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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 2μο ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΠΠΙΚΗ ΑΝΣΟΥΗ 2017 

 
Θεζ/κίθε  09/01/2017 

 

 

Ο Ζππηθόξ Όμηιμξ Ιεζμγείςκ πνμθενύζζεη, οπό ηεκ αηγίδα ηεξ Γιιεκηθήξ Ομμζπμκδίαξ Ζππαζίαξ, ημκ 2μ Αγώκα 

Ακάπηολεξ Ιππηθήξ Ακημπήξ 2017. 

 

  

ΣΙΣΛΟ ΑΓΩΝΑ:  2μξ Αγώκαξ Ακάπηολεξ Ζππηθήξ Ακημπήξ 2017 

 ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΓΞΑΓΩΓΗ : 22/01/2017 

ΣΟΠΟ ΔΙΓΞΑΓΩΓΗ :    Ημνςπί Αηηηθήξ 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΓΝΓ ΚΑΣΗΓΟΡΙΓ :  Β(60 πμ.), Γ(40πμ.) θαη Δ(20πμ.)  

 

1.ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟ 

  Όκμμα: Ζππηθόξ Όμηιμξ Ιεζμγείςκ 

   Δκ/ζε: Ημνςπί Αηηηθήξ 

  ηει.  : 210 6021077 

  e-mail : virginzav@yahoo.com 

 

  ΓΚΠΡΟΩΠΟ ΔΙΟΡΓ.ΟΜΙΛΟΤ 

  Όκμμα : Γθμύμαξ  Ζςάκκεξ 

  ηει.   : 6973 788452 

  e-mail  : virginzav@yahoo.com 

 

 

2.ΔΙΓΤΘΤΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ-ΓΚΠΡΟΩΠΟ ΓΟΙ 

  Όκμμα : Ιπάζδναξ Εναθιήξ  

  ηει.   : 6983233001 

  e-mail : ipompier@otenet.gr 

 

3.ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ 

  Πνόεδνμξ: Γθμύμαξ  Ζςάκκεξ 

  Μέιε     : Δαβενδηκμύ  Βηνγηκία, Γθίθα  Σδάθε, Ημθθηαζμέκμξ Ζςάκκεξ 

 

4.ΓΡΑΜΜΑΣΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 

  Όκμμα:  Υαιθμπμύιμο Ηαηενίκα 

  ηει.  : 2310946436 & 2310947237 

  fax   : 2310946436 

  e-mail : teibe@otenet.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

                                                                                                                                                          - 2 - 

5. ΤΝΘΓΗ ΓΠΙΣΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΑ 

ΓΠΙΣΡΟΠΓ ΘΓΗ ΓΤΘΤΝΗ ΟΝΟΜΑΣΓΠΩΝΤΜΟ ΣΗΛΓΦΩΝΟ 

AΓΩΝΟΔΙΚΟ EΠΙΣΡΟΠΗ 
ΠΡΟΓΔΡΟ Παπαδόπμοιμξ Γεώνγημξ 6937030674 

ΜΓΛΟ Υαιθμπμύιμο  Ηαηενίκα 6937596958 

  Σ. ΓΠΙΣΓΣΡΑΜΜΓΝΟ Παπαδόπμοιμξ Γεώνγημξ 6937030674 

ΓΠΟΠΣΓ 

ΓΠΙΚΓΦΑΛΗ ΓΠΟΠΣΗ   

ΓΠΟΠΣΗ Van der Wal Patricia 6945583594 

ΓΠΟΠΣΗ Σνηακηαθοιιίδμο  Γεςνγία 6978886760 

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΓΔΡΟ Αγγειμπμύιμο  μθία 6946720946 

 ΙΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ 

(εοζύκε δημνγακςηή) 

  

 ΠΓΣΑΛΩΣΗ 

(εοζύκε δημνγακςηή) 

  

 

Γπηπιέμκ ηςκ Ονηζμέκςκ Αληςμαημύπςκ ημο Αγώκα μ δημνγακςηήξ Όμηιμξ οπμπνεμύηαη, θαηόπηκ 

ζοκεκκόεζεξ με ηηξ Γπηηνμπέξ ημο Αγώκα, κα δηαζέζεη  ηθακμπμηεηηθό ανηζμό Βμεζώκ Γπμπηώκ θαη 

εμεηςηώκ. 

 

6. ΚΑΣΗΓΟΡΙΓ ΑΓΩΝΑ- ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ -ΣΓΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

6.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΓ – ΣΑΥΤΣΗΣΓ 

 Ε  θαηεγμνία  Β-60 πμ. είκαη ειεγπόμεκεξ ηαπύηεηαξ με θαηώηενε επηηνεπηή μέζε ηαπύηεηα ηα 10  πμ. 

ηεκ ώνα θαη ακώηενε επηηνεπηή μέζε ηαπύηεηα ηα  14 πιμ. ηεκ ώνα. 

 Ε  θαηεγμνία Γ-40 πμ. είκαη ειεγπόμεκεξ ηαπύηεηαξ με θαηώηενε επηηνεπηή μέζε ηαπύηεηα ηα 10  πμ. ηεκ 

ώνα θαη ακώηενε επηηνεπηή μέζε ηαπύηεηα ηα  12 πιμ. ηεκ ώνα. 

 Ε  θαηεγμνία Δ-20 πμ. είκαη ειεγπόμεκεξ ηαπύηεηαξ με θαηώηενε επηηνεπηή μέζε ηαπύηεηα ηα 8  πμ. ηεκ 

ώνα θαη ακώηενε επηηνεπηή μέζε ηαπύηεηα ηα  10 πιμ. ηεκ ώνα. 

Οη ηαπύηεηεξ δύκαηαη κα ηνμπμπμηεζμύκ, από ηεκ Αγςκόδηθμ Γπηηνμπή, πνηκ ηεκ έκανλε ημο Αγώκα μόκμκ 

εθόζμκ θνηζεί ακαγθαίμ. 

 

6.2 ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ 

Ο μέγηζημξ ανηζμόξ επηηνεπόμεκςκ Ηανδηαθώκ Παιμώκ εκηόξ ηςκ Ηηεκηαηνηθώκ Ποιώκ  είκαη 64 παιμμί/ιεπηό 

μέζα ζηα επόμεκα  20 ιεπηά από ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ θάζεξ . 

ηεκ Σειηθή Γλέηαζε (ηενμαηηζμόξ) μ μέγηζημξ ανηζμόξ επηηνεπόμεκςκ Ηανδηαθώκ Παιμώκ είκαη 64 

παιμμί/ιεπηό μέζα ζηα επόμεκα 30 ιεπηά από ημκ ηενμαηηζμό . 

Ο ανηζμόξ αοηόξ δύκαηαη κα μεηςζεί από ηεκ Ηηεκηαηνηθή Γπηηνμπή ημο Αγώκα ζύμθςκα με ημ άνζνμ 814.1.8 Γ 

ημο Ηακμκηζμμύ Ζππηθήξ Ακημπήξ. 

 

6.3 ΣΡΟΠΟ ΓΚΚΙΝΗΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΡΟΠΟ ΓΚΚΙΝΗΗ 

Β ( 60 πμ.) ΔΓΤΓΕ ΑΚΑ ΔΓΗΑ (10) ΘΓΠΣΑ 

Γ  (40 πμ.) ΔΓΤΓΕ ΑΚΑ ΔΓΗΑ (10) ΘΓΠΣΑ 

Δ (20 πμ. ) ΔΓΤΓΕ ΑΚΑ ΔΓΗΑ (10) ΘΓΠΣΑ 

Η ζεηνά εθθίκεζεξ ηςκ θαηεγμνηώκ ζα ακαθμηκςζεί από ηε Γναμμαηεία ηςκ Αγώκςκ. 

 

6.4 ΒΑΡΗ (ΑΘΛΗΣΩΝ) 

Καηεγμνία Β: Δεκ οπάνπεη πενημνηζμόξ θηιώκ. 

Καηεγμνία Γ:  Δεκ οπάνπεη πενημνηζμόξ θηιώκ. 

Καηεγμνία Δ: Δεκ οπάνπεη πενημνηζμόξ θηιώκ. 
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6.5 ΦΑΓΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΑΓΩΝΑ – ΤΠΟΥΡΓΩΣΙΚΓ ΣΑΓΙ 

Οη θάζεηξ όιςκ ηςκ θαηεγμνηώκ ημο Αγώκα, έπμοκ ζεμεία Έκανλεξ θαη Σενμαηηζμμύ ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ημο 

Ομίιμο. 

   

6.5.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β (60 πμ.) 

Ανηζμόξ Φάζεςκ Απόζηαζε Φάζεξ (πμ.) Υνόκμξ Τπμπνεςηηθήξ Κνάηεζεξ (ιεπηά) 

1ε 20 20 

2ε 20 30 

3ε 20 Σενμαηηζμόξ 

ΤΝΟΛΟ 60  

 

6.5.2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ (40 πμ.) 

Ανηζμόξ Φάζεςκ Απόζηαζε Φάζεξ (πμ.) Υνόκμξ Τπμπνεςηηθήξ Κνάηεζεξ (ιεπηά) 

1ε 20 30 

2ε 20 Σενμαηηζμόξ 

ΤΝΟΛΟ 40  

 

6.5.3 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ (20 πμ.) 

Ανηζμόξ Φάζεςκ Απόζηαζε Φάζεξ (πμ.) Υνόκμξ Τπμπνεςηηθήξ Κνάηεζεξ (ιεπηά) 

1ε 20 Σενμαηηζμόξ  

ΤΝΟΛΟ 20  

 

Οη θάζεηξ ηςκ θαηεγμνηώκ δύκαηαη κα ηνμπμπμηεζμύκ, από ηεκ Αγςκόδηθμ Γπηηνμπή θαη ηεκ Ονγακςηηθή 

Γπηηνμπή, πνηκ ηε εθθίκεζε. 

Οπμηαδήπμηε ηνμπμπμίεζε ζηηξ Φάζεηξ ζα ακαθμηκςζεί από ηε Γναμμαηεία ηςκ Αγώκςκ. 

 

6.5.4 ΔΙΑΔΡΟΜΓ - ΣΓΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

α. Μήθμξ Δηαδνμμήξ: 20 πμ. 

β. Σύπμξ Γδάθμοξ: αγνμηηθμί δνόμμη 

γ. Τρμμεηνηθέξ Δηαθμνέξ: 0μ. 

δ. Υνώμα ήμακζεξ    : θόθθηκμ  

 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 22/01/2017 

ώνα 07:30             Ηηεκηαηνηθή ελέηαζε-επηζεώνεζε (γηα ηηξ θαηεγμνίεξ Β-60 πμ.& Γ-40 πμ.) 

ώνα 08:00             Γθθίκεζε θαηεγμνηώκ Β & Γ 

ώνα 09:30             Ηηεκηαηνηθή ελέηαζε-επηζεώνεζε (γηα ηεκ θαηεγμνία Δ-20 πμ.) 

ώνα 10:00              Γθθίκεζε θαηεγμνίαξ Δ 
      

Σμ άββαημ 21/01/2017 θαη ώνα 15:00 ζα δηελαπζμύκ ελεηάζεηξ γηα ηεκ απόθηεζε ηεξ Άδεηαξ Ιθακόηεηαξ 

Αζιεημύ εθ’ όζμκ οπάνπμοκ ημοιάπηζημκ 2 οπμρήθημη. 

Θεπημμένεηεξ ζπεηηθά με ηε δηαδηθαζία Α.Ζ.Α. θαη ηεκ ελεηαζηέα ύιε μπμνείηε κα βνείηε ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ 

Γ.Ο.Ζ. www.hef.gr  (Ε Ομμζπμκδία – Άδεηα Ζθακόηεηαξ Αζιεημύ) θαη ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ Σ.Γ.Ζ.Β.Γ. www.teibe.gr  

(Αγςκηζηηθό Πνόγναμμα – Άδεηα Ζθακόηεηαξ Αζιεημύ-Ύιε γηα ηεκ Άδεηα Ζθακόηεηαξ Αζιεημύ) 

Παναθαιμύκηαη μη Όμηιμη πμο έπμοκ οπμρήθημοξ αζιεηέξ / αζιήηνηεξ γηα Α.Ζ.Α. κα θαηαζέζμοκ ζηεκ 

Γ.Ο.Ζ./Σ.Γ.Ζ.Β.Γ. έςξ ηεκ 16/01/2017 ηα πανάβμια ζομμεημπήξ (100€) θαη ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά 

(οκμδεοηηθό αηηήζεςκ ελέηαζεξ, Πηζημπμηεηηθό γεκκήζεςξ ή θςημηοπία ηαοηόηεηαξ / δηαβαηενίμο, Έκηοπμ 

πνμαζιεηηθμύ ηαηνηθμύ ειέγπμο, 1 ρεθηαθή θςημγναθία (ζημ email : kmourkoussi@hef.gr ή teibe@otenet.gr)). 

 
                    
 
 
 
     

http://www.hef.gr/
http://www.teibe.gr/
mailto:kmourkoussi@hef.gr
mailto:teibe@otenet.gr)
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8.ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΙ 

α) Οη αζιεηέξ ζα πνέπεη κα πνμζθμμίζμοκ ημ δηαβαηήνημ ημο ίππμο με ημκ μπμίμ αγςκίδμκηαη ζηε Γναμμαηεία ηςκ 

Αγώκςκ θαηά ηεκ θηεκηαηνηθή ελέηαζε. 

β) Οη αζιεηέξ ζα πνέπεη κα θένμοκ ημ δηαθνηηηθό ζήμα ημο Ομίιμο ημοξ θαη μη ίππμη ημκ ανηζμό μεηνώμο ημοξ. 

γ) ε πενίπηςζε ανκεηηθήξ γκςμάηεοζεξ ογείαξ ΙΠΠΟΤ ζηεκ ελέηαζε-επηζεώνεζε, απμθιείεηαη ε ζομμεημπή 

ημο ίππμο ζημκ Αγώκα. 

δ) Δεκ ζα επηηναπεί ε πνόζβαζε ζημκ θονίςξ πώνμ ηεξ δημνγάκςζεξ ζε όζμοξ δεκ είκαη ζημκ θαηάιμγμ 

ζομμεημπώκ ή δεκ δηαζέημοκ έγγναθα ογείαξ γηα ημοξ ίππμοξ ημοξ.   

9. ΤΜΜΓΣΟΥΓ 

Οη  δειώζεηξ  ζομμεημπήξ  οπμβάιιμκηαη  ειεθηνμκηθά μέζς ηεξ ηζημζειίδαξ ηεξ Γ.Ο.Ι. (www.hef.gr), ζημ 

ακηίζημηπμ θμομπί ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΓ ΤΜΜΓΣΟΥΓ ζημ μεκμύ, έςξ ηε Σεηάνηε 18/01/2017 θαη ώνα 

22:00.  

Δειώζεηξ ζομμεημπώκ πένακ ηεξ 18εξ Ιακμοανίμο 2017 δεκ ζα γίκμοκ δεθηέξ. 

 

10. ΠΡΟΫΠΟΘΓΓΙ ΤΜΜΓΣΟΥΗ 

Γηα κα ζομμεηάζπεη έκα δεογάνη ίππμο – ηππέα ζημκ Αγώκα ζα πνέπεη: 

α) μ ίππμξ κα δηαζέηεη Γζκηθό ή Δηεζκέξ Δηαβαηήνημ θαη κα είκαη ημοιάπηζημκ : 

 πέκηε (5) εηώκ γηα ηεκ θαηεγμνία Β (60 πμ.) 

 ηεζζάνςκ (4) εηώκ γηα ηεκ θαηεγμνία Γ(40 πμ.) 

 ηεζζάνςκ (4) εηώκ γηα ηεκ θαηεγμνία Δ(20 πμ.) 

β) μ αζιεηήξ/ηνηα κα ακήθεη ζε μνγακςμέκμ ςμαηείμ εκηαγμέκμ ζηε δύκαμε ηεξ ΓΟΖ θαη κα έπεη απμθηήζεη ηεκ 

Άδεηα Ζθακόηεηαξ Αζιεημύ Ζππηθήξ Ακημπήξ 

γ) ίππμη θαη ηππείξ κα έπμοκ μιμθιενώζεη ηεκ θαηεγμνία Δ (20 πμ.) γηα κα έπμοκ δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζηεκ 

θαηεγμνία Γ (40 πμ.)  

δ) ίππμη θαη ηππείξ κα έπμοκ μιμθιενώζεη δύμ θμνέξ ηεκ θαηεγμνία Γ (40 πμ.) γηα κα έπμοκ δηθαίςμα ζομμεημπήξ 

ζηεκ θαηεγμνία Β (60 πμ.)  

ε) θάζε ίππμξ μπμνεί κα αγςκηζηεί μόκμ ζε μηα θαηεγμνία ζημκ Αγώκα  

 

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ  

Η μηθμκμμηθή δηαπείνηζε είκαη εοζύκε ημο Δημνγακςηή Ομίιμο. 

Ιε ηεκ έκανλε ημο Ηηεκηαηνηθμύ ειέγπμο μη Αζιεηέξ  ζα πνέπεη κα πνμζέιζμοκ ζηεκ Γναμμαηεία Αγώκςκ έηζη 

ώζηε: 

α) κα επηβεβαηώζμοκ ηηξ ζομμεημπέξ 

β) κα επηβεβαηςζεί ε θαηαβμιή  ημο ακηίηημμο ζομμεημπήξ, ημ μπμίμ μνίδεηαη ζηα 50 € γηα όιεξ ηηξ 

θαηεγμνίεξ 

γ) κα παναιάβμοκ ημ κμύμενμ ζομμεημπήξ ημοξ(ζαιηάνα) ηεκ μπμία ζα πνέπεη κα θμνμύκ θαζ’ όιε ηεκ δηάνθεηα ημο 

Αγώκα  

 

ΠΡΟΟΥΕ! ΔΓΚ ΘΑ ΓΖΚΟΤΚ ΔΓΗΣΓ ΤΙΙΓΣΟΥΓ 

 ΑΘΘΕΣΩΚ ΠΟΤ ΔΓΚ ΓΥΟΤΚ ΠΡΟΗΟΙΖΓΖ IATΡIKH ΒΓΒΑΖΩΕ ΠΡΟΑΘΘΕΣΖΗΟΤ ΓΘΓΓΥΟΤ & 

 ΑΘΘΕΣΩΚ ΗΑΖ ΖΠΠΩΚ ΓΖΑ ΣΟΤ ΟΠΟΖΟΤ ΔΓΚ ΓΥΟΤΚ ΗΑΣΑΒΘΕΘΓΖ ΓΣΕΖΓ ΤΚΔΡΟΙΓ ΓΖΑ ΣΟ 

ΓΣΟ 2017, 

ΓΩ ΣΗΝ ΣΓΣΑΡΣΗ 18/01/2017   ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00. 

 

ΓΠΙΗ Η ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΓΣΗΙΩΝ ΤΝΔΡΟΜΩΝ ΩΜΑΣΓΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΤΜΓΝΩΝ ΓΣΩΝ ΑΠΟΣΓΛΓΙ 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΣΟΤ Γ ΑΓΩΝΙΣΙΚΓ ΓΚΔΗΛΩΓΙ 

ΣΟΤ ΣΡΓΥΟΝΣΟ ΓΣΟΤ. 

 

http://www.hef.gr/
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12. ΓΝΔΤΜΑΙΑ 

Όπςξ μνίδεηαη ζημ Γεκηθό Ηακμκηζμό Ζππηθήξ Ακημπήξ  

α) Σμ θαπέιμ ηππαζίαξ ηνηώκ ζεμείςκ είκαη οπμπνεςηηθό  

β) Δεκ επηηνέπεηαη ε πνήζε  μαζηηγίμο θαη ζπηνμοκηώκ. 

γ) Γπηηνέπμκηαη μόκμ παπμύηζηα ηππαζίαξ με ηαθμύκη 12 πηιημζηώκ ή ίζηα θιεηζηά παπμύηζηα με θιεηζημύξ 

ακαβμιείξ 

δ) Γπηηνέπεηαη μόκμκ πακηειόκη ηππαζίαξ 

 

13. ΓΠΑΘΛΑ-ΒΡΑΒΓΤΓΙ - ΓΓΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

α) Καηεγμνίεξ Β,Γ & Δ (ειεγπόμεκεξ ηαπύηεηαξ) 

Βναβεύμκηαη ηα έλη πνώηα δεύγε ίππμο –ηππέα πμο έπμοκ πενάζεη με επηηοπία όιμοξ ημοξ θηεκηαηνηθμύξ ειέγπμοξ 

θη έπμοκ πεηύπεη ημ ορειόηενμ score, πμο οπμιμγίδεηαη ςξ ελήξ: 

1μξ : Ηύπειιμ - μεηάιιημ - θμκθάνδα  

2μξ : μεηάιιημ - θμκθάνδα  

3μξ :μεηάιιημ – θμκθάνδα 

4μξ-6μξ : θμκθάνδα   

 

14. ΑΦΑΛΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  

Πνςηανπηθό μέιεμα ηςκ δημνγακςηώκ απμηειεί ε αζθάιεηα ηςκ αιόγςκ θαη ηςκ ζομμεηεπόκηςκ.  ηα δύζθμια 

πενάζμαηα από άζθαιημ οπάνπεη πνόβιερε γηα ημπμζέηεζε δύμ αηόμςκ μη μπμίμη ζα έπμοκ ηεκ εοζύκε γηα ημ 

αζθαιέξ πέναζμα αιόγςκ θαη ηππέςκ από ηα ζεμεία αοηά.  

οκηζηάηαη ζε όιμοξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ κα αγςκηζημύκ έπμκηαξ ςξ πνώηε πνμηεναηόηεηα ηεκ αζθάιεηά ημοξ θαη 

ηςκ αιόγςκ ημοξ. 

Γπηπνμζζέηςξ όιμη μη ηδημθηήηεξ θαη ζομμεηέπμκηεξ εοζύκμκηαη πνμζςπηθά γηα ηοπόκ δεμηά  πμο πνμλεκμύκ ζε 

ηνίημοξ με εοζύκε δηθή ημοξ θαη ηςκ αιόγςκ ημοξ. 

Οη ζομμεηέπμκηεξ εοζύκμκηαη γηα ηα άιμγά ημοξ θαη όιμ ημκ αζιεηηθό ελμπιηζμό ημοξ θαζ’ όιε ηεκ δηάνθεηα ημο 

αγώκα. Οη δημνγακςηέξ θαη μη εθπνόζςπμη, οπάιιειμη ή πνμζηηζέμεκμη αοηώκ δεκ θένμοκ θαμία εοζύκε γηα ηοπόκ 

ηναομαηηζμό, απώιεηα ή δεμηά μπμημοδήπμηε είδμοξ θαη μμνθήξ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ θαη ζοκμδώκ, απαιιάζζμοκ δε 

ημοξ δημνγακςηέξ εθ ηςκ πνμηένςκ από θάζε εοζύκε ακαθμνηθά με μπμηαδήπμηε δεμηά θαη ηναομαηηζμό θάζε 

μμνθήξ θαη μημοδήπμηε ιόγμο πμο οπέζηε μπμημζδήπμηε ζομμεηέπςκ ή άιμγμ. οκεπώξ από ηεκ ζηηγμή ηεξ εηζόδμο 

ημοξ ζημοξ πώνμοξ εοζύκεξ ηςκ δημνγακςηώκ μη ζομμεηέπμκηεξ απμπμημύκηαη όιςκ ηςκ ζπεηηθώκ δηθαηςμάηςκ 

ημοξ κα ζηναθμύκ θαηά ηςκ δημνγακςηώκ γηα ημοξ ακςηένς ιόγμοξ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

score =      [(απόζηαζε / ζοκμιηθό πνόκμ* ) – ειάπηζηε ηαπύηεηα] X 100 

                                        παιμμί ηενμαηηζμμύ 

 

*ζοκμιηθόξ πνόκμξ = ώνα ηενμαηηζμμύ - ώνα εθθίκεζεξ - πνόκμξ ακαμμκήξ + 2 Υ δηαθμνά πνόκμο 


