
 Ετήσια  Ενεργοποίηση Μητρώου Αθλητών-τριών 
 

Για την Ενεργοποίηση του Δ.Α.Τ.  (Δελτίου Αθλητικής Ταυτότητας) οι αθλητές χρειάζεται  να 
προσκομίσουν (σκαναρισμένη έγχρωμη σε .pdf)  Κάρτα Υγείας  θεωρημένη ( από 
καρδιολόγο (βλ. Ερμηνευτική εγκύκλιο Συννημένο) ) , η οποία κατεβαίνει από το 
μητρώο του αθλητή συμπληρωμένη με φωτογραφία και ΑΜΚΑ από το e-efoa.gr, να καταβάλουν 
το σχετικό παράβολο (βλ. παρακάτω) για το 2019 (σκαναρισμένη απόδειξη πληρωμής σε .pdf) , 
ώστε ΜΟΝΗ η Αθλητική Ταυτότητα να αποδεικνύει την ενημερότητα τους σε όλα. 

Αθλητές που έχουν ήδη στείλει κάρτα υγείας από τον Οκτώβριο του 2018, θεωρημένη από 
καρδιολόγο, δεν χρειάζεται να ξαναστείλουν και η κάρτα τους θα λήγει την ημερομηνία 
θεώρησής της. 

Δεν θα γίνεται δεκτή καμία  συμμετοχή σε πρωτάθλημα, αν δεν έχει ενεργοποιηθεί το Μητρώο 
και καμία  προσκόμιση παραστατικών ή πληρωμών θα γίνεται δεκτή, επί τόπου, από τους 
διοργανωτές. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι το κόστος ανανέωση ή έκδοσης Δ.Α.Τ. για το 2019 είναι: 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 

Παλαιά Δελτία: 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Α΄ τετράμηνο     35 € 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Β΄ τετράμηνο     25 € 

Έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Γ΄ τετράμηνο      15 € 

Νέα Δελτία: 

Έκδοση και έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Α΄ τετράμηνο     37 € 

Έκδοση και έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Β΄ τετράμηνο     27 € 

Έκδοση και έναρξη συμμετοχής σε πρωταθλήματα το Γ΄ τετράμηνο      17 € 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΜΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 Παλαιά Δελτία: 

Έναρξη συμμετοχής το Α΄ τετράμηνο           25 € 

Έναρξη συμμετοχής το Β΄ τετράμηνο           20 € 

Έναρξη συμμετοχής το Γ΄ τετράμηνο            15 € 



Νέα Δελτία: 

Έκδοση και έναρξη συμμετοχής το Α΄ τετράμηνο           27 € 

Έκδοση και έναρξη συμμετοχής το Β΄ τετράμηνο           22 € 

Έκδοση και έναρξη συμμετοχής το Γ΄ τετράμηνο            17 € 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.), όπως αυτή εκδίδεται από την Ομοσπονδία. Η πρώτη 
εγγραφή στα Μητρώα της ΕΦΟΑ και η έκδοση του Δ.Α.Τ. έχει κόστος 12€.  

Η ετήσια ανανέωση του δελτίου έχει κόστος 10€. Οι αθλητές που είναι 25 ετών και άνω (< ή = 
1994) έχουν υποχρέωση μόνο στην ανανέωση του δελτίου τους. 

Κάρτα Υγείας  θεωρημένη ( από καρδιολόγο)  

 

IBAN GR97 0110 0800 0000 0806 7887 508 –  Εθνικής Τραπέζης 

Όλα τα αποδεικτικά (σκαναρισμένα σε .pdf) στέλνονται  στο deltia@efoa.gr  τουλάχιστον 3 
ημέρες πριν από την ημερομηνία δήλωσης σε πρωτάθλημα. 

Τα πρωτότυπα να κρατούν οι αθλητές ή τα Σωματεία. 

 

 

Ο 

Πρόεδρος 

Βαχαρίδης  Κυριάκος 

 


