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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

 
Ενόψει τησ ϋναρξησ τησ αγωνιςτικόσ περιόδου 2019-2020 θα θϋλαμε να ςασ γνωρύςουμε τα 
εξόσ:  
 
ύμφωνα με το ϊρθρο 16 του Ν. 4479/2017 θα πρϋπει το κϊθε ςωματεύο να τυπώνει για 
κϊθε αθλητό του δυναμικού του, την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ, η οπούα εύναι διαθϋςιμη 
μϋςα ςτην Ηλεκτρονικό Βϊςη Δεδομϋνων του μητρώου, με προτυπωμϋνα όλα τα ςτοιχεύα 
και την φωτογραφύα του κϊθε αθλητό-τριασ.    
 
Σο ςωματεύο ϋχει την υποχρϋωςη να δώςει ςτον κϊθε αθλητό-τρια την ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ, 
ώςτε να την θεωρόςει ΜΟΝΟ ςε Γιατρό που κατϋχει την Καρδιολογικό ιδιότητα ό ϊλλησ 
ειδικότητασ με την προβλεπόμενη πιςτοποίηςη από το Ε.Κ.Α.Ε. και μετϊ να την 
προςκομύςει ςτο ςωματεύο  του για την επύδειξό τησ ςτουσ διαιτητϋσ του αγώνα που θα 
ςυμμετϋχει. Χωρίσ την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ δεν θα έχει δικαίωμα ςυμμετοχήσ ο/η αθλητήσ/τρια 
ςτουσ αγώνεσ.   
 
Η Κϊρτα Τγεύασ Αθλητό θεωρεύται ΜΟΝΟ από ιατρούσ καρδιολόγουσ μονϊδων παροχόσ 
υπηρεςιών Πρωτοβϊθμιασ Υροντύδασ Τγεύασ, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ό  
Πανεπιςτημιακών Νοςοκομεύων, υγειονομικών ςτρατιωτικών μονϊδων ό από ιατρούσ 
καρδιολόγουσ ϋχοντεσ οποιαδόποτε ςχϋςη με το Δημόςιο ό Ν.Π.Δ.Δ., ιατρούσ 
καρδιολόγουσ του ιδιωτικού τομϋα, καθώσ και Ιατρούσ ϊλλων ειδικοτότων με την 
προβλεπόμενη πιςτοπούηςη από το Ε.Κ.Α.Ε. 
 
Η ιςχύσ τησ ΚΑΡΤΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ έχει διάρκεια (1) ενόσ έτουσ από την θεώρηςή τησ και 
ιςχύει και για τα (3) τρία αγωνίςματα του βόλεΰ, Beach Volleyball, Snow Volleyball.  Η 
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ακολουθεί τον αθλητή/τρια ςε όποιο ςωματείο ανήκει μέχρι να 
λήξει η θεώρηςή τησ.  

 
Παρακϊτω θα βρεύτε ςχετικϋσ διευκρινύςεισ για την εφαρμογό τησ Κϊρτασ Τγεύασ 
Αθλητό/Αθλότριασ και των Αγωνιςτικών Λιςτών με ςκοπό να διαςαφηνιςτούν τα 
ερωτόματα ςασ. 
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ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ-ΣΡΙΑ 

o Σην κάρτα υγείασ μπορείτε να την τυπώςετε απ’ ευθείασ από την ηλεκτρονική βάςη 
δεδομένων του μητρώου για κάθε αθλητή-τρια που έχει κάνει εγγραφή ςτην Ε.Ο.ΠΕ.  
Θα την τυπώςετε ωσ εξήσ:  
Από το ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΤ θα μπείτε ςτο πεδίο – ΣΡΕΧΟΝ ΔΤΝΑΜΙΚΟ.  
Κάτω από κάθε αριθμό μητρώου αθλητή-τριασ υπάρχει πεδίο ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ (μπλέ 
γράμματα).  
Μόλισ ςασ εμφανίςει την κάρτα θα πατήςετε δεξί κλικ επάνω ςτην κάρτα και μπορείτε 
να κάνετε εκτύπωςη τησ κάρτασ. 
 

o Η εκτύπωςη του προτυπωμένου από το ύςτημα Εντύπου πρέπει να είναι Έγχρωμη 
(υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωςησ Κενού Εντύπου από τη ιςτοςελίδα τησ ΕΟΠΕ η 
οποία θα πρέπει να ςυμπληρωθεί από εςάσ)  
 

o Η φραγίδα και  η Τπογραφή του Γιατρού ή πιςτοποιημένου από ΕΚΑΕ πρέπει να είναι 
πρωτότυπη ςτο κάτω μέροσ τησ κάρτασ.  

 
o Η φραγίδα Γιατρού (και όχι νοςοκομείου), πρέπει να είναι  Πρωτότυπη ςτο πάνω μέροσ 

τησ κάρτασ, με μέροσ τησ ςφραγίδασ να καλύπτει μέροσ τησ φωτογραφίασ και όχι 
ολόκληρη τη φωτογραφία.   

 
o Δεν απαιτείται Τπογραφή Γιατρού ςτην φωτογραφία. 

 
o Η Κάρτα Τγείασ μπορεί να ςφραγιςτεί ΚΑΙ από Γιατρό που έχει ιδρύςει Εταιρεία (π.χ. 

ΙΚΕ), αρκεί να αναφέρεται το όνομα και η ειδικότητά του και όχι ςφραγίδα με το όνομα  
Κέντρου (π.χ. Ιατρικό Αθηνών κ.ο.κ. ) 

 
o Δεν έχει ςημαςία η ςτοίχιςη τησ ςφραγίδασ/υπογραφήσ (αριςτερά, δεξιά ή κέντρο). 

 
ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ ΛΙΣΕ 

o Η εκτύπωςη τησ Λίςτασ θα είναι Τποχρεωτικά Έγχρωμη  
 

o Η φραγίδα του ωματείου πρέπει να είναι Πρωτότυπη 
 

o Η Τπογραφή, αποκλειςτικά από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του ωματείου 
πρέπει να είναι  Πρωτότυπη.  
 
Σο Σμόμα Μητρώου (email: mitroo@volleyball.gr, τηλ.:210-6801977/78) εύναι ςτη 

διϊθεςό ςασ για οποιαδόποτε επιπλϋον διευκρύνηςη .  
  

Με εκτίμηςη, 
Ο Πρόεδροσ                                  Ο Γεν. Γραμματέασ 

 
Γεώργιοσ Καραμπέτςοσ                                                    Νεκτάριοσ Χαλβατζήσ 
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