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ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΦΟΤ 

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ   και ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΤ  
και  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 

Ενόψει του 2015 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον νέο τρόπο λειτουργίας της ΕΦΟΤ 
που στόχο έχει την διευκόλυνση των σωματείων και την μείωση της γραφειοκρατίας καθώς 
και των λαθών που υπήρχαν στην επικοινωνία μας μέχρι σήμερα. 

Α. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

• Για την εγγραφή νέων Σωματείων και νέων  αθλητών ισχύουν τα μέχρι σήμερα 
έντυπα.  

• Δελτίο υγείας του αθλητή σφραγισμένο από γιατρό  με ημερομηνία εντός του 
τρέχοντος έτους 

• η ετήσια συνδρομή σωματείου ποσού 30 €. 
•  η ετήσια συνδρομή αθλητή ποσού 10 €. 

 Συμπληρωματικά θα προσκομίζεται και μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας σε 
ηλεκτρονική μορφή ( το όνομα του αρχείου θα πρέπει να είναι το όνομα του αθλητή που θα 
απεικονίζει). 

Για κάθε αθλητή, το σωματείο θα παραλαμβάνει Ταυτότητα Αθλητή η οποία θα ισχύει για 
όλο το τρέχον ημερολογιακό έτος και θα προσκομίζεται στους αγώνες αντί του δελτίου 
υγείας, το οποίο θα παραμένει στο σωματείο. 

Β. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Για την ανανέωση αθλητή για κάθε τρέχον έτος απαιτούνται:  
• Δελτίο υγείας του αθλητή σφραγισμένο από γιατρό  με ημερομηνία εντός του 

τρέχοντος έτους 
• η ετήσια συνδρομή σωματείου ποσού 30 €. 
•  η ετήσια συνδρομή αθλητή ποσού 10 €. 

Για την πρώτη χρονιά ανανέωσης, τα σωματεία θα πρέπει να προσκομίσουν για κάθε 
αθλητή  μία έγχρωμη φωτογραφία  τύπου ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή (το όνομα του 
αρχείου θα πρέπει να είναι το όνομα του αθλητή που θα απεικονίζει) και θα παραλάβουν 
τις Ταυτότητες των αθλητών που θα ισχύουν για όλο το τρέχον ημερολογιακό έτος και θα 
προσκομίζονται στους αγώνες αντί του Δελτίου Υγείας . 
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Οι ανανεώσεις των αθλητών θα γίνουν για την νέα χρονιά εντός του Ιανουαρίου  2015. 

Οι εγγραφές ή ανανεώσεις αθλητών θα πρέπει να γίνονται το αργότερο 15 μέρες πριν τη 
συμμετοχή των αθλητών σε αγώνα,  με εξαίρεση τον πρώτο αγώνα του 2015 στις 17-18/01/15. 

Ειδικά για την φετινή μεταβατική χρονιά θα ισχύσουν για το 2015  τα δελτία που έχουν 
σφραγιστεί από γιατρό από 01/12/14 και μετά. 

Για την έκδοση της Ταυτότητας Αθλητή, θα καταβάλλεται το ποσό των 5€ (εφ άπαξ), η οποία 
δεν θα αλλάζει κάθε χρόνο αλλά θα ανανεώνεται ηλεκτρονικά  με την καταβολή της ετήσιας 
συνδρομής 10€ και την προσκόμιση του θεωρημένου Δελτίου Υγείας. 

Σε περίπτωση απώλειας της Ταυτότητας ο αθλητής επιβαρύνεται για την έκδοση νέας με το 
ποσό των 10€. 

Γ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 

Για να μπορέσει ένα σωματείο να δηλώσει έναν αθλητή μέσω του νέου ηλεκτρονικού 
συστήματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του 
σωματείου ποσού 30€  καθώς και η ετήσια συνδρομή του αθλητή ποσού 10€.  

Για τους αγώνες που διοργανώνονται από την ΕΦΟΤ, η πληρωμή του παραβόλου συμμετοχής 
θα πρέπει να γίνεται μέχρι την επομένη της λήξεως των δηλώσεων συμμετοχής, με κατάθεση 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΦΟΤ στην Εθνική ή στην Τράπεζα Αττικής καθώς και 
στα γραφεία της ΕΦΟΤ. 

Για τους αγώνες που διοργανώνονται από σωματεία, το παράβολο συμμετοχής θα 
εισπράττεται από τον διοργανωτή, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

Το παράβολο συμμετοχής δεν θα επιστρέφεται, ανεξάρτητα της συμμετοχής ή μη του 
αθλητή στον αγώνα για οποιοδήποτε λόγο. 

Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής δεν δηλωθεί από το σωματείο εντός των προθεσμιών 
της προκήρυξης θα υπάρχει η δυνατότητα εκπρόθεσμης δήλωσης του μέσω της ΕΦΟΤ και 
κατόπιν αιτήσεων του σωματείου του, με καταβολή  επιπλέον παραβόλου ποσού 10€ ανά 
αθλητή και με την προϋπόθεση να υπάρχει η δυνατότητα αυτή από τον διοργανωτή.  
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Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σε ότι αφορά τα παραπάνω, η γραμματεία της 
ΕΦΟΤ θα είναι στη διάθεσή σας.  

Ειδικά για το 2015, που είναι η πρώτη χρονιά λειτουργίας του νέου ηλεκτρονικού συστήματος, 
παρακαλούμε για την βοήθεια και συνδρομή σας στην μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την 
βελτίωση των συνθηκών στο άθλημά μας και την έγκαιρη ανταπόκρισή σας ώστε να γίνει η 
μετάβαση αυτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

 

 

                                                     Με   αθλητικούς  χαιρετισμούς  

 

 

 

O Πρόεδρος                                          Η Γενική Γραμματέας 

                                       

                 Δρ. Πέτρος Συναδινός                               Μαρία Κυριλλοπούλου 
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