
Οδηγίες δήλωσης συμμετοχής στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ 

 

Δηλώστε συμμετοχή στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ, εύκολα, γρήγορα και 
χωρίς αναμονή στο τηλέφωνο, με άμεση εμφάνιση της συμμετοχής 
σας στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ. 

1. Δηλώσεις συμμετοχής από αθλητές: 

Πώς δηλώνετε συμμετοχή; 

Για να δηλώσετε συμμετοχή πρέπει να γνωρίζετε τους αριθμούς μητρώου 
των αθλητών και τον αριθμό PIN που εμφανίζεται πίσω από το ενεργό 
αγωνιστικό σας δελτίο. (Ενεργά ΑΔ 2016 έως 30/04/2017 και ΑΔ 2017 έως 
30/04/2018, κοκ) 

 

 

 

1. Επιλέξτε Δήλωση συμμετοχής.  
2. Στη συνέχεια επιλέξτε την κατηγορία και το σωματείο.  
3. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς μητρώων των δύο αθλητών 

εφόσον πρόκειται για αγώνα ζευγών ή όλων των αθλητών εφόσον 
πρόκειται για αγώνα ομάδων. 

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό μητρώου σας και τον αριθμό PIN που 
θα βρείτε στο πίσω μέρος του ενεργού σας αγωνιστικού σας 



δελτίου (Ο αριθμός PIN εξασφαλίζει ότι η συμμετοχή δηλώθηκε 
από τον αθλητή που δήλωσε τη συμμετοχή). 

5. Τέλος, πατήστε Δήλωση συμμετοχής. 

 

Πώς ακυρώνετε συμμετοχή; 

Η συμμετοχές ακυρώνονται πληκτρολογώντας τον αριθμό μητρώου σας 
και τον αριθμό PIN. 

 

Πώς προσθέτετε επί πλέον αθλητή σε ομάδα; 

Για να προσθέσετε επί πλέον αθλητή σε ομάδα πρέπει να ακυρώσετε 
ολόκληρη την ομάδα και να την δηλώσετε ξανά από την αρχή με τον επί 
πλέον αθλητή. 

2. Δηλώσεις συμμετοχής από σωματεία: 

Οι υπεύθυνοι των σωματείων μπορούν να δηλώνουν τους 
συμμετέχοντες στους αγώνες τους χωρίς τηλεφώνημα στην ΕΟΜ. 

Θα γίνεται αποστολή με email στο σωματείο διοργανωτή μοναδικού 
extra pin όπου ο υπεύθυνος δηλώσεων συμμετοχής θα μπορεί να το 
χρησιμοποιεί για να δηλώνει ή να ακυρώνει τους συμμετέχοντες στην 
ιστοσελίδα της ΕΟΜ. 

Το extra pin θα είναι μοναδικό και θα λειτουργεί μόνο για κάθε είδος 
αγώνα και σε κάθε διοργάνωση. Δεν θα πρέπει να δίδεται σε τρίτο 
πρόσωπο. 

 Για δήλωση συμμετοχής: 

Η περιοχή το μητρώο σας θα πρέπει να μένει κενή. 

Στην περιοχή pin θα βάζετε το extra pin που θα λάβετε στο email σας. 

 



 Για ακύρωση συμμετοχής: 

Στη περιοχή το μητρώο σας θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το ένα 
μητρώο από τα ζεύγη ή από την ομάδα που θέλετε να ακυρώσετε. 

Στην περιοχή pin θα βάζετε το extra pin που θα λάβετε στο email σας. 

Μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής ο υπεύθυνος δεν θα μπορεί 
να κάνει κάποια ενέργεια. 

 


