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ΠΡΟΣ 
ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΑΣ
    
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ
 
Με την από 03-08-2018 κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού θεσπίστηκε η Κάρτα Υγείας Αθλητή για 
όλες τις Ομοσπονδίες, η οποία είναι υποχρεωτική απ
και στους αγώνες (προσκομίζεται υποχρεωτικά στον διαιτητή του αγώνα, μαζί με το 
δελτίο αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή και την κατάσταση υγείας των 
ποδοσφαιριστών του σωματείου).
Βρίσκεται στην κατοχή του ποδοσφαιριστή, αποτ
αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και ισχύει για 
ένα (1) έτος. 
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θα εκδίδεται μόνον ύστερα από τις παρακάτω υποχρεωτικές 
εξετάσεις: α. κλινική εξέταση, β. ατομικό και
ηλεκτροκαρδιογράφημα. 
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θα εκδίδεται από γιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών 
Νοσοκομείων, Υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων 
οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή με ΝΠΔΔ καθώς και από ιδιώτες γιατρούς που 
κατέχουν την καρδιολογική ειδικότητα ή γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν 
πιστοποίηση ΕΚΑΕ (η πιστοποίηση αυτή δίδεται µόνον κατόπιν συγκεκριμένων 
ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται µε εισήγηση του Εθνικού Κέντρου 
Αθλητικών Ερευνών). 
Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή θα επικολλάται φωτογραφία του αθλητή, η οποία θα 
φέρει επάνω υποχρεωτικά και τη σφραγίδα του γιατρού και θα αναγράφονται τα 
παρακάτω: α) Όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, β) Έτος γέννησης, γ) Αριθμός 
Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, δ) ΑΜΚΑ, ε) Ημερολογιακή θεώρηση µε βεβαίωση 
υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προπονήσεις και 
αγώνες) και βεβαίωση – υπογραφή ότι έχει υπ
ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.
(ακολουθεί κάρτα υγείας αθλητή)
Καλούνται όλα τα σωματεία της δύναμής μας, να παραλάβουν από την 
Γραμματεία της ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ τις Κάρτες Υγείας Αθλητή.
                          Για την Ε.Ε
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
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ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΑΣ 
     ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ 

2018 κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού θεσπίστηκε η Κάρτα Υγείας Αθλητή για 
όλες τις Ομοσπονδίες, η οποία είναι υποχρεωτική από 01-01-2019 στις προπονήσεις 
και στους αγώνες (προσκομίζεται υποχρεωτικά στον διαιτητή του αγώνα, μαζί με το 
δελτίο αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή και την κατάσταση υγείας των 
ποδοσφαιριστών του σωματείου). 
Βρίσκεται στην κατοχή του ποδοσφαιριστή, αποτελεί προσωπικό του στοιχείο, είναι 
αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και ισχύει για 

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θα εκδίδεται μόνον ύστερα από τις παρακάτω υποχρεωτικές 
εξετάσεις: α. κλινική εξέταση, β. ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό και γ. 

 
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θα εκδίδεται από γιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών 
Νοσοκομείων, Υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από γιατρούς που έχουν 
οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή με ΝΠΔΔ καθώς και από ιδιώτες γιατρούς που 
κατέχουν την καρδιολογική ειδικότητα ή γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν 
πιστοποίηση ΕΚΑΕ (η πιστοποίηση αυτή δίδεται µόνον κατόπιν συγκεκριμένων 

κών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται µε εισήγηση του Εθνικού Κέντρου 

Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή θα επικολλάται φωτογραφία του αθλητή, η οποία θα 
φέρει επάνω υποχρεωτικά και τη σφραγίδα του γιατρού και θα αναγράφονται τα 

νομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, β) Έτος γέννησης, γ) Αριθμός 
Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, δ) ΑΜΚΑ, ε) Ημερολογιακή θεώρηση µε βεβαίωση 
υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προπονήσεις και 

υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που 
ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.  
(ακολουθεί κάρτα υγείας αθλητή)   
Καλούνται όλα τα σωματεία της δύναμής μας, να παραλάβουν από την 
Γραμματεία της ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ τις Κάρτες Υγείας Αθλητή. 

Ε.Ε της Ε.Π.Σ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ 

   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
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2018 κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού θεσπίστηκε η Κάρτα Υγείας Αθλητή για 

2019 στις προπονήσεις 
και στους αγώνες (προσκομίζεται υποχρεωτικά στον διαιτητή του αγώνα, μαζί με το 
δελτίο αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή και την κατάσταση υγείας των 

ελεί προσωπικό του στοιχείο, είναι 
αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και ισχύει για 

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θα εκδίδεται μόνον ύστερα από τις παρακάτω υποχρεωτικές 
οικογενειακό ιατρικό ιστορικό και γ. 

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θα εκδίδεται από γιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών 

ή από γιατρούς που έχουν 
οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή με ΝΠΔΔ καθώς και από ιδιώτες γιατρούς που 
κατέχουν την καρδιολογική ειδικότητα ή γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν 
πιστοποίηση ΕΚΑΕ (η πιστοποίηση αυτή δίδεται µόνον κατόπιν συγκεκριμένων 

κών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται µε εισήγηση του Εθνικού Κέντρου 

Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή θα επικολλάται φωτογραφία του αθλητή, η οποία θα 
φέρει επάνω υποχρεωτικά και τη σφραγίδα του γιατρού και θα αναγράφονται τα 

νομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, β) Έτος γέννησης, γ) Αριθμός 
Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, δ) ΑΜΚΑ, ε) Ημερολογιακή θεώρηση µε βεβαίωση – 
υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προπονήσεις και 

οβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που 

Καλούνται όλα τα σωματεία της δύναμής μας, να παραλάβουν από την 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 

ΑΤΤΤ ΕΕΕ ΙΙΙ ΩΩΩ ΝΝΝ       ΠΠΠ ΕΕΕ ΛΛΛ ΛΛΛ ΑΑΑ ΣΣΣ    


