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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες αναφορικά με το πως θα ενταχθούν
στον νέο ηλεκτρονικό μητρώο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης οι
αθλούμενοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στην δύναμη ενός αθλητικού
σωματείου που διατηρεί τμήμα Καλαθοσφαίρισης (δεν έχουν εκδώσει δηλαδή στο
παρελθόν δελτίο αθλητή καλαθοσφαίρισης).
Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο βήματα :
•

Δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα (αφορά μόνο ενηλίκους):
Κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet, όλοι οι ενήλικες που
επιθυμούν να εκδώσουν για πρώτη φορά δελτίο αθλητή καλαθοσφαίρισης
ή/και είναι κηδεμόνες ανηλίκων που επιθυμούν να εκδώσουν για πρώτη
φορά δελτίο αθλητή καλαθοσφαίρισης πρέπει να δημιουργήσουν τον
προσωπικό τους λογαριασμό στην πλατφόρμα (Παράγραφος «Δημιουργία
λογαριασμού αθλητή με κωδικούς taxisnet»). Εάν και μόνο εάν υπάρχουν
ενήλικες οι οποίοι βάσει νόμου δεν έχουν δικαίωμα έκδοσης κωδικών
taxisnet, αυτοί και μόνο αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν τον προσωπικό
τους λογαριασμό στην πλατφόρμα με username/password (Παράγραφος
«Δημιουργία λογαριασμού αθλητή με username/password»).

•

Δημιουργία προφίλ αθλητή: Έχοντας δημιουργήσει ήδη λογαριασμό, ήρθε η
ώρα να δημιουργηθεί το(-α) προφίλ αθλητή που θα διαχειρίζεται ο
συγκεκριμένος λογαριασμός. Σε κάθε λογαριασμό μπορεί να δημιουργηθεί
ένα μόνο προσωπικό προφίλ και πολλά προφίλ προστατευόμενων μελών.
Ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας του λογαριασμού (taxisnet,
username/password) και το είδος του προφίλ που επιθυμείτε να
δημιουργήσετε (προσωπικού, προστατευόμενου μέλους) ακολουθήστε τις
οδηγίες της σχετικής παραγράφου στις ενότητες «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΟΥ
ΑΘΛΗΤΉ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET» και «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΉ ΜΕ
USERNAME/PASSWORD»
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΗ
Δημιουργία λογαριασμού αθλητή με κωδικούς taxisnet
Για να εκκινήσετε την διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού αθλητή στο ηλεκτρονικό
μητρώο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με κωδικούς taxisnet θα
πρέπει να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://apps.basket.gr και στην
επιλογή «Αθλητές» επιλέξτε «Εγγραφή / είσοδος με προσωπικούς κωδικούς
TAXISNET» (εικόνα 1).

Εικόνα 1: Αρχική Οθόνη

Αυτομάτως, η εφαρμογή σας ανακατευθύνει στην πύλη αυθεντικοποίησης της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Συμπληρώστε τους κωδικούς
taxisnet του Σωματείου και πατήστε «Σύνδεση» (εικόνα 2).
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Εικόνα 2: Αυθεντικοποίηση μέσω taxisnet

Αφού συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς Τaxisnet , πατήστε το κουμπί
«Αποστολή» (εικόνα 3) ώστε να παράσχετε συναίνεση για την διαβίβαση των
στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό μητρώο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
(ΕΟΚ).

Εικόνα 3: Συναίνεση παροχής στοιχείων

Για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογαριασμού σας θα πρέπει να συμπληρώσετε
την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Ακολούθως, πατήστε το κουμπί «Καταχώρηση» (εικόνα 4).
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Εικόνα 4: Ολοκλήρωση δημιουργίας λογαριασμού

Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώρηση του email και του τηλεφώνου σας, στην οθόνη
σας εμφανίζεται μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει ότι πρέπει να επαληθεύσετε την
ηλεκτρονική διεύθυνση που μόλις δηλώσατε (εικόνα 5).

Εικόνα 5: Επιτυχής καταχώρηση email και τηλεφώνου
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Μεταφερθείτε στο πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που
χρησιμοποιείτε ώστε να βρείτε το email που σας έχει αποσταλεί από την Ελληνική
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και να πατήσετε τον σύνδεσμο (link) “Επιβεβαίωση
Διεύθυνσης Email” που περιέχει (εικόνα 6).

Εικόνα 6: Επιβεβαίωση email σωματείου

Στην οθόνη σας εμφανίζεται μήνυμα το οποίο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του σωματείου. Ο
λογαριασμός του σωματείου είναι πλέον έτοιμος.

Εικόνα 7: Επιτυχής επιβεβαίωση email σωματείου
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Δημιουργία λογαριασμού αθλητή με username /password
Για να εκκινήσετε την διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού αθλητή στο ηλεκτρονικό
μητρώο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με username/password θα
πρέπει να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://apps.basket.gr και στην
επιλογή «Αθλητές» επιλέξτε «Αν ο αθλητής δεν έχει κωδικούς taxisnet πατήστε εδώ
για εγγραφή / είσοδο» (εικόνα 8).
Τονίζεται ότι η διαδικασία αυτή αφορά μόνο αθλητές οι οποίοι δεν διαθέτουν
κωδικούς taxisnet και δεν μπορούν βάσει νόμου να εκδώσουν. Οι ανήλικοι αθλητές
δεν πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικούς λογαριασμούς καθώς θα εγγραφούν
από τους γονείς τους.

Εικόνα 8: Δημιουργία λογαριασμού αθλητή με username /password (1/2)

Ακολούθως, πατήστε «Εγγραφή» (εικόνα 9).

7

Εικόνα 9: Δημιουργία λογαριασμού αθλητή με username /password (2/2)

Εικόνα 10: Συμπλήρωση στοιχείων λογαριασμού

Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων, στην οθόνη
σας εμφανίζεται μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει ότι πρέπει να επαληθεύσετε την
ηλεκτρονική διεύθυνση που μόλις δηλώσατε (εικόνα 11).
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Εικόνα 11: Επιτυχής καταχώρηση email και τηλεφώνου

Μεταφερθείτε στο πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που
χρησιμοποιείτε ώστε να βρείτε το email που σας έχει αποσταλεί από την Ελληνική
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και να πατήσετε τον σύνδεσμο (link) “Επιβεβαίωση
Διεύθυνσης Email” που περιέχει (εικόνα 12).

Εικόνα 12: Επιβεβαίωση email

Στην οθόνη σας εμφανίζεται μήνυμα το οποίο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του σωματείου. Ο
λογαριασμός του σωματείου είναι πλέον έτοιμος.
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Εικόνα 13: Επιτυχής επιβεβαίωση email

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET
Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού, μπορείτε να
προχωρήσετε στην δημιουργία προφίλ αθλητή είτε για εσάς είτε για τα ανήλικα
προστατευόμενα μέλη σας. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει αρχικά να αυθεντικοποιηθείτε
επιτυχώς κάνοντας χρήση των προσωπικών σας κωδικών taxisnet. Από την αρχική σελίδα της
εφαρμογής https://apps.basket.gr επιλέξτε «Εγγραφή / Είσοδος με προσωπικούς κωδικούς
Τaxisnet» (εικόνα 14).

Εικόνα 14: Αυθεντικοποίηση Αθλητή με κωδικούς taxisnet
10

Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η αυθεντικοποίηση, μπορείτε να επιλέξετε «Νέα αίτηση» για
να εκκινήσετε την διαδικασία δημιουργίας προφίλ αθλητή (εικόνα 15).

Εικόνα 15: Υποβολή Νέας αίτησης
Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέξτε «Προφίλ Αθλητών» (εικόνα 16).

Εικόνα 16: Υποβολή αίτησης δημιουργίας προφίλ αθλητή
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Δημιουργία προφίλ για τον ίδιο
Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε ένα προφίλ αθλητή για τον εαυτό σας και δεν
έχετε εκδώσει ποτέ στο παρελθόν δελτίο αθλητή καλαθοσφαίρισης, επιλέξτε στην
παρακάτω οθόνη (εικόνα 17) «Νέος Αθλητής» και ακολούθως (εικόνα 18) «Ιδίου».

Εικόνα 17: Δημιουργία Προφίλ για Νέο Αθλητή

Εικόνα 18: Δημιουργία Προφίλ Νεόυ Αθλητή για τον ίδιο
Η εφαρμογή του μητρώου ανασύρει αυτομάτως τα στοιχεία σας τόσο από το προφίλ σας στο
taxisnet όσο και από το ηλεκτρονικό μητρώο της ΗΔΙΚΑ και σας τα παρουσιάζει (εικόνα 19).
Συμπληρώστε την εθνικότητα και την υπηκοότητα(-ες) σας και πατήστε «Καταχώρηση»
ώστε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα .
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άντληση του φύλου σας και της
ακριβής ημερομηνία γέννησης σας, θα σας ζητηθεί να τα συμπληρώσετε μαζί με την
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εθνικότητα και την υπηκοότητα(-ες) σας (εικόνα 20) και ακολούθως να πατήσετε
«Καταχώρηση» » ώστε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Εικόνα 19: Αυτόματη Άντληση στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας

Εικόνα 20: Αυτόματη άντληση στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας
(δεν βρέθηκε φύλο και ημερομηνία γέννησης)

Το αίτημα δημιουργίας νέου προφίλ αθλητή καταχωρήθηκε επιτυχώς (εικόνα 21). Πατήστε
το κουμπί αναλυτικής παρουσίασης του αιτήματος όπως φαίνεται στην εικόνα 21.
Αυτομάτως εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία του αιτήματος (εικόνα 22). Πατήστε το κουμπί
13

«Υποβολή» για να προχωρήσετε στην συμπλήρωση των επιπλέον στοιχείων του προφίλ
αθλητή. Μόλις ολοκληρώσετε την συμπλήρωση των στοιχείων (εικόνα 23), πατήστε
«Καταχώρηση». Η δημιουργία νέου προφίλ αθλητή ολοκληρώθηκε επιτυχώς (εικόνα 24).

Εικόνα 21: Επιτυχής καταχώρηση αίτησης δημιουργίας προφίλ

Εικόνα 22: Αναλυτική παρουσίαση αιτήματος δημιουργίας προφίλ
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Εικόνα 23: Συμπλήρωση επιπλέον στοιχείων προφίλ

Εικόνα 24: Επιτυχής δημιουργία προφίλ

Δημιουργία προφίλ για ανήλικο προστατευόμενο μέλος
Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ αθλητή για ένα ανήλικο
προστατευόμενο μέλος σας για το οποίο η Ελληνική Ομοσπονδία δεν έχει εκδώσει ποτέ στο
παρελθόν δελτίο αθλητή καλαθοσφαίρισης, επιλέξτε στην παρακάτω οθόνη «Νεός
Αθλητής» (εικόνα 25).
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Εικόνα 25: Δημιουργία Προφίλ για νέο αθλητή
Ακολούθως, επιλέξτε την δημιουργία προφίλ «Τέκνου» (εικόνα 26).

Εικόνα 26: Δημιουργία Προφίλ για νέο αθλητή - προστατευόμενο μέλος
Συμπληρώστε τον ΑΜΚΑ του προστατευόμενου μέλους σας ώστε να γίνει αυτόματη άντληση
των στοιχείων του από το ηλεκτρονικό μητρώο της ΗΔΙΚΑ και πατήστε το κουμπί
«Αναζήτηση» (εικόνα 27).

Εικόνα 27: Συμπλήρωση ΑΜΚΑ για αυτόματη αναζήτηση στοιχείων
προστατευόμενου μέλους
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Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι ένα από τα ακόλουθα :
•

To AMKA είναι υπαρκτό και επιβεβαιώνεται από το ηλεκτρονικό μητρώο της ΗΔΙΚΑ
ότι πρόκειται για προστατευόμενο μέλος σας (εικόνα 28). Σε αυτή την περίπτωση
ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που επέστρεψε το μητρώο της ΗΔΙΚΑ,
συμπληρώστε την εθνικότητα και την υπηκοότητα(-ες) του προστατευόμενου μέλους
και ακολούθως πατήστε το κουμπί «Καταχώρηση».

•

To AMKA είναι υπαρκτό αλλά δεν επιβεβαιώνεται από το ηλεκτρονικό μητρώο της
ΗΔΙΚΑ ότι πρόκειται για προστατευόμενο μέλος σας. Σε αυτή την περίπτωση, εάν
είστε βέβαιος ότι ασκείτε την γονική μέριμνα για τον συγκεκριμένο ανήλικο αθλητή,
συμπληρώστε την εθνικότητα και την υπηκοότητα(-ες) του προστατευόμενου μέλους
και επισυνάψτε σχετικό ταυτοποιητικό έγγραφο το οποίο επιβεβαιώνει ότι ασκείτε
την γονική μέριμνα και ακολούθως πατήστε το κουμπί "Εγγραφή" (εικόνα 29).

•

Το ΑΜΚΑ δεν είναι υπαρκτό (εικόνα 30).Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε ότι έχετε
συμπληρώσει ορθά το ΑΜΚΑ του προστατευόμενου μέλους σας. Εάν είστε βέβαιοι
για την ορθότητα του, επισκεφθείτε κάποιο ΚΕΠ ώστε να διαπιστώσετε γιατί δεν
περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μητρώο ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ

Εικόνα 28: Υπαρκτό ΑΜΚΑ –Επιβεβαίωση σχέσης
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Εικόνα 29: Υπαρκτό ΑΜΚΑ –Ανεπιβεβαίωτη σχέση

Εικόνα 30: Μη υπαρκτό ΑΜΚΑ –Ανεπιβεβαίωτη σχέση
Σε περίπτωση όπου στο προστατευόμενο μέλος δεν επιτρέπεται βάσει νόμου η έκδοση
ΑΜΚΑ (και μόνο στην περίπτωση αυτή) πατήστε το κουμπί «Αδυναμία έκδοσης ΑΜΚΑ»
(εικόνα 31) ώστε να συμπληρώσετε εσείς όλα τα στοιχεία του προστατευόμενου μέλους σας
και να επισυνάψετε και ένα αντίγραφο του ταυτοποιητικού του εγγράφου. Ακολούθως,
πατήστε εγγραφή.
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Εικόνα 31 – Αδυναμία έκδοσης ΑΜΚΑ

Σε περίπτωση που επιβεβαιώθηκε ηλεκτρονικά ότι το ΑΜΚΑ προστατευόμενου μέλους που
καταχωρήσατε είναι προστατευόμενο μέλος σας τότε το αίτημα δημιουργίας νέου προφίλ
αθλητή καταχωρείται επιτυχώς (εικόνα 32). Πατήστε το κουμπί αναλυτικής παρουσίασης
του αιτήματος όπως φαίνεται στην εικόνα 32. Αυτομάτως εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία
του αιτήματος (εικόνα 33). Πατήστε το κουμπί «Υποβολή» για να προχωρήσετε στην
συμπλήρωση των επιπλέον στοιχείων του προφίλ αθλητή. Μόλις ολοκληρώσετε την
συμπλήρωση των στοιχείων (εικόνα 34), πατήστε «Καταχώρηση». Η δημιουργία νέου προφίλ
αθλητή ολοκληρώθηκε επιτυχώς (εικόνα 35).
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Εικόνα 32: Επιτυχής καταχώρηση αίτησης δημιουργίας προφίλ

Εικόνα 33: Αναλυτική παρουσίαση αιτήματος δημιουργίας προφίλ
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Εικόνα 34: Συμπλήρωση επιπλέον στοιχείων προφίλ

Εικόνα 35: Επιτυχής δημιουργία προφίλ

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (αδυναμία ηλεκτρονικής εξακρίβωσης ότι ο ανήλικος
αθλητής είναι προστατευόμενο μέλος σας ή δεν έχει δυνατότητα έκδοσης ΑΜΚΑ) θα γίνει η
καταχώρηση του αιτήματος αλλά θα πρέπει πρώτα να ελεγχθεί από το τμήμα Μητρώου της
ΕΟΚ (εικόνα 36).
Μόλις λάβετε ένα email από το τμήμα μητρώου της ομοσπονδίας το οποίο θα σας
ενημερώνει ότι η κατάσταση της αίτησής σας είναι σε κατάσταση «Συμπλήρωση πεδίων από
Αθλητή»(εικόνα 37), εισέλθετε ξανά στην εφαρμογή και από την αρχική σελίδα επιλέξτε
«Αιτήσεις» (εικόνα 38). Στην οθόνη σας θα δείτε μια συνοπτική εικόνα της αίτηση σας
(εικόνα 39) . Πατήστε το κουμπί για να δείτε την πλήρη εικόνα του αιτήματος σας και
ακολούθως πατήστε το κουμπί «Υποβολή» (εικόνα 33) για να προχωρήσετε στην
συμπλήρωση των επιπλέον στοιχείων του προφίλ αθλητή. Μόλις ολοκληρώσετε την
συμπλήρωση των στοιχείων (εικόνα 34), πατήστε «Καταχώρηση». Η δημιουργία νέου προφίλ
αθλητή ολοκληρώθηκε επιτυχώς (εικόνα 35).
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Εικόνα 36: H αίτηση πρέπει να ελεγχθεί από το τμήμα Μητρώου της ΕΟΚ

Εικόνα 37 : Email ειδοποίησης ότι η αίτηση σας είναι σε κατάσταση
«Συμπλήρωση πεδίων από Αθλητή»

Εικόνα 38: Αρχική σελίδα εφαρμογής- Επιλογή Αιτήσεων
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Εικόνα 39: Συνοπτική εικόνα αιτήματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΉ ΜΕ USERNAME
/PASSWORD
Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού με
username/password, μπορείτε να προχωρήσετε στην δημιουργία νέου προφίλ αθλητή είτε
για εσάς είτε για τα ανήλικα προστατευόμενα μέλη σας. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει
αρχικά να αυθεντικοποιηθείτε επιτυχώς είτε κάνοντας χρήση των προσωπικών σας κωδικών.
Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής https://apps.basket.gr επιλέξτε «Αν ο αθλητής δεν έχει
κωδικούς taxisnet»πατήστε εδώ για εγγραφή» (εικόνα 40).

Εικόνα 40: Αυθεντικοποίηση Αθλητή με προσωπικούς κωδικούς
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Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η αυθεντικοποίηση, μπορείτε να επιλέξετε «Νέα αίτηση» για
να εκκινήσετε την διαδικασία δημιουργίας προφίλ αθλητή (εικόνα 41).

Εικόνα 41: Υποβολή Νέας αίτησης
Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέξτε «Προφίλ Αθλητών» (εικόνα 42).

Εικόνα 42: Υποβολή αίτησης δημιουργίας προφίλ αθλητή

Δημιουργία προφίλ για τον ίδιο
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Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε ένα προφίλ αθλητή για τον εαυτό σας και δεν
έχετε εκδώσει ποτέ στο παρελθόν δελτίο αθλητή καλαθοσφαίρισης, επιλέξτε στην παρακάτω
οθόνη (εικόνα 43) «Νέος Αθλητής» και ακολούθως (εικόνα 44) «Ιδίου».

Εικόνα 43: Δημιουργία Προφίλ για Νέο Αθλητή

Εικόνα 44: Δημιουργία Προφίλ Νεόυ Αθλητή για τον ίδιο

Ακολούθως, σας ζητείται να καταχωρήσετε τα στοιχεία του προφίλ σας ως αθλητής (εικόνα
45) . Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Εάν δεν έχετε και μόνο εάν δεν μπορείτε εκ του νόμου
να εκδώσετε ΑΜΚΑ μπορείτε να επιλέξετε Αδυναμία έκδοσης ΑΜΚΑ. Μόλις συμπληρώσετε
όλα τα πεδία, πατήστε το κουμπί «Εγγραφή».
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Εικόνα 45: Καταχώρηση προφίλ αθλητή
Εάν το αίτημα καταχωρηθεί επιτυχώς, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη (εικόνα 46). Το αίτημα
διαβιβάζεται στο τμήμα μητρώου για να επιβεβαιώσει την ορθότητα των δηλωθέντων
στοιχείων.

Εικόνα 46: Επιτυχής καταχώρηση αίτησης δημιουργίας προφίλ αθλητή

Μόλις λάβετε ένα email από το τμήμα μητρώου της ομοσπονδίας το οποίο θα σας
ενημερώνει ότι η κατάσταση της αίτησής σας είναι «Συμπλήρωση πεδίων από
Αθλητή»(εικόνα 47), εισέλθετε ξανά στην εφαρμογή και από την αρχική σελίδα επιλέξτε
«Αιτήσεις» (εικόνα 48). Στην οθόνη σας θα δείτε μια συνοπτική εικόνα της αίτηση σας
(εικόνα 49) . Πατήστε το κουμπί για να δείτε την πλήρη εικόνα του αιτήματος σας και
ακολούθως πατήστε το κουμπί «Υποβολή» (εικόνα 50) ώστε να συμπληρώσετε τα επιπλέον
στοιχεία του προφίλ σας (εικόνα 51). Για να ολοκληρώσετε την δημιουργία του προφίλ σας,
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πατήστε το κουμπί «Καταχώρηση» και θα εμφανιστεί στην οθόνη σας (εικόνα 52)
επιβεβαιωτικό μήνυμα ότι η εγγραφή του αθλητή ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Εικόνα 47 : Email ειδοποίησης ότι η αίτηση σας είναι «Συμπλήρωση πεδίων από Αθλητή»

Εικόνα 48: Αρχική σελίδα εφαρμογής- Επιλογή Αιτήσεων

Εικόνα 49: Συνοπτική εικόνα αιτήματος
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Εικόνα 50 : Ταύτιση νέου προφίλ με μια εγγραφή του μητρώου της ΕΟΚ

Εικόνα 51 : Συμπλήρωση επιπλέον στοιχείων προφίλ
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Εικόνα 52 : Επιτυχής δημιουργία προφίλ

Δημιουργία προφίλ για ανήλικο προστατευόμενο μέλος
Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε ένα προφίλ αθλητή για ένα ανήλικο
προστατευόμενο μέλος σας για το οποίο η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δεν έχει
εκδώσει ποτέ στο παρελθόν δελτίο αθλητή καλαθοσφαίρισης, επιλέξτε στην παρακάτω
οθόνη «Νέος Αθλητής» (εικόνα 53).

Εικόνα 53: Δημιουργία Προφίλ για Νέο Αθλητή

Ακολούθως, επιλέξτε την δημιουργία προφίλ «Τέκνου» (εικόνα 54).

29

Εικόνα 54: Δημιουργία Προφίλ νέου αθλητή - προστατευόμενο μέλος
Ακολούθως, σας ζητείται να καταχωρήσετε τα στοιχεία του προφίλ του προστατευόμενου
μέλους ως αθλητής (εικόνα 55) . Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Εάν το προστατευόμενο
μέλος δεν έχει και μόνο εάν δεν μπορεί εκ του νόμου να εκδώσει ΑΜΚΑ μπορείτε να
επιλέξετε Αδυναμία έκδοσης ΑΜΚΑ. Μόλις συμπληρώσετε όλα τα πεδία, πατήστε το κουμπί
«Εγγραφή».

Εικόνα 55: Καταχώρηση προφίλ αθλητή

Εάν το αίτημα καταχωρηθεί επιτυχώς, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη (εικόνα 56). Το αίτημα
διαβιβάζεται στο τμήμα μητρώου για να επιβεβαιώσει την ορθότητα των δηλωθέντων
στοιχείων.

30

Εικόνα 56: Επιτυχής καταχώρηση αίτησης δημιουργίας προφίλ αθλητή

Μόλις λάβετε ένα email από το τμήμα μητρώου της ομοσπονδίας το οποίο θα σας
ενημερώνει ότι η κατάσταση της αίτησής σας είναι «Συμπλήρωση πεδίων από
Αθλητή»(εικόνα 57), εισέλθετε ξανά στην εφαρμογή και από την αρχική σελίδα επιλέξτε
«Αιτήσεις» (εικόνα 58). Στην οθόνη σας θα δείτε μια συνοπτική εικόνα της αίτηση σας
(εικόνα 59) . Πατήστε το κουμπί για να δείτε την πλήρη εικόνα του αιτήματος σας και
ακολούθως πατήστε το κουμπί «Υποβολή» (εικόνα 60) ώστε να συμπληρώσετε τα επιπλέον
στοιχεία του προφίλ σας (εικόνα 61). Για να ολοκληρώσετε την δημιουργία του προφίλ σας,
πατήστε το κουμπί «Καταχώρηση» και θα εμφανιστεί στην οθόνη σας (εικόνα 62)
επιβεβαιωτικό μήνυμα ότι η εγγραφή του αθλητή ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Εικόνα 57 : Email ειδοποίησης ότι η αίτηση σας είναι «Συμπλήρωση πεδίων από Αθλητή»

Εικόνα 58: Αρχική σελίδα εφαρμογής- Επιλογή Αιτήσεων
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Εικόνα 59: Συνοπτική εικόνα αιτήματος

Εικόνα 60 : Ταύτιση νέου προφίλ με μια εγγραφή του μητρώου της ΕΟΚ
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Εικόνα 61 : Συμπλήρωση επιπλέον στοιχείων προφίλ

Εικόνα 62 : Επιτυχής δημιουργία προφίλ
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