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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ 2020 - 2021 
 

Όνομα 
 

Επώνυμο 
 

Φύλο 
 

Διεύθυνση κατοικίας 
 

Τ.Κ. 
 

Πόλη 
 

Email Address 
 

Κινητό τηλέφωνο 
 

Ημερομηνία Γεννήσεως 
 

Τόπος Γεννήσεως 
 

Εθνικότητα 
 

Αριθμός διαβατηρίου 
 

Ημερομηνία έκδοσης διαβατηρίου 
 

Ημερομηνία λήξης διαβατηρίου 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
1. Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλεί φωτογραφία τύπου ταυτότητας σε 

ηλεκτρονική μορφή) καθώς και αντίγραφο διαβατηρίου του ενδιαφερόμενου στην διεύθυνση: 

itc@volleyball.gr προκειμένου να θεωρείται ολοκληρωμένη η αίτηση και να μπορεί να 

ξεκινήσει η διαδικασία. 
2. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της FIVB, δεν επιτρέπεται διεθνής μεταγραφή ανήλικου 

αθλητή/αθλήτριας (αθλητής/αθλήτρια που συμπληρώνει τα 18 έτη μέσα στο 2021), εκτός εάν 
υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι (π.χ. μετοίκηση γονέων κ.λ.π.). Σε αυτή την περίπτωση 
(γεννηθέντες/γεννηθείσες το 2003 και μετά) , απαιτείται η αποστολή από τον κηδεμόνα αίτησης, 
με την οποία ζητείται η έναρξη της διαδικασίας για την διεθνή μετεγγραφή. 

Επίσης θα πρέπει να ετοιμασθούν τα παρακάτω τα οποία απαιτούνται από την FIVB: 
▪ Επιστολή από τους γονείς στην οποία εξηγούν την αιτία της μετεγκατάστασης στο εξωτερικό 

▪ Βεβαίωση εγγραφής του παιδιού και παρακολούθησης μαθημάτων σε σχολείο 
▪ Αίτηση να γίνει δεκτή η μετεγγραφή από την ξένη ομοσπονδία 
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▪ Υποστηρικτική επιστολή από την ΕΟΠΕ 
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3. Σε περίπτωση που ο αθλητής είναι δηλωμένος σε κάποια ελληνική ομάδα θα πρέπει να 
αποσταλεί επιστολή από την ομάδα στην ΕΟΠΕ με την οποία θα δίνεται η έγκριση 
μετεγγραφής του αθλητή εκτός και αν ο αθλητής έχει δηλώσει την πρόθεσή του να 
αγωνισθεί στο εξωτερικό (με σχετική αίτηση προς την ΕΟΠΕ) την οποία θα πρέπει να 
καταθέσει μέχρι την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

 

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 
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