
 
 

 
 

Το έντυπο ιςχύει για την περίοδο 2020 -2021 
 
 

                       Συμπληρώνεται με (√) υποχρεωτικά 

Το έντυπο ιςχύει για την περίοδο 2021 - 2022 
       

Προσ: Ελληνική Ομοςπονδία Πετοςφαίριςησ  / O.A.K.A. π. Λούη, Ανοικτό Κολυμβητήριο, 151 23 Μαρούςι           

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΑΘΛΗΣΗ/ΣΡΙΑ 
Δηλώνω, ότι επιθυμώ να μεταγραφώ ςε άλλο ωματείο. 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 μεταγραφήσ 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/αθλητικούσ 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.   

Ημερομηνία ..…/...../20…. 
 

     Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΤΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΣΗ/ΣΡΙΑ          Ο ΓΟΝΕΑ ή Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑ ** 
 
 
 

  

(ΤΠΟΓΡΑΥΗ)                   (Προαιρετικά - Γνήςιο υπογραφήσ)      (ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ & ΤΠΟΓΡΑΥΗ)                         
            (υποχρεωτικά)         Από ΚΕΠ ή Δημόςια αρχή         ** Για ανήλικουσ αθλητέσ-τριεσ 

   
1. Βεβαιώνουμε ότι  μετά από απόφαςη Δ. του ςωματείου μασ δίνουμε τη ςυγκατάθεςή μασ για την μεταγραφή του/τησ 

ςτο αναφερόμενο παρακάτω ωματείο  με ςυγκατάθεςη                  με υποςχετική            (ςυμπληρώνεται με (√) υποχρεωτικά) 

  
ΣΟ ΩΜΑΣΕΙΟ ΠΟΤ ΔΙΝΕΙ ΣΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΣΟΤ: ............................................................ (Σίτλοσ & Έδρα του ςωματείου) 
 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 

     (Θέςη φραγίδασ) 
 

 

         (ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ & ΤΠΟΓΡΑΥΗ)                                              (ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ & ΤΠΟΓΡΑΥΗ) 
 

2. Βεβαιώνουμε τη γνηςιότητα τησ υπογραφήσ και την ταυτότητα του παραπάνω πετοςφαιριςτή-τριασ. 
ασ παρακαλούμε να εγκρίνετε την μεταγραφή του/τησ ςτο ωματείο μασ ςύμφωνα με το άρθρο ………παρ ………… 
του κανονιςμού – εγγραφών μεταγραφών τησ Ε.Ο.ΠΕ. (ςυμπληρώνεται το άρθρο υποχρεωτικά) 

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

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 

(Θέςη φραγίδασ)  

       (ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ & ΤΠΟΓΡΑΥΗ)                                                                (ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ & ΤΠΟΓΡΑΥΗ) 

Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο (με κεφαλαία ςτοιχεία) Ο Ν Ο Μ Α ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ 

    

Α.Μ. Ε.Ο.ΠΕ.: ΣΗΛ: Εmail: 

από το ςωματείο :  με έδρα:  

Κύριοι, 

Παρακαλώ όπωσ κάνετε δεκτή την αίτηςη μεταγραφήσ μου  ςύμφωνα με το άρθρο    ……………παρ.……………  του 

κανονιςμού Εγγραφών -μεταγραφών τησ Ε.Ο.ΠΕ.  (ςυμπληρώνεται το άρθρο υποχρεωτικά) 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ 
ΑΙΣΗΗ ΜΕΣΑΓΡΑΥΗ 

 

ΑΠΟΔΕΜΕΤΗ    ΜΕ ΤΠΟΦΕΣΙΚΗ   
 

ΜΕ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ                            ΦΩΡΙ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ          

  

  

 


