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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΑΜΙΑΣ  
 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΝΤΡΟΛ 
(ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ) 

 

ΣΕΧ 0 : ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
 

ΛΑΜΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 
 

ΣΕΧ 1Α-1Β-1Γ-2Α-2Β-2Γ-2Δ-2Ε-4Α-4Β-4Γ  
 

ΣΤΗΝ Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας 

ΣΕΧ 1 - 2  ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
Επί της ΠΕΟ Λαμίας – Άμφισσας 1,43 χλμ μετά τη διασταύρωση 
προς Ηράκλεια. 

Ε.Δ. 1-2 “ΜΠΡΑΛΟΣ - ΣΚΑΜΝΟΣ” 15.60χλμ  

ΑΦΕΤΗΡΙΑ 50 m μετά τον ΣΕΧ  όπου αριστερά είσοδος περίβολου 
εκκλησίας. 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
15.60 χλμ μετά την αφετηρία όπου αριστερή στροφή με πλάτωμα 
δεξιά  

ΣΤΟΠ 1-2 
200μ μετά τον τερματισμό όπου αριστερή στροφή με πλάτωμα 
δεξιά. 

ΣΕΧ 3  ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ 

 

Στο δρόμο Λαμίας – Άμφισσας 590 μ μετά τη διασταύρωση  προς 
Καλοσκοπή. 
 

Ε.Δ. 3  ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ 13,17 χλμ     

ΑΦΕΤΗΡΙΑ        : 
 

40 μ. μετά τον ΣΕΧ  

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ : 
13,17 χλμ μετά την ΑΦΕΤΗΡΙΑ όπου αριστερά χωματόδρομος 
πρός Στρώμη. 

ΣΤΟΠ                 : 

 

330 μ μετά τον τερματισμό πριν τη διασταύρωση με δρόμο δεξιά 
προς χωριό Καλοσκοπή (2η είσοδος Καλοσκοπής). 
 

ΣΕΧ 4 ΠΑΥΛΙΑΝΗ 
Στο δρόμο Παύλιανης – Λαμίας 420 μ μετά την πλατεία του 
χωριού Κάτω Παύλιανη, όπου δεξιά τριπλή γκαραζόπορτα 
μεγάλου κτήματος. 

Ε.Δ.  4   ΠΑΥΛΙΑΝΗ 15,20 χλμ  

ΑΦΕΤΗΡΙΑ        : 
70 μ. μετά τον ΣΕΧ όπου δεξιά ξύλινο γραμματοκιβώτιο ακριβώς 
στη 2η ξύλινη είσοδο του κτήματος. 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ : 
15,20 χλμ μετά την αφετηρία, είσοδος χωριού Αποστολιά, όπου 
αριστερά πλάτωμα με βρύση. 

ΣΤΟΠ                 : 200 μ μετά τον τερματισμό όπου δεξιά πλάτωμα μέσα στα σπίτια. 

ΣΕΧ  5                : Στο δρομο ΜΕΡΥΠ-Αγ. Λουκά 280 m μετά τα φανάρια όπου δεξιά 
πλάτωμα μεταξύ των σπιτιών με ένα μεγάλο δένδρο 

Ε.Δ. 5                 :      “Super Ε.Δ.   Άγιος Λουκάς “ 3,78 χλμ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ        : 80 μέτρα μετά το Σ.Ε.Χ. όπου δυο δρόμοι δεξιά με μικρή 
τριγωνική νησίδα και τριπλή κολώνα της Δ.Ε.Η. 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ :    Στη νέα περ. Οδό Λαμίας 3,78 χλμ μετά την αφετηρία πάνω στην 
δεξιά όπου δρόμος πίσω δεξιά . 

ΣΤΟΠ                 : 530 m μετά τον τερματισμό. 

ΣΕΧ  6Α ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ :  ΛΑΜΙΑ  Στην πλατεία Ελευθερίας  

         


