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ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΕΛΛΗΝΑ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 – 2023 
 

Όνομα  

Επώνυμο  

Φύλο  

Διεύθυνση κατοικίας  

Τ.Κ.  

Πόλη  

Email Address  

Κινητό τηλέφωνο  

Ημερομηνία Γεννήσεως  

Τόπος Γεννήσεως  

Αριθμός διαβατηρίου  

Ημερομηνία έκδοσης διαβατηρίου  

Ημερομηνία λήξης διαβατηρίου  
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            ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης, ο/η κάτωθι 
υπογεγραμμένος/η……………………………………………….του…………………… και της………………… ή οι 
ασκούντες την γονική μέριμνα του αθλητή 
Α)…………………….……………………………………………………...του…..…….…………και η 
Β)……………………………………………………………………..του………………… 
 
Δηλώνω/δηλώνουμε 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 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 τους παραπάνω αθλητικούς λόγους και για αόριστο χρονικό διάστημα. 
Επιπροσθέτως δηλώνω/-ουμε ότι έχω/ουμε ενημερωθεί ότι τα Προσωπικά Δεδομένα όπως αυτά 
προαναφέρθηκαν, θα διαβιβαστούν και θα είναι ορατά σε όλους τους εξουσιοδοτημένους 
χρήστες του ιστοχώρου της Βάσης Δεδομένων Μητρώου Αθλητών F.I.VB. / VIS 
(https://www.fivb.org/vis2009), καθώς επίσης ότι δύναται να κοινοποιηθούν 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. 
 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ 
Ημερομηνία……………….. 
 
Υπογραφή……………………. 
 
 
 
            Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ Δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία ή αποστολή 
του κειμένου σε Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του www.gov.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fivb.org/vis2009
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 ΠΡΟΣΟΧΗ  
1. Για την έναρξη της διαδικασίας, θα πρέπει να σταλεί στο email: itc@volleyball.gr έγγραφο 

του Σωματείου στο εξωτερικό µε το ενδιαφέρον για την διεθνή µεταγραφή του 
αθλητή/αθλήτριας που υποβάλλει την αίτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση και η 
εγγραφή στο σύστημα VIS θα παραµένει σε εκκρεµότητα 

2. Εάν ο αθλητής/αθλήτριας εγγράφεται για πρώτη φορά στο Σύστημα Διεθνών Μεταγραφών 
(VIS)   θα   πρέπει   να   αποσταλεί   στο   email:   itc@volleyball.gr  και   φωτογραφία   τύπου 
ταυτότητας σε ηλεκτρονική µορφή) καθώς και αντίγραφο διαβατηρίου, προκειµένου να 
θεωρείται ολοκληρωµένη η αίτηση και να μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. 

3. Σύμφωνα µε τους Κανονισμούς της FIVB (άρθρο 6.2.8 FIVB Sports Regulations), οι διεθνείς 
µεταγραφές ανήλικων αθλητών/αθλητριών, επιτρέπονται κάτω από ειδικούς Κανονισμούς 
και συγκεκριµένα: 
▪  Διεθνείς µεταγραφές παικτών κάτω των δεκαπέντε (15) ετών δεν επιτρέπονται εκτός εάν 

αποδεικνύεται ότι, η µεταγραφή δεν συνδέεται με το βόλεϊ (π.χ. µετεγκατάσταση 
οικογένειας λόγω γονέων, αλλαγή χώρου εργασίας). 

▪  Η FIVB μπορεί να εγκρίνει τη µεταγραφή ενός αθλητή/αθλήτριας ηλικίας από δεκαπέντε 
(15) έως δεκαεπτά (17) ετών εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

•   Οι γονείς του ανηλίκου συμφωνούν με την µεταγραφή 
•  Η εκπαίδευση του ανηλίκου είναι εγγυημένη και υποβάλλεται αποδεικτικό αυτής της 

εκπαίδευσης. 
•  Η διαμονή του ανηλίκου είναι εγγυηµένη από το Σωµατείο που θα µεταγραφεί ή την 

οικογένειά του και προσκομίζεται αποδεικτικό κατοικίας· 
•   Η επίβλεψη του ανηλίκου από ενήλικα είναι εγγυημένη µέσω γονέα ή κηδεμόνα, µέλος 

της οικογένειας ή συνοδού που θα συμφωνηθεί από τους γονείς και το Σωµατείο που 
θα µεταγραφεί 

•   Συμφωνία από το Σωµατείο που θα µεταγραφεί για κάλυψη των εξόδων ταξιδίου του 
ανήλικου/ης προς την µόνιμη κατοικία του/της, με την λήξη της αγωνιστικής περιόδου ή 
της περιόδου µεταγραφής, εάν οι γονείς του/της κατοικούν μόνιμα εκτός της χώρας- 
έδρας του Σωματείου στο οποίο θα µεταγραφεί, 

• Οι µεταγραφές που χορηγούνται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, περιορίζονται σε µια 
(1) αγωνιστική περίοδο. Το Σωματείο στο οποίο θα µεταγραφεί, πρέπει να κάνει νέα αίτηση 
την επόμενη αγωνιστική περίοδο 

• Δεν  καταβάλλεται  Παράβολο  Διεθνούς  Μεταγραφής  (στην  FIVB/CEV)  για  τις  µεταγραφές 
ανηλίκων αθλητών/αθλητριών 

• Για    µεταγραφές    Ελλήνων/Ελληνίδων    ανήλικων    αθλητών/αθλητριών,    σε   χώρες   του 
εξωτερικού, καταβάλλεται στην ΕΟΠΕ το Παράβολο Αλληλεγγύης Ομοσπονδίας Προέλευσης 
(Federation of Origin Solidarity Fee), σύμφωνα με τους Κανονισμούς της FIVB και ανάλογα µε 
το επίπεδο/κατηγορία της Ομοσπονδίας/Χώρας που θα µεταγραφεί. 
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