ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ
ΟΔΗΓΙΕ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Προςοχι! Πριν προχωριςετε ςτθν υποβολι τθσ αίτθςθσ κα πρζπει να ζχει υπογραφεί θ Διλωςθ
ςυναίνεςθσ υποβολισ προςωπικών δεδομζνων του ακλθτι-τριασ και να υπάρχει ςτο αρχείο του
ςωματείου. ΔΕΝ χρειάηεται να το υποβάλλετε με τθ νζα εγγραφι ςτθν ΕΟΠΕ.
Μπαίνετε με τουσ κωδικοφσ ςασ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα https://eope.votis.gr/
Αριςτερά ςτθν οκόνθ επιλζγετε: Αίτθςθ εγγραφισ νζου ακλθτι.

Στοιχεία ακλθτι
υμπλθρϊνετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όλα τα ςτοιχεία που ςασ ηθτάει θ φόρμα και κάνετε προςωρινι
αποκικευςθ.
Σα ςτοιχεία ςυμπλθρϊνονται όπωσ ακριβϊσ αναφζρονται ςτο Πιςτοποιθτικό Γζννθςθσ ι ςτθν Αςτυνομικι
Σαυτότθτα.
Όνομα:
- Όταν ο ακλθτισ/τρια ζχει δφο ονόματα, ειςάγετε και τα δφο ονόματα με μία παφλα ςτθ μζςθ. Προςοχι
να μθν υπάρχει κανζνα κενό μεταξφ τουσ. Π.χ. (ΝΙΚΟΛΑΟ-ΙΩΑΝΝΘ).
- Όταν το όνομα είναι Κωνςταντίνοσ ι Κωνςταντίνα ι Κωνςταντία κα το περνάτε πάντα ΚΩΝ/ΝΟ ι
ΚΩΝ/ΝΑ ι ΚΩΝ/ΝΣΙΑ, αντίςτοιχα.
Τπθκοότθτα:
Ελλθνικι, εκτόσ εάν πρόκειται για εγγραφι αλλοδαποφ, όπου ςυμπλθρϊνεται τθν ικαγζνεια ι υπθκοότθτα του.
Παρακαλοφμε να ςυμπλθρϊνονται και τα μθ υποχρεωτικά πεδία, προκειμζνου να ζχουμε τα πλιρθ ςτοιχεία του
ακλθτι.

Δικαιολογθτικά
Ενόψει τθσ ζναρξθσ τθσ αγωνιςτικισ περιόδου 2019-2020 και τθσ υποβολισ των νζων εγγραφϊν
ακλθτϊν/τριϊν, ςασ γνωρίηουμε ότι είναι διακζςιμα μζςα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Ε.Ο.ΠΕ.
http://www.volleyball.gr/eope-info/aithmata κακϊσ και ςτθ Ηλεκτρονικι Βάςθ Δεδομζνων του μθτρϊου τα
ΝΕΑ ζντυπα που αφοροφν τισ αιτιςεισ νζων εγγραφϊν για τθν ζκδοςθ αρικμοφ μθτρϊου των ακλθτϊν-τριων.
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΤΜΕ ΕΠΙΗ ΟΣΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΕ ΑΙΣΗΕΙ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΕΝΣΤΠΑ ΑΙΣΗΕΩΝ
ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩΝ ΕΣΩΝ. ΟΠΟΙΟ ΤΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΕΣΟΙΟΤ ΕΙΔΟΤ ΕΝΣΤΠΑ, ΟΙ ΑΙΣΗΕΙ ΘΑ ΜΕΝΟΤΝ Ε
ΕΚΚΡΕΜΟΣΗΣΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΕΚ ΝΕΟΤ ΣΑ ΩΣΑ.
Όλα τα δικαιολογθτικά (εκτόσ τθσ φωτογραφίασ) υποβάλλονται ςε αρχεία PDF.
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Παρακαλοφμε να ςκανάρετε και να ανεβάηετε ξεχωριςτά τα αρχεία που υποβάλλετε (όχι όλα μαηί ςε ζνα
αρχείο), ςε κάκε μία από τισ προβλεπόμενεσ κζςεισ (πεδία).
Επίςθσ όλα τα ζντυπα κα πρζπει να υποβάλλονται κάκετα και ίςια και όχι ςτα πλάγια ι ανάποδα. Αν είναι
πλάγια ι ανάποδα δεν μπορεί να γίνει ζλεγχοσ και κα διαγράφονται. Η αίτθςθ εγγραφισ κα παραμζνει ςε
εκκρεμότθτα μζχρι να γίνει θ ςωςτι υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Αίτθςθ εγγραφισ που ςτθ λιξθ τθσ
αγωνιςτικισ περιόδου μζνει ακόμθ ςε εκκρεμότθτα από το ςωματείο, θ αίτθςθ κα διαγράφεται αυτόματα.
τθν υμπλθρωμζνθ αίτθςθ:
τθν αίτθςθ κα πρζπει: να ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα ςτοιχεία
να υπάρχει θ υπογραφι του ακλθτι-τριασ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ.
να υπάρχει θ υπογραφι, το όνομα του κθδεμόνα και ο αρικμόσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ
του κθδεμόνα εφόςον πρόκειται για ανιλικο (προαιρετικά γνιςιο υπογραφισ).
να υπάρχει υπογραφι και το όνομα του Προζδρου και Γεν. γραμματζα του ςωματείου
κακϊσ και θ ςφραγίδα του ςωματείου.
Προςοχι να είναι όλα τα παραπάνω ςτοιχεία κακϊσ και θ ςφραγίδα ευδιάκριτα. ε αντίκετθ περίπτωςθ δεν κα
γίνεται δεκτι θ αίτθςθ. Σο αρχείο υποβάλλεται ςε μορφι PDF.
τθ Φωτογραφία ακλθτι:
Τποβάλλετε τθ φωτογραφία ζγχρωμθ μόνο ςε JPG ςε ανάλυςθ 300 Χ 400 pixels. Φωτογραφία που
υποβάλλεται με ςφραγίδα επάνω ι ςυρραπτικά κα διαγράφεται και δεν κα εγκρίνεται μζχρι αυτι να υποβλθκεί
ςωςτά.
το Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ:
Τποβάλλετε το πιςτοποιθτικό γζννθςθσ ι φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ για ακλθτζσ κάτω των 12
ετϊν, ενϊ για ακλθτζσ που ζχουν κλείςει τα 12 τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτθν ΕΟΠΕ (επικφρωςθ
δεν χρειάηεται) ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ υποβάλλετε φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ. ΔΕΝ υποβάλλετε λθξιαρχικι
πράξθ γζννθςθσ. Σο αρχείο υποβάλλεται ςε μορφι PDF.
το Κατακετιριο:
Τποβάλλετε το αποδεικτικό τθσ κατάκεςθσ που ζχετε κάνει ςτθν Σράπεηα ςε μορφι pdf.
Μόλισ υποβάλλετε όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κάνετε οριςτικοποίθςθ. Αίτθςθ εγγραφισ που δεν είναι
οριςτικοποιθμζνθ δεν μπορεί να ελεγχκεί ακόμα και εάν ζχουν υποβλθκεί όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.

Αλλοδαποί ακλθτζσ/τριεσ
Σθρείται θ ίδια διαδικαςία αλλά χρειάηονται επιπρόςκετα τα παρακάτω ζγγραφα:
το Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ:
Τποβάλλετε το επίςθμα μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά, ξζνο πιςτοποιθτικό γζννθςθσ.
ε περίπτωςθ που ο ακλθτισ-τρια ζχει γεννθκεί ςτθν Ελλάδα και δεν υπάρχει ξζνο πιςτοποιθτικό γζννθςθσ,
μπορεί να υποβλθκεί θ λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ με τα ςτοιχεία του ακλθτι/τριασ ςτα ελλθνικά, εφόςον είναι
ςυμπλθρωμζνα όλα τα ςτοιχεία ευδιάκριτα. Σο αρχείο υποβάλλεται ςε μορφι PDF.
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το Ξζνο Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ:
Τποβάλλετε το πρωτότυπο ξζνο πιςτοποιθτικό.
τθν περίπτωςθ που ο ακλθτισ-τρια ζχει γεννθκεί ςτθν Ελλάδα και υποβάλλατε ςτο προθγοφμενο πεδίο
λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ, τότε αντί του ξζνου πιςτοποιθτικοφ, κα υποβάλλετε φωτοτυπία του διαβατθρίου
του. Σο αρχείο υποβάλλεται ςε μορφι PDF.
τθν Άδεια διαμονισ:
Τποβάλλετε τθν άδεια διαμονισ του ακλθτι-τριασ. Σο αρχείο υποβάλλεται ςε μορφι PDF.
Βεβαίωςθ ςπουδϊν:
Βεβαίωςθ από το ςχολείο που φοιτά ο ακλθτισ-τρια για τθν τρζχουςα αγωνιςτικι περίοδο. Σο αρχείο
υποβάλλεται ςε μορφι PDF.
Πρόςκετο ζγγραφο: υμπλθρϊνεται ΜΟΝΟ από τθν ΕΟΠΕ.
ΠΡΟΟΧΗ !!!
ασ ενθμερϊνουμε ότι οι υπικοοι κρατϊν-μελϊν που δεν ανικουν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και δεν ζχουν κλείςει
τα 18 τθν θμερομθνία οριςτικοποίθςθσ τθσ αίτθςθσ ςτθν ΕΟΠΕ, ζχουν το δικαίωμα να εγγραφοφν ςτθν ΕΟΠΕ.
Δικαίωμα εγγραφισ όπωσ παραπάνω, ζχουν μόνο, όςοι δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα τθσ Ομοςπονδίασ
Βόλεϊ τθσ χϊρασ που προζρχεται ο ακλθτισ-τρια και εφόςον βεβαιωκεί εγγράφωσ από τθν αντίςτοιχθ
Ομοςπονδία. Εάν δεν βεβαιωκεί, ο ακλθτισ-τρια δεν ζχει το δικαίωμα να εγγραφεί ςτα μθτρϊα τθσ Ε.Ο.ΠΕ.
Οι υπικοοι κρατϊν-μελϊν που δεν ανικουν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ζχουν κλείςει τα 18 τθν θμερομθνία
οριςτικοποίθςθσ τθσ αίτθςθσ ςτθν ΕΟΠΕ, ΔΕΝ ζχουν το δικαίωμα να εγγραφοφν ςτθν ΕΟΠΕ.

Παράβολα
Σο παράβολο για τισ νζεσ εγγραφζσ ακλθτϊν-τριων ζωσ 34 ετϊν είναι 5 ευρϊ ενϊ για ακλθτζσ-τριεσ 35 ετϊν και
άνω, είναι 50 ευρϊ.
Θ κατάκεςθ του παραβόλου κα γίνεται ςτον παρακάτω λογαριαςμό τθσ ΕΟΠΕ ςτθν Σράπεηα Πειραιϊσ:
Αρικ. λογαριαςμοφ: 5108-001923-394, IBAN: GR54 0172 1080 0051 0800 1923 394.
Τποχρεωτικά ςτο αποδεικτικό τθσ κατάκεςθσ κα αναγράφεται από τθν ΣΡΑΠΕΗΑ θ επωνυμία του ςωματείου, ο
αρικμόσ μθτρϊου του και όλα τα ονοματεπϊνυμα των ακλθτϊν/τριϊν για τθν εγγραφι των οποίων κατακζτετε
το παράβολο. ε ΚΑΜΙΑ περίπτωςθ δεν αναγράφετε το ονοματεπϊνυμο του κατακζτθ. ε αντίκετθ περίπτωςθ
δεν κα λαμβάνεται υπόψθ θ πλθρωμι. Σο αρχείο υποβάλλεται ςε μορφι PDF.
Είμαςτε πάντα ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε επιπλζον πλθροφορία ι/και διευκρίνιςθ χρειαςτείτε
(τθλ.: 210-6801977-78, Email: mitroo@volleyball.gr)
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