
Από : Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία 
Προς : Όµιλοι – Μέλη 
Θέµα : Έκδοση - Ανανέωση ∆ελτίων Αθλητών/τριών 
 
Σχετικά µε την έκδοση - ανανέωση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας θα θέλαµε να σας 
ενηµερώσουµε για τα εξής σύµφωνα µε αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων 2011 – 2012 της 
ΕΙΟ. 
 

1.  Όλα τα δελτία τριγώνου και ανοικτής θάλασσας (χάρτινα) θα πρέπει να αντικατασταθούν 
µε ηλεκτρονικά µέχρι 30 Ιουνίου 2013. 
 
Για την αντικατάσταση τους χρειάζεται : 
 

Α.   Αίτηση ανανέωσης η οποία βρίσκεται στο site www.eio.gr. Η αίτηση πρέπει να συµπληρωθεί 
και αποσταλεί από το σωµατείο του αθλητή/τριας µε τον υπάρχοντα αριθµό µητρώου και έγκυρη 
ιατρική γνωµάτευση (∆ΕΝ χρειάζεται πιστοποιητικό γεννήσεως ή αντίγραφο της αστυνοµικής 
ταυτότητας).  

 
Προσοχή: επειδή τα δελτία θα έχουν και λατινικούς χαρακτήρες από τη µία πλευρά 
τους, παρακαλούµε να συµπληρώσετε όπου απαιτείται και τα σχετικά πεδία. 

 
Β.  Υποβολή ψηφιακής φωτογραφίας για κάθε έναν αθλητή/τρια η οποία πρέπει να είναι σε µορφή 

jpg έγχρωµη µε διαστάσεις 4cm πλάτος και 6cm ύψος και ανάλυση 300dpi. Το µέγεθος του 
αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το  1Mb. Η ηλεκτρονική φωτογραφία θα πρέπει να είναι τύπου 
διαβατηρίου.   Για τη φωτογραφία θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο µετωπικός τύπος εικόνας. Η 
περιστροφή της κεφαλής θα πρέπει να είναι λιγότερο από +/- 5 βαθµούς από το κέντρο σε κάθε 
κατεύθυνση (επάνω ή κάτω, αριστερά ή δεξιά).  Οι ώµοι θα πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένοι 
στην εικόνα.  Η έκφραση θα πρέπει να είναι ουδέτερη (χωρίς χαµόγελο), µε τα δύο µάτια 
κανονικά ανοιχτά και το στόµα κλειστό.  Ο εικονιζόµενος θα πρέπει να είναι αποκλειστικά 
µόνος, χωρίς να εµφανίζονται πλάτες καρεκλών, παιχνίδια ή άλλα πρόσωπα.  Το φόντο θα 
πρέπει να είναι οµοιόµορφο ή µε οµοιογενή χρωµατισµό, µε απαλές διακυµάνσεις φωτεινότητας 
προς µια µόνο κατεύθυνση. Απαιτείται φόντο ελαφρού χρώµατος, κατά προτίµηση λευκό ή πολύ 
ανοιχτό γρι (µέχρι 5%).  

 
Γ.  Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου 5 € στον κάτωθι λογαριασµό  

 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 080/48068590 
IBAN: GR04 0110 0800 0000 0804 8068 590 

ΚΩ∆. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA 

Οι αιτήσεις, οι ψηφιακές φωτογραφίες και η απόδειξη κατάθεσης µπορούν να αποστέλλονται 
στην ΕΙΟ µέσω email στο secretariat@eio.gr  

2. Σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 9/12/2012 τα νέα δελτία τα οποία εκδόθηκαν 
από την ΕΙΟ από 1 Ιουλίου 2012 θα ισχύσουν µέχρι και 31/12/2013 εφόσον βέβαια υπάρχει 
έγκυρη ιατρική γνωµάτευση και 

3. Όλα τα δελτία που εκδίδονται κάθε χρόνο µετά την 1η Σεπτεµβρίου θα ισχύουν µέχρι 31/12 του 
επόµενου έτους εφόσον υπάρχει έγκυρη ιατρική γνωµάτευση. 

Υπενθυµίζουµε ότι η έκδοση δελτίου για πρώτη φορά είναι 15€ και η έκδοση δελτίου από 
µετεγγραφή είναι 100 €.   


