(ΕΠΙΣΟΛΟΧΑΡΣΟ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ι ΛΟΓΟΣΤΠΟ ΩΜΑΣΕΙΟΤ)
Ημερομθνία: ……….…
Αρ. πρωτ: ……………….
Προσ τθν ΕΟΠΕ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ Δ.. ΝΟ……../…-….-2021
του ωματείου με τθν επωνυμία
«……………………………………………………………………………………………..»

τθν …………………………. (τόποσ) ςιμερα …..………………………. 2021 ςτα γραφεία του ςυλλόγου, ςυνιλκε
ςε ςυνεδρίαςθ το διοικθτικό ςυμβοφλιο φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου.
ΠΑΡΟΝΣΕ : 1. …………………………… (αναφζρονται τα ονόματα των παρόντων)
2. ……………………………
3. ……………………………
ΑΠΟΝΣΕ : …………………………… (αναφζρονται τα ονόματα των απόντων)
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ:
1) …………………….
2) Οριςμόσ εξουςιοδοτθμζνου εκπροςώπου για τθ χριςθ των θλεκτρονικών υπθρεςιών ΕΟΠΕ,
αγωνιςτικισ περιόδου 2021-2022.
3) ……………….
1) ……………………………………..
2) Επί του κζματοσ αυτοφ το Δ αποφαςίηει ομόφωνα τα εξισ:
Σο ςωματείο μασ ορίηει ωσ εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο για τθ χριςθ των θλεκτρονικών υπθρεςιών
ΕΟΠΕ αγωνιςτικισ περιόδου 2021-2022, τον/τθν κ. ...............................................................................
κινθτό τθλ .......................................... ςτακερό τθλ ……………………….....................................................,
email...................................................................................................................., και αναγνωρίηει ότι :
(1) ο παραπάνω ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθ φφλαξθ και τθ μυςτικότθτα των κωδικών που
παραλαμβάνει, τουσ οποίουσ και δεςμεφεται ότι δεν κα κοινοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο.
(2) κάκε χριςθ των κωδικών ιςοδυναμεί με τθν υπογραφι του εξουςιοδοτθμζνου εκπροςώπου
και δεςμεφει πλιρωσ το ςωματείο,
(3) ο παραπάνω ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθ γνθςιότθτα και τθ φφλαξθ των πρωτοτφπων των
εγγράφων που κα υποβάλλει θλεκτρονικά με τθ χριςθ των παραπάνω κωδικών, τα οποία
υποχρεοφται να υποβάλλει και ςε φυςικι μορφι οποτεδιποτε αυτό ηθτθκεί από τθν ΕΟΠΕ,
(4) ςε κάκε περίπτωςθ απώλειασ κωδικών ι αλλαγισ εκπροςώπου το ςωματείο ζχει τθν ευκφνθ
να ειδοποιιςει αμζςωσ τθν ΕΟΠΕ για τθν ακφρωςθ των υπαρχόντων κωδικών και τθν ζκδοςθ
νζων.
(5) Οι παρόντεσ κωδικοί λιγουν ςτισ 31-5-2022 και το ςωματείο κα πρζπει τότε να ορίςει
εκπρόςωπο και να παραλάβει κωδικοφσ για τθν επόμενθ αγωνιςτικι περίοδο.

(6) ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ επιβεβαιώνει ότι ζχει λάβει τθ ρθτι γραπτι ςυγκατάκεςθ
των ακλθτών/-τριών ι ςε περίπτωςθ ανιλικων/-τριών, των κθδεμόνων αυτών, αναφορικά με τα
προςωπικά τουσ δεδομζνα που καταχωρεί ςτθν βάςθ δεδομζνων του Μθτρώου Ακλθτών τθσ
Ε.Ο.ΠΕ.
(7) ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ ρθτά ςυμφωνεί διά τθσ παροφςθσ ότι δεν κα κοινοποιιςει ςε
τρίτουσ τα προςωπικά δεδομζνα, τα οποία διαχειρίηεται μζςα από τθν βάςθ δεδομζνων τθσ
Ε.Ο.ΠΕ.
Κατόπιν τοφτων και επειδι δεν υπάρχει άλλο κζμα προσ ςυηιτθςθ λφεται θ ςυνεδρίαςθ.

Ο Πρόεδροσ

Ο Γεν. Γραμματζασ

(υπογραφι)

..(ονοματεπώνυμο)..

(υπογραφι)

ςφραγίδα ςωματείου

..(ονοματεπώνυμο)..

