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ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΑΘΛΗΤΗ  
(οδηγίες για τη συμπλήρωση στη δεύτερη σελίδα) 

Επικολλήσατε 
δύο (2) πρόσφατες 
φωτογραφίες τύπου 

ταυτότητας ή διαβατηρίου 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

(Η ενυπόγραφη αποδοχή της αίτησης από τα άτομα που έχουν τη γονική μέριμνα του αθλητή είναι απαραίτητη μόνο εάν αυτός 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής του είναι κάτω των 18 χρόνων). 

Συμπληρώνεται από την Κ.Ο.ΠΕ. 

Σφραγίδα 
Κ.Ο.ΠΕ. 

 ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Ο.ΠΕ. 

Ο υπογεγραμμένος αθλητής, κάτοχος του με αριθμό  δελτίου ταυτότητας της Κ.Ο.ΠΕ. 

υπέρ του σωματείου  

επιθυμώ την ελεύθερη μετεγγραφή μου στο σωματείο  

Για το συγκατατιθέμενο σωματείο:  

Σφραγίδα 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

Για το αποδεχόμενο σωματείο:  

Σφραγίδα 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 ΟΝΟΜΑ 

 ΕΠΩΝΥΜΟ 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣύμφωναμετιςπρόνοιεςτουΚαταστατικούκαιτωνΕσωτερικώνΚανονισμώντηςΚΟΠΕγιατηναποδοχήαπότηνΚΟΠΕτηςαίτησης
εγγραφήςοποιουδήποτεκαιτηνεγγραφήτουστηδύναμητηςΟμοσπονδίαςαπαραίτητααπαιτούνται:

1. Η υποβολή της αίτησης εγγραφής πλήρως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης (και στις δύο σελίδες).
2. Η υποβολή μαζί με την αίτηση εγγραφής δύο (2) προσφάτων και ομοίων φωτογραφιών του αθλητή.
3. Η υποβολή μαζί με την αίτηση εγγραφής αντιγράφου της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αθλητή και

πρωτοτύπου πιστοποιητικού γεννήσεως.

4. Η καταβολή μαζί με την αίτηση εγγραφής του καθορισμένου από την ΚΟΠΕ παραβόλου εγγραφής.
5. Η συμπλήρωση όλων τωνπεδίων της αίτησης είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση που όλα τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή,
θα επιστρέφεται και δεν θα εκδίδεται δελτίο ταυτότητας.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΠΕ

Η Κυπριακη Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης δεσμεύεται να προστατεύει και να χειρίζεται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Ευρωπαικού Κανονισμού 2016/679 περί προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα σας θα τηρούνται σε έγγραφη
ή και ηλεκτρονική μορφή και θα είναι εμπιστευτικά. Δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα εκτός αν είμαστε
υποχρεωμένοι δια νόμου ή αν μας εξουσιοδοτήσετε να το κάνουμε.

Τα στοιχεία σας θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε ενεργός αθλητής/τρια στην ΚΟΠΕ αλλά ενδέχετει να
διατηρηθούν, για νομικούς κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όχι όμως πέραν των 15 ετών
μετά τον τερματισμό της συμβατικής μας σχέσης. Περαιτέρω σας πληροφορούμε ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
σας για τα οποία μπορείτε να ζητήσετε να γίνει διόρθωση ή και διαγραφή. Το αίτημα για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων
μπορεί να μην γίνει αποδεκτό εάν συντρέχουν νομικοί λόγοι τους οποίους και θα σας κοινοποιήσουμε.

Τέλος, μπορείται να αποσύρετε όποτε επιθυμείτε την παρούσα συγκατάθεση σας για λήψη και επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων, γεγονός όμως που ενδεχομένως να οδηγήσει στην δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην ενεργοποίηση σας
ως αθλητή/τριας της πετοσφαίρισης στην Κυπρο και στο εξωτερικό

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μπορείτε να βρείτε στην Πλήρη
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 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
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΤΡΟΣ (Σε περίπτωση Ανηλίκου)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΤΡΟΣ (Σε περίπτωση Ανηλίκου)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΟΠΕ

1. Το Άρθρο 8 των Εσωτερικών Κανονισμών Εγγραφών, Συμμετοχών και Μετεγγραφών της ΚΟΠΕ καθορίζει τις διαδικασίες
που πρέπει να εφαρμόζονται στις μεταγραφές αθλητών μεταξύ σωματείων μελών της ( μεταγραφές εντός της ΚΟΠΕ ).

2. Η περίοδος μέχρι τα 18 χρόνια του αθλητή θα είναι η δοκιμαστική περίοδος εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α των Άρθρου 8 ) και μετακίνησή του σε άλλο σωματείο είναι δυνατή σύμφωνα με τις πρόνοιες και διατάξεις αυτού.

3. Με την συμπλήρωση των 18 και 23 του χρόνων ο αθλητής θα μπορεί να συνομολογεί με κάποιο σωματείο « Μνημόνιο
Συνεργασίας Ερασιτέχνη Αθλητή » του οποίου η διάρκεια μπορεί να είναι μέχρι 5 χρόνια ώστε να λήγει με την συμπλήρωση
των 23 και 28 χρόνων του αθλητή αντίστοιχα.

4. Με την συμπλήρωση των 28 του χρόνων ο αθλητής είναι ελεύθερος να μετακινηθεί σε οποιοδήποτε σωματείο επιθυμεί
χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού στο σωματείο ή σωματεία στα οποία αγωνίστηκε μέχρι τότε.

5. Όταν η συνομολόγηση μνημονίου συνεργασίας δεν καταστεί δυνατή, ο αθλητής μπορεί να μετακινηθεί σε άλλο σωματείo
καταβάλλοντας τα ποσά που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 και 3 του Άρθρου 8 των Εσωτερικών Κανονισμών Εγγραφών
Συμμετοχών και Μετεγγραφών, το πλήρες κείμενο των οποίων βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΚΟΠΕ
www.volleyball.org.cy
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