
                 

Λ.  Κηφισίας 27 Α, Αθήνα 11523 – Τηλ: (210) 6400109, 6400658- Fax: 210 6400347- email:  info@archery.org.gr -www.archery.org.gr   

 

 

              Αθήνα, 10/01/2018 
                                                                     Αρ. Πρωτ.:22/18 

 

Προς τα Σωματεία της Ε.Ο.Τ.  
 

 
 

Θέμα : Ενημέρωση για Συνδρομές & Παράβολα, Δελτία Υγείας και Δελτίο Αθλητ. Ιδιότητας  για το 2018 
 
 
 
 

Σας ενημερώνουμε για τα ποσά Συνδρομών & Παραβόλων σωματείων & αθλητών  που θα ισχύουν από 
01/01/2018, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΤ και για τη θεώρηση των Δελτίων Υγείας αθλητών & 
Δελτίων Αθλητικής Ταυτότητας αθλητών, σύμφωνα με το αρ. 16 του ν.4479/2017. 
 

Συνδρομές και Παράβολα 
 

- Ετήσια Συνδρομή Σωματείου: 30 €. Η Συνδρομή πρέπει να καταβάλλεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό της 
ΕΟΤ, με αιτιολογία, το όνομα του σωματείου. Το αποδεικτικό κατάθεσης να προσκομίζεται ή να 
αποστέλλεται στην ΕΟΤ έως τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους. 
 

- Ετήσια Συνδρομή Αθλητή: 15 €. Η Συνδρομή πρέπει να καταβάλλεται από το σωματείο σε Τραπεζικό 
Λογαριασμό της ΕΟΤ, με αιτιολογία: το όνομα του σωματείου & τα ονόματα των αθλητών. Το αποδεικτικό 
κατάθεσης να προσκομίζεται ή να αποστέλλεται στην ΕΟΤ έως τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους. 

 

- Παράβολο Εγγραφής αθλητή και Έκδοσης Αθλητικής Ταυτότητας: 15 €. 
 

- Παράβολο Αντικατάστασης Αθλητικής Ταυτότητας: 10 € 
 

- Παράβολο Ενστάσεων σε αγώνες: 100 € 
 

- Παράβολο Μετεγγραφών αθλητών: 80 €. Το αποδεικτικό κατάθεσης σε Τραπεζικό Λογαριασμό της 
Ε.Ο.Τ. θα πρέπει να είναι συνημμένο στην Αίτηση μετεγγραφής, προκειμένου αυτή να πρωτοκολληθεί. 

 

- Παράβολο Συμμετοχής αθλητών σε αγώνες:   

 Σε αγώνες διοργάνωσης ΕΟΤ: 15 €  

 Σε αγώνες διοργάνωσης από σωματεία: από 15 – 20 €, εκτός των διοργανώσεων από σωματεία 
αγώνων που υπολογίζονται για πρόκριση αθλητών στην Εθνική Ομάδα, όπου το παράβολο 
συμμετοχής αθλητών ορίζεται σε 15 €. 
Η Ε.Ο.Τ. θα χορηγεί δωρεάν στο σωματείο-διοργανωτή τα μετάλλια και τα πρόσωπα του αγώνα. 
Ποσό 5 € από το παράβολο κάθε δηλωθέντα αθλητή στο AMS αποδίδεται από το σωματείο-
διοργανωτή στην ΕΟΤ, ασχέτως της τυχόν διάθεσης υλικών & στόχων από τα σωματεία για τη 
διοργάνωση του αγώνα. Η απόδοση του συνολικού ποσού από το σωματείο-διοργανωτή προς 
την Ε.Ο.Τ. θα γίνεται έως 5 ημέρες μετά τη λήξη του αγώνα, αναγράφοντας στην αιτιολογία 
κατάθεσης του ποσού: το όνομα του σωματείου-οργανωτή, το όνομα & ημερομηνία του αγώνα 
και τον αριθμό των δηλωθέντων στο AMS  αθλητών του συγκεκριμένου αγώνα.  
Τα αποτελέσματα των αγώνων δεν θα καταχωρούνται εάν δεν έχει αποδοθεί από το σωματείο-
διοργανωτή στην ΕΟΤ το προβλεπόμενο ποσό από  τα Παράβολα Συμμετοχής των αθλητών. 
Από 01/01/2018 δεν θα εγκρίνεται διοργάνωση αγώνων σε σωματεία, τα οποία δεν έχουν 
καταβάλει στην ΕΟΤ την ετήσια συνδρομή τους για το έτος 2018 καθώς και προηγούμενων ετών. 
 

- Παράβολο Χρήσης χώρων, υλικών & εξοπλισμού Ε.Ο.Τ. σε αγώνες διοργάνωσης από σωματεία 
o για τη χρήση του Ολυμπιακού Ανοιχτού Προπονητηρίου «Ε. Ψάρρα»: 200 €  

(περιλαμβάνεται η χρήση στόχων, 2 χρονομέτρων, εκτυπωτή, δικτύου) 
o για τη χρήση 2 χρονομέτρων και βαλίτσας με όργανα κριτή: 100 € 
o για τη χρήση εκτυπωτή: 150 € 

(περιλαμβάνεται το toner αλλά όχι το χαρτί) 
 

Όλα τα λοιπά έξοδα διοργάνωσης του αγώνα βαρύνουν το σωματείο-διοργανωτή. 
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- Μηνιαία Κάρτα προπονήσεων (ΟΑΚΑ): 20 €. Ισχύει για τον μήνα που δηλώνεται χωρίς περιορισμό στον 
αριθμό προπονήσεων 

- Προπληρωμένη Κάρτα προπονήσεων (ΟΑΚΑ): 20 €. ισχύει για 10 προπονήσεις χωρίς χρονικό περιορισμό 
χρήσης της κάρτας 

 
 

Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή Συνδρομών & Παραβόλων και κάθε είδους πληρωμή προς την Ε.Ο.Τ. θα γίνεται ΜΟΝΟ με 
κατάθεση των αντίστοιχων ποσών σε Τραπεζικό Λογαριασμό της Ε.Ο.Τ. και ειδικά για τα Παράβολα 
Συμμετοχής αθλητών σε αγώνες θα γίνεται συγκεντρωτικά για κάθε σωματείο.  
Σε κάθε Τραπεζική συναλλαγή, η χρέωση των εξόδων τραπέζης θα πρέπει να βαρύνει τον Εντολέα και όχι την 
Ε.Ο.Τ., έτσι ώστε στους λογαριασμούς Ε.Ο.Τ. να πιστώνονται ακέραια τα παραπάνω αναγραφόμενα ποσά. 
 

Για να θεωρηθεί έγκυρη και εμπρόθεσμη η κάθε πληρωμή, θα πρέπει να προσκομίζεται ή να αποστέλλεται 
στην Ε.Ο.Τ. το αποδεικτικό κατάθεσης στην Τράπεζα, στο οποίο θα αναγράφεται αναλυτικά η αιτιολογία 
πληρωμής, μέσω email ή φαξ ή ταχυδρομείου ή εταιρίας ταχυμεταφορών. 
Ειδικότερα για την πληρωμή των Παραβόλων Συμμετοχής αθλητών σε αγώνες Ε.Ο.Τ., το αποδεικτικό 
κατάθεσης σε Τραπεζικό Λογαριασμό της Ε.Ο.Τ. πρέπει να προσκομίζεται ή να αποστέλλεται στην Ε.Ο.Τ. 
τουλάχιστον 5 ημέρες (ημερομηνία παραλαβής από ΕΟΤ) πριν από την τέλεση κάθε αγώνα.  
 

Η πληρωμή Παραβόλων Συμμετοχής αθλητών σε αγώνες που διοργανώνονται από σωματεία γίνεται ΜΟΝΟ 
στο σωματείο-διοργανωτή. 
 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι  δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση συμμετοχής αθλητή σε αγώνες στο 
ηλεκτρονικό σύστημα AMS εάν δεν έχει καταβληθεί η ετήσια συνδρομή σωματείου & αθλητή. 
 

ΙΒΑΝ Τραπεζικών Λογαριασμών ΕΟΤ – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  GR7601100800000008048081262 
                                                                      ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: GR9601600690000000084951773 
 

Δελτία Υγείας 
 

Σας ενημερώνουμε ότι με το νέο αθλητικό νόμο 4479/29-6-17 (ΦΕΚ 94Α) επήλθαν τροποποιήσεις στο νόμο 
2725/99, μεταξύ άλλων και στο Δελτίο Υγείας αθλητή, το οποίο μετονομάζεται σε Κάρτα Υγείας (Κ.Υ.) αθλητή. 
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών θα θεσπίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση. 
 

Μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται από το άρθρο 16 του παραπάνω νόμου 
για τη διαδικασία Ιατρικής θεώρησης της Κάρτας Υγείας αθλητή, η σχετική θεώρηση των Δελτίων Υγείας 
αθλητή θα εξακολουθεί να γίνεται από τους Ιατρούς που ακολουθείται μέχρι σήμερα, μέχρι νεωτέρας 
σχετικής ενημέρωσης των σωματείων από την Ε.Ο.Τ.. 
 

Σε συνέχεια των  παραπάνω, στην προσπάθεια εναρμόνισης των Δελτίων Υγείας ΕΟΤ με τα προβλεπόμενα 
στον παραπάνω νόμο για την Κάρτα Υγείας αθλητών, η Ε.Ο.Τ. δημιούργησε ένα νέο έντυπο Δελτίου Υγείας 
αθλητή για το 2018, στο οποίο είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων και το οποίο σας 
επισυνάπτουμε για χρήση το έτος 2018. 
 

Τα τυχόν ήδη θεωρημένα για το 2018 παλιού τύπου Δελτία Υγείας θα έχουν ισχύ έως το τέλος του 2018, με 
την προϋπόθεση ότι θα αναγραφεί σε αυτά ο αριθμός ΑΜΚΑ του αθλητή. 

 

Τα Δελτία Υγείας αθλητών,  τα οποία παραλαμβάνονται από την Ε.Ο.Τ. μόνο σε πρωτότυπο,  θα θεωρούνται 
ετησίως από την Ε.Ο.Τ. συγκεντρωτικά για κάθε σωματείο από 1 – 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και θα ισχύουν 
έως 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους. 
 

Ειδικότερα για το 2018 και μόνο, τα Δελτία Υγείας αθλητών θα πρέπει να ανανεωθούν ως τις 28 Φεβρουαρίου 
2018 και θα ισχύουν έως 31 Δεκεμβρίου 2018. 
 

Για τις εγγραφές νέων αθλητών, τα Δελτία Υγείας τους θα θεωρούνται από την Ε.Ο.Τ. την ημερομηνία εγγραφής 
τους και θα ισχύουν ως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους εγγραφής τους. 
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Αίτηση για Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας 
 

Σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 4479/29-6-17 (ΦΕΚ 94Α), το έως σήμερα Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας 
μετονομάζεται σε Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.). 
 

Στα πλαίσια της ανανέωσης και εναρμόνισης των εντύπων της Ε.Ο.Τ., σας ενημερώνουμε ότι από τη  
1 Ιανουαρίου 2018 θα ισχύει νέο έντυπο Αίτησης έκδοσης/ανανέωσης Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, στο 
οποίο είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων και το οποίο σας επισυνάπτουμε. 
 

Τα τυχόν ήδη υποβληθέντα στην Ε.Ο.Τ. παλιού τύπου έντυπα Αίτησης για έκδοση ή ανανέωση Δελτίου 
Αθλητικής Ταυτότητας γίνονται αποδεκτά. Από τη δημοσίευση της παρούσας ενημέρωσης, θα γίνονται 
δεκτά μόνο τα συνημμένα νέα έντυπα Αίτησης για έκδοση/ανανέωση Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.  
 

Το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας,  ανανεώνεται μαζί με το Δελτίο Υγείας κάθε αθλητή από 1 – 31 Δεκεμβρίου 
κάθε έτους και θα ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους. 
 

Ειδικότερα για το 2018 και μόνο, τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας θα πρέπει να ανανεωθούν ως τις 28 
Φεβρουαρίου 2018 και θα ισχύουν έως 31 Δεκεμβρίου 2018. 
 

Αθλητές που δεν θα έχουν ανανεώσει το Δελτίο Αθλητική τους Ιδιότητας δεν θα έχουν το δικαίωμα 
συμμετοχής σε προπονήσεις και αγώνες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, την ευθύνη για τη συμμετοχή αθλητών σε 
προπονήσεις και αγώνες, με μη ανανεωμένο Δελτίο Αθλητική Ιδιότητας, φέρουν τα σωματεία τους. 
 
 
 
Συνημμένα: 
- νέο έντυπο Δελτίου Υγείας αθλητή 
- νέο έντυπο Αίτησης έκδοσης/ανανέωσης Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας 

 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
 
 

                                    ο Πρόεδρος                             η Γενική Γραμματέας   

                                                       
                         Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                     Έβελυν Παπαδοπούλου                                                                                                                                                                                                                                        
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