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ΕΓΚΤΚΛΙΟ 
ΕΚΔΟΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ ΛΙΣΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ-ΣΡΙΩΝ   
για ςυμμετοχό ςτουσ αγώνεσ περιόδου 2018-2019 

 
Από την Αγωνιςτική Περίοδο 2018-2019 καταργούνται τα δελτία αθλητικήσ ιδιότητασ  τα οποία με 
τη λήξη τησ αγωνιςτικήσ περιόδου 2017-2018 είναι ΑΚΤΡΑ και αντικαθίςτανται από την  
«ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ» τησ κάθε ομάδασ του ςωματείου, ςτην οποία έχουν δικαίωμα να 
ςυμπεριληφθούν οι αθλητέσ/τριεσ που ανήκουν ςτο τρέχον δυναμικό του ςωματείου. 
 
Για τον κϊθε αθλητό/τρια ςτην «ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ» θα υπϊρχουν τα παρακϊτω ςτοιχεύα: 
Υωτογραφύα, Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρόσ, Όνομα Μητρόσ, Ημερ/νύα Γϋννηςησ, Ομοςπονδύα 
Προϋλευςησ, Τπηκοότητα, Αριθμόσ Μητρώου.  
 
Για την κϊθε ομϊδα του ςωματεύου, ο εξουςιοδοτημϋνοσ χρόςτησ, μϋςω τησ Ηλεκτρονικόσ Βϊςησ 
Δεδομϋνων, θα δημιουργεύ και θα εκτυπώνει ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ ΕΓΦΡΩΜΑ, την «ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ» 
ςτην οπούα ελϊχιςτοσ αριθμόσ αθλητών/τριών που θα ϋχουν επιλεγεύ εύναι ϋξι (6) ενώ ο ανώτεροσ 
αριθμόσ θα φτϊνει τουσ εύκοςι οκτώ (28). το Υύλλο Αγώνοσ θα εγγρϊφονται κατ’ ανώτερο αριθμό 
δϋκα τϋςςερισ (14) αθλητϋσ/τριεσ για τουσ οπούουσ ϋχει κατατεθεύ ςτη γραμματεύα του αγώνα, η 
αντύςτοιχη θεωρημϋνη «Κϊρτα Τγεύασ Αθλητό». 
 
Κάθε αθλητήσ/τρια θα έχει δικαίωμα να ςυμπεριλαμβάνεται ςε περιςςότερεσ από μία «ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ 
ΛΙΣΑ» ανάλογα με τα πρωταθλήματα που έχει δικαίωμα ςυμμετοχήσ (π.χ. αθλητήσ που έχει 
γεννηθεί το έτοσ 2002, μπορεί να ςυμπεριλαμβάνεται ταυτόχρονα ςτην «ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ» τησ 
ομάδασ Παίδων,  Εφήβων και Ανδρών).  
 
ημεύωςη: Σο κϊθε ςωματεύο θα ϋχει το δικαύωμα να εκτυπώςει μύα «ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ» για κϊθε 
κατηγορύα πριν από κϊθε αγώνα, όπου θα ϋχει επιλϋξει τουσ αθλητϋσ/τριεσ που θα ςυμμετϋχουν, ό 
να εκτυπώςει μύα «ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ» ςε κϊθε κατηγορύα για όλη την αγωνιςτικό περύοδο 2018-
2019 όπου θα επιλϋξει τουσ αθλητϋσ/τριεσ μπροςτϊ ςτον διαιτητό.   
 
Ο Α’ διαιτητήσ του αγώνα θα μπορεί να πιςτοποιεί την αυθεντικότητα τησ «ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ», 
μέςω του αναγνωριςτικού και τησ χρονοςήμανςησ που θα υπάρχει ςτο πάνω μέροσ αυτήσ καθώσ 
και τησ θεώρηςησ τησ ΕΟΠΕ και τησ ςφραγίδασ και υπογραφήσ του ςωματείου. Όταν δεν υπϊρχει 
ςφραγύδα και υπογραφό του ςωματεύου επϊνω ςτην θεωρημϋνη ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ, ο διαιτητόσ 
εύναι υποχρεωμϋνοσ να μην επιτρϋψει να αγωνιςθεύ ο αθλητόσ, εκτόσ εϊν η ταυτοπροςωπύα 
ελεγχθεύ και βεβαιωθεύ με ταυτότητα ό διαβατόριο.  
 
Για τη δημιουργία και εκτύπωςη τησ «ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ»  το κάθε ςωματείο θα πρέπει: 
 

1) να υποβϊλλει φωτογραφύα (βλ. οδηγίεσ) για όςουσ αθλητέσ/τριεσ δεν υπάρχει ςτο τρέχον 
δυναμικό του ςωματείου. Αθλητήσ/τρια που ςυμπεριλαμβάνεται ςτην «ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ» 
χωρίσ να υπάρχει φωτογραφία δεν θα έχει την επιλογή να επιλεγεί για την εκτύπωςη και 



 

δεν θα  μπορεί να δηλωθεί και ςτο Υ.Α.  Η υποβολή τησ φωτογραφίασ γίνεται από το 
«τρέχον δυναμικό» 
 

2) επιλϋγει (√)  ΠΡΙΝ από κϊθε επύςημο αγώνα του πρωταθλήματοσ που θα ςυμμετέχει, όλουσ 
τουσ αθλητέσ/τριεσ που θα δηλωθούν ςτο φύλλο αγώνοσ και να εκτυπώςει την ΕΓΦΡΩΜΗ 
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ «ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ» του ςωματείου.   
 
ημείωςη: Η υποβολή και η εκτύπωςη τησ «ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ» θα γίνεται ΜΟΝΟ  
ηλεκτρονικά ςτη βάςη δεδομένων τησ ΕΟΠΕ (https://eope.votis.gr/).   
 

3) Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή ςτην υποβολή τησ λίςτασ μόνο όταν αυτή είναι ςε 
κατάςταςη «προςωρινήσ αποθήκευςησ», πριν επιλέξετε την οριςτική υποβολή τησ με τη 
ςυμπλήρωςη του πεδίου «κωδικόσ αςφαλείασ μιασ χρήςησ». 

 
Μετϊ την εφαρμογό του  ϊρθρου 16 του Ν. 4479/2017 ΥΕΚ 94/29-6-2017 για την ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ και την 
εφαρμογό τησ «ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ», καταργεύται η ϋκδοςη αυτοκόλλητων ανανϋωςησ/ιατρικόσ 
βεβαύωςησ και  το κϊθε ςωματεύο θα πρϋπει να τυπώνει για κϊθε αθλητό του δυναμικού του, την 
ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ, η οπούα εύναι διαθϋςιμη μϋςα ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη τησ Ε.Ο.ΠΕ. 
http://www.volleyball.gr/eope-info/aithmata, καθώσ και ςτα ϋντυπα ςτη Ηλεκτρονικό Βϊςη 
Δεδομϋνων του μητρώου. Σο ϋντυπο μπορεύ να εύναι ςε ϋγχρωμη ό αςπρόμαυρη εκτύπωςη, ΑΛΛΑ η 
ςφραγύδα και η υπογραφό γιατρού και η φωτογραφύα πρϋπει να εύναι πρωτότυπεσ!    
 
1) Σο ςωματεύο ϋχει την υποχρϋωςη να δώςει ςτον κϊθε αθλητό/τρια την ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ, 

ϋγχρωμη ό αςπρόμαυρη, ώςτε να την θεωρόςει ΜΟΝΟ ςε Γιατρό που κατϋχει την 
Καρδιολογικό ιδιότητα και μετϊ να προςκομύςει την πρωτότυπη ςτο ςωματεύο  του, για την 
επύδειξό τησ ςτουσ διαιτητϋσ του αγώνα που θα ςυμμετϋχει.  Φωρύσ την ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ δεν θα 
ϋχει δικαύωμα ςυμμετοχόσ ο/η αθλητόσ/τρια ςτουσ αγώνεσ.   
 

2) Η ιςχύσ τησ ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ ϋχει διϊρκεια (1) ενόσ ϋτουσ από την θεώρηςό τησ και 
ιςχύει και για τα (3) τρύα αγωνύςματα, βόλεώ, Beach Volleyball, Snow Volleyball.  Η ΚΑΡΣΑ 
ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ ακολουθεύ τον αθλητό/τρια ςε όποιο ςωματεύο ανόκει μϋχρι να λόξει η 
θεώρηςό τησ.  

 

3) Η κάρτα υγείασ ΔΕΝ θα υποβάλλεται ςτην ΕΟΠΕ ούτε ςτισ αιτήςεισ μεταγραφών αλλά ούτε και 
ςτισ αιτήςεισ νέων εγγραφών των αθλητών/τριων. 

 

4) Αν δεν προςκομιςτεύ πριν την ϋναρξη του αγώνα η Κϊρτα Τγεύασ Αθλητό, ο διαιτητόσ εύναι 

υποχρεωμϋνοσ να μην επιτρϋψει ςτον αθλητό αυτόν να ςυμμετϊςχει ςτον αγώνα.  
 

ε περίπτωςη απώλειασ ή κλοπήσ τησ ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ή τησ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ, μπορεί για έναν 

και μόνο αγώνα ο διαιτητήσ να τον διεξάγει κανονικά, εφόςον ςυντρέχουν οι εξήσ προώποθέςεισ:  

α) η απώλεια ό κλοπό να ϋχει καταγγελθεύ ςτην αςτυνομύα και να προςκομιςτεύ η ςχετικό 

βεβαύωςη τησ αςτυνομικόσ αρχόσ,  

β) ο διαιτητόσ να κϊνει ϋλεγχο ταυτοπροςωπύασ των αθλητών, χρηςιμοποιώντασ την Αςτυνομικό 

ταυτότητα ό το Διαβατόριο ό ϊλλο διαπιςτωτικό τησ ταυτότητασ δημόςιο ϋγγραφο εκϊςτου 

αθλητό και  

https://eope.votis.gr/
http://www.volleyball.gr/eope-info/aithmata


 

γ) το ςωματεύο που απώλεςε ϋνα από τα δύο ό και τα δύο, να υποβϊλει ςτον διαιτητό υπεύθυνη 

δόλωςη ότι οι αθλητϋσ που δηλώθηκαν ςτο Υ.Α. ανόκουν ςε αυτό, ϋχουν όδη αγωνιςτεύ ό δηλωθεύ 

ςε ϋναν αγώνα την τρϋχουςα αγωνιςτικό περύοδο και εύναι κϊτοχοι κϊρτασ υγεύασ.  

ΗΜΕΙΩΗ: υνιςτϊται τα ςωματεύα να διατηρούν ςτο αρχεύο του ςυλλόγου τουσ, αντύγραφα των 

καρτών υγεύασ για τϋτοιεσ περιπτώςεισ.  

  

Ο Διαιτητήσ με το τέλοσ του αγώνα υποχρεούται να αποςτείλει άμεςα ςτη διοργανώτρια αρχή το 

φύλλο αγώνα και τα αντίςτοιχα παραςτατικά. Η δε εποπτεύουςα αρχή (Ε.Ο.ΠΕ., Ενώςεισ & Σ.Ε.) θα 

διενεργήςει έλεγχο των παραςτατικών με φύλλα αγώνων από προηγούμενουσ αγώνεσ ςτουσ 

οποίουσ ςυμμετείχε το ςωματείο την ίδια χρονιά. ε περίπτωςη που κάποια από τισ προώποθέςεισ 

δεν πληρούται τότε η ομάδα που ςυμμετείχε χωρίσ ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ή ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ,  μηδενίζεται 

ςτο ςυγκεκριμένο αγώνα. 

 
Σο Σμήμα Μητρώου (τηλ.:210-6801977-78) είναι ςτη διάθεςη ςασ για οποιαδήποτε βοήθεια 
χρειαςτείτε για τη εκτύπωςη τησ «ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΛΙΣΑ». 

 
 

 
 

Ο  Πρόεδροσ                                                     Ο Γεν Γραμματέασ 

Γεώργιοσ Καραμπέτςοσ                                                                           Νεκτάριοσ Φαλβατζήσ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


