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             Αθήνα, 12/01/2018 
                                                                    Αρ. Πρωτ.: 43/18 
 

Προσ τα Σωματεία τησ Ε.Ο.Τ. 
 
 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίςεισ επί του υπ’ αρ. πρ. 22/10-1-2018 εγγράφου ΕΟΤ   
 
 
ε ςυνζχεια τθσ ενθμζρωςθ των ςωματείων και μετά από ερωτιματα ςωματείων, ςασ αποςτζλλουμε τισ 
παρακάτω διευκρινιςεισ, ςχετικά με τθ κεώρθςθ και ιςχφ των Δελτίων Τγείασ ακλθτών. 

 
Πάγια 
Σα Δελτία Τγείασ κα ζχουν ετιςια ιςχφ και κα λιγουν ςτισ 31 Δεκεμβρίου κάθε ζτουσ, αςχζτωσ 
θμερομθνίασ κεώρθςθσ τουσ από γιατρό εντόσ του τρζχοντοσ ζτουσ. Δθλαδι, αν νζοσ ακλθτισ κεωριςει  
Δελτίο Τγείασ ςτισ 15 Ιουνίου, αυτό κα ιςχφει ζωσ 31 Δεκεμβρίου του ίδιου ζτουσ.  
 

Σα Δελτία Τγείασ κα κεωροφνται ετθςίωσ από τθν Ε.Ο.Σ. από 1 – 31 Δεκεμβρίου κάθε ζτουσ και θα ιςχφουν 
ζωσ 31 Δεκεμβρίου του επομζνου ζτουσ. Δθλαδι, κάκε ζτοσ (1 Ιανουαρίου) κα ξεκινά με ιδθ κεωρθμζνα 
τα Δελτία Τγείασ από τον Δεκζμβριο του προθγοφμενου ζτουσ, για τουσ ιδθ εγγεγραμμζνουσ ακλθτζσ ΕΟΣ.  
 

φμφωνα με το ν.4479/17- άρκρο 16, τα πρωτότυπα Δελτία Τγείασ επιδεικνφονται από τουσ ακλθτζσ ςτον 
ζλεγχο εξοπλιςμοφ κάκε αγώνα. 
 

ΠΡΟΟΧΗ: Προκειμζνου για τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ακλθτών ςε αγώνεσ, εφιςτοφμε τθν προςοχι των 
ςωματείων διότι δεν κα γίνεται από τθν ΕΟΣ κεώρθςθ Δελτίων Τγείασ ακλθτών εκτόσ του διαςτιματοσ 1-31 
Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ και καταργείται θ κεώρθςθ αυτών πριν από κάκε αγώνα για όςουσ ακλθτζσ ανά 
ςωματείο ενδιαφζρονται για ςυμμετοχι ςτο ςυγκεκριμζνο αγώνα, εκτόσ αποδεδειγμζνα εξαιρετικών 
περιπτώςεων. 
Επομζνωσ, τα ςωματεία πρζπει να κεωροφν από γιατρό και από ΕΟΣ τα Δελτία Τγείασ όλων των ενεργών 
ακλθτών τουσ από 1-31 Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ, τα οποία κα ιςχφουν ζωσ 31 Δεκεμβρίου του επόμενου 
ζτουσ. 

 
Για το 2018 
φμφωνα με τα παραπάνω, όςα Δελτία Τγείασ ζχουν κεωρθκεί από γιατρό από 1-31 Δεκεμβρίου 2017, κα 
είναι ςε ιςχφ ζωσ 31/12/2018. 
Αυτά τα Δελτία Τγείασ είναι αποδεκτά αςχζτωσ εάν κεωρικθκαν επί του παλιοφ εντφπου Δελτίου Τγείασ, με 
την προχπόθεςη ότι θα αναγραφεί ςε αυτά ο αριθμόσ ΑΜΚΑ του αθλητή. 
 

Όςα Δελτία ζχουν ιδθ κεωρθκεί από γιατρό από 1/1-28/2/2018 επί του παλιοφ εντφπου Δελτίου Τγείασ 
είναι αποδεκτά και κα ζχουν ιςχφ ζωσ 31/12/2018, με την προχπόθεςη ότι θα αναγραφεί ςε αυτά ο 
αριθμόσ ΑΜΚΑ του αθλητή. 
 

Μζχρι τισ 28 Φεβρουαρίου 2018 πρζπει να κεωρθκοφν από γιατρό και ΕΟΣ όλα τα Δελτία Τγείασ που είχαν 
τελευταία φορά κεωρθκεί από γιατρό πριν από τθ 1 Δεκεμβρίου 2017. 
Αυτά τα Δελτία Τγείασ πρζπει να κεωρθκοφν από το γιατρό επί του Νζου εντφπου Δελτίου Τγείασ, να ζχουν 
ςυμπλθρωμζνα όλα τα πεδία του εντφπου, ςφραγίδα/υπογραφι γιατροφ και ςτα 2 ςθμεία του εντφπου και 
κα ιςχφουν ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2018. 
 



             

Λ.  Κθφιςίασ 27 Α, Ακινα 11523 – Σθλ: (210) 6400109, 6400658- Fax: 210 6400347- email:  info@archery.org.gr -www.archery.org.gr   

 

 

 
 
Κατ’ εξαίρεςη και ειδικά μόνο για τουσ αγώνεσ ΚΧ 20-21 Ιανουαρίου 2018: 
α) όςα Δελτία Τγείασ είχαν κεωρθκεί από γιατρό από 01 - 22 Ιανουαρίου 2017 επί του παλιοφ εντφπου 
Δελτίου Τγείασ είναι αποδεκτά για τθ ςυμμετοχι των ακλθτών ςτο ςυγκεκριμζνο αγώνα και ιςχφουν ωσ 22 
Ιανουαρίου 2018. 
Σα Δελτία Τγείασ αυτισ τθσ περίπτωςθσ, για το υπόλοιπο διάςτθμα του ζτουσ 2018, πρζπει να κεωρθκοφν 
από γιατρό και ΕΟΣ από 22 Ιανουαρίου - 28 Φεβρουαρίου 2018 επί του Νζου εντφπου Δελτίου Τγείασ, να 
ζχουν ςυμπλθρωμζνα όλα τα πεδία του εντφπου, ςφραγίδα/υπογραφι γιατροφ και ςτα 2 ςθμεία του 
εντφπου και κα ιςχφουν ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2018. 
 

β) το θλεκτρονικό ςφςτθμα AMS κα μποροφν να δθλωκοφν ακλθτζσ ωσ την Τρίτη 16/1/2018, χωρίσ το ΑMS 
να κάνει ζλεγχο ςτισ οικονομικζσ εκκρεμότητεσ ςωματείων και αθλητών. Όμωσ, όλεσ οι οικονομικζσ 
εκκρεμότθτεσ των ςωματείων και των ακλθτών κα πρζπει να ζχουν εξοφλθκεί με κατάκεςθ ςτουσ 
τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ τθσ Ε.Ο.Σ. το αργότερο μζχρι την Πζμπτη 18/01/2018 και ώρα 15:00, με την 
προχπόθεςη να αποςταλεί ςτην ΕΟΤ το αποδεικτικό κατάθεςησ την ίδια μζρα και ωσ την ίδια ώρα ( πρζπει 
να αναγράφεται το όνομα του ςωματείου ι και ακλθτών ςτθν αιτιολογία).  
 
 
Κάκε ςωματείο που επικυμεί να αντικαταςτιςει τα ιςχφοντα, ςφμφωνα με όλα τα παραπάνω, Δελτία Τγείασ 
ακλθτών του παλιοφ εντφπου με Δελτία Τγείασ νζου εντφπου, κα πρζπει να φροντίςει να αντικαταςτιςει ο 
γιατρόσ τθ κεώρθςι του πρωτότυπα ςτο νζο ζντυπο Δελτίου Τγείασ και να το προςκομιςτεί για κεώρθςθ 
ςτθν ΕΟΣ ζωσ 28 Φεβρουαρίου 2018.  
 
 
Διευκρινίηεται επίςθσ ότι θ ΕΟΣ δεν ελζγχει το όνομα του κατόχου του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ από τον 
οποίο κα γίνεται θ κατάκεςθ των υνδρομών & Παραβόλων ςωματείων & ακλθτών και κάκε άλλθ πλθρωμι 
προσ ΕΟΣ. Σο ςθμαντικό ςε κάκε αποδεικτικό κατάκεςθσ ποςών ςε τραπεηικό λογαριαςμό τθσ ΕΟΣ είναι θ 
αναλυτικι καταγραφι τθσ αιτιολογίασ τθσ κατάκεςθσ. 
 
 

 
Όλα τα παραπάνω που αφοροφν το ζτοσ 2018, κατ’ εφαρμογή των ςχετικών νόμων & εγκυκλίων τησ ΓΓΑ,  
θα ζχουν ιςχφ ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2018, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτην Κοινή Υπουργική 
Απόφαςη που θα εκδοθεί εντόσ του ζτουσ, ςφμφωνα με  το άρθρο 16 του ν.4479/17, οπότε θα 
ακολουθήςει  νζα ςχετική ενημζρωςη των ςωματείων από την Ε.Ο.Τ.. 
 

 
 

Με αθλητικοφσ χαιρετιςμοφσ, 
για το ΔΣ τησ Ε.Ο.Τ. 

 
                                    ο Πρόεδροσ                             η Γενική Γραμματζασ   

                                                       
                         Δρ. Πζτροσ Συναδινόσ                                                     Ζβελυν Παπαδοποφλου                                                                                                                                                                                                                                        


