
 

                                                                                                                             

 
Θέμα: Οδηγίες για την εγγραφή Αθλητών- Αθλητριών 

 

Σας εφιστούμε την προσοχή για την σωστή και άρτια συμπλήρωση του 

έντυπου και          σας επισημαίνουμε τα εξής: 

Το έντυπο ”Αίτηση Εγγραφής Αθλητών- Αθλητριών” θα πρέπει να είναι σε 

έγχρωμη εκτύπωση.  

Η αίτηση να φέρει σφραγίδα γιατρού ή θα αποστέλλετε αντίγραφο της Κάρτας 

Υγείας. 

Μαζί με την αίτηση εγγραφής θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί 

και το έντυπο Δήλωσης Συγκατάθεσης σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 

Προσωπικών Δεδομένων. 

Να αναγράφονται σωστά και καθαρά, τα στοιχεία, η διεύθυνση και το 

τηλέφωνο   του αθλητή/της αθλήτριας. 

Να αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας του 

υπογράφοντος. 

Να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Γενικού Γραμματέα και να είναι 

εμφανής η υπογραφή του και η σφραγίδα του Σωματείου. 

Τα συνημμένα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση θα πρέπει: α) αν 

πρόκειται για πιστοποιητικό γέννησης, να έχει εκδοθεί πρόσφατα, έως τρεις 

μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και β) εάν πρόκειται για 

αστυνομική ταυτότητα, καθαρό και ευκρινές φωτοαντίγραφο. 

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την αίτηση θα πρέπει να είναι έγχρωμες, 

πρόσφατες και καθαρές και να αναγράφουν στο πίσω μέρος τους το όνομα του 

αθλητή/της αθλήτριας. 

Αv o αθλητής είναι αvήλικoς, δηλαδή δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας του, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων πoυ 

ασκούν τη γονική μέριμνα σ’ αυτόν. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να έχει τη 

μορφή της υπογραφής για λογαριασμό του αθλητή της αίτησης εγγραφής από 

τα πιο πάνω πρόσωπα, τα πλήρη στοιχεία των oπoίωv αvαγράφovται στην 

αίτηση 

Σε περίπτωση που σας ζητηθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, η κατάθεση 

τους να γίνεται εντός τριών μηνών από την παραλαβή της σχετικής επιστολής, 

αλλιώς η αίτηση θα θεωρείται άκυρη και θα τοποθετείται στο αρχείο. 



 

                                                                                                                             

Όσον αφορά την έκδοση δελτίων για αλλοδαπούς αθλητές/αθλήτριες, ισχύουν, 

ο Κανονισμός περί Εγγραφών-Μεταγραφών όπως τροποποιήθηκε. 

Τα έγγραφα που εκδίδονται από Αρχές αλλοδαπών χωρών πρέπει να 

προσκομίζονται και σε επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα καθώς 

και οι υπεύθυνες δηλώσεις που τυχόν επισυνάπτονται, να είναι θεωρημένες για 

το γνήσιο της υπογραφής από τις αρμόδιες Αρχές. 

Επίσης για την έκδοση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας αθλητών/αθλητριών 

πρέπει μαζί με τη αίτηση εγγραφής να καταβληθεί και η συνδρομή που 

αντιστοιχεί, συμφώνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Συνδρομές Σωματείων για εγγραφές Αθλητών/Αθλητριών 

 

Ηλικίες < των 17 ετών Χωρίς συνδρομή 

Ηλικίες 18-20 ετών 3  ευρώ 

Ηλικίες 21 και άνω 5 ευρώ 

 

Διαδικασία κατάθεσης συνδρομών 

Οι συνδρομές των σωματείων θα κατατίθενται στον λογαριασμό της Ε.Ο.Α.Β. 

στην ΕΤΕ 080/480567-44 IBAN:GR 37 0110 0800 0000 0804 8056 744 

Μαζί με την αίτηση εγγραφής τα σωματεία θα καταθέτουν και φωτοτυπία του 

αποδεικτικού κατάθεσης της αντίστοιχης συνδρομής στην τράπεζα. 

       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ 

 


