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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου μετά από επιστολή του Τμήματος Δασών είναι υποχρεωμένη να 
εφαρμόσει διαδικασίες και να ελέγξει τα δοκιμαστικά των αθλητών της. Η μέχρι τώρα ανεξέλεγκτη αλλά και 
άκρως επικίνδυνη συμπεριφορά αρκετών αθλητών της σε ότι αφορά τα δοκιμαστικά των αυτοκινήτων τους, είχε 
ως αποτέλεσμα το Τμήμα Δασών με επιστολή του να μας ζητά όπως εφαρμόσουμε μέτρα αλλά και διαδικασίες 
για την αποφυγή δυστυχημάτων αλλά και πρόκλησης πυρκαγιών.  
Ως εκ τούτου, η Κ.Ο.Α. σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών και τις υπόλοιπες υπηρεσίες του κράτους 
αποφασίζει τα ακόλουθα: 

1. Απαγορεύεται αυστηρά η διενέργεια δοκιμαστικών χωρίς την άδεια της Κ.Ο.Α. σε οποιαδήποτε 
περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας και καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Η οποιαδήποτε παράβαση 
επιφέρει ποινή €300.00 και παραπομπή στη Πειθαρχική Επιτροπή σε κάθε αθλητή της που χωρίς την 
έγκριση της Κ.Ο.Α. προβαίνει σε δοκιμαστικά. 

2. Οποιοσδήποτε αθλητής επιθυμεί να κάμει δοκιμαστικά, θα πρέπει να αποταθεί στην Κ.Ο.Α. τουλάχιστο 
10 ημέρες προηγουμένως και να συμπληρώσει την ειδική φόρμα αίτησης. Η κάθε αίτηση πρέπει να 
συνοδεύεται με το ποσό των €180.00 που είναι το κόστος των διαδικαστικών, ποσό το οποίο θα πρέπει 
να καταβληθεί το αργότερο σε 24 ώρες από την ημέρα της αίτησης. 

3.  Η φόρμα αίτησης πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως συμπεριλαμβανομένου της ημερομηνίας και 
ωρών που ο αθλητής χρειάζεται για την διενέργεια των δοκιμαστικών του και το ακριβές σημείο (ΚΜΖ).  
Ο μέγιστος χρόνος δοκιμαστικών είναι 4 ώρες. 

4. Αίτηση μπορεί να κάνει μόνο διαγωνιζόμενος ή οδηγός ο οποίος κατέχει έγκυρο αγωνιστικό δελτίο της 
ΚΟΑ. Η αίτηση είναι για ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο με τον οδηγό του. Επιπλέον αγωνιστικά θα 
χρεώνονται προς €50 το κάθε ένα και όλα τα στοιχεία τους πρέπει να είναι συμπληρωμένα στην αίτηση. 

5. Καθ’ όλη την διάρκεια των δοκιμαστικών θα παρευρίσκεται Παρατηρητής από την Κυπριακή 
Ομοσπονδία Αυτοκινήτου. 

6. Η απόσταση που μπορεί ένας αθλητής να χρησιμοποιήσει για δοκιμαστικά είναι όχι πέραν των 3χλμ. 
7. Το κομμάτι που θα επιλέξει ο οδηγός για τα δοκιμαστικά του πρέπει οπωσδήποτε να μην είναι κομμάτι 

ειδικής διαδρομής επερχόμενου αγώνα ή που προβλέπετε να χρησιμοποιηθεί από την Κ.Ο.Α. για 
οποιονδήποτε αγώνα ή εκδήλωση στους επόμενους 4 μήνες. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται το 
σωματείο στο οποίο βρίσκετε η δηλωθείσα τοποθεσία. 

8. Για λόγους ασφαλείας, τα πιο κάτω είναι απαραίτητα για την έγκριση της αίτησης: 
• Στον χώρο που θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα και στον χώρο όπου θα γίνονται οποιεσδήποτε 

επιδιορθώσεις θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο 1 πυροσβεστήρας κατάλληλος για πυρόσβεση 
καυσίμων με ελάχιστο βάρος 4Kg. 

• Ανάλογα με το μήκος της διαδρομής, θα πρέπει σε τουλάχιστο κάθε 500 μέτρα να υπάρχει ένα 
άτομο με πυροσβεστήρα με ελάχιστο βάρος 4Kg. 

• Στο σημείο εκκίνησης, τερματισμού, σε σημεία όπου υπάρχει δρόμος από όπου μπορεί να 
εισέλθει αυτοκίνητο και οπουδήποτε αλλού χρειάζεται για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να 
υπάρχει άτομο ή άτομα τα οποία θα πρέπει να φορούν ευδιάκριτο γιλέκο και να κρατούν 
κόκκινη σημαία.  

• Σε περιπτώσεις όπου πολίτες πρέπει να περάσουν από την διαδρομή για οποιοδήποτε λόγο, 
θα πρέπει να τους επιτρέπεται η διακίνηση λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για 
αποφυγή οποιουδήποτε δυστυχήματος. 
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• Κατά την διεξαγωγή αλλά και μετά το πέρας των δοκιμαστικών, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα 
τα μέτρα καθαριότητας του χώρου. 

• Απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς εκτός από χώρους όπου επιτρέπεται. 
• Σε περιπτώσεις όπου θα γίνεται ανεφοδιασμός καυσίμων, θα πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά 

μέτρα ασφαλείας και απαραιτήτως να υπάρχει πυροσβεστήρας κατάλληλος για πυρόσβεση 
καυσίμων με ελάχιστο βάρος 4Kg. 

• Το χρονοδιάγραμμα της έγκρισης θα πρέπει να τηρείται αυστηρά. 
9. Το Τμήμα Δασών μπορεί ανά πάσα στιγμή, παρά το γεγονός ότι έδωσε έγκριση για την διενέργεια 

δοκιμαστικών, να την αποσύρει. 
10. Το τμήμα Δασών, ανάλογα με την τοποθεσία, την χρονική περίοδο αλλά και την επικινδυνότητα 

πρόκλησης πυρκαγιάς με βάση της καιρικές συνθήκες, μπορεί να χρεώσει κάποιο ποσό για παρουσία 
πυροσβεστικού οχήματος ή/και προσωπικού για σκοπούς ασφάλειας. Το ποσό αυτό θα πρέπει να 
πληρωθεί από τον αιτητή στο τμήμα δασών τουλάχιστο 1 μέρα πριν την έγκριση της άδειας. 

11. Απαγορεύονται τα δοκιμαστικά σε δασικές περιοχές κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. 
12. Η παρούσα εγκύκλιος 09/2021 αντικαθιστά πλήρως την εγκύκλιο 05/2020. 
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