
 
 
 
 
 
 

 

Προσ την          Αριθ.πρωτ.   
Ελληνική Ομοςπονδία Πετοςφαίριςησ       ωματείου ……….………. 
 
ασ γνωρίζω ότι επιθυμώ να εγγραφώ ςτο ωματείο …………………………………………………………………… 
 

 Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α    Α Ι Σ Ο Τ Ν Σ Ο  
 

Επώνυμο  ..……………………………………….. 
 
Όνομα …...………………………………………... 
 
Όνομα Πατέρα …………………………………… 
 
Όνομα Μητέρασ ………………………………….. 
 
Ημερ/νία Γέννηςησ   …….. / …….. / …………….. 
 
Σόποσ Γέννηςησ ………………………………….. 

Τπηκοότητα ……………………………………… 
 
Επάγγελμα ………………………………………... 
 
Αρ. Αςτ. Σαυτότητασ …………………………….. 
 
Α.Μ.Κ.Α. …………………………………………… 
 
Δ/νςη Κατοικίασ ………………………………….. 
 
……….………………. Πόλη …………………….. 

 
E-mail: …………………………….………………. 
 
Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώςη του Καταςτατικού και των Κανονιςμών τησ Ε.Ο.ΠΕ. και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τισ διατάξεισ τουσ. 
Επιπλέον δηλώνω ότι, με πλήρη επίγνωςη, βαςιζόμενοσ/-οι ςτην ελεύθερη και ανεμπόδιςτη απόφαςη μου/μασ, ςυμφωνώ/-ούμε, 
ςυναινώ/-ούμε και παρέχω/-ουμε τη ρητή ςυγκατάθεςή μου/μασ ςτο ωματείο και ςτην Ελληνική Ομοςπονδία Πετοςφαίριςησ για 
την επεξεργαςία όλων των προςωπικών δεδομένων - όπωσ αυτά έχουν δηλωθεί ςτην αίτηςη μου/του τέκνου μασ και ςτα 
επιςυναπτόμενα δικαιολογητικά- για αόριςτο χρονικό διάςτημα. Επιπροςθέτωσ δηλώνω/-ουμε ότι έχω/ουμε ενημερωθεί ότι τα 
Προςωπικά Δεδομένα όπωσ αυτά προαναφέρθηκαν, θα είναι ορατά ςε όλουσ τουσ εξουςιοδοτημένουσ χρήςτεσ του ιςτοχώρου τησ 
Βάςησ Δεδομένων Μητρώου Αθλητών (http://eope.votis.gr), καθώσ επίςησ ότι τα δεδομένα αυτά δύναται να κοινοποιηθούν ςτην 
FIVB ή ςτη CEV ςε περίπτωςη μετεγγραφήσ του αθλητή/-τριασ ςτο εξωτερικό ή ςε ξένεσ Ομοςπονδίεσ, ςτη Γ.Γ.Α., ςτην Ε.Ο.Ε. ή ςε 
οποιαδήποτε άλλη Αρχή ζητηθεί για αγωνιςτικούσ και μόνο λόγουσ  και δηλώνω/-ουμε, εν πλήρη επίγνωςη και βαςιζόμενοσ/-η/-οι 
ςτην ελεύθερη και ανεμπόδιςτη απόφαςη μου/μασ, ότι ςυμφωνώ/-ούμε, ςυναινώ/-ούμε και παρέχω/-ουμε την ρητή ςυγκατάθεςή 
μου/μασ. Γνωρίζω/-ουμε δε το δικαίωμα πρόςβαςήσ μου/-μασ ςτα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωςησ ςτην επεξεργαςία 
τουσ καθώσ και ανάκληςησ τησ ςυγκατάθεςήσ μου/μασ οποτεδήποτε. 

Ο/Η ΑΙΣΩΝ(ΟΤΑ) 
Ημερομηνία ………………………….. 

                                                                                                      ………………………………………. 
(Τπογραφή αθλητή-τριασ) 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
Έλαβα γνώςη τησ παραπάνω αίτηςησ και ςυμφωνώ. 

 
.…………………………………………………………… 

Ο   Δ Η Λ Ω Ν 
 

……………………………………………………………… 
Υπογραφή δηλούντος – Αριθμός Αστ. Ταστότητας 

 (Προαιρετικά γνήςιο υπογραφήσ -  Από ΚΕΠ ή Δημόςια αρχή) 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα η ταυτότητα και το γνήςιο τησ υπογραφήσ του παραπάνω αθλητή – αθλήτριασ. 
 

ΓΙΑ ΣΟ ΩΜΑΣΕΙΟ: ..................................................................................................  (Σίτλοσ & Έδρα του ςωματείου) 

 

..............................,  ....... /…../ 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 
 
 

(Θέςη φραγίδασ) 

 
 

 

       (ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ & ΤΠΟΓΡΑΥΗ)                                                                        (ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ & ΤΠΟΓΡΑΥΗ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ 

Α Ι Σ Η  Η    Ε Γ Γ Ρ Α Υ Η   
ΑΘΛΟΤΜΕΝΟΤ ΜΕΛΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ 

 


