
(ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ή ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ) 
Ημερομηνία: ……….… 
Αρ. Πρωτ εξερχ.: ………. 

Προς την ΕΟΠΕ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΝΟ……../…-….-2022 

του Σωματείου με την επωνυμία  
«……………………………………………………………………………………………..» 

 
 
Στην …………………………. (τόπος) σήμερα …..………………………. 2022 στα γραφεία του συλλόγου, συνήλθε 

σε συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. …………………………… (υποχρεωτικά αναφέρονται τα ονόματα των παρόντων) 

  2. ……………………………  

  3. ……………………………  

ΑΠΟΝΤΕΣ : …………………………… (υποχρεωτικά αναφέρονται τα ονόματα των απόντων) 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1) ……………………. 

2) Ορισμός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΟΠΕ,  

αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.  

3) ………………. 

 

1) ……………………………………..  

2) Επί του θέματος αυτού το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα τα εξής: 

Το σωματείο μας ορίζει ως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

ΕΟΠΕ αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, τον/την κ. ............................................................................... 

κινητό τηλ ..........................................   σταθερό τηλ ………………………....................................................., 

email...................................................................................................................., και αναγνωρίζει ότι : 

(1) ο παραπάνω έχει την πλήρη ευθύνη για τη φύλαξη και τη μυστικότητα των κωδικών που 

παραλαμβάνει, τους οποίους και δεσμεύεται ότι δεν θα κοινοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο. 

(2) κάθε χρήση των κωδικών ισοδυναμεί με την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου και 

δεσμεύει πλήρως το σωματείο,  

(3) ο παραπάνω έχει την πλήρη ευθύνη για τη γνησιότητα και τη φύλαξη των πρωτοτύπων των 

εγγράφων που θα υποβάλλει ηλεκτρονικά με τη χρήση των παραπάνω κωδικών, τα οποία 

υποχρεούται να υποβάλλει και σε φυσική μορφή οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από την ΕΟΠΕ,  

(4) σε κάθε περίπτωση απώλειας κωδικών ή αλλαγής εκπροσώπου το σωματείο έχει την ευθύνη να 

ειδοποιήσει αμέσως την ΕΟΠΕ για την ακύρωση των υπαρχόντων κωδικών και την έκδοση νέων.  

(5) Οι παρόντες κωδικοί λήγουν στις 31-5-2023 και το σωματείο θα πρέπει τότε να ορίσει 

εκπρόσωπο και να παραλάβει κωδικούς για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 



(6) ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει τη ρητή γραπτή συγκατάθεση των 

αθλητών/-τριών ή σε περίπτωση ανήλικων αθλητών/-τριών, των κηδεμόνων αυτών, αναφορικά με 

τα προσωπικά τους δεδομένα που καταχωρεί στην βάση δεδομένων του Μητρώου Αθλητών της 

Ε.Ο.ΠΕ.    

(7) ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ρητά συμφωνεί διά της παρούσης ότι δεν θα κοινοποιήσει σε 

τρίτους τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία διαχειρίζεται μέσα από την βάση δεδομένων της Ε.Ο.ΠΕ. 

 
Κατόπιν τούτων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
 
 
 

   Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 

(υπογραφή)                                            (υπογραφή) 
 
 

..(ονοματεπώνυμο)..             σφραγίδα σωματείου                 ..(ονοματεπώνυμο).. 


