΡΤ 03/2017 

 
ΘEMA: ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ ΠAPABOΛΩN, ΠPOΣTIMΩN KAI PYΘMIΣH  ΛOIΠΩN ΘEMATΩN OIKONOMIKHΣ ΦYΣΕΩΣ που 

αφορούν τους αγώνες KΑΡΤ 
 
1.  Κατωτέρω ορίζονται τα παράβολα για τις διάφορες δραστηριότητες της ΕΠΑ που αφορούν δελτία αθλητών, 

διαγωνιζομένων και μηχανικών, άδειες τέλεσης αγώνων κλπ.  
 

1.1 ΠAPABOΛA ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΔIAΓΩNIZΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΓΩNΩN KAPT  
1.1.1 Εθνικό δελτίο αθλητή κατηγορίας C-Mini 80,00 € 
1.1.2 Εθνικό δελτίο αθλητή κατηγορίας C-Junior 130,00 € 
1.1.3 Εθνικό δελτίο αθλητή κατηγορίας C-Restricted 130,00 € 
1.1.4 Εθνικό δελτίο αθλητή κατηγορίας C-Senior 130,00 € 
1.1.5 Εθνικό δελτίο αθλητή κατηγορίας C-Club  60,00 € 

1.1.6 Διεθνές δελτίο αθλητή κατηγορίας C-Junior, C-Restricted, C-Senior 
(επιβάρυνση αναβάθμισης του αντίστοιχου Εθνικού δελτίου) 50,00 € 

1.1.7 Διεθνές δελτίο αθλητή κατηγορίας B 200,00 € 
1.1.8 Διεθνές δελτίο αθλητή κατηγορίας A 250,00 € 
1.1.9 Εθνικό / Διεθνές δελτίο διαγωνιζομένου (νομικό πρόσωπο) 150,00 € 
1.1.10 Εθνικό / Διεθνές δελτίο διαγωνιζομένου (φυσικό πρόσωπο) 50,00 € 

 
 Το δελτίο αθλητή κατηγορίας C-Club εκδίδεται αποκλειστικά για αθλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν 

κατηγορίες που έχουν χαρακτηριστεί σαν CLUB και δε διαθέτουν άλλου τύπου δελτίο. Σε περίπτωση που αθλητής 
που έχει εκδώσει δελτίο αθλητή C-Club θελήσει να συμμετάσχει σε αγώνες κατηγοριών που απαιτούν δελτίο 
αθλητή C-Senior τότε μπορεί να αναβαθμίσει το δελτίο του πληρώνοντας τη διαφορά στην τιμή. Η αναβάθμιση του 
δελτίου δεν επηρεάζει το δικαίωμα συμμετοχής του αθλητή σε κατηγορίες που έχουν χαρακτηριστεί σαν CLUB. 

 
 Όσοι αγωνιζόμενοι εκδίδουν για πρώτη φορά δελτίο αθλητή κατηγορίας C-Junior, C-Restricted ή C-Senior 

δικαιούνται έκπτωσης 20% στην αντίστοιχη τιμή της. Την ίδια έκπτωση δικαιούνται και όσοι αναβαθμίζουν το δελτίο 
τους από C-Club σε C-Senior αν πληρούν το προαναφερθέν κριτήριο. 

 
Σημειώσεις: 
1. Οι άδειες διαγωνιζομένου δεν περιλαμβάνουν ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων, δοθέντος ότι οι 

κάτοχοί τους δεν επιβαίνουν των διαγωνιζομένων καρτ. 
2.    Tα παράβολα των παραπάνω διεθνών δελτίων αθλητών κατηγοριών  A, B & C περιλαμβάνουν την 

αναγκαία ασφάλιση για κάλυψη εξόδων ιατροφαρμακευτικής / νοσοκομειακής περίθαλψης μόνον για 
χώρες της Ευρώπης, όπως αναφέρεται στο υπ' αριθ.PACEN1500007 ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τυχόν 
αναγκαία επέκταση ασφάλισης για άλλες χώρες καθορίζεται σε κόστος κατά περίπτωση. 

 Για τη συμμετοχή σε αγώνες του εξωτερικού απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από την ΕΠΑ προς τον 
οργανωτή περί των ασφαλιστικών καλύψεων που καλύπτουν τα  παραπάνω διεθνή δελτία αθλητών 
κατηγοριών A, B & C.  

  
1.2 ΠAPABOΛO ΨEYΔΩNYMOY    70,00 € 
 Kαταβάλλεται χωριστά και επιπλέον των παραπάνω παράβολων αδειών από οποιονδήποτε επιθυμεί έκδοση 

αδείας με ψευδώνυμο. 
 
1.3 ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ    15,00 € 
 Στην περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής άδειας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει αντικατάστασή της 

καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο. 
 
1.4  ΠAPABOΛA ΔHΛΩΣHΣ ΣYMMETOXHΣ TΩN ΔIAΓΩNIZOMENΩN / AΓΩNIZOMENΩN ΦYΣIKΩN ΠPOΣΩΠΩN  

ΣTOYΣ OPΓANΩTEΣ TΩN AΓΩNΩN 
Τα ποσά που αναφέρονται στα παράβολα συμμετοχής είναι ενδεικτικά με ανώτατο όριο το κατά κατηγορία 
αναγραφόμενο ποσό και δεν μπορεί να είναι μικρότερα από το παράβολο που καταβάλει ο οργανωτής στην ΕΠΑ. 

 Tα παράβολα αυτά πρέπει να εισπραχθούν από τον οργανωτή πριν από την ώρα κλεισίματος των εγγραφών, έτσι 
ώστε στον πίνακα συμμετεχόντων να αναφερθούν μόνο οι συμμετοχές εκείνων που έχουν εξοφλήσει το παράβολο 
συμμετοχής τους. O οργανωτής που εγγράφει στον πίνακα συμμετεχόντων διαγωνιζόμενο που δεν έχει εξοφλήσει 
το παράβολο συμμετοχής υποπίπτει σε παράβαση κανονισμού και δεν έχει κανένα δικαίωμα να απαιτήσει εκ των 
υστέρων αυτό το παράβολο ή να προβάλει για οποιονδήποτε λόγο το επιχείρημα της μη είσπραξης του 
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παραβόλου. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην EΠA το παράβολο της παραγράφου 1.8 και για όσους 
συμμετέχοντες δεν πλήρωσαν σ' αυτόν το παράβολο συμμετοχής τους. 
1.4.1 Μονοήμερος αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος, Κυπέλλου Ελλάδας, Ιδιωτικών Κυπέλλων, 

Φιλικών 
 Κατηγορία 60 ΜΙΝΙ  140,00 €  
 Κατηγορία JUNIOR, SENIOR, KZ2, ΛΟΙΠΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ  160,00 € 
 Κατηγορίες CLUB  80,00 € 

1.4.1 Διήμερος αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος, Κυπέλλου Ελλάδας 
 Κατηγορία 60 ΜΙΝΙ   170,00 €  
 Κατηγορία JUNIOR, SENIOR, KZ2, ΛΟΙΠΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ  190,00 € 
 Κατηγορίες CLUB  110,00 € 

 
1.5 ΠAPABOΛA ΣYMMETOXHΣ ΣΕ ΔIEΘNEIΣ AΓΩNEΣ 
 Οι Οργανωτές διεθνών αγώνων προκειμένου να προσδιορίσουν τα ποσά των παράβολων συμμετοχής είναι   

υποχρεωμένοι να ζητήσουν προηγουμένως την έγκριση της EΠA. 
  
1.6 ΠAPABOΛA ENΣTAΣEΩN  

1.6.1 Για όλους τους αγώνες το παράβολο ένστασης ισούται με το παράβολο συμμετοχής του 
αγωνιζομένου στον αγώνα. Λαμβάνεται υπόψη το παράβολο συμμετοχής φυσικού προσώπου 
χωρίς την τυχόν προσαύξηση που κατέβαλε ο αγωνιζόμενος για τη μη επικόλληση της 
προαιρετικής διαφήμισης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία (π.χ. ξενοδοχεία, ταξίδι με πλοίο κλπ.). Στην 
τελευταία περίπτωση ο Συμπληρωματικός Κανονισμός πρέπει να καθορίζει το ύψος του παράβολου 
ένστασης. 

1.6.2 Αν για τον έλεγχο καρτ, μετά από ένσταση απαιτούνται έξοδα, το κόστος της εργασίας και των 
ανταλλακτικών βαρύνει τον ενιστάμενο εφόσον η ένσταση δεν γίνει δεκτή και στην αντίθετη περίπτωση τον 
καθ’ ου η ένσταση. Αν η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο ένστασης επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Αν η 
ένσταση απορριφθεί το ποσό που κατέθεσε ο ενιστάμενος δεν επιστρέφεται. 

 
1.7   ΠAPABOΛA EΦEΣEΩN  

1.7.1 Για όλους τους αγώνες το παράβολο έφεσης ισούται με το τριπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής του 
αγωνιζομένου στον αγώνα. Στην περίπτωση που ένας οργανωτής δεν ορίσει παράβολο συμμετοχής ή 
ορίσει μειωμένο, τότε τα παράβολα ενστάσεων και εφέσεων καθορίζονται σύμφωνα με τα ποσά των 
αντιστοίχων αγώνων που ορίζονται στην παρούσα εγκύκλιο. 

1.7.2 Παράβολα εφέσεων  κατά απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου της ΕΠΑ 
α. Στις περιπτώσεις εφέσεων κατά απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου, το παράβολο ορίζεται, κατά 

περίπτωση, με το τριπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής πρωταθληματικού αγώνα καρτ κατηγορίας 
SENIOR 

β. Στις περιπτώσεις εφέσεων κατά απόφασης άλλου οργάνου της EΠA, χωρίς να έχει προηγηθεί ένσταση, 
το παράβολο ορίζεται, κατά περίπτωση, με το τριπλάσιο του παραβόλου συμμετοχής πρωταθληματικού 
αγώνα καρτ κατηγορίας SENIOR.  

   
1.8 ΠAPABOΛA AΔEIAΣ TEΛEΣHΣ AΓΩNΩN ANA ΣYMMETEXONTA 
 Καταβάλλονται από τον οργανωτή βάσει του πίνακα των συμμετεχόντων    
 Κατηγορία 60 ΜΙΝΙ 40,00 € 
 Κατηγορία CLUB 30,00 € 
 Λοιπές κατηγορίες 50,00 € 
   
1.9     ΠAPABOΛA EΓΓPAΦHΣ AΓΩNΩN ΣTO EΘNIKO AΓΩNIΣTIKO HMEPOΛOΓIO 2017   
 Καταβάλλονται από τον οργανωτή 
 Αγώνες Πανελληνίου Πρωταθλήματος, Κυπέλλου Ελλ. 130,00 € 
 Αγώνες Ιδιωτικών Κυπέλλων 100,00 € 
 Φιλικοί αγώνες 50,00 € 

 
Σημείωση: 

Tα πιο πάνω παράβολα είναι απαιτητά με την εγγραφή του αγώνα στο Εθνικό Ημερολόγιο και πάντως πριν από 
την έκδοση της άδειας τέλεσης του αγώνα. 
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2.      H EΠA ρυθμίζει ως κατωτέρω τα θέματα παράβολων, προστίμων και λοιπών θεμάτων οικονομικής φύσεως που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της: 

 
2.1 ΠΡΟΣΤΙΜΑ  

2.1.1  Πρόστιμα που μπορούν να επιβάλουν οι Αγωνοδίκες: 
 Από 10% έως 300% επί της συμμετοχής που κατέβαλε ο αγωνιζόμενος και πάντως όχι μικρότερο των 

100,00 € 
2.1.2  Πρόστιμα που μπορούν να επιβάλουν τα υπό της ΕΠΑ οριζόμενα Δικαιοδοτικά ή Πειθαρχικά 

Όργανα: 
 Από 100,00 € έως 2.000,00 € 
2.1.3  Πρόστιμα για συγκεκριμένης μορφής παραβάσεις ή παραλείψεις: 
 Μπορούν να προσδιορίζονται στον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα και να επιβάλλονται εφόσον αυτός 

εγκρίθηκε από την ΕΠΑ. 
 
2.2 ΠAPABOΛA TEXNIKΩN EPΓAΣIΩN ΠOY ΠPOKATABAΛONTAI ΣTHN ΠEPIΠTΩΣH ENΣTAΣHΣ 

Για κάθε ένσταση επί τεχνικού θέματος και για συγκεκριμένη εργασία, θα προκαταβάλλεται από τον ενιστάμενο το 
ποσό που θα οριστεί από τους Αγωνοδίκες, έπειτα από σχετική εισήγηση των Τεχνικών Εφόρων,. Οι εισηγήσεις 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το τρέχον κόστος εργασίας και ανταλλακτικών. Σε περίπτωση που τα τελικά 
έξοδα είναι μικρότερα από την προκαταβολή, η διαφορά επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Οι εισηγήσεις πρέπει να 
βρίσκονται μέσα στα παρακάτω όρια: 
2.2.1  Κινητήρας Μέχρι 100,00 € 
2.2.2  Σασί Μέχρι 50,00 € 

 
2.3 ΠAPABOΛA EΠIΘEΩPHΣEΩN MONIMΩN ΣTIBΩN ΓIA TH XOPHΓHΣH APXIKOY ΠIΣTOΠOIHTIKOY 

KATAΛΛHΛOTHTAΣ KAI ETHΣIΩN EΠIΘEΩPHΣEΩN   
2.3.1  Πίστες Καρτ  500,00 € 
 Για τις επιθεωρήσεις και την έκδοση των πιστοποιητικών καταλληλόλητας καταβάλλονται επιπλέον, από τον 

ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη, τα έξοδα των επιθεωρητών, ημερήσια αποζημίωση κλπ. (εφόσον δικαιολογούνται), 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2.2.3.  Tο ίδιο ισχύει και για τις έκτακτες επιθεωρήσεις, 
μετά από εκτέλεση έργων διαφοροποίησης της πίστας. 

 
2.4   KAΛYΨH EΞOΔΩN ΣTEΛEXΩN KAI TEXNIKΩN   

2.4.1 Πρόεδροι Αγωνοδικών, Αγωνοδίκες, Aλυτάρχες: 
 Οι Οργανωτές υποχρεούνται να παρέχουν στα παραπάνω στελέχη διαμονή σε ξενοδοχείο επιπέδου 

ανάλογου με το οργανωτικό επίπεδο του αγώνα. Επίσης, υποχρεούνται να τους καλύψουν τα έξοδα 
μετακίνησής τους από την έδρα τους μέχρι τον τόπο τέλεσης του αγώνα. Tο μέσο μετακίνησης είναι της 
επιλογής τους. Eάν αυτό είναι αυτοκίνητο η χιλιομετρική αποζημίωση ορίζεται στα  0.25 € ανά χιλιόμετρο 
συν τα διόδια. Για κάθε άλλο μεταφορικό μέσο ισχύει η τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου. 
 

 Οι διανυκτερεύσεις που θα διατεθούν από τον οργανωτή θα είναι τόσες όσες απαιτούνται για την 
ανεμπόδιστη τέλεση των καθηκόντων τους, δηλαδή για την παρακολούθηση του αγώνα, την τήρηση του 
προγράμματος συνεδριάσεων και τη σύνταξη της έκθεσής τους. Οι διανυκτερεύσεις θα συνοδεύονται από 
πρωινό. 

 
 Για την κάλυψη των λοιπών εξόδων διατροφής θα καταβάλλεται σε κάθε έναν από αυτούς το ποσό των  

50,00 € για κάθε ημέρα απασχόλησης τους στον αγώνα και την από και προς αυτόν μετακίνησή τους. Για 
μισή ημέρα απασχόλησης καταβάλλεται το μισό του ως άνω ποσού.  
― H διάρκεια ταξιδιού υπολογίζεται σαν χρόνος απασχόλησης (μετάβαση και επιστροφή). 

 
2.4.2  Λοιπά Στελέχη του αγώνα - Κριτές - Έφοροι - Τεχνικοί Έφοροι  κ.λπ. 
 O Οργανωτής είναι ελεύθερος να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα καλύψει τα έξοδα των λοιπών 

στελεχών του αγώνα που θα χρησιμοποιήσει για τη σύμφωνα με τους κανονισμούς τέλεσή του. Θα πρέπει 
να έχει πάντοτε υπόψη του το άρθρο 136 του EAK, που ρητώς προβλέπει ότι όλα τα αναφερόμενα στους 
καταλόγους με στελέχη του αγώνα είναι φίλαθλοι, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς στο 
άθλημα και κατά κανένα τρόπο δεν προσβλέπουν στην οποιαδήποτε οικονομική ωφέλεια από αυτό. 
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 Οι ανώτατες αποζημιώσεις που μπορεί ο Οργανωτής να καταβάλει στα λοιπά στελέχη του αγώνα που 

συμπεριλαμβάνονται στους ονομαστικούς πίνακες της ΕΠΑ, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 139 του 
EAK είναι οι πιο κάτω: 
― Ημερήσια αποζημίωση εφόσον δεν απαιτείται διανυκτέρευση ή αν η διανυκτέρευση με το πρωϊνό 

προσφέρεται από τον οργανωτή,  40,00 €. 
―  Ημερήσια αποζημίωση εφόσον απαιτείται διανυκτέρευση που δεν προσφέρεται από τον οργανωτή,  

80,00 € 
―  Χιλιομετρικό κόστος μετακίνησης  0,25 € το χλμ. συν τα διόδια. 
― Για μισή μέρα απασχόλησης καταβάλλεται το μισό της ημερήσιας αποζημίωσης. 
― H διάρκεια ταξιδιού υπολογίζεται σαν χρόνος απασχόλησης (μετάβαση και επιστροφή). 

 
2.4.3  Ειδικευμένοι τεχνικοί που δεν ανήκουν στα Στελέχη του αγώνα 
 O Οργανωτής πολλές φορές χρησιμοποιεί στους αγώνες εξειδικευμένους τεχνικούς που δεν ανήκουν στην 

κατηγορία των στελεχών του αγώνα αλλά είναι  ιδιώτες επαγγελματίες, που εξειδικεύθηκαν στη χρήση 
ειδικών συσκευών και την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων. Οι τεχνικοί αυτοί, χωρίς να αποκλείεται και η 
χρησιμοποίηση άλλων ειδικοτήτων, ανήκουν συνήθως στις κατηγορίες των γιατρών, ειδικών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών κλπ. Οι αποζημιώσεις των ως άνω εξειδικευμένων τεχνικών καθορίζονται ελεύθερα, ύστερα 
από συμφωνία μαζί τους.  

  
2.5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
 Στην περίπτωση αποστολής εθνικών ομάδων στο εξωτερικό δεν έχουν εφαρμογή τα προηγούμενα άρθρα της 

παρούσας εγκυκλίου. Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται υπόψη η τιμητική συμμετοχή αρχηγών, οδηγών και 
συνοδών σ’ αυτές τις αποστολές και καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε με τα διατιθέμενα οικονομικά μέσα, να 
καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιες αποστολές. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις καλύπτονται οι δαπάνες με 
απολογιστική μέθοδο και με βάση τις ειδικές συνθήκες κάθε τέτοιας αποστολής. 

 
2.6 ΠAPABOΛO ΠPOKHPYΞHΣ EΠAΘΛOY ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ή ΦΟΡΕΑ ΜΕ EMΠOPIKO XAPAKTHPA 
 Κάθε ενδιαφερόμενος για την προκήρυξη επάθλου από Σωματείο ή από φορέα με εμπορικό χαρακτήρα θα πρέπει 

να υποβάλει έγγραφο αίτημα προς την ΕΠΑ το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου της προηγούμενης χρονιάς. Το 
αίτημα θα εξετάζεται και θα καταβάλλεται παράβολο το οποίο θα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση με απόφαση της 
ΕΠΑ και με κριτήριο την έκταση υποστήριξής του επάθλου από τις υπηρεσίες της. Σε κάθε περίπτωση ο παράβολο 
αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο των 600,00 € και μεγαλύτερο των 3.000,00 €. 
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