ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ
ΟΓΗΓΙΔ
γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο λέαο εγγξαθήο
Μπαίλεηε κε ηνπο θσδηθνύο ζαο ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα http://mitroo.volleyball.gr
Αξηζηεξά ζηελ νζόλε επηιέγεηε: Αίηεζε εγγξαθήο αζιεηή.

Στοιχεία αθλητή
πκπιεξώλεηε κε ΚΔΦΑΛΑΙΑ γξάκκαηα όια ηα ζηνηρεία πνπ ζαο δεηάεη ε θόξκα θαη θάλεηε πξνζσξηλή
απνζήθεπζε.
Σα ζηνηρεία ζπκπιεξώλνληαη όπσο αθξηβώο αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ή ζηελ Αζηπλνκηθή
Σαπηόηεηα.
Όλνκα:
- Όηαλ ν αζιεηήο έρεη δύν νλόκαηα, πεξλάηε θαη ηα δύν νλόκαηα κε κία παύια ζηε κέζε. Πξνζνρή λα κελ
ππάξρεη θαλέλα θελό κεηαμύ ηνπο. Π.ρ. (Νηθόιανο-Ισάλλεο).
- Όηαλ ην όλνκα είλαη Κσλζηαληίλνο ή Κσλζηαληίλα ζα ην πεξλάηε πάληα Κσλ/λνο ή Κσλ/λα, αληίζηνηρα.
Δζληθόηεηα: Πάληα Διιεληθή (αθόκα θαη εάλ πξόθεηηαη γηα αιινδαπό).
Τπεθνόηεηα: Διιεληθή, εθηόο εάλ πξόθεηηαη γηα εγγξαθή αιινδαπνύ, όπνπ ζπκπιεξώλεηαη ηελ ηζαγέλεηά ηνπ.
Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα κε ππνρξεσηηθά πεδία, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ
αζιεηή.

Έγγραφα
Δλόςεη ηεο έλαξμεο ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2017-2018 θαη ηεο ππνβνιήο ησλ λέσλ εγγξαθώλ
αζιεηώλ/ηξηώλ, ζαο γλσξίδνπκε όηη είλαη δηαζέζηκα κέζα ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Δ.Ο.ΠΔ.
www.volleyball.gr/index.php/plirofories/aitimata θαζώο θαη ζηε Ηιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ
κεηξώνπ όια ηα ΝΔΑ έληππα πνπ αθνξνύλ ηηο αηηήζεηο λέσλ εγγξαθώλ γηα ηελ έθδνζε δειηίσλ
αζιεηώλ/ηξηώλ.
Δλεκεξώλνπκε επίζεο όηη πιένλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο κε παιηά έληππα πξνεγνύκελσλ εηώλ.
Όπνηνο ππνβάιιεη ηέηνηνπ είδνπο έληππα νη αηηήζεηο ζα κέλνπλ ζε εθθξεκόηεηα κέρξη λα ππνβιεζνύλ εθ
λένπ ηα ζσζηά.
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά (εθηόο ηεο θσηνγξαθίαο) ππνβάιινληαη ζε αξρεία pdf.
Παξαθαινύκε λα ζθαλάξεηε θαη λα αλεβάδεηε μερσξηζηά ηα αξρεία πνπ ππνβάιιεηε (όρη όια καδί ζε έλα αξρείν),
ζε θάζε κία από ηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο.
Δπίζεο όια ηα έληππα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ίζηα θαη όρη ζηα πιάγηα ή αλάπνδα. Αλ είλαη πιάγηα ή αλάπνδα
δελ κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο θαη ζα δηαγξάθνληαη. Η αίηεζε εγγξαθήο ζα παξακέλεη ζε εθθξεκόηεηα κέρξη ηελ
ζσζηή ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. Αίηεζε εγγξαθήο πνπ ζηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ κέλεη αθόκε ζε
εθθξεκόηεηα από ην ζσκαηείν, ε αίηεζε ζα δηαγξάθεηαη απηόκαηα.
πκπιεξσκέλε αίηεζε:
ηελ αίηεζε ζα πξέπεη: λα έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια ηα ζηνηρεία
λα ππάξρεη ε ππνγξαθή ηνπ αζιεηή-ηξηαο
λα ππάξρεη ε ππνγξαθή, ην όλνκα ηνπ θεδεκόλα θαη ν αξηζκόο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
ηνπ θεδεκόλα εθόζνλ πξόθεηηαη γηα αλήιηθν.
λα ππάξρεη ππνγξαθή θαη ην όλνκα ηνπ Γελ. γξακκαηέα ηνπ ζσκαηείνπ θαζώο θαη ε
ζθξαγίδα ηνπ ζσκαηείνπ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ
Πξνζνρή λα είλαη όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαζώο θαη ε ζθξαγίδα επδηάθξηηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα
γίλεηαη δεθηή ε αίηεζε.
Φσηνγξαθία αζιεηή:
Τπνβάιιεηε ηε θσηνγξαθία έγρξσκε κόλν ζε jpg ζε αλάιπζε 400Υ600 pixels. Φσηνγξαθία πνπ ππνβάιιεηαη κε
ζθξαγίδα επάλσ ή αζπξόκαπξε ζα δηαγξάθεηαη θαη δελ ζα πξνρσξά ε έθδνζε ηνπ δειηίνπ κέρξη απηή λα
ππνβιεζεί ζσζηά.
εκείσζε: Μέρξη ηώξα ην ηκήκα κεηξώνπ ζπαηάιεζε πνιύηηκν ρξόλν γηα λα επεμεξγάδεηαη ηηο θσηνγξαθίεο πνπ
ππνβάιινπλ ηα ζσκαηεία κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη αξθεηή θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ησλ δειηίσλ.
Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο:
Τπνβάιιεηε ην πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ή θσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο (επηθύξσζε δελ ρξεηάδεηαη).
Ιαηξηθή βεβαίσζε:
Τπνβάιιεηε ην πξόηππν ηαηξηθήο βεβαίσζεο πνπ έρνπκε αλαξηήζεη ζην site ηεο ΔΟΠΔ ή βεβαίσζε γηαηξνύ
παζνιόγνπ ή θαξδηνιόγνπ κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ γηαηξνύ (κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ) κε εκεξνκελία εληόο
εμακήλνπ.
Καηαζεηήξην :
Τπνρξεσηηθά ζα αλαγξάθεηε ε επσλπκία ηνπ ζσκαηείνπ, ν αξηζκόο κεηξώνπ ηνπ θαη ζε ΚΑΜΙΑ πεξίπησζε ην
νλνκαηεπώλπκν ηνπ θαηαζέηε. ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε πιεξσκή.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε επάλσ ζην θαηαζεηήξην ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ αζιεηώλ/ηξηώλ γηα ηελ εγγξαθή
ησλ νπνίσλ θαηαζέηεηε ην παξάβνιν.
Η θαηάζεζε ηνπ παξαβόινπ ζα γίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκό ηεο ΔΟΠΔ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο:
Αξηζ. ινγαξηαζκνύ: 5108-001923-394, IBAN: GR54 0172 1080 0051 0800 1923 394.
Μόιηο ππνβάιιεηε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θάλεηε νξηζηηθνπνίεζε. Αίηεζε εγγξαθήο πνπ δελ είλαη
νξηζηηθνπνηεκέλε δελ κπνξεί λα ειεγρζεί αθόκα θαη εάλ έρνπλ ππνβιεζεί όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.
Γηα ηνπο αιινδαπνύο αζιεηέο/ηξηεο:
Σεξείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία αιιά ρξεηάδνληαη επηπξόζζεηα ηα παξαθάησ έγγξαθα:
ην πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο: Τπνβάιιεηε ην επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά μέλν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο-ηξηα έρεη γελλεζεί ζηελ Διιάδα κπνξεί λα ππνβιεζεί ε ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο
εθόζνλ είλαη ζπκπιεξσκέλα όια ηα ζηνηρεία επδηάθξηηα.
ην Ξέλν Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο: Τπνβάιιεηε ην πξσηόηππν μέλν πηζηνπνηεηηθό. ηελ πεξίπησζε πνπ ν
αζιεηήο-ηξηα έρεη γελλεζεί ζηελ Διιάδα θαη ππνβάιιεηε (όπσο παξαπάλσ) ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο, ηόηε αληί
ηνπ μέλνπ πηζηνπνηεηηθνύ, ζα ππνβάιιεηε θσηνηππία ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ.
Άδεηα δηακνλήο: Τπνβάιιεηε ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ αζιεηή-ηξηαο πνπ βξίζθεηαη ζην δηαβαηήξην.
Βεβαίσζε ζπνπδώλ: Βεβαίσζε από ην ζρνιείν πνπ θνηηά ν αζιεηήο-ηξηα γηα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν.
Πξόζζεην έγγξαθν: πκπιεξώλεηαη ΜΟΝΟ από ηελ ΔΟΠΔ.
ΠΡΟΟΧΗ !!! αο ελεκεξώλνπκε όηη νη ππήθννη θξαηώλ-κειώλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε άλσ
ησλ 18 εηώλ δελ κπνξνύλ λα βγάινπλ δειηίν.
Γειηίν Αιινδαπνύ αζιεηή –ηξηαο όπσο παξαπάλσ, εθδίδεηαη κόλν εθόζνλ απνζηαιεί βεβαίσζε κε εγγξαθήο από
ηελ Οκνζπνλδία Βόιετ ηεο ρώξαο πνπ πξνέξρεηαη ν αζιεηήο-ηξηα.

Δίκαζηε πάληα ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία ή/θαη δηεπθξίληζε ρξεηαζηείηε
(ηει.: 210-6801978, Email: mitroo@volleyball.gr)

