Εγκφκλιος Νο 6A / 2019 – Δήλωση Συμμετοχής σε αγώνα με Δελτίο Αθλητή ‘Α’
EΓKYKΛIOΣ Nο 6A / 2019
ΘEMA: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΑΓΩΝΕ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

‘Α’

Πριν ξεκινιςει τθ διαδικαςία διλωςθσ ςυμμετοχισ ο ακλθτισ πρζπει να γνωρίηει τον αρικμό μθτρϊου του, το
ΔΣΣ του οχιματόσ του και τον αρικμό μθτρϊου του διαγωνιηομζνου αν επικυμεί να δθλϊςει Διαγωνιηόμενο.
Χρθςιμοποιϊντασ τουσ δφο παραπάνω αρικμοφσ μπορεί να κάνει τθ διλωςθ ςυμμετοχισ, ακολουκϊντασ τα
παρακάτω βιματα:
1.
2.
3.
4.

Είςοδοσ ςτο φςτθμα Διαδικτυακισ Διαχείριςθσ Αγϊνων (ΔΔΑ) πλθκτρολογϊντασ www.e-omae-epa.gr
τθν κάτω δεξιά ομάδα επιλογϊν, με τίτλο «ΑΓΩΝΕ», επιλζγετε το «Διλωςθ υμμετοχισ».
Εντοπίηετε τον αγϊνα ςτον οποίο κζλετε να δθλϊςετε ςυμμετοχι και τον επιλζγετε.
ε περίπτωςθ που υπάρχουν διάφοροι τφποι αγϊνων που κα διεξαχκοφν ςτθν ίδια αγωνιςτικι ςυνάντθςθ
τότε πάνω από το «ΑΜ οδθγοφ» εμφανίηονται οι «Σφποι Αγϊνα» τθσ αγωνιςτικισ ςυνάντθςθσ, με ζνα
τετραγωνάκι μπροςτά από αυτοφσ. Επιλζγετε τουσ τφπουσ αγϊνα ςτουσ οποίουσ κα λάβετε μζροσ.
5. το τετράγωνο δίπλα ςτο «ΑΜ οδθγοφ» πλθκτρολογείτε τον αρικμό μθτρϊου ςασ ωσ ακλθτισ και ςτθν
ςυνζχεια επιλζγετε τον μεγεκυντικό φακό που είναι δίπλα, ϊςτε να εμφανιςτεί το ονοματεπϊνυμο του
ακλθτι που ζχει τον αρικμό μθτρϊου που πλθκτρολογιςατε. Αν υπάρχουν ελλείψεισ καταχϊρθςθσ ςτθν
καρτζλα του ακλθτι αυτζσ κα εμφανιςτοφν με κόκκινα γράμματα.
ΠΡΟΟΧΗ : πριν προχωριςετε ςτθν διλωςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει να ειςζλκετε ςτθν καρτζλα του ακλθτι
και να αποκαταςτιςετε τισ ελλείψεισ που υπάρχουν. ε αντίκετθ περίπτωςθ δεν κα μπορζςετε
να ολοκλθρϊςετε τθ διλωςθ ςυμμετοχισ.
6. Αν για τον αγϊνα που δθλϊνετε ςυμμετοχι προβλζπεται να υπάρχει ςυνοδθγόσ, τότε ςτο τετράγωνο δίπλα
ςτο «ΑΜ ςυνοδθγοφ» πλθκτρολογείτε τον αρικμό μθτρϊου του ςυνοδθγοφ ςασ και ςτθν ςυνζχεια επιλζγετε
τον μεγεκυντικό φακό που είναι δίπλα, ϊςτε να εμφανιςτεί το ονοματεπϊνυμο του ακλθτι που ζχει τον
αρικμό μθτρϊου που πλθκτρολογιςατε. Αν υπάρχουν ελλείψεισ καταχϊρθςθσ ςτθν καρτζλα του ακλθτι
αυτζσ κα εμφανιςτοφν με κόκκινα γράμματα.
ΠΡΟΟΧΗ : πριν προχωριςετε ςτθν διλωςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει να ειςζλκετε ςτθν καρτζλα του ακλθτι
και να αποκαταςτιςετε τισ ελλείψεισ που υπάρχουν. ε αντίκετθ περίπτωςθ δεν κα μπορζςετε
να ολοκλθρϊςετε τθ διλωςθ ςυμμετοχισ.
7. το τετράγωνο κάτω από το «Δελτίο Σεχνικισ Σαυτότθτασ» πλθκτρολογείτε τον αρικμό ΔΣΣ του αυτοκινιτου
ςασ και ςτθν ςυνζχεια επιλζγετε τον μεγεκυντικό φακό που βρίςκεται ςτα αριςτερά από το τετράγωνο που
πλθκτρολογιςατε. Θα ςασ εμφανιςτοφν τα ςτοιχεία του οχιματοσ για το οποίο ζχει εκδοκεί το ΔΣΣ που
πλθκτρολογιςατε.
8. Για να ολοκλθρωκεί θ διλωςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει να δθλϊςετε-επιλζξετε κάτω από το «Κατ./Κλάςθ» τθν
κλάςθ ςτθν οποία κα λάβετε μζροσ ςτον αγϊνα.
9. Αν για τθ ςυγκεκριμζνθ ςυμμετοχι υπάρχει «ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ» που κα πρζπει να εμφανιςτεί ςτισ
ςυμμετοχζσ, τότε κα πρζπει να γνωρίηετε τον αρικμό μθτρϊου του διαγωνιηόμενου τον οποίο κα πρζπει να
πλθκτρολογιςετε ςτο τετράγωνο κάτω από το «Διαγωνιηόμενοσ». Μετά τθν καταχϊρθςθ του ςχετικοφ
κωδικοφ επιλζγετε τον φακό, δίπλα ςτο τετράγωνο που πλθκτρολογιςατε τον κωδικό, ϊςτε να εμφανιςτεί θ
επωνυμία του διαγωνιηόμενου.
10.Αν ςτθν επιλογι:
ΕΙΜΑΙ ΚΑΣΟΧΟ ΜΟΝΙΜΟΤ ΕΝΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΣΡΗΗ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
δεν κάνετε κάποια επιλογι το ΔΔΑ κα κεωριςει ότι επιλζξατε ΟΧΙ.
11.Επιλζγετε το πλικτρο «Τποβολι» για να πάτε ςτθν οκόνθ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» όπου μπορείτε να ελζγξετε τι
ζχετε δθλϊςει. Σο ποςό που προκφπτει να πλθρϊςετε μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ των ςυμμετοχϊν είναι το
προβλεπόμενο ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο 3, πίνακασ 1.9 «ΠAPABOΛΟ AΔEIA TEΛEH AΓΩNΑ ANA
YMMETEXONTA» (Παράβολο προσ ΟΜΑΕ).
12.Επιλζγοντασ το πλικτρο «Πλθρωμι», οδθγείςτε ςτο τραπεηικό ςφςτθμα για να πλθρϊςετε με πιςτωτικι ι
χρεωςτικι κάρτα.
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