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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ 
 

Για την έκδοση δελτίου αθλητή, τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:  

• Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη, με υπογραφή του αθλητή και σε περίπτωση που ο 

αθλητής είναι ανήλικος υπογραφή του κηδεμόνα. Η αίτηση υπογράφεται και 

σφραγίζεται από το Σωματείο.  

• Φωτογραφία ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή JPG (σε cd ή usb) με ανάλυση 480 

pixels πλάτος x 640 pixels ύψος.  

• ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ αθλητή θεωρημένη από καρδιολόγο ή γιατρό άλλης ειδικότητας, 

πιστοποιημένο από το ΕΚΑΕ,  κατεβασμένη από το Ηλεκτρονικό μητρώο (βλ. οδηγίες). 

Η ημερομηνία θεώρησης της κάρτας πρέπει να είναι εντός του μήνα κατάθεσης των 

δικαιολογητικών εγγραφής.  

• Πιστοποιητικό γέννησης (όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης) από Δήμο ή Κοινότητα 

της Ελλάδας, πρωτότυπο ή αντίγραφο, που να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση 

περί γνησιότητας του αντιγράφου.  

• Κατάθεση του ποσού των 12,00€ στο λογαριασμό της Ε.Φ.Ο.Α. στην Εθνική Τράπεζα 

με IBAN GR97 0110 0800 0000 0806 7887 508 και αντίγραφο του καταθετηρίου, στο 

οποίο να εμφανίζεται το όνομα του καταθέτη – ενδιαφερόμενου, να συνυποβληθεί 

με την αίτηση.  

• Όλα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Ε.Φ.Ο.Α. σύμφωνα με τις 

οδηγίες συμπλήρωσης.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ - ΟΜΟΓΕΝΗ ΑΘΛΗΤΗ 

 

Για την έκδοση δελτίου αλλοδαπού ή ομογενή αθλητή, τα δικαιολογητικά είναι τα 

ακόλουθα:  

• Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη, με υπογραφή του αθλητή και σε περίπτωση που ο 

αθλητής είναι ανήλικος υπογραφή του κηδεμόνα. Η αίτηση υπογράφεται και 

σφραγίζεται από το Σωματείο.  



• Φωτογραφία ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή JPG (σε cd ή usb) με ανάλυση 480 

pixels πλάτος x 640 pixels ύψος.  

• ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ αθλητή θεωρημένη από καρδιολόγο ή γιατρό άλλης ειδικότητας, 

πιστοποιημένο από το ΕΚΑΕ,  κατεβασμένη από το Ηλεκτρονικό μητρώο (βλ. οδηγίες). 

Η ημερομηνία θεώρησης της κάρτας πρέπει να είναι εντός του μήνα κατάθεσης των 

δικαιολογητικών εγγραφής.  

• Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στη ελληνική γλώσσα, πρωτότυπο ή 

αντίγραφο, που να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση περί γνησιότητας του 

αντιγράφου.  

• Επίσημο έγγραφο από Ελληνική Δημόσια Αρχή, όπου θα αποδεικνύεται ότι ο 

αθλητής, κατά τα τελευταία 3 χρόνια κατοικεί στην Ελλάδα.  

• Κατάθεση του ποσού των 12,00€ στο λογαριασμό της Ε.Φ.Ο.Α. στην Εθνική Τράπεζα 

με IBAN GR97 0110 0800 0000 0806 7887 508 και αντίγραφο του καταθετηρίου, στο 

οποίο να εμφανίζεται το όνομα του καταθέτη – ενδιαφερόμενου, να συνυποβληθεί 

με την αίτηση.  

• Όλα τα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς ή ομογενείς αθλητές/τριες 

αποστέλλονται πρωτότυπα στην Ε.Φ.Ο.Α. (Υμηττού 267, 11631 Παγκράτι) και 

απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. για την έκδοσή του. 
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