ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ
Μπορείς να εγγραφείς στο μητρώο κάρτας φιλάθλου με τους δύο πιο κάτω
τρόπους:
1. Μεταβένοντας σε ένα από τα πιο κάτω κέντρα εξυπηρέτησης:
Λευκωσία- Κεντρικά Γραφεία Κ.Ο.Α.
Ώράριο λειτουργίας:
Δευτέρα- Παρασκευή: 08:00-15:30.
Στάδιο Γ.Σ.Π. (22874050)
Λεμεσός- Τσίρειο Στάδιο (25387370)
Λάρνακα- Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος (24821911)
Σωματείο Α.Ε.Κ. Λάρνακας (24655999 )
Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή (24663090)
Πάφος- Κλειστή Αίθουσα Αφροδίτη (26220569)
Παραλίμνι- Δημαρχείο Παραλιμνίου (23819300)
*Σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των πιο πάνω κέντρων εξυπηρέτησης,
πλην του Κ.Ο.Α., παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα τα οποία
αναγράφονται.
2. Διαδικτυακή διαδικασία
Μπορείτε να εγγραφείτε στο μητρώο φιλάθλου και διαδικτυακά
ακολοθώντας τη διαδικασία στο πιο κάτω ιστότοπο:
https://theasis.cy.net/koa/
Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία θα σας αποσταλεί ενας
εξαψήφιος αριθμός μητρώου (π.χ. 155358) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
την οποία καταχωρήσατε.

Πως χρησημοποιείτε αυτός ο αριθμός:
Για κινητά τηλέφωνα τύπου android υπάρχει η εφαρμογή ‘CSO (KOA)
Member Card’’ στο play store όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τη κάρτα
φιλάθλου στο κινητό σας καταχωρόντας τον αριθμό μητρώου και
ταυτότητας σας.

Για κινητά τηλέφωνα τύπου iPhone επισκεφτείτε την ακόλουθη
ιστοσελίδα https://theasis.cy.net/koa/el/online/ και αφού καταχωρήσετε
τον αριθμό μητρώου και ταυτότητας σας αποθηκεύσετε την κάρτα
φιλάθλου στο κινητό σας (screen shot it):

Συχνές ερωτήσεις
1. Τι πρέπει να έχω μαζί μου όταν θα επισκεπτώ οποιοδήοτε κέντρο
εξυπηρέτησης κάρτας φιλάθλου για έκδοση?
Αν είσαι κάτοχος κυπριακής ταυτότητας τη ταυτότητα σου.
Αν δεν είσαι κάτοχος κυπριακής ταυτότητας, το διαβατήριο σου.
2. Πόσα στοιχίζει η κάρτα φιλάθλου:
Αν επισκεπτείς οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης και ακολουθήσεις τη
διαδικασία εκεί στοιχίζει 3 ευρώ.
Αν ολοκληρώσεις τη διαδικασία διαδικτυακά και κατεβάσεις τη κάρτα
φιλάθλου στο κινητό σου είναι δωρεάν.
Αν επιθημείς να εκτυπώσεις τη κάρτα φιλάθλου σε οποιοδήποτε κέντρο
εξηπηρέτησης αφού ολοκληρώσες τη διαδικασία διαδικτυακά και σου
αποστάληκε ο εξαψήφιος αριθμός μητρώου στοιχίζει 1 ευρώ.
3. Είναι εντάξι να έχω τη κάρτα μόνο στο κινητό μου τηλέφωνο:
Απολύτως.
4. Τι πρέπει να κάνω αν χάσω τη κάρτα φιλάθλου ή τον αριθμό μητρώου
μου?
Να επικοινωνήσεις με το Κ.Ο.Α. στο 22897000. Δεν υπάρχει λόγος
ανυσηχίας. Θα σου δωθεί ο αριθμός μητρώου και μαζί με τον αριθμό
ταυτότητας σου θα μπορείς να την αποθηκεύσεις στο κινητό σου.
Σε περίτωση που επιθυμείς να επανεκτυπώσεις τη κάρτα φιλάθλου σου
να επισκεπτείς οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης κάρτας φιλάθλου με
χρέωση 1 ευρώ.

5. Ποιός μπορεί να είναι ο λόγος που απορρίπτεται η ηλεκτρονική σου
αίτηση?
Υπάρχουν 3 λόγοι για τους οποίους μπορεί να απορρίπτεται η
ηλεκτρονική αίτηση. Ο πρώτος και πιο συχνός είναι η λανθασμένη
φωτογραφία. Η φωτογραφία πρέπει να είναι ευδιάκριτη, σε λευκό
φόντο, 867*1300 pixels.
Ο δεύτερος λόγος μπορεί να έιναι λόγω λανθασμένων δεδομένων. Τα
προσωπικά δεδομένα πρέπει να αναγράφονται ακριβώς όπως είναι στη
ταυτότητα/διαβατήριο. Για πολίτες της κυπριακής και ελληνικής
δημοκρατίας τα στοιχεία πρέπει να είναι κεφαλαία και στα ελληνικά.
Για ξένους οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας στα κεφαλαία και αγγλικά.
Ο τρίτος λόγος απόρριψης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι ότι για άτομα
κάτω των 14 χρόνων χρειάζεται να ενσωματωθεί η αίτηση γονικής
συνέναισης υπογραμμένη και από τους δύο κηδεμόνες του παιδιού.
6. Τι κάνω όταν απορρίπτεται η ηλεκτρονική μου αίτηση?
Χρησημοποιώ το ίδιο reference number (π.χ. CN4567899865)
και καταχωρώ ξανά την αίτηση μου διορθώνοντας το λάθος το οποίο
έκανα στη προηγούμενη προσπάθεια μου.

