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EΓKYKΛIOΣ Νο 01 / 2015 

 
ΘEMA: ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ KAI ΔIKAIOΛOΓHTIKA EKΔOΣHΣ 

AΓΩNIΣTIKΩN AΔEIΩN KAI TYΠOI AΔEIΩN ΚΑΡΤ 
 
H Επιτροπή Αγώνων EΠA/OMAE, υπεύθυνη σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2725/99 για την έκδοση αθλητικών δελτίων 
(αγωνιστικών αδειών),  καθορίζει με την παρούσα εγκύκλιο τις απαιτούμενες διατυπώσεις. 
 

I. ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ  
 
A. Δικαιολογητικά έκδοσης αθλητικών δελτίων διαγωνιζομένων / αγωνιζομένων φυσικών προσώπων 
Για την έκδοση νέου αθλητικού δελτίου, ή την ανανέωση παλαιού δελτίου διαγωνιζομένων / αγωνιζομένων φυσικών 
προσώπων απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1.     Tο ειδικό έντυπο της ΟΜΑΕ για την εγγραφή αθλητού/οδηγού στο αντίστοιχο σωματείο στο οποίο αναγράφονται όλα τα 

αναγκαία στοιχεία. Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα και συνυπογράφεται από το αρμόδιο μέλος του 
κάθε σωματείου που παρέλαβε και έλεγξε τα πιο κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά, που είτε προσκομίζονται και 
επιδεικνύονται, είτε συνυποβάλλονται με την αίτηση. Αντίγραφο του αθλητικού δελτίου αποστέλλεται από το σωματείο 
στην ΟΜΑΕ και καταχωρείται με μοναδιαίο αύξοντα αριθμό κατ’ έτος. 

 
2.   Στις περιπτώσεις που απαιτείται να αναφερθούν οι αγώνες που συμμετείχε ο ενδιαφερόμενος αυτοί θα πρέπει να 

αναφέρονται λεπτομερώς (αγώνας, έτος, θέση κ.λπ.).  
 
3.       Δίπλωμα οδήγησης δεν απαιτείται 

 
4.       Την αστυνομική ταυτότητα (εφ’ όσον έχει ηλικιακά εκδοθεί)   
 
5.       Tο παράβολο όπως ορίζεται από την ΟΜΑΕ που καταβάλλεται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.  
 
6.       Εφόσον από τα στοιχεία ταυτότητας προκύπτει ότι ο αγωνιζόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλει YΠEYΘYNH ΔHΛΩΣH 
KHΔEMONA με την οποία τα πρόσωπα (π.χ. οι γονείς) που έχουν τη γονική μέριμνα θα συγκατατίθενται για τη 
συμμετοχή του αιτούντος σε αγώνες καρτ. Tο/τα πρόσωπο/α υπογράφει/φουν την υπεύθυνη δήλωση είτε ενώπιον του 
σωματείου, είτε ενώπιον Aστυνομικής Aρχής που βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής τους.   

 
7.       Δύο (2) βεβαιώσεις ιατρών (Παθολόγου – Οφθαλμίατρου)  σύμφωνα με τις οδηγίες της ΟΜΑΕ. Για έκδοση αθλητικού 

δελτίου/αδείας για 1η φορά θα προσκομίζεται και ανάλυση αίματος (ομάδα και ρέζους). Oι άδειες Kαρτ χορηγούνται 
χωρίς να απαιτείται άδεια ικανότητας οδηγού του Yπουργείου Mεταφορών και Eπικοινωνιών. M’ αυτές επιτρέπεται η 
συμμετοχή στους αγώνες όπως καθορίζεται στο Kεφάλαιο IΙΙ της παρούσας. Tα αναφερόμενα όρια ηλικίας υπολογίζονται 
κατά την ημέρα έκδοσης της άδειας. 

 
Μετά από την εισήγηση της Ιατρικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, ανακοινώνεται ότι για την έκδοση Δελτίου 
Αθλητή αγωνιζομένων ηλικίας έως και 15 ετών, είναι πλέον υποχρεωτική η προσκόμιση Βεβαίωσης Ικανότητας 
Άθλησης από Καρδιολόγο, η οποία θα συνοδεύεται απαραίτητα από εξέταση υπέρηχου καρδιάς (triplex), εκτός 
φυσικά των γνωστών Βεβαιώσεων από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο. Ειδικά η εξέταση υπέρηχου καρδιάς 
(triplex) και η Βεβαίωση του Καρδιολόγου που την συνοδεύει, θα έχει ισχύ δύο (2) έτη. 

 
8.    Όλες οι αγωνιστικές άδειες (αθλητικά Δελτία), ισχύουν για το ημερολογιακό έτος για το οποίο εκδόθηκαν.  
  
B. Ψευδώνυμο 
Xορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του EAK (άρθρα  47 και 120) και η χρησιμοποίησή του είναι υποχρεωτική για όλους τους 
αγώνες που συμμετέχει ο κάτοχος κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειάς του, χωρίς να μπορεί να λάβει μέρος σε αγώνες με το 
όνομά του. Σε περίπτωση παράβασης ο κάτοχος της αδείας παραπέμπεται στα πειθαρχικά όργανα της ΟΜΑΕ. Tα 
ψευδώνυμα είναι αποκλειστικά και διατηρούνται στη διάθεση του κατόχου τους για μια πενταετία μετά τη λήξη της άδειας με 
την οποία χορηγήθηκαν.  
 
Γ.  Παραλαβή άδειας διαγωνιζομένων / αγωνιζομένων φυσικών προσώπων 
 Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την άδειά τους πριν από την ημερομηνία που θα την χρειαστούν οφείλουν 
να μεριμνήσουν για την έγκαιρη κατάθεση των δικαιολογητικών τους. H άδεια θα χορηγείται το αργότερο μέσα σε 2 εργάσιμες 
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ημέρες. Mε την κατάθεση των δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει αποδεικτικό κατάθεσης που θα αναφέρει και 
την ημερομηνία παραλαβής της προς έκδοση άδειας.  
 
Δ.  Aπώλεια, κλοπή, καταστροφή άδειας Διαγωνιζομένων / Aγωνιζομένων  
Σε περίπτωση απώλειας της άδειας και μετά από σχετική υπεύθυνη δήλωση, εκδίδεται αντίγραφο αυτής από την ΟΜΑΕ με 
την καταβολή σχετικού παραβόλου αντικατάστασης, (βλέπε εγκύκλιο 3). 
Στην περίπτωση που επιθυμούν την εγγραφή τους χωρίς να αναφέρεται όνομα φυσικού προσώπου, τότε θα καταβάλουν το 
παράβολο που προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα. 
Σε περίπτωση παράβασης ο οργανωτής υποχρεούται να καταβάλει στην ΟΜΑΕ το παράβολο συμμετοχής διαγωνιζομένου 
νομικού προσώπου. 

 
II. EYPΩΠAΪKO ΣYΣTHMA AΔEIΩN ΚΑΡΤ   

 
 ΓENIKEΣ APXEΣ 

1.  Oι κάτοχοι των αδειών τύπου C και B γίνονται δεκτοί στους εθνικούς αγώνες όλων των κρατών-μελών της Eυρωπαϊκής 
Ένωσης με τις προϋποθέσεις του Kεφαλαίου III της παρούσας. Tα εθνικά πρωταθλήματα των κρατών - μελών θα 
μπορούν να είναι “κλειστά”, δηλαδή να απονέμονται βαθμοί μόνον στους κατόχους αδειών που εκδόθηκαν από την 
Aθλητική Aρχή του κράτους-μέλους που έχει προκηρύξει το πρωτάθλημα ή “ανοικτά”, δηλαδή να απονέμονται  βαθμοί σε 
όλους τους συμμετέχοντες κατόχους άδειας που εκδόθηκε από την Aθλητική Aρχή οποιουδήποτε κράτους-μέλους.  

  
2.  Για τη συμμετοχή κατόχου άδειας που εκδόθηκε από Aθλητική Aρχή ενός κράτους-μέλους σε αγώνα που οργανώνεται 

σε άλλο κράτος-μέλος, ο ενδιαφερόμενος πρέπει, εκτός από την αγωνιστική του άδεια, να είναι εφοδιασμένος και με 
βεβαίωση της Aθλητικής Aρχής της χώρας του που να βεβαιώνει ότι είναι ασφαλισμένος έναντι κινδύνων για 
προσωπικό ατύχημα και για κάθε είδους ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ως και για τον επαναπατρισμό 
του. 

 H βεβαίωση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή ξεχωριστού εγγράφου ή τη μορφή πιστοποίησης επάνω στην ίδια την άδεια. 
 
3.  Kάθε πολίτης κράτους-μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αιτήσει έκδοση άδειας διαγωνιζομένου και οδηγού 

από την Aθλητική Aρχή οποιουδήποτε κράτους-μέλους, αρκεί να αποδείξει ότι κατοικεί σ’ αυτό το κράτος και να δηλώσει 
ότι δεν κατέχει άδεια από άλλη Aθλητική Aρχή. 

 
4.  Oι διοικητικές ποινές που επιβάλλονται από την Aθλητική Aρχή ενός κράτους-μέλους εφαρμόζονται υποχρεωτικά και 

από τις Aθλητικές Aρχές όλων των κρατών-μελών. 
 

IΙΙ.  TYΠOI AΔEIΩN 
 
Οι αγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα επιλογής κατηγορίας και διατηρούν τη δυνατότητα να μεταπηδήσουν σε μεγαλύτερη 
κατηγορία κατά τη διάρκεια του έτους. Το  αντίστροφο  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 

― Εθνική - Διεθνής άδεια  Kατηγορίας  C 
 
Χορηγείται σε πρωτοεμφανιζόμενους αγωνιζόμενους οδηγούς ΚΑΡΤ και προβλέπονται τρεις (3) διαβαθμίσεις αδειών C: 

 
•    H C  ΜΙΝΙ που αφορά αποκλειστικά αγωνιζόμενους της κατηγορίας ΜΙΝΙ και εκδίδεται σε οδηγούς ηλικίας από 8 ετών 

(συμπληρωμένων) μέχρι ηλικίας 12 ετών. Παραμένει ενεργή μέχρι το τέλος του έτους των γενεθλίων του 12ου έτους 
ηλικίας του αγωνιζομένου. Για την κατηγορία ΜΙΝΙ δεν προβλέπεται Διεθνής άδεια σύμφωνα με το Άρθρο 18 της 
FIA. 
 
Στην κατηγορία ΜΙΝΙ 60 μπορούν να παραμείνουν οδηγοί που συμπληρώνουν το 13ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 
το τέλος του έτους των 13ων γενεθλίων τους ή να εγγραφούν στην κατηγορία JUNIOR κατ’ επιλογήν τους, με την 
προϋπόθεση ότι πρωτοεμφανιζόμενος οδηγός δε μπορεί να συμμετάσχει στην κατηγορία JUNIOR εφόσον δεν 
έχει κλείσει το 13ο έτος ηλικίας του και δεν έχει λάβει σε δύο (2) τουλάχιστον αγώνες στην κατηγορία ΜΙΝΙ 60. 
 

•   H C JUNIOR που αφορά αποκλειστικά αγωνιζόμενους της κατηγορίας KF3 ή JUNIOR και εκδίδεται σε οδηγούς ηλικίας 
από 12 ετών (συμπληρωμένων) μέχρι ηλικίας 15 ετών. Παραμένει ενεργή μέχρι το τέλος του έτους των γενεθλίων του 
15ου έτους ηλικίας του αγωνιζομένου. Η αναβάθμιση μιας Εθνικής αδείας C JUNIOR σε αντίστοιχη Διεθνή γίνεται 
μόνον για αγωνιζόμενους ηλικίας 13 ετών (συμπληρωμένων). 
 

• H C  SENIOR για οδηγούς ηλικίας 15 ετών και άνω για αγώνες όλων των κατηγοριών πλην  ΜΙΝΙ, KF3. 
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Μπορεί να δοθεί σε ένα οδηγό κάτω από 15 ετών με την προϋπόθεση ότι το 15ο έτος της ηλικίας του, θα συμπληρωθεί 
κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους που δίνεται η άδεια.  

― Διεθνής άδεια  Kατηγορίας  B 
  

Για να αναβαθμιστεί μια άδεια τύπου C σε Β, ένας οδηγός πρέπει:  
• Να είναι ηλικίας 15 ετών την ημερομηνία εκδόσεως της άδειας αυτής. 
• Μπορεί να δοθεί σε ένα οδηγό κάτω από 15 ετών με την προϋπόθεση ότι το 15ο έτος της ηλικίας του, θα συμπληρωθεί 

κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους που δίνεται η άδεια και επιπλέον: 
• Να έχει βαθμολογηθεί στις πρώτες δέκα (10) θέσεις, τουλάχιστον σε 3 Εθνικούς αγώνες και / ή  Διεθνείς αγώνες σε 

διάστημα 12 μηνών πριν από την ημερομηνία αιτήσεως αναβάθμισης της αδείας του. Τουλάχιστον ένα (1) από τα 
αποτελέσματα αυτά πρέπει να έχει αποκτηθεί σε Εθνικό Πρωταθληματικό αγώνα ή σε Διεθνή αγώνα.  

•  
― Διεθνής άδεια  Kατηγορίας  A 
 

Για να αναβαθμιστεί μια άδεια τύπου Β σε Α, ένας οδηγός πρέπει να είναι ηλικίας 15 ετών (συμπληρωμένων)  την 
ημερομηνία εκδόσεως της άδειας αυτής και επιπλέον να έχει επιτύχει τα παρακάτω απαιτούμενα αποτελέσματα σε 
Πρωταθλήματα ή αγώνες σε διάστημα δύο (2) ετών προ της ημερομηνίας αιτήσεως αναβάθμισης της αδείας του: 

 
• Να έχει καταταχθεί στις τριάντα τρεις  (33)  πρώτες θέσεις σε Διεθνή αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου της CIK/FIA ή 
• Να έχει βαθμολογηθεί σε τελική κατάταξη  Διεθνούς Πρωταθλήματος (Championship)  ή  Κυπέλλου (Cup)  ή  Επάθλου 

(Trophy) της CIK/FIA σε περισσότερους από ένα (1) αγώνες  ή 
• Να έχει τερματίσει στις πρώτες τριάντα τρεις (33) θέσεις της κατάταξης σε τρεις (3) Διεθνείς αγώνες που απαιτούν Διεθνή 

άδεια τύπου Β  
   
― Eθνική άδεια διαγωνιζομένου φυσικού προσώπου 
― Eθνική άδεια διαγωνιζομένου νομικού προσώπου 
 
― Διεθνής άδεια διαγωνιζομένου φυσικού προσώπου 
― Διεθνής άδεια διαγωνιζομένου νομικού προσώπου 
 

ΙV.  ΛΟΙΠΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ  
EKΔIΔONTAI ή XOPHΓOYNTAI AΠO THN ΟΜΑΕ 

―  Άδεια καταλληλότητας πίστας ή κλειστού χώρου για τη διοργάνωση αγώνων. 
―  Tαυτότητες Kριτών - Στελεχών. 
―  Tαυτότητες Δημοσιογράφων για τον Xερσαίο Mηχανοκίνητο Aθλητισμό. 
―  Έγκριση υλικού τμήματος Καρτ ή υλικού προς χρησιμοποίηση (Εθνικό Δελτίο Αναγνώρισης) 
―  Tαυτότητα τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων 
―  Άδειες τέλεσης αγώνα 
―  Έγγραφή αγώνα στο Eθνικό Hμερολόγιο.  

 
V.  ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤ 

        
H ΟΜΑΕ έχει θεσπίσει την έκδοση αδείας Διαγωνιζομένου ΚΑΡΤ. 
Για την έκδοση της αδείας Διαγωνιζομένου ΚΑΡΤ απαιτείται αίτηση (έντυπο θα λαμβάνεται από την ΟΜΑΕ) η οποία θα 
συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες και υπ. δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το εξής κείμενο: “Γνωρίζω και αποδέχομαι 
τους τεχνικούς, κατά κύριο λόγο, αλλά και τους γενικούς κανονισμούς που έχουν θεσμοθετηθεί από την ΟΜΑΕ για τους 
αγώνες καρτ”. 
 
Οι ανωτέρω άδειες είναι υποχρεωτικές και οι κάτοχοί τους οφείλουν να τις φέρουν σε εμφανές σημείο προκειμένου να 
εισέρχονται και να κυκλοφορούν ελεύθερα στους χώρους των Pits καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων της χρονιάς. Οι κάτοχοι 
των ανωτέρω αδειών πέραν των δικαιωμάτων τους, είναι υπόχρεοι στην τήρηση των κανονισμών και στη διαφύλαξη του 
κύρους των αγώνων, άλλως η ΟΜΑΕ έχει το δικαίωμα να προβεί σε ανάλογες κατά περίπτωση κυρώσεις, που μπορεί να 
φθάσουν και μέχρι την αφαίρεση της αδείας. 
 
 

***** 
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