
 
 
 

 
 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2022  
Αρ. Πρωτ 6/22/ΛΜ/αμ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/22 

Προς τα Σωματεία – μέλη  
 

Θέμα: Οικονομική Πολιτική για το 2022 
 
Το ΔΣ της ΕΟΜ  αποφάσισε τα παρακάτω σχετικά με τις συνδρομές των αθλητών και 
των Σωματείων για το έτος 2022. 

1. Η συνδρομή για την ανανέωση του Αγωνιστικού Δελτίου είναι τριάντα (30) 
ευρώ. Αθλητές/τριες που δεν θα ανανεώσουν το δελτίο τους έως τις 28 
Φεβρουαρίου 2022 θα επιβαρύνονται με δύο (2) ευρώ για κάθε ημερίδα 
Σωματείου που θα συμμετέχουν μετά την ημερομηνία αυτή και δεν θα τους 
αποδίδονται οι βαθμοί διάκρισης των ενδεχόμενων επιτυχιών τους.  
Αθλητές/τριες χωρίς ενεργό αγωνιστικό δελτίο δεν θα μπορούν να 
συμμετέχουν σε αγώνες διοργανωμένους από την ΕΟΜ. 
Για τη συνδρομή του αγωνιστικού δελτίου ισχύουν οι εκπτώσεις στο βασικό 
ποσό της συνδρομής για νέους 18 έως 25 ετών στα 50%, ενώ δεν καταβάλλουν 
συνδρομή οι αθλητές/αθλήτριες κάτω των 18 ετών.  

2. Αθλητές/τριες που δεν είχαν ανανεώσει τα δελτία τους μέχρι 31/12/2021 θα 
επιβαρύνονται με δύο (2) ευρώ για κάθε ημερίδα που συμμετείχαν το έτος 
2021 και έως το ποσό των είκοσι (20) ευρώ. 

3. Η έκδοση Αγωνιστικού Δελτίου, για αιτήσεις που υπογράφουν οι 
διαπιστευμένοι εκπαιδευτές/τριες της ΕΟΜ για τους μαθητές/μαθήτριες, έχει 
συνδρομή είκοσι (20) ευρώ. Οι νέοι έως 18 ετών εγγράφονται δωρεάν, ενώ  
παρέχεται έκπτωση 50% σε όσους/ες είναι έως 25 ετών. 

4. Η συνδρομή για συμμετοχή σε τριήμερο αγώνα ομάδων που διοργανώνεται 
από την ΕΟΜ παραμένει στα εκατό (100) ευρώ ανά ομάδα, ενώ για τριήμερο 
αγώνα ζευγών στα εικοσιπέντε (25) ευρώ ανά αθλητή/τρια. 

5. Η ετήσια συνδρομή Σωματείου παραμένει στα εκατόν είκοσι (120) ευρώ, ενώ 
η εφάπαξ εγγραφή νέου Σωματείου στα  εκατό (100) ευρώ. 

Σημειώνουμε ότι για κάθε καταβολή συνδρομής μέσω τράπεζας εκδίδεται απόδειξη 
από την ΕΟΜ την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε και το πρόγραμμα αποτελεσμάτων 
της ΕΟΜ (perfect score) ενημερώνεται το απόγευμα με τα ενεργά δελτία. 

Στο site της ΕΟΜ υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την καταβολή των 
συνδρομών μέσω των συνεργαζόμενων με την ΕΟΜ τραπεζών. 

Για τις εκδόσεις δελτίων προηγείται επιβεβαίωση από το Τμήμα Μαθημάτων του 
ακριβούς ποσού που πρέπει να καταβληθεί, αφού γίνει αποστολή στην ΕΟΜ της 
αίτησης Αγωνιστικού Δελτίου, με σφραγίδα και υπογραφή από το Σωματείο, της 
φωτογραφίας και της ταυτότητας του αθλητή/τριας. 



Η κατοχή της κάρτας του Αγωνιστικού Δελτίου δεν συνδέεται με την πληρωμή της 
συνδρομής. 

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των Σωματείων και οι Διαιτητές να ενημερώσουν 
τους αθλητές/αθλήτριες.  

 

 
Για το Δ.Σ. της ΕΟΜ 

 
Ο Πρόεδρος     Η Γεν Γραμματέας 

 
 

Αλέξανδρος Αθανασιάδης              Λυδία Μανούση 
 


