
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Α Ρ Χ Ι Κ Η    Ε Κ Δ Ο Σ Η 

1. Η Μ Ε Δ Α Π Ο Σ 
 
Α.  Φωτοτυπία ταυτότητας αθλητή ή πιστοποιητικό γέννησης ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία  σφραγισμένη από 

το  Δήμο ως προς τη ταυτοπροσωπία. 

 

Β .  Πράξη προσωπικών δεδομένων αθλητή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

       κηδεμόνα από Κ Ε Π ή  μέσω gov.gr (η κατάθεση γίνεται μόνο μία φορά κατά την αρχική έκδοση (απαιτούμενο 

από Ε.Π.Ο.)). 

 

Γ.   Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα (Υπόδειγμα 1 ) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  από Κ Ε Π ή μέσω 

      gov.gr (υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ.Λ. Έγγραφα για σωματεία υποδομών’) 

 

Δ.  Πρόσφατη φωτογραφία  

 

Ε. Παράβολο 3€ ανά αθλητή κατατίθεται στο λογαριασμό της Ε.Π.Σ.Λ.  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ :GR 4101 7270 9000 5709 0273 61509 
 

2. Α  Λ Λ Ο Δ Α Π Ο Σ 
 

Α.  Φωτοτυπία κανονικού διαβατηρίου , πιστοποιητικού γεννήσεως αθλητή, αδείας παραμονής στη Χώρα σε 

      Ισχύ και Ασφάλεια Υγείας Κηδεμόνα σε Ισχύ. 

 

Β .  Πράξη προσωπικών δεδομένων αθλητή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

       κηδεμόνα από Κ Ε Π ή  μέσω gov.gr (η κατάθεση γίνεται μόνο μία φορά κατά την αρχική έκδοση (απαιτούμενο 

από Ε.Π.Ο.)). 

 

Γ.   Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα (Υπόδειγμα 1 ) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  από Κ Ε Π  η μέσω 

      gov.gr . (υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ.Λ. Έγγραφα για σωματεία υποδομών’) 

 



 

Δ.  Πρόσφατη Φωτογραφία 

 

Ε. Παράβολο 3€ ανά αθλητή κατατίθεται στο λογαριασμό της Ε.Π.Σ.Λ  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ :GR 4101 7270 9000 5709 0273 61509 
 

Α Ν Α Ν Ε Ω Σ Η 

1. Η Μ Ε Δ Α Π Ο Σ 
 
Α.  Κατάθεση του παλαιάς ταυτότητας αγωνιζομένου αθλητή (πρώην ειδικό Ε.Π.Σ.Λ.)  αγωνιστικής περιόδου 2021- 

2022 (παλαιό δελτίο) 

 

Β.  Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα (Υπόδειγμα 2 )  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  από Κ Ε Π η μέσω 

      gov.gr . (υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ.Λ. Έγγραφα για σωματεία υποδομών’) 

 

Β .  Πράξη  προσωπικών δεδομένων αθλητή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

       κηδεμόνα από Κ Ε Π ή  μέσω gov.gr (η κατάθεση γίνεται μόνο μία φορά κατά την αρχική έκδοση επειδή γίνεται 

όμως πρώτη φορά κατόπιν οδηγιών της ΕΠΟ πρέπει να γίνει και στα παλαιά δελτία) 

 

Δ.  Πρόσφατη φωτογραφία 

 

Ε. Παράβολο 1€ κατατίθεται στο λογαριασμό της Ε.Π.Σ.Λ  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ :GR 4101 7270 9000 5709 0273 61509 
 

2 .     Α  Λ Λ Ο Δ Α Π Ο Σ 

 

Α.  Φωτοτυπία κανονικού διαβατηρίου , πιστοποιητικού γεννήσεως αθλητή, αδείας παραμονής στη Χώρα σε 

      Ισχύ και Ασφάλεια Υγείας Κηδεμόνα σε Ισχύ. 

 

Β .  Κατάθεση της παλαιάς ταυτότητας αγωνιζομένου αθλητή  αγωνιστικής περιόδου 2021 – 2022 (παλαιό δελτίο) 

 

Γ.  Πράξη συναίνεσης προσωπικών δεδομένων αθλητή (ξενόγλωσσο-αγγλικά),  θεωρημένη για το γνήσιο της 

       υπογραφής του  κηδεμόνα από  Κ Ε Π  ή  μέσω gov.gr (η κατάθεση γίνεται μόνο μία φορά κατά την αρχική 

έκδοση επειδή γίνεται όμως πρώτη φορά κατόπιν οδηγιών της ΕΠΟ πρέπει να γίνει και στα παλαιά δελτία) 

 



Γ.   Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα (Υπόδειγμα  2 ),  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  από Κ Ε Π η μέσω 

      gov.gr . (υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ.Λ. Έγγραφα για σωματεία υποδομών’) 

 

Δ.  Πρόσφατη φωτογραφία 

 

Ε. Παράβολο 1€ κατατίθεται στο λογαριασμό της Ε.Π.Σ.Λ  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ :GR 4101 7270 9000 5709 0273 61509 
 

 
Τα ποσά καταβάλλονται συνολικά στο λογαριασμό της Ε.Π.Σ.Λ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ :GR 4101 7270 9000 5709 0273 61509 με την υποσημείωση ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΟΝΟΜΑ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 



 
  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Την ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

E-MAIL: 

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. Επιτρέπω στον ανήλικο γιό / κόρη μου ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑ:                                           ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:                                      ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                                         E- MAIL: 

να αγωνίζεται στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία :                                        

με ταυτότητα αγωνιζόμενου αθλητή Ε.Π.Σ.Λέσβου στα Πρωταθλήματα Υποδομών της αγων. περ. 2022 - 
2023  και 

2. Δεν είναι κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή Ε.Π.Ο. 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.   

 



 
  

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ       
 ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΗ  

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): Την ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

E-MAIL: 

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

1. Επιτρέπω στον ανήλικο γιό / κόρη μου ΕΠΩΝΥΜΟ:............................................................................................... 
ΟΝΟΜΑ:..........................................., ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………….. ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………... 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:: ........................................E-MAIL: …………………………………………………………. 
να ανανεώσει την ισχύ του με ΑΡΙΘ. ………………………. ΑΠΟ……………… ταυτότητα αγωνιζόμενου αθλητή  
Ε.Π.Σ.Λ.  με το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία ………………………………………… για τη συμμετοχή του  στα 
Πρωταθλήματα Υποδομών της ΕΠΣ Λέσβου αγωνιστικής  περιόδου 2022 – 2023. 
2. Δεν είναι κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή Ε.Π.Ο.  

 
 

Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

 

 


