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Φόρμα Εθελοντών για Απαλλαγή και Αποποίηση Ευθυνών 

Αυτή η δήλωση Απαλλαγής και Αποποίησης Ευθυνών (η “Απαλλαγή”), που υπογράφεται στις 

________ (ημερομηνία) από τον/την ____________________________________________ 
(“Εθελοντής”) απαλλάσσει τον Α.Ι.Ο.Ρ ΙΑΣΩΝ (“ΙΑΣΩΝ”), έναν μη κερδοσκοπικό σύλλογο και 

διοργανωτή του 2018 Patras European Laser 4.7 Youth Championships & Trophy (η 

“ΕΚΔΗΛΩΣΗ”), σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. Ο Εθελοντής επιθυμεί να παρέχει 

εθελοντικές υπηρεσίες για τον ΙΑΣΩΝ και να συμμετέχει σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
παροχή αυτών των υπηρεσιών ως εθελοντής στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ. 
 

Ο Εθελοντής κατανοεί ότι το εύρος της σχέσης του Εθελοντή με τον ΙΑΣΩΝ περιορίζεται στα πλαίσια 
του εθελοντισμού και ότι δεν προβλέπεται οποιαδήποτε αποζημίωση σε αντάλλαγμα για υπηρεσίες 

που παρέχει ο Εθελοντής∙ ότι ο ΙΑΣΩΝ δεν θα προσφέρει οποιεσδήποτε παροχές που παραδοσιακά 

συνδέονται με την μισθωτή εργασία στον Εθελοντή∙ και ότι ο Εθελοντής είναι υπεύθυνος για την 

κάλυψη της ασφάλισής του σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή ασθένειας ως αποτέλεσμα των 

υπηρεσιών που προσφέρει ο Εθελοντής στον ΙΑΣΩΝ. 
 

• Αποποίηση και Απαλλαγή: Εγώ, ο Εθελοντής, απαλλάσσω για πάντα και προφυλάσσω τον  ΙΑΣΩΝ και 

τους διαδόχους και εντολοδόχους του από κάθε ευθύνη, αξίωση και απαίτηση οποιασδήποτε φύσης, που 
προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν στο εξής από τις υπηρεσίες που παρέχω στον ΙΑΣΩΝ. Κατανοώ και 

αναγνωρίζω ότι αυτή η Απαλλαγή απαλλάσσει τον ΙΑΣΩΝ από οποιαδήποτε ευθύνη ή αξίωση που 

ενδεχομένως να έχω έναντι του ΙΑΣΩΝ σε σχέση με σωματικές βλάβες, τραυματισμούς, ασθένεια, θάνατο 
ή υλικές ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τις υπηρεσίες που παρέχω στον ΙΑΣΩΝ ή που μπορεί να 

προκύψουν ενώ θα παρέχω τις εθελοντικές μου υπηρεσίες. 

• Ασφαλιστική Κάλυψη: Περαιτέρω κατανοώ ότι ο ΙΑΣΩΝ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση 
παροχής χρηματοοικονομικής ή άλλης βοήθειας, η οποία συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε 

ιατροφαρμακευτικές παροχές ή αναπηρικά επιδόματα. Αποποιούμαι ρητώς οποιασδήποτε αξίωσης 

αποζημίωσης ή ευθύνης εκ μέρους του ΙΑΣΩΝ πέραν του ό,τι μπορεί να προσφερθεί αυτοβούλως ο ΙΑΣΩΝ 
σε περίπτωση τραυματισμού ή ιατρικών εξόδων που εγώ υφίσταμαι. 

• Ιατρική Περίθαλψη: Με τον παρόν, απαλλάσσω για πάντα τον ΙΑΣΩΝ από οποιαδήποτε αξίωση που 

προκύπτει ή ενδέχεται να προκύψει στο εξής ως αποτέλεσμα της παροχής πρώτων βοηθειών ή άλλων 

ιατρικών υπηρεσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως εθελοντής στον 
ΙΑΣΩΝ. 

• Ανάληψη Κινδύνου: Κατανοώ ότι οι υπηρεσίες που παρέχω στον ΙΑΣΩΝ μπορεί να περιλαμβάνουν 

δραστηριότητες που ενδέχεται να είναι επικίνδυνες για μένα. Ως εθελοντής, αναλαμβάνω ρητά τον 
κίνδυνο τραυματισμού ή βλάβης μου από αυτές τις δραστηριότητες και απαλλάσσω τον ΙΑΣΩΝ από 

οποιαδήποτε ευθύνη. 

• Φωτογραφικό Υλικό: Χορηγώ και διαβιβάζω στον ΙΑΣΩΝ όλα τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και το έννομο 
συμφέρον σε όλες τις φωτογραφίες, τις εικόνες, τα βίντεο ή τις ηχογραφήσεις μου, την απεικόνισή μου 

ή την φωνή μου που χρησιμοποιήθηκαν από τον ΙΑΣΩΝ σε σχέση με την δική μου παροχή υπηρεσιών 

εθελοντισμού στον ΙΑΣΩΝ. 

• Λοιπά: Ως εθελοντής, συμφωνώ ρητά ότι η παρούσα Απαλλαγή προορίζεται να είναι όσο ευρεία και 

περιεκτική όσο επιτρέπεται από τους ελληνικούς νόμους και ότι αυτή η Απαλλαγή θα διέπεται από και θα 

ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. Συμφωνώ ότι σε περίπτωση που κάποια ρήτρα ή 

διάταξη αυτής της Απαλλαγής θεωρηθεί άκυρη, δεν θα επηρεαστεί η εκτελεστότητα των υπόλοιπων 
διατάξεων αυτής της Απαλλαγής.  
 

Υπογράφοντας στο τέλος, εκφράζω την κατανόηση και πρόθεση μου να εισέλθω σε αυτή 
την συμφωνία Απαλλαγής και Αποποίησης Ευθυνών πρόθυμα και οικειοθελώς. 

 

 

Ημερομηνία ______________ 
 

 

γονέας/κηδεμόνας αν κάτω των 18 
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