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EΓKYKΛIOΣ Νο 01 / 2016 
  

ΘEMA: ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ KAI ΔIKAIOΛOΓHTIKA EKΔOΣHΣ ΔΕΛΤΙΩΝ 

ΑΘΛΗΤΩΝ KAI TYΠOI ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ KARTING  
  
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 δελτίων αθλητών φυσικών προσώπων  
Για την έκδοση νέου ή την ανανέωση προηγουμένου, Δελτίου Αθλητή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά και 
προϋποθέσεις: 

 
1. Κάθε αθλητής / αγωνιζόμενος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε Σωματείο της ΟΜΑΕ. 
2. Ο αθλητής συμπληρώνει την έντυπη αίτηση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και τις ιατρικές εξετάσεις. Την συμπληρωμένη 

έντυπη αίτηση μαζί με μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο του ή στην 
περίπτωση που ο αθλητής είναι ανήλικος το πιστοποιητικό γέννησης του, τα καταχωρεί ηλεκτρονικά στο Σύστημα 
Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ) και τα καταθέτει σε έντυπη μορφή στο σωματείο στο οποίο ανήκει. Επίσης, για 
ανήλικους αθλητές απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή του κηδεμόνα, ότι επιτρέπουν / ει την συμμετοχή του σε 
αγώνες karting. Το σωματείο μετά από έλεγχο της εγκυρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών τα υποβάλει ηλεκτρονικά 
προς την ΟΜΑΕ μέσω του ΣΔΔΑ. 

3. Ο αθλητής προσκομίζει την γνωμάτευση/ βεβαίωση της αίτησής του σφραγισμένη από οφθαλμίατρο, παθολόγο, triplex 
καρδιάς για τους ανηλίκους έως 16 ετών και τεστ κοπώσεως για τους άνω των 40 ετών αθλητές. 

4. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για δύο έτη, αλλά με υποχρέωση για ετήσια ανανέωση μόνο από τον παθολόγο και 
ακολουθούν την ετήσια διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Αθλητή. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα ιατρικά 
πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις που εκδίδονται κατά νόμιμους τύπους, έχουν ίδια νομική ισχύ και κύρος 
ανεξάρτητα εάν εκδίδονται από ιδιώτες ιατρούς (συμβεβλημένους ή μη με τον ΕΟΠΥΥ) ή από ιατρούς που υπηρετούν σε 
Ν.Π.Δ.Δ. (Δημόσια νοσοκομεία, Στρατιωτικά νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία) και Ν.Π.Ι.Δ.(ιδιωτικά 
θεραπευτήρια. (Νόμος 2725, άρθρο 2). 

5. Όσοι αθλητές προσκομίσουν ιατρικές εξετάσεις κατά τους τρεις τελευταίους μήνες κάθε έτους, η ισχύς των εξετάσεων 
αυτών θα είναι για ένα ημερολογιακό έτος και δεν θα απαιτηθούν νέες ιατρικές εξετάσεις από την αρχή της χρονιάς. 

6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται να αναφερθούν οι αγώνες που συμμετείχε ο αθλητής αυτοί θα πρέπει να αναφέρονται 
λεπτομερώς (αγώνας, έτος, θέση κ.λπ.). 

7. Για την ολοκλήρωση της έκδοσης Δελτίου Αθλητή θα πρέπει η πληρωμή του παράβολου έκδοσης του δελτίου προς την 
ΟΜΑΕ να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ΣΔΔΑ, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα η οποία παρέχει τα εχέγγυα διαδικτυακής 
συναλλαγής (VISA κ.λπ.) 

8. Κάθε Σωματείο υποχρεούται τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνει από κάθε αθλητή του, (αίτηση με τις ιατρικές εξετάσεις, 
φωτογραφία του αθλητή, αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή του πιστοποιητικού γέννησης, υπεύθυνη δήλωση 
γονέων ή κηδεμόνων) να τα ελέγχει για την εγκυρότητα των στοιχείων της αίτησης του αθλητή καθώς και να ταυτοποιεί τα 
καταχωρημένα στο ΣΔΔΑ στοιχεία από το τηρούμενο στο Σωματείο αρχείο των εγγράφων. 

9. Η ΟΜΑΕ ακολούθως χορηγεί αριθμό μητρώου και εκδίδει το Δελτίο Αθλητή το οποίο αποστέλλει στο Σωματείο του αθλητή, 
από όπου αυτός θα το παραλάβει. 

10. Όλα τα Δελτία Αθλητών karting ισχύουν για το ημερολογιακό έτος για το οποίο εκδόθηκαν.  
11. Τα αναφερόμενα όρια ηλικίας υπολογίζονται κατά την ημέρα έκδοσης της άδειας.  
 

 B.  Ψευδώνυμο  
Χορηγείται 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. Τα ψευδώνυμα 
είναι αποκλειστικά και διατηρούνται στη διάθεση του κατόχου τους για μια πενταετία μετά τη λήξη της άδειας με την οποία 
χορηγήθηκαν.   
  

 Γ. Παραλαβή δελτίων αθλητών φυσικών προσώπων  

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν Δελτίο Αθλητή, πριν από την ημερομηνία που θα την χρειαστούν, οφείλουν να 
μεριμνήσουν για την έγκαιρη κατάθεση των δικαιολογητικών τους. Το Δελτίο Αθλητή χορηγείται από την ΕΠΑ/ΟΜΑΕ το αργότερο  
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εντός 10 εργασίμων ημερών από την παραλαβή των δικαιολογητικών. Για παράδοση μέσω του σωματείου του, υπολογίζεται ο 
χρόνος που απαιτείται για την αποστολή των δικαιολογητικών και την παραλαβή του δελτίου αφού εκδοθεί από την ΕΠΑ/ΟΜΑΕ. 
Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί, μπορεί να παραλάβει το δελτίο του με ειδικό ταχυδρομείο στη διεύθυνσή του, αρκεί να το δηλώσει 
μαζί με τα δικαιολογητικά έκδοσης του δελτίου και να επιβαρυνθεί με τις δαπάνες αποστολής του. 
 
Δ.  Έκδοση δελτίου αθλητή σε στρατεύσιμους και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 
Οι αθλητές που είναι στρατευμένοι και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, οφείλουν προκειμένου να συμμετάσχουν σε αγώνα 
να προσκομίσουν στον εκάστοτε Διοικητικό Έλεγχο έγγραφο από την υπηρεσία τους υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο 
αξιωματικό ότι έχει την άδεια να συμμετάσχει στον συγκεκριμένο αγώνα.  Με τη διαδικασία αυτή ο στρατευμένος ή το στέλεχος 
καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 94091/6 της ΟΜΑΕ για αστική ευθύνη προς τρίτους, με την προϋπόθεση ότι θα 
πρέπει να έχει ακολουθήσει την διαδικασία που επιβάλλεται από α) ΝΔ 1400/73 (άρθρο 63), β) ΣΚ 20-1 (άρθρα 25 § 7), και γ) 
Ν 2725/99 (ΦΕΚ 121 Α’). Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο «Χ» του ασφαλιστηρίου της ΟΜΑΕ PACEN1600004, ο στρατευμένος 
ή το στέλεχος Ενόπλων Δυνάμεων δεν καλύπτεται για προσωπικό ατύχημα. 
 

 Ε.   Απώλεια, κλοπή, καταστροφή δελτίων αθλητών φυσικών προσώπων   
Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου αθλητή και μετά από σχετική υπεύθυνη δήλωση, εκδίδεται αντίγραφο αυτού από την 
EΠA/ΟΜΑΕ με την καταβολή σχετικού παράβολου αντικατάστασης, (βλέπε εγκύκλιο 3). 

 
II. EYPΩΠAΪKO ΣYΣTHMA ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ KARTING    

  
1. Οι κάτοχοι των δελτίων αθλητή τύπου C και B γίνονται δεκτοί στους εθνικούς αγώνες karting όλων των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου III της παρούσας. Τα εθνικά πρωταθλήματα karting των κρατών 
- μελών θα μπορούν να είναι “κλειστά”, δηλαδή να απονέμονται βαθμοί μόνον στους κατόχους δελτίων που εκδόθηκαν 
από την Αθλητική Αρχή του κράτους-μέλους που έχει προκηρύξει το πρωτάθλημα ή “ανοικτά”, δηλαδή να απονέμονται  
βαθμοί σε όλους τους συμμετέχοντες κατόχους δελτίων που εκδόθηκαν από τις Αθλητικές Αρχές οποιουδήποτε κράτους-
μέλους.   

2. Για τη συμμετοχή κατόχου δελτίου αθλητή karting που εκδόθηκε από Αθλητική Αρχή ενός κράτους-μέλους σε αγώνα που 
οργανώνεται σε άλλο κράτος-μέλος, ο ενδιαφερόμενος πρέπει, εκτός από δελτίο του, να είναι εφοδιασμένος και με 
βεβαίωση της Αθλητικής Αρχής 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 στο ίδιο το δελτίο.  

3. Κάθε πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αιτήσει έκδοση δελτίου αθλητή karting από την Αθλητική 
Αρχή οποιουδήποτε κράτους-μέλους, αρκεί να αποδείξει ότι κατοικεί σ’ αυτό το κράτος και να δηλώσει ότι δεν κατέχει 
αντίστοιχο δελτίο από Αθλητική Αρχή άλλης χώρας.  

4. Οι διοικητικές ποινές που επιβάλλονται από την Αθλητική Αρχή ενός κράτους-μέλους εφαρμόζονται υποχρεωτικά και από 
τις Αθλητικές Αρχές όλων των κρατών-μελών.  

  
IΙΙ.  TYΠOI ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ KARTING 

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

1. Εθνικό Δελτίο Αθλητή Κατηγορίας D 
Το δελτίο αθλητή D-BABY αφορά αποκλειστικά αθλητές της κατηγορίας 60 BABY. Εκδίδεται σε αθλητές που έχουν 
συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους και παραμένει σε ισχύ μέχρι το τέλος της χρονιάς κατά το οποίο ο αθλητής συμπληρώνει 
το 8ο έτος της ηλικίας του. 
2. Εθνικό - Διεθνές Δελτίο Αθλητή Κατηγορίας  C  
Προβλέπονται τέσσερις (4) διαβαθμίσεις δελτίων κατηγορίας C:  
• Το δελτίο αθλητή C-ΜΙΝΙ αφορά αποκλειστικά αθλητές της κατηγορίας 60 ΜΙΝΙ. Εκδίδεται σε αθλητές που συμπληρώνουν 

το 8ο έτος της ηλικίας τους εντός της χρονιάς που εκδίδεται το δελτίο και παραμένει σε ισχύ μέχρι το τέλος της χρονιάς κατά 
το όποιο ο αθλητής συμπληρώνει το 12ο έτος της ηλικίας του.  

• Το δελτίο αθλητή C-JUNIOR αφορά αθλητές των κατηγοριών 60 MINI και JUNIOR. Εκδίδεται σε αθλητές που έχουν 
συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και παραμένει σε ισχύ μέχρι το τέλος της χρονιάς κατά το όποιο ο αθλητής 
συμπληρώνει το 15ο έτος της ηλικίας του.  
Οι αθλητές μέχρι το τέλος της χρονιάς κατά το οποίο συμπληρώνουν το 13ο έτος της ηλικίας τους έχουν το δικαίωμα να 
επιλέξουν αν θα συμμετάσχουν στην κατηγορία 60 ΜΙΝΙ ή στην κατηγορία JUNIOR. Από το δικαίωμα επιλογής εξαιρούνται 
πρωτοεμφανιζόμενοι αθλητές αυτής της ηλικίας που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην κατηγορία JUNIOR αν δεν έχουν 
λάβει μέρος σε τουλάχιστον δυο (2) αγώνες της κατηγορίας 60 MINI.  
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις σχετισμένες με την ασφάλεια επιτρέπεται σε αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 13ο αλλά όχι 
το 14ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν δελτίο C-JUNIOR να παραμείνουν στην 60 ΜΙΝΙ. Βασικό κριτήριο είναι να μην 
πληρούν την καμπύλη ανάπτυξης της ηλικίας τους (σωματική διάπλαση – βάρος) στην αρχή του έτους. Υπεύθυνος 
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συντονισμού της συγκεκριμένης εξαίρεσης ορίζεται το μέλος της ιατρικής επιτροπής της ΟΜΑΕ, κύριος Νικόλαος Παππάς.  
Η αναβάθμιση ενός Εθνικού δελτίου αθλητή C-JUNIOR σε αντίστοιχο Διεθνές γίνεται μόνον εφόσον ο αθλητής συμπληρώνει 
το 13ο έτος της ηλικίας εντός του ημερολογιακού έτους της αίτησης αναβάθμισης και εφόσον παραμένει κάτω από 15ο ετών 
κατά τη στιγμή της αίτησης αναβάθμισης.  

• Το δελτίο αθλητή C-SENIOR αφορά αθλητές όλων των κατηγοριών εκτός 60 BABY, 60 MINI και JUNIOR. Εκδίδεται σε 
αθλητές που συμπληρώνουν το 15ο έτος της ηλικίας τους εντός του ημερολογιακού έτους της αίτησης και άνω. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις σχετισμένες με την ασφάλεια επιτρέπεται σε αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 15ο αλλά όχι 
το 16ο έτος της ηλικίας τους να διατηρήσουν δελτίο C-JUNIOR και να παραμείνουν στην JUNIOR. Βασικό κριτήριο είναι να 
μην πληρούν την καμπύλη ανάπτυξης της ηλικίας τους (σωματική διάπλαση – βάρος) στην αρχή του έτους. Υπεύθυνος 
συντονισμού της συγκεκριμένης εξαίρεσης ορίζεται το μέλος της ιατρικής επιτροπής της ΟΜΑΕ, κύριος Νικόλαος Παππάς. 
Η αναβάθμιση ενός Εθνικού δελτίου αθλητή C-SENIOR σε αντίστοιχο Διεθνές γίνεται χωρίς περαιτέρω κριτήρια. 

• Το δελτίο αθλητή C-CLUB αφορά αποκλειστικά αθλητές της κατηγορίας CLUB του Πανελληνίου Πρωταθλήματος karting. 
Εκδίδεται σε αθλητές που συμπληρώνουν το 15ο έτος της ηλικίας τους εντός του ημερολογιακού έτους της αίτησης και άνω 
που δεν έχουν βαθμολογηθεί ψηλότερα από την 6η θέση σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα karting και ιδιωτικά έπαθλα karting 
προηγούμενων ετών. Η αναβάθμιση ενός δελτίου αθλητή C - CLUB σε δελτίο αθλητή C – SENIOR είναι δυνατή χωρίς να 
επηρεάζει το δικαίωμα συμμετοχής του αθλητή στην  κατηγορία CLUB. 
 

3. Διεθνές Δελτίο Αθλητή  Κατηγορίας  B  
 Για να αναβαθμιστεί ένα δελτίο αθλητή κατηγορίας C σε κατηγορίας Β ο αθλητής πρέπει:   
• Να είναι ηλικίας 15 ετών την ημερομηνία αναβάθμισης του δελτίου ή να συμπληρώνει το 15ο έτος της ηλικίας του κατά τη 

διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους που αναβαθμίζεται το δελτίο  
• Να έχει βαθμολογηθεί στις πρώτες δέκα (10) θέσεις σε τουλάχιστον 3 Εθνικούς και / ή  Διεθνείς αγώνες σε διάστημα 24 

μηνών πριν από την ημερομηνία αιτήσεως αναβάθμισης του δελτίου. Τουλάχιστον ένα (1) από αυτά τα αποτελέσματα πρέπει 
να έχει αποκτηθεί σε αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ελλάδας ή σε Διεθνή αγώνα.   
 

4. Διεθνές Δελτίο Αθλητή  Κατηγορίας  A  
Για να αναβαθμιστεί ένα δελτίο αθλητή κατηγορίας Β σε κατηγορίας Α ο αθλητής πρέπει: 
• Να είναι ηλικίας 15 ετών την ημερομηνία αναβάθμισης του δελτίου 
• Να έχει καταταχθεί μέσα στο 33% των πρώτων θέσεων σε Διεθνή αγώνα Πρωταθλήματος (Championship) ή Κυπέλλου 

(Cup) ή Επάθλου (Trophy) της CIK/FIA ή  
• Να έχει βαθμολογηθεί σε Διεθνές Πρωτάθλημα (Championship) ή Κύπελλο (Cup) ή Έπαθλο (Trophy) της CIK/FIA ή  
• Να έχει καταταχθεί μέσα στο 33% των πρώτων θέσεων σε τρεις (3) Διεθνείς αγώνες που απαιτούν Διεθνή άδεια τύπου Β   
Τα παραπάνω αποτελέσματα ο αθλητής πρέπει να τα έχει πετύχει σε διάστημα 24 μηνών πριν την ημερομηνία αίτησης 
αναβάθμισης του δελτίου.  

 
5. Εθνική άδεια διαγωνιζομένου φυσικού προσώπου  
6. Εθνική άδεια διαγωνιζομένου νομικού προσώπου  
7. Διεθνής άδεια διαγωνιζομένου φυσικού προσώπου  
8. Διεθνής άδεια διαγωνιζομένου νομικού προσώπου  
  

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

―  Άδεια καταλληλόλητας πίστας ή κλειστού χώρου για τη διοργάνωση αγώνων.  
―  Ταυτότητες Κριτών - Στελεχών.  
―  Ταυτότητες Δημοσιογράφων για τον Χερσαίο Μηχανοκίνητο Αθλητισμό.  
―  Έγκριση υλικού τμήματος Καρτ ή υλικού προς χρησιμοποίηση (Εθνικό Δελτίο Αναγνώρισης)  
―  Ταυτότητα τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων  
―  Άδειες τέλεσης αγώνα  
―  Έγγραφή αγώνα στο Εθνικό Ημερολόγιο.   

  

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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