
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

 
Ελληνική Εταιρεία Αυτοκινήτου 

ΕΛ.ΕΤ.Α 

Αριθμός Αναγνώρισης ΓΓΑ: ΧΒ 69 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΧΡ. ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 8 

ΤΗΛ:2651026777-6947251410 

e-mail: mail@eleta.eu 

FB: https://www.facebook.com/eletasport 

SERVICE PARK 

 

To Service park θα λειτουργεί από την 

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 16:00 στον 

χώρο Parking του Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων 

τηρώντας όλα τα απαιτούμενα υγειονομικά 

πρωτόκολλα τα οποία θα ισχύουν.Tις νυχτερινές 

ώρες 21:00 – 07:00 την Παρασκευή 2 και 

Σάββατο 3 Ιουλίου θα είναι φυλασσόμενο  

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΓΩΝΑ 

 
Η ΕΛ.ΕΤ.Α. θα προσφέρει στα πληρώματα που θα 

λάβουν μέρος τις εξής παροχές: 

1. Μειωμένο παράβολο στα αυτοκίνητα στο συνολικό 

ποσό των 300€. Ειδικά για τους αθλητές της 

ΕΛ.ΕΤ.Α το συνολικό ποσό είναι 230€ 

2. Δωρεάν Διανυκτέρευση για το πλήρωμα σε δίκλινο 

Δωμάτιο για το Σάββατο 03/07/2021 έχοντας 

εξασφαλίσει ειδικές τιμές για τα επιπλέον δωμάτια 

κάθε ομάδας στο 5* Epirus LX Palace 

3. Δωρεάν μεταφορά 10 αγωνιστικών αυτοκινήτων από 

Αθήνα και τις ενδιάμεσες στο οδικό άξονα προς τα 

Ιωάννινα πόλεις (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

μετά και την εξόφληση της συμμετοχής). * το 50% 

καλύπτεται από την ΟΜΑΕ - ΕΠΑ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ενημέρωση των αγωνιζομένων μέσω email 

για τα ΔΠ, αλλά και πληροφορίες για όλα τα 

τελευταία νέα του Αγώνα, μέσα από την επίσημη 

ιστοσελίδα του σωματείου στα social media   

https://www.facebook.com/eletasport 

Τις ημέρες του αγώνα το Γραφείο Τύπου θα 

βρίσκεται στο Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΑ 

 
H Γραμματεία του Αγώνα θα λειτουργεί καθημερινά 

από ώρα 19:00 -21:00 έως την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 

στα Γραφεία της ΕΛ.ΕΤ.Α, Χρ.Περραιβού 8 Τηλ: 

6947251410. Από το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021 στο Hotel 

Epirus LX Palace στα Ιωάννινα από ώρα 10:00 έως 

13:00 και από ώρα 13:30 έως ώρα 21:00 στο Π.Ε.Α.Κ.  

Ιωαννίνων .Tην Κυριακή 4 Ιουλίου 2020 από ώρα 7:00 

έως την λήξη του αγώνα στο Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

 
Ο αγώνας περιλαμβάνει μια Ε.Δ. «Μάρμαρα»  

το Σάββατο μήκους 11 χλμ με εκκίνηση στις 16:00 

που θα επαναληφθεί δύο φορές. Την Κυριακή το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει την κλασσική Ε.Δ. 

«Δωδώνη» μήκους 12,20 χλμ και την γρήγορη Ε.Δ. 

«Κωστάνιανη» μήκους 8,10 χλμ που θα 

επαναληφθούν τρεις φορές με εκκίνηση στις 10:00. 

Η τελευταία Ε.Δ. «Κωστάνιανη» θα είναι η Power 

Stage του Αγώνα  


