
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION 
 

T .Θ .  2 5 6 0 0 ,  1 3 1 0  Λευκωσ ί α .  Τηλ :  2 2 4 4 9 8 1 0 ,  F a x :  2 2 4 4 9 8 1 3  
v o l l e y c y @ s p i d e r n e t . c o m . c y  w w w . v o l l e y b a l l . o r g . c y  

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
(οδηγίες για τη συμπλήρωση στη δεύτερη σελίδα) 

Επικολλήσατε 
δύο (2) πρόσφατες 
φωτογραφίες τύπου 

ταυτότητας ή διαβατηρίου 

 ΟΝΟΜΑ 

 ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΦΥΛΟ Άρρεν Θήλυ 

 ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

 ΕΚΔΟΥΣΑ ΧΩΡΑ  ΟΝ/MO ΜΗΤΡΟΣ 

 ΟΝ/MO ΠΑΤΡΟΣ 

 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 

 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝ. 

 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ.   ΗΜ./ΜΗΝ./ΕΤΟΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ 

 ΕΠΑΡΧΙΑ  Τ.Κ. 

 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ. 

 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ. 

 FAX 

 

 EMAIL 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Ο πιο πάνω υπογεγραμμένος δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για τις διατάξεις του Καταστατικού και των Εσωτερικών 
Κανονισμών της ΚΟΠΕ, τις αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και επιθυμώ την εγγραφή μου στο 

Μητρώο Προπονητών της ΚΟΠΕ. 

Συμπληρώνεται από την Κ.Ο.ΠΕ. 

Σφραγίδα 
Κ.Ο.ΠΕ.  ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Ο.ΠΕ. 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ για την αποδοχή από την ΚΟΠΕ της 
αίτησης εγγραφής οποιουδήποτε και την εγγραφή του στο Μητρώο Προπονητών της Ομοσπονδίας απαραίτητα απαιτούνται:  
 
1. Η υποβολή της αίτησης εγγραφής πλήρως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης. 
2. Η υποβολή μαζί με την αίτηση εγγραφής δύο (2) προσφάτων και ομοίων φωτογραφιών του προπονητή. 
3. Η υποβολή μαζί με την αίτηση εγγραφής αντιγράφου της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του προπονητή. 
4. Η καταβολή μαζί με την αίτηση εγγραφής του καθορισμένου από την ΚΟΠΕ παραβόλου εγγραφής. 
5. Η υποβολή πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου. 
6. Η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης (περιοχές με έντονο περίγραμμα). 
 
Σε περίπτωση που όλα τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα επιστρέφεται. 
 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Για να μπορεί ο προπονητής να αναλάβει την προπόνηση αναπτυξιακών τμημάτων οποιασδήποτε ομάδας πρέπει απαραίτητα 
να κατέχει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. 
 
Σε περίπτωση που ο προπονητής είναι κάτοχος διπλώματος, πτυχίου κλπ προπονητικής σχολής του εξωτερικού, πρέπει απαραί-
τητα να καταθέσει μαζί με την αίτηση εγγραφής του και έγγραφης βεβαίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας έκδοσης 
του διπλώματος ότι ο κάτοχος έχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή στη χώρα αυτή καθώς και το επίπε-
δο προπονητικής που αυτός μπορεί να ασκήσει. 
 
Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλοντα σε πρωτότυπη μορφή ή σε πιστοποιημένα από αρμόδια αρχή ακριβή 
αντίγραφα και όλα θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η ΚΟΠΕ θα αρχειοθετεί αντίγραφα των πιο πάνω και όλα τα πρω-
τότυπα θα επιστρέφονται στον δικαιούχο. 
 
Με την εγγραφή του προπονητή στο Μητρώο Προπονητών της ΚΟΠΕ θα γίνεται ταυτόχρονα και η κατάταξή του στην ανάλογη 
κατηγορία προπονητών (Βασικού Επιπέδου, Μέσου Επιπέδου, Ανωτέρου Επιπέδου) και ως εκ τούτου καλούνται οι προπονητές 
όπως με την Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων που κατέχουν και τα οποία θα βοηθή-
σουν την ΚΟΠΕ στη σχετική διαδικασία. 
 
Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπη μορφή ή σε πιστοποιημένα από αρμόδια αρχή ακριβή 
αντίγραφα και όλα θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. 
 
Η ΚΟΠΕ θα αρχειοθετεί αντίγραφα των πιο πάνω και όλα τα πρωτότυπα θα επιστρέφονται στον δικαιούχο. 
 
 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

 
ΚΑΡΙΕΡΑ

 
ΑΙΤΗΤΗ

 

 
Ομάδα

      
Επίπεδο/Κατηγορία

  
Περίοδος

 

  1. ____________________________________ ________________________ _____________ 

  2. ____________________________________ ________________________ _____________ 

  3. ____________________________________ ________________________ _____________ 

  4. ____________________________________ ________________________ _____________ 

  5. ____________________________________ ________________________ _____________ 

  6. ____________________________________ ________________________ _____________ 

  7. ____________________________________ ________________________ _____________ 

  8. ____________________________________ ________________________ _____________ 

  9. ____________________________________ ________________________ _____________ 

10. ____________________________________ ________________________ _____________ 

ΚΟΠΕ - Rc-1 - ΑΙΤΗΣΗ

 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ - 13.09.2019 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΠΕ

με τον τρόπο τον οποίο θα χειριζόμαστε τα       
προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΚΟΠΕ, που βρίσκεται στην               
ιστοσελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης στην Διεύθυνση:

http://new.volleyball.org.cy/wp-content/uploads/2019/03/GDPR-Notice-in-Greek.pdf

Με την υπογραφή σας στην αίτηση αυτή δηλώνετε ότι διαβάσατε και συμφωνείτε 
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