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Ηράκλειο, 3 Σεπτεμβρίου 2021 
Αριθμός Πρωτοκόλλου 013/09/2021 

 
 
Προς: Σωματεία – Μέλη 
 
 
Θέμα: Έναρξη λειτουργίας εγγραφής αθλητών 
 
Αγαπητή κυρία, Αγαπητέ κύριε πρόεδρε. 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι ξεκίνησε η λειτουργία αιτήσεων εγγραφής 
αθλητών για τα σωματεία - μέλη, στην διεύθυνση www.eoaa.online.org.gr με χρήση 
των κωδικών εισόδου που σας έχουν αποσταλεί. 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα Σωματεία τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει την 
διαδικασία ανάρτησης των εγγράφων, δεν έχουν πρόσβαση στην διαδικασία. 
 
Στην επάνω δεξιά πλευρά της αρχικής σελίδας, κάτω από την ένδειξη “Ειδοποιήσεις”, 
αναγράφεται ο αριθμός αιτήσεων του Σωματείου σας, όπως προέκυψαν από την 
μεταφορά του ψηφιακού αρχείου. 
Κάνοντας κλικ στο κείμενο της ειδοποίησης, θα μεταβείτε στην λίστα αθλητών – 
αθλητριών του Σωματείου σας,  
Παρακαλούμε σημειώστε ότι έχουν μεταφερθεί τα στοιχεία τα οποία είχαν δηλωθεί 
στην πλατφόρμα της Ε.Γ.Ο. Η συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων, με την 
ένδειξη αστερίσκου σε κόκκινο χρώμα (*) είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας. 
 
Μόλις ολοκληρώσετε την διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων και υποβάλλετε 
την προσωρινή αίτηση, θα δημιουργηθεί η αίτηση εγγραφής αθλητή σε μορφή pdf. 
Θα μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε την αίτηση είτε από την επιλογή  
“Ειδοποιήσεις” είτε από την επιλογή “Προβολή Εκκρεμών Αιτήσεων”, στο μενού 
“Επιλογές” στην αριστερή πλευρά της οθόνης. 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι το περιεχόμενο των ειδοποιήσεων ενημερώνεται 
αυτόματα κάθε 5 λεπτά. Για άμεση πρόσβαση, παρακαλούμε επιλέξετε το κυκλικό 
σύμβολο της ανανέωσης δίπλα στις ειδοποιήσεις.  
 
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα πρέπει να εκτυπώσετε την αίτηση, να 
βάλετε την ημερομηνία και την σφραγίδα του Σωματείου και να υπογραφεί από τον 
Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και τον αθλητή – αθλήτρια. 
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Στην συνέχεια, η αίτηση σε μορφή pdf, μαζί με την αστυνομική ταυτότητα του 
αθλητή – αθλήτριας σε μορφή pdf, πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας.  
Στην περίπτωση που το αρχείο pdf με την ταυτότητα περιλαμβάνει και τις δύο όψεις 
της ταυτότητας, θα πρέπει να το αναρτήσετε και στα δύο πεδία. 
 
Με σκοπό την διευκόλυνση των μεταγραφών – αποδεσμεύσεων, παρακαλούμε 
όπως αποστείλετε κατά προτεραιότητα, τις αιτήσεις εγγραφής για τους αθλητές – 
αθλήτριες σας, για τους οποίους θα υποβάλετε αίτηση ελεύθερης μεταγραφής ή 
αποδέσμευσης. 
 
 
Για την προσωρινή διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας, 
 
                 Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας  

 
 
             Γεώργιος Λαμπράκης                                                         Αργύριος Λογοθέτης 
 
 


