
 

 

Οδεγίες γηα ηελ έθδοζε Βεβαίωζε αζιεηηθής δηάθρηζες αζιεηή, 
πξνθεηκέλνπ ν αζιεηήο/ ε αζιήηξηα  

λα εγγξαθεί ζην εηδηθό πίλαθα δηαθξηζέλησλ αζιεηώλ. 
 

Γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο ζα πξέπεη νη αζιεηέο ή/θαη νη θεδεκόλεο απηώλ λα θάλνπλ ηηο 

παξαθάησ ελέξγεηεο:   

α. Δπίζεκν αίηεκα πξνο ηελ Οκνζπνλδία – κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ – γηα ηελ έθδνζε 

βεβαίσζεο αζιεηηθήο δηάθξηζεο αζιεηή (θαηά πξνηίκεζε κέζσ ηνπ ζσκαηείνπ) ζην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλνληαη ηα έληππα όπσο απηά δηαηππώλνληαη παξαθάησ, 1-2-5 θαη ην 6 όπνπ απαηηείηαη. 

β. Απνδεηθηηθό παξαβόινπ γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο (30 euro), ην νπνίν βαξύλεη ηνλ αηηνύληα θαη 

θαηαηίζεηαη από ην ζσκαηείν ζηελ Οκνζπνλδία. ηελ αηηηνινγία θαηάζεζεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

ηα εμήο: ΟΝΟΜΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ, ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΒΔΒΑΙΩΗ ΓΙΑΚΡΙΗ.  Σα ζηνηρεία ηξαπέδεο 

παξαηίζεληαη παξαθάησ.  

δ. ην επίζεκν αίηεκά ζαο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεηε ζπκπιεξσκέλε ηελ ζπγθεθξηκέλε αίηεζε ηες 

ΓΓΑ,  ε οποία σπογράθεηαη κόλο από ηολ  αζιεηή/ηελ αζιήηρηα ποσ αηηείηαη (όρη από ηνπο 

θεδεκόλεο). ε όηη αθνξά ζηελ αζιεηηθή δηάθξηζε ε νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζηελ αίηεζε,  απηή 

ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη πιήξσο θαη ζηα Διιεληθά πρ. γηα ηελ αζιεηηθή κνπ δηάθξηζε ζηνπο 

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ ζηελ θαηεγορία Οκαδηθό Σζηρ Διεύζερο Ποκ 

Αλδρώλ – Γσλαηθώλ. Αλ ν αζιεηήο/ αζιήηξηα δελ είλαη ζίγνπξνο/ε γηα ηελ θαηάηαμή ηνπ ή ηνλ ηξόπν 

πνπ ζα πξέπεη λα γξάςνπλ ηα αγσλίζκαηα,  ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνύλ ην ζσκαηείν ηνπο. 

Γηα ηε δηεθπεραίωζε ηοσ θάζε αηηήκαηος ζα ηερεζεί ζεηρά προηεραηόηεηας, ελώ απαηηούληαη 1-5 

εκέρες αλάιογα κε ηολ αρηζκό ηωλ αηηήζεωλ.  

Δλεκεξσηηθά, παξαθάησ είλαη όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ζπλνδεύνπλ ηε Βεβαίσζε 

Αζιεηηθήο Γηάθξηζεο ηεο ΔΟΣ – ΑΟΥ θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ εγγξάθσλ ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Αζιεηηζκνύ:  

1. ΑΗΣΖΖ (ππνγεγξακκέλε πξσηνηύπσο από ηνλ αζιεηή)  - ζα ηε βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα καο 

ζην κελνύ «ΒΔΒΑΗΩΔΗ» 

2. ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ΑΘΛΖΣΖ (θαη ηηο δύν όςεηο) 

3. ΒΔΒΑΗΩΖ ΑΘΛΖΣΖ (δίλεηαη από ηελ ΔΟΣ ΑΟΥ) 

4. ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΠΡΟΚΤΡΖΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ (δίλεηαη από ηελ ΔΟΣ ΑΟΥ) 

5. ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (δίλεηαη από ηελ ΔΟΣ ΑΟΥ) 

6. ΑΝΣΗΓΡΑΦΑ ΣΩΝ ΦΤΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  ΔΠΗΚΤΡΩΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΓΩΝΟΓΗΚΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ (δίλνληαη επηθπξσκέλα από ηελ ΔΟΣ ΑΟΥ - ζε πεξίπησζε πνπ ε 

Οκνζπνλδία δελ έρεη ηα ζρεηηθά θύιια αγώλα «από δηεζλείο δηνξγαλώζεηο πξηλ ην 2019» ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ από ην ζσκαηείν ηνπ αζιεηή πξνο επηθύξσζε από ηελ ΔΟΣ-ΑΟΥ) 

7. ΘΔΩΡΖΜΔΝΖ ΣΔΛΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ (δίλεηαη από ηελ ΔΟΣ ΑΟΥ) 

εκείωζε: ελεκεξώλνπκε όηη ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ Γ.Γ.Α. γίλεηαη θαλνληθά από ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο. Παξόια απηά, ε ΔΟΣ – ΑΟΥ κε ζθνπό ηελ δηεπθόιπλζε όισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ εληόο θαη εθηόο Αζελώλ, αλαιακβάλεη ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζε  



 

 

 

 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζα ζην έηνο, ηα νπνία γλσζηνπνηνύληαη ζηα ζσκαηεία κε 

ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία.  

σγθεθρηκέλα γηα ηης δηαθρίζεης ηωλ αζιεηώλ/αζιεηρηώλ ποσ έτοσλ θαηαθηεζεί κέτρη θαη ηέιος 

ηοσ 2020, νη αηηήζεηο ζα δηεθπεξαηώλνληαη από ηης 15 Απρηιίοσ 2021 Λσθείοσ θαη κέτρη ηης 31 

Μαΐοσ 2021, κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο,  κόλν γηα ηα παηδηά πνπ θνηηνύλ  ζηελ Γ’ Λπθείνπ ην ηξέρνλ 

έηνο (2020-2021)   

ηοητεία  ηραπεδηθού ιογαρηαζκού ηες ΔΟΣ-ΑΟΥ,  
γηα ηο παράβοιο έθδοζες βεβαίωζες δηάθρηζες. 
 

Σράπεδα   
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 
   

Γηθαηούτος Σραπεδηθού Λογαρηαζκού 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΣΗΡΛΗΝΣΗΝΓΚ 
ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΟΜΑΓΗΚΟΤ ΥΟΡΟΤ 

ΑρηζκόςΣραπεδηθού Λογαρηαζκού   

ΗΒΑΝ GR1601715780006578141679302 

εκείωζε 

Σελ θαηάζεζε ηελ θάλεη ζπλνιηθά γηα όινπο 
ηνπο αζιεηέο ην ζσκαηείν, ην θόζηνο ηνπ 
παξαβόινπ επηβαξύλεηαη ν αζιεηήο. 

ηελ αηηηνινγία θαηάζεζεο πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ην ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ 
θαη ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΒΔΒΑΙΩΗ ΓΙΑΚΡΙΗ 
(ε πξνκήζεηα εκβάζκαηνο επηβαξύλεη ηνλ 
θαηαζέηε)     

 

 


