ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΟΤ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ GAL/GOL
➢ Όσον αφορά την ψηφιακή κάρτα ΕΛ.Ο.Τ. :
1. Τα σωματεία θα πρέπει να προβούν στην διαδικασία έκδοσης
ψηφιακής κάρτας, στη πλατφόρμα της ΕΛ.Ο.Τ. που βρίσκεται στην
επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας άμεσα, καθώς είναι βασική
προϋπόθεση για τους αθλητές – αθλήτριες, προπονητές, διοικητικούς,
συντελεστές, από το μήνα Ιούνιο 2022 και ειδικότερα από τα
πρωταθλήματα α/. Πρόκριση Παίδων – Κορασίδων 30/6-1/7 και
β/.Πανελλήνιο Εφήβων – Νεανίδων 2-3/7/2022.
2. Στην πλατφόρμα υπάρχουν αναλυτικές ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ στην Ελληνική
διάλεκτο και βρίσκονται αριστερά κάτω στην οθόνη στο πεδίο
«ΟΔΗΓΙΕΣ», οι οποίες θα πρέπει, πριν ξεκινήσετε την διαδικασία έκδοσης
καρτών να αναγνωστούν στο σύνολό τους.
3. Ειδικότερα για την σωστή ανάρτηση των δικαιολογητικών για την
έκδοση ψηφιακής κάρτας στην πλατφόρμα της ΕΛ.Ο.Τ. θα ισχύουν τα
εξής :
• Στa πεδίa που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η Αγγλική
διάλεκτο θα πρέπει να συμβουλεύεστε το link της Ελληνικής
Αστυνομίας για τη μεταγραφή των Ελληνικών χαρακτήρων
στα λατινικά :
http://www.passport.gov.gr/passports/GrElotConverter/GrElotConverter.
html
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Στο πεδίο «Νταν/Κουπ» θα πρέπει να αναρτιέται μόνο το
πτυχίο ΝΤΑΝ ή ΚΟΥΠ της ΕΛ.Ο.Τ.
Σε περίπτωση ανάρτηση πιστοποιητικού γέννησης θα πρέπει
να αναγράφεται ως νούμερο ο αριθμός χαρακτηριστικού
ασφαλείας που βρίσκεται επάνω δεξιά στο πιστοποιητικό.
Στο πεδίο «ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΊΑΣ» θα πρέπει να αναρτάται την κάρτα
υγείας (δεν θα πρέπει να υπάρχουν διορθωτικές ταινίες και
διορθώσεις επάνω στη κάρτα καθώς επίσης να είναι
ευανάγνωστη η ημερομηνία, η σφραγίδα και η υπογραφή
του γιατρού). Επίσης θα πρέπει να συμπληρώνεται στο
αντίστοιχο πεδίο η ημερομηνία έκδοσης ισχύος της κάρτας
υγείας, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με το έντυπο.
Όταν λήγει η Κάρτα Υγείας, η ψηφιακή κάρτα ΕΛ.Ο.Τ.,
αυτόματα απενεργοποιείτε και λαμβάνετε ενημέρωση
προκειμένου να αναρτήσετε την νέα κάρτα υγείας. Ακολουθεί
έλεγχος του εντύπου από την ΕΛ.Ο.Τ. προκειμένου να
ενεργοποιηθεί εκ νέου.
Στο πεδίο «email», θα πρέπει να συμπληρώνετε το
προσωπικό email και όχι το email του σωματείου. ΠΡΟΣΟΧΗ
δεν θα ισχύει το ίδιο email για δύο διαφορετικές κάρτες.
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Στο πεδίο «άδεια προπονητή», θα πρέπει να συμπληρώνεται
ο κωδικός άδειας προπονητή της Γ.Γ.Α.
Στα πεδία «Σύμβαση» και «Αναγγελία πρόσληψης» θα πρέπει
να αναρτάτε τη σύμβαση προπονητή καταχωρημένη στο
πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (έντυπο 3 & 4 – πλήρως
υπογεγραμμένα) ή θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή
αναρτημένη
στο
πληροφοριακό
σύστημα
taxisnet
(κατάσταση συμφωνητικών και σώμα σύμβασης, πλήρως
υπογεγραμμένα). To ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν
μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250,00)
ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το
είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί. Ο συμβαλλόμενος
προπονητής θα πρέπει να κατέχει σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή του
αθλήματος Ολυμπιακού ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ W.T. η οποία
εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών της Γ.Γ.Α..
(κατατίθεται και αντίγραφο της άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος του προπονητή).
Στο πεδίο «Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» θα πρέπει να
αναρτάτε την απόφαση της Γ.Γ.Α. για χορήγηση της άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος.
Στο πεδίο «Πρακτικό Δ.Σ.», θα πρέπει να αναρτάτε το
αντίστοιχο πρακτικό Δ.Σ. από το οποίο θα φαίνεται η
σύσταση του Δ.Σ. και η απόφαση για την έκδοση ψηφιακής
κάρτας ΕΛ.Ο.Τ. σε μέλη του Δ.Σ. ή σε αρχηγό ομάδας ή σε
λοιπό προσωπικό του σωματείου.

4. Πληρωμές ψηφιακής κάρτας :
• Στην κάρτα αναγράφεται ημερομηνία λήξης της, η οποία
ορίζεται σε οκτώ (8) έτη από την έκδοσή της για τους ενήλικες
και τέσσερα (4) έτη για τους ανήλικους.
• Κατά την οκταετή (ή τετραετή) περίοδο ισχύος της κάρτας,
γίνονται ετήσιες ανανεώσεις ηλεκτρονικά χωρίς μεταβολές
στην κάρτα.
• Το παράβολο της αρχικής κάρτας είναι 25€ και της ετήσιας
ανανέωσης της είναι 20€, καταβάλλεται ηλεκτρονικά για
κάρτες σε κυκλοφορία και ισχύει από 1/9 εκάστου έτους μέχρι
την 31/08 κάθε εκάστου έτους. Ειδικότερα για το έτος 2022, η
κάρτα θα έχει άμεση ισχύ και θα λήγει στις 31/8/2023.
• Σε περίπτωση αλλαγής προσωπικών στοιχείων ή απώλειας,
η κάρτα επανεκδίδεται με κόστος 10€ ενώ το παράβολο
ετήσιας ανανέωσης εφ’ όσον είχε ήδη καταβληθεί, ισχύει για
την περίοδο έως τη λήξη του έτους.
• Όσοι είναι κάτοχοι κάρτας GAL/GOL ΜΟΝΟ εσωτερικού θα
προβούν στη διαδικασία για έκδοση αρχικής ψηφιακής
κάρτας ΕΛ.Ο.Τ. και θα λάβουν την κάρτα δωρεάν, η οποία
θα έχει ισχύ έως 31/12/2022. Από 1/1/2023 θα μπορούν να
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ανανεώσουν τη κάρτα τους με ισχύ έως 31/08/2023
καταβάλλοντας το παράβολο των 15 ευρώ. Προσοχή : Όσοι
είναι κάτοχοι κάρτας GAL/GOL εσωτερικού θα πρέπει στο
πεδίο συνδρομές/ανανεώσεις και αφού έχει ελεγχθεί η αίτηση
από την ΕΛ.Ο.Τ. να επιλέγουν στο στάδιο της πληρωμής το
πεδίο (κάρτα Gal εσωτερικού).
Όσοι είναι κάτοχοι κάρτας GAL εξωτερικού θα προβούν στη
διαδικασία για έκδοση αρχικής ψηφιακής κάρτας ΕΛ.Ο.Τ. και
θα πρέπει να καταβάλουν το παράβολο των 25 ευρώ. Η
κάρτα τους θα έχει ισχύ έως 31/08/2023.
Οι αποδείξεις των συναλλαγών θα πρέπει να αναρτώνται στο
σωστό πεδίο που υπάρχει στην ψηφιακή πλατφόρμα της
ΕΛ.Ο.Τ.,
και
ειδικότερα
στο
σημείο
«ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
/ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ» (συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης). Οι
αποδείξεις συναλλαγών ΔΕΝ θα πρέπει να στέλνονται στο
email της ΕΛ.Ο.Τ.
Ο λογαριασμός που θα γίνονται όλες οι συναλλαγές για την
έκδοση της έξυπνης κάρτας είναι ο λογαριασμός της ΕΛ.Ο.Τ.,
IBAN : GR63 0171 5770 0065 7710 5152 814, Τράπεζα
Πειραιώς.
6577-105152-814, Τράπεζα Πειραιώς. Η απόδειξη θα πρέπει να
αναρτάται στο σωστό πεδίο που υπάρχει στη πλατφόρμα
στο σημείο «συνδρομές /ανανεώσεις».

➢ Όσον αφορά την Παγκόσμια κάρτα G.A.L./G.O.L :
Η υποχρέωση για την έκδοση GAL/GOL της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας παραμένει μόνο για όσους Αθλητές και στελέχη πρόκειται
να συμμετέχουν σε Διεθνή Τουρνουά και Πρωταθλήματα που
διοργανώνονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, ανεξάρτητα από τον
τόπο τέλεσής τους (Ελλάδα ή Εξωτερικό). Η GAL/GOL είναι απαραίτητη
προκειμένου να καθίσταται δυνατή και να θεωρείται έγκυρη κάθε
συμμετοχή σε αυτά τα Διεθνή Τουρνουά και Πρωταθλήματα.
Το παράβολο της κάρτας GAL/GOL διαμορφώνεται με απόφαση
της W.T. στα 35€ ετησίως και θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά πλέον από τα
σωματεία απευθείας στη Παγκόσμια Ομοσπονδία, ηλεκτρονικά από την
πλατφόρμα SIMPLY COMPETE. Στο λογαριασμό της ΕΛ.Ο.Τ. πλέον, δεν θα
πρέπει να κατατίθεται κανένα ποσό για έκδοση κάρτας GAL/GOL.
Όσον αφορά τα Διεθνή Πρωταθλήματα, θα πρέπει, όλα τα
δικαιολογητικά για έκδοση GAL, να μεταφορτώνονται, τουλάχιστον 40
ημέρες πριν την διεξαγωγή της εν λόγω διοργάνωσης. Σας εφιστούμε την
προσοχή σας, στην πιστή τήρηση των 40 ημερών, καθώς η ΕΛ.Ο.Τ., θα
πρέπει να εγκρίνει τα ορθά δικαιολογητικά σας (άνευ εκκρεμότητας) στην
Παγκόσμια Ομοσπονδία πριν την δήλωση συμμετοχής σας στα Διεθνή
Πρωταθλήματα.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ.
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