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Αριθ. πρωτ. 3274 /Μ.Κ.

ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ
αγωνιςτικόσ περιόδου 2018 - 2019
ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Κανονιςμού Εγγραφών – Μετεγγραφών τησ ΕΟΠΕ καθώσ και τησ Τ.Α.
15135/7.6.2000, όπωσ αυτϋσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν, ςασ γνωρύζουμε το Δ../Ε.Ο.ΠΕ. ςτη
ςυνεδρύαςη Νο. 27/20.06.2018 αποφϊςιςε ότι η κατϊθεςη αιτόςεων των παρακϊτω περιπτώςεων
μετεγγραφών για την αγωνιςτικό περύοδο 2018-2019:
1)

Ελεύθερεσ μετεγγραφϋσ με ςυγκατϊθεςη ςωματεύου

2)

Μετεγγραφϋσ χωρύσ την ςυγκατϊθεςη ςωματεύου

3)

Μετεγγραφϋσ με Τποςχετικό Επιςτολό

4)

Αποδεςμεύςεισ

5)

Μετεγγραφϋσ αποδεςμευθϋντων αθλητών/τριών περιοριςμϋνου χρόνου (ιςχύει μόνο για τα
ςωματεύα όλων των κατηγοριών Ανδρών - Γυναικών)

θα γύνει από 1 ϋωσ και 30 Ιουλύου 2018.
Η κατϊθεςη των αιτόςεων μετεγγραφόσ των Κυπρύων και Ομογενών αθλητών/τριων θα γύνουν από
1 ϋωσ και 30 Ιουλύου 2018. Ειδικότερα, οι μετεγγραφϋσ των Κυπρύων αθλητών/τριων που
μεταγρϊφονται για πρώτη φορϊ, λόγω ςπουδών την αγωνιςτικό περύοδο 2018-2019, θα μπορούν
να κατατεθούν μϋχρι την λόξη τησ προθεςμύασ εγγραφόσ ςτα αντύςτοιχα Εκπαιδευτικϊ ιδρύματα.
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΗ
ΕΝΣΤΠΑ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ –ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΕΟΠΕ
1)

2)

3)

4)

5)

Η πρόςβαςη ςτην Ηλεκτρονικό Βϊςη Δεδομϋνων τησ ΕΟΠΕ μπορεύ να γύνει εύτε απευθεύασ
ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη http://mitroo.volleyball.gr εύτε μϋςω τησ ιςτοςελύδασ τησ ΕΟΠΕ
www.volleyball.gr (κεντρικό ςελύδα).
Σα Ειδικϊ Έντυπα Μετεγγραφών βρύςκονται ςτη διϊθεςη των ςωματεύων ςτην ιςτοςελύδα
τησ ΕΟΠΕ και ςτην ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋνων τησ ΕΟΠΕ. ε περύπτωςη ανηλύκου
αθλητό/τριασ θα πρϋπει να υπογρϊφει υποχρεωτικϊ και ο/η αθλητόσ/τρια και ο κηδεμόνασ
του/τησ. Η υπογραφό του κηδεμόνα θα πιςτοποιεύται προαιρετικϊ με γνόςιο υπογραφόσ από
τα ΚΕΠ ό από Δημόςια αρχό.
Σο ϋντυπο τησ αιτόςεωσ μετεγγραφόσ καθώσ και τα απαιτούμενα από τον Κανονιςμό
Εγγραφών-Μετεγγραφών δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ΜΟΝΟ ςε αρχεύο PDF από το
ςωματεύο που μετεγγρϊφει τον αθλητό/τρια.
Η φωτογραφύα του αθλητό υποβϊλλεται ΜΟΝΟ ςε αρχεύο JPG, διαςτϊςεων 300 x 400 pixel
και θα πρϋπει να εικονύζεται καθαρϊ το πρόςωπο του αθλητό (τύπου ταυτότητασ) ϋγχρωμη,
ςε λευκό φόντο.
Σα χρηματικϊ παρϊβολα για την κϊθε μετεγγραφό θα κατατύθενται ςτον Tραπεζικό
λογαριαςμό τησ ΕΟΠΕ:

την κατϊθεςη θα πρϋπει ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ να αναγρϊφονται:
i. η πλόρησ επωνυμύα του ςωματεύου
ii. ο αριθμόσ μητρώου (τησ ΕΟΠΕ) του ςωματεύου
iii. Ότι πρόκειται για μετεγγραφό αθλητό και το όνομα αυτού.
6) Αντύγραφο τησ κατϊθεςησ υποβϊλλεται ΜΟΝΟ ςε αρχεύο PDF ςτο αντύςτοιχο ςημεύο τησ

μετεγγραφόσ ςτη βϊςη δεδομϋνων τησ ΕΟΠΕ. ε αντύθετη περύπτωςη δεν θα εύναι δυνατό η
ταυτοπούηςη τησ κατϊθεςησ.
7) Η κατϊθεςη θα πρϋπει να γύνεται, εύτε ςε Σραπεζικό Κατϊςτημα, εύτε μϋςω web banking και
ςε KAMIA περύπτωςη ςε Μηχϊνημα Αυτόματησ Ανϊληψησ (ΑΣΜ), όπου δεν υπϊρχει η
δυνατότητα αναγραφόσ αιτιολογύασ κατϊθεςησ.
ασ γνωςτοποιούμε ότι αύτηςη μετεγγραφόσ που δεν ϋχει ολοκληρωθεύ ςύμφωνα με τα παραπϊνω
μϋχρι τη λόξη τησ μεταγραφικόσ περιόδου (30/7/2018) ΔΙΑΓΡΑΥΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ.
Α.

ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ
1) Οι Ελεύθερεσ μετεγγραφϋσ των αθλουμϋνων ςτο ϊθλημα Πετοςφαύριςησ θα γύνουν, μϋςα
ςτο χρονικό διϊςτημα από 1 ϋωσ και 30 Ιουλύου 2018.
2) Η αύτηςη ελεύθερησ μετεγγραφόσ, η απόφαςη του Δ.. (απόςπαςμα πρακτικού, υπόδειγμα
του οπούου θα βρεύτε ςτο site τησ Ε.Ο.ΠΕ.) του ςωματεύου που ανόκει ο αθλητόσ και η
φωτογραφύα του αθλητό (για όςουσ δεν υπϊρχει όδη ςτο ςύςτημα), θα υποβληθούν ΜΟΝΟ
ηλεκτρονικϊ, από το ςωματεύο που μετεγγρϊφει τον αθλητό (βλ. οδηγύεσ παραπϊνω).
3) Σο παρϊβολο μετεγγραφόσ εύναι 15€, το οπούο κατατύθεται ςτο τραπεζικό λογαριαςμό τησ
ΕΟΠΕ ςτην Σρϊπεζα Πειραιώσ (βλ. οδηγύεσ παραπϊνω).
4) Αύτηςη μετεγγραφόσ που δεν θα υποβληθεύ ςύμφωνα με το ϊρθρο 5 του Κανονιςμού ό δεν
κατατεθεύ το προβλεπόμενο παρϊβολο μετεγγραφόσ, δεν θα γύνει δεκτό και θα απορριφθεύ
οπωςδόποτε.
5) Αύτηςη μετεγγραφόσ που δεν ϋχει ολοκληρωθεύ μϋχρι τη λόξη τησ μεταγραφικόσ περιόδου
ΔΙΑΓΡΑΥΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ και το δελτύο του αθλητό επιςτρϋφει ςτο ςωματεύο από το οπούο
μετεγγρϊφεται.

Β.

ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ ΜΕ ΤΠΟΦΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ
1) Οι Μετεγγραφϋσ με Τποςχετικό Επιςτολό των αθλουμϋνων ςτο ϊθλημα Πετοςφαύριςησ θα
γύνουν, μϋςα ςτο χρονικό διϊςτημα από 1 ϋωσ και 30 Ιουλύου 2018.
2) Δικαύωμα να μετεγγραφεύ με υποςχετικό επιςτολό, ςε ϊλλο ςωματεύο, μόνο για μύα
αγωνιςτικό περύοδο ϋχει αθλητόσ που δεν ϋχει ςυμπληρώςει τα εύκοςι ϋξι (26) χρόνια και
αθλότρια που δεν ϋχει ςυμπληρώςει τα εύκοςι πϋντε (25) χρόνια, την ημερομηνύα υποβολόσ
τησ αύτηςησ μετεγγραφόσ.
3) Η αύτηςη μετεγγραφόσ με υποςχετικό επιςτολό, η απόφαςη του Δ.. (απόςπαςμα
πρακτικού, υπόδειγμα του οπούου θα βρεύτε ςτο site τησ Ε.Ο.ΠΕ.) του ςωματεύου που ανόκει
ο αθλητόσ και η φωτογραφύα του αθλητό (για όςουσ δεν υπϊρχει όδη ςτο ςύςτημα), θα
υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικϊ από το ςωματεύο που μετεγγρϊφει τον αθλητό (βλ.
οδηγύεσ παραπϊνω).
4) Σο παρϊβολο μετεγγραφόσ εύναι 15 €, το οπούο κατατύθεται ςτο τραπεζικό λογαριαςμό τησ
ΕΟΠΕ ςτην Σρϊπεζα Πειραιώσ (βλ. οδηγύεσ παραπϊνω).
5) Αύτηςη μετεγγραφόσ που δεν θα υποβληθεύ ςύμφωνα με το ϊρθρο 5 του Κανονιςμού ό δεν
κατατεθεύ το προβλεπόμενο παρϊβολο μετεγγραφόσ, δεν θα γύνει δεκτό και θα απορριφθεύ
οπωςδόποτε.

6) Αύτηςη μετεγγραφόσ που δεν ϋχει ολοκληρωθεύ μϋχρι τη λόξη τησ μεταγραφικόσ περιόδου
ΔΙΑΓΡΑΥΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ και το δελτύο του αθλητό επιςτρϋφει ςτο ςωματεύο από το οπούο
μετεγγρϊφεται.
Γ.

ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ ΦΩΡΙ ΣΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΩΜΑΣΕΙΟΤ
1) Οι μετεγγραφϋσ χωρύσ τη ςυγκατϊθεςη ςωματεύου των αθλουμϋνων ςτο ϊθλημα
Πετοςφαύριςησ θα γύνουν μϋςα ςτο χρονικό διϊςτημα από 1 ϋωσ και 30 Ιουλύου 2018.
2) Η αύτηςη ελεύθερησ μετεγγραφόσ χωρύσ τη ςυγκατϊθεςη ςωματεύου και η φωτογραφύα του
αθλητό (για όςουσ δεν υπϊρχει όδη ςτο ςύςτημα), θα υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικϊ από
το ςωματεύο που μετεγγρϊφει τον αθλητό (βλ. οδηγύεσ παραπϊνω) και ςύμφωνα με όςα
ορύζονται ςτο ϊρθρο 7 του Κανονιςμού Εγγραφών-Μετεγγραφών Εραςιτεχνών Αθλητών.
3) Σο παρϊβολο μετεγγραφόσ εύναι 15 €, με εξαύρεςη τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτην
παρ. 13 του ϊρθρου 7 του Κανονιςμού. Σο χρηματικό παρϊβολο κατατύθεται ςτο τραπεζικό
λογαριαςμό τησ ΕΟΠΕ ςτην Σρϊπεζα Πειραιώσ (βλ. οδηγύεσ παραπϊνω).
4) Αύτηςη μετεγγραφόσ που δεν θα υποβληθεύ ςύμφωνα με το ϊρθρα 7 του Κανονιςμού ό δεν
κατατεθεύ το προβλεπόμενο ανϊ περύπτωςη παρϊβολο μετεγγραφόσ, δεν θα γύνει δεκτό και
θα απορριφθεύ οπωςδόποτε. Η υποχρϋωςη καταβολόσ του χρηματικού παραβόλου
υφύςταται ωσ προώπόθεςη ϋκδοςησ δελτύου ακόμη και ςε περύπτωςη ϋγκριςησ με απόφαςη
του ΑΕΑΔ μετεγγραφόσ χωρύσ ςυγκατϊθεςη ςωματεύου, που εύχε απορριφθεύ από την
ΕΟΠΕ, ςτην περύπτωςη που αυτό δεν ϋχει καταβληθεύ με την αύτηςη μετεγγραφόσ. Σο
δελτύο του αθλητό δεν εκδύδεται μϋχρι την καταβολό του χρηματικού παραβόλου, ακόμα
και ςε περύπτωςη μετεγγραφόσ του καθ’ οιονδόποτε τρόπο ςε ϊλλο ςωματεύο ό τησ
επανεγγραφόσ του ςτο ύδιο ό ϊλλο ςωματεύο.
5) Αύτηςη μετεγγραφόσ που δεν ϋχει ολοκληρωθεύ μϋχρι τη λόξη τησ μεταγραφικόσ περιόδου
ΔΙΑΓΡΑΥΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ και το δελτύο του αθλητό επιςτρϋφει ςτο ςωματεύο από το οπούο
μετεγγρϊφεται.
6) Ειδικϊ για τισ περιπτώςεισ μετεγγραφών μετούκηςησ λόγω ςπουδών (ειςαγωγό για πρώτη
φορϊ το ακαδημαώκό ϋτοσ 2018-2019 ςε ανώτερο ό ανώτατο εκπαιδευτικό ύδρυμα τησ
ημεδαπόσ), οι αιτόςεισ μετεγγραφόσ μπορούν να κατατεθούν μϋχρι την λόξη τησ
προθεςμύασ εγγραφόσ ςτα αντύςτοιχα Εκπαιδευτικϊ ιδρύματα και ο αθλητόσ/τρια να μην
ϋχει αγωνιςτεύ ςτο προηγούμενο ςωματεύο του την αγωνιςτικό περύοδο 2018-2019.

Δ.

ΑΠΟΔΕΜΕΤΕΙ
1) Οι αθλητϋσ και οι αθλότριεσ που δεν θα αναγραφούν ςτουσ ςχετικούσ πύνακεσ
ανανεωμϋνων δελτύων, θεωρούνται ελεύθεροι και μπορούν να μετεγγραφούν
(αποδεςμευόμενοι) από 1 ϋωσ και 30 Ιουλύου 2018 ςε ϊλλο ωματεύο, όπωσ καθορύζει ο
Κανονιςμόσ Εγγραφών – Μετεγγραφών Εραςιτεχνών Αθλητών.
2) Για κϊθε αποδεςμευόμενο αθλητό ό αθλότρια που μετεγγρϊφεται ςε ϊλλο ωματεύο,
υποβϊλλεται, το ειδικό ϋντυπο ΑΙΣΗΕΩ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΗ ΑΠΟΔΕΜΕΤΘΕΝΣΟ ΑΘΛΗΣΟΤ και
η φωτογραφύα του αθλητό (για όςουσ δεν υπϊρχει όδη ςτο ςύςτημα), θα υποβληθούν
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικϊ από το ςωματεύο που μετεγγρϊφει τον αθλητό (βλ. οδηγύεσ
παραπϊνω).
3) Σο παρϊβολο μετεγγραφόσ εύναι 15 €, το οπούο κατατύθεται ςτο τραπεζικό λογαριαςμό τησ
ΕΟΠΕ ςτην Σρϊπεζα Πειραιώσ (βλ. οδηγύεσ παραπϊνω).
4) Αύτηςη μετεγγραφόσ που δεν θα υποβληθεύ ςύμφωνα με το ϊρθρα 8 του Κανονιςμού ό δεν
κατατεθεύ το προβλεπόμενο παρϊβολο μετεγγραφόσ, δεν θα γύνει δεκτό και θα απορριφθεύ
οπωςδόποτε.
5) Αύτηςη μετεγγραφόσ αθλητό, που ϋχει ςυμπεριληφθεύ ςτουσ πύνακεσ ανανεωμϋνων δελτύων
του ςωματεύου του και δεν ϋχει διαγραφεύ από αυτούσ δεν μπορεύ να οριςτικοποιηθεύ. Με
τη λόξη τησ μεταγραφικόσ περιόδου η αύτηςη ΔΙΑΓΡΑΥΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ.

6) Αύτηςη μετεγγραφόσ που δεν ϋχει ολοκληρωθεύ μϋχρι τη λόξη τησ μεταγραφικόσ περιόδου
ΔΙΑΓΡΑΥΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ και ο αθλητόσ εύναι ελεύθεροσ.
Ε.

ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ ΑΠΟΔΕΜΕΤΘΕΝΣΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ (ιςχύει μόνο για
τα ςωματεύα που αγωνύζονται ςτην Α1 Εθνικό Κατηγορύα Γυναικών-Volley League Α1
Γυναικών, Pre-league Γυναικών, Α2 Εθνικό Κατηγορύα Ανδρών, Α2 Εθνικό Κατηγορύα
Γυναικών,B’ Εθνικό/Εθνικό Περιφερειακό πρωτϊθλημα Ανδρών-Γυναικών, Σοπικϋσ
κατηγορύεσ Ανδρών-Γυναικών).
1) Οι αθλητϋσ που ϋχουν γεννηθεύ ϋωσ 31.12.1998 και οι αθλότριεσ που ϋχουν γεννηθεύ ϋωσ
31.12.1999 και δεν αναγραφούν ςτουσ ςχετικούσ πύνακεσ ανανεωμϋνων δελτύων, θεωρούνται
ελεύθεροι και μπορούν να μετεγγραφούν με μετεγγραφό περιοριςμϋνου χρόνου ςε
οποιοδόποτε ςωματεύο Ανδρών-Γυναικών από 1 ϋωσ και 30 Ιουλύου 2018, όπωσ καθορύζει ο
Κανονιςμόσ Εγγραφών – Μετεγγραφών Εραςιτεχνών Αθλητών.
2) Για κϊθε αποδεςμευόμενο αθλητό/τρια που μετεγγρϊφεται με αυτόν τον τρόπο ςε ϊλλο
ωματεύο, υποβϊλλεται το ειδικό ϋντυπο ΑΙΣΗΕΩ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΗ ΑΠΟΔΕΜΕΤΘΕΝΣΟ
ΑΘΛΗΣΟΤ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ο οπούοσ μπορεύ να εύναι από μύα (1) ϋωσ τρεισ (3)
αγωνιςτικϋσ περιόδουσ και η φωτογραφύα του αθλητό (για όςουσ δεν υπϊρχει όδη ςτο
ςύςτημα), από το ωματεύο που τον αποκτϊ, ΜΟΝΟ ηλεκτρονικϊ (βλ. οδηγύεσ παραπϊνω).
3) Σο παρϊβολο μετεγγραφόσ για τα ςωματεύα Εθνικών κατηγοριών εύναι 90€ (που θα ϋχει
ιςχύ για την αγωνιςτικό περύοδο 2018-2019), 60€ (που θα ϋχει ιςχύ για τισ αγωνιςτικϋσ
περιόδουσ 2018-2019 & 2019-2020) και 30€ (που θα ϋχει ιςχύ για τισ αγωνιςτικϋσ περιόδουσ
2018-2019, 2019-2020 & 2020-2021). Για τα ςωματεύα Β’ Εθνικόσ-Περιφερειακού και Σοπικών
κατηγοριών τα παρϊβολα μειώνονται κατϊ 50%. (45€, 30€ και 15€ αντύςτοιχα).
4) Σα παρϊβολα κατατύθενται ςτο τραπεζικό λογαριαςμό τησ ΕΟΠΕ ςτην Σρϊπεζα Πειραιώσ
(βλ. οδηγύεσ παραπϊνω).
5) Αύτηςη μετεγγραφόσ που δεν θα υποβληθεύ ςύμφωνα με το ϊρθρα 8 του Κανονιςμού ό δεν
κατατεθεύ το προβλεπόμενο παρϊβολο μετεγγραφόσ, δεν θα γύνει δεκτό και θα απορριφθεύ
οπωςδόποτε.
6) Αύτηςη μετεγγραφόσ αθλητό, που ϋχει ςυμπεριληφθεύ ςτουσ πύνακεσ ανανεωμϋνων δελτύων
του ςωματεύου του και δεν ϋχει διαγραφεύ από αυτούσ δεν μπορεύ να οριςτικοποιηθεύ. Με
τη λόξη τησ μεταγραφικόσ περιόδου η αύτηςη ΔΙΑΓΡΑΥΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ.
7) Αύτηςη μετεγγραφόσ που δεν ϋχει ολοκληρωθεύ μϋχρι τη λόξη τησ μεταγραφικόσ περιόδου
ΔΙΑΓΡΑΥΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ.
Προςοχό: για τη διακοπό μετεγγραφόσ με αποδϋςμευςη περιοριςμϋνου χρόνου προηγούμενησ
αγωνιςτικόσ περιόδου, η διϊρκεια τησ οπούασ ςυμπεριλαμβϊνει την αγωνιςτικό περύοδο 20182019, πρϋπει να ακολουθηθεύ η προβλεπόμενη διαδικαςύα ςτην Εγκύκλιο των Ανανεώςεων
(περ. ςτ).

Σ.

Αριθμόσ μετεγγραφών ανϊ αγωνιςτικό κατηγορύα

ύμφωνα με το Κανονιςμό Εγγραφών – Μετεγγραφών Εραςιτεχνών Αθλητών, κϊθε ςωματεύο
μπορεύ να πραγματοποιόςει απεριόριςτο αριθμό μετεγγραφών για κϊθε φύλο, εκτόσ από τισ
περιπτώςεισ όπου προβλϋπεται ρητϊ ςυγκεκριμϋνοσ αριθμόσ αθλητών. Από το ςύνολο των
αθλητών/τριων που αποκτϊ κϊθε ςωματεύο μόνο πϋντε (5) μπορούν να εύναι ηλικύασ που να τουσ
επιτρϋπει να αγωνύζονται ςε αναπτυξιακϊ πρωταθλόματα.
Διευκρινύζεται ότι μετεγγραφό αθλητό που ϋχει γεννηθεύ από 01.01.1999 ϋωσ 31.12.2001, και
μετεγγραφό αθλότριασ που ϋχει γεννηθεύ από 01.01.2000 ϋωσ 31.12.2001, δεν προςμετρϊται ςτον
αριθμητικό περιοριςμό των πϋντε (5) αναπτυξιακών μετεγγραφών εφόςον το ςωματεύο δεν
διατηρεύ τμόμα Εφόβων – Νεανύδων αντύςτοιχα. Για το λόγο αυτό μαζύ με την αύτηςη μετεγγραφόσ

θα πρϋπει να υποβληθεύ ϋγγραφο του ςωματεύου περύ ΜΗ ΔΗΛΩΗ ςτο πρωτϊθλημα Εφόβων –
Νεανύδων αντύςτοιχα, την τρϋχουςα αγωνιςτικό περύοδο (υποβϊλλεται ςτο πεδύο ΠΡΟΘΕΣΟ
ΕΓΓΡΑΥΟ). την περύπτωςη που το ςωματεύο με νεώτερη απόφαςη δημιουργόςει τμόμα Εφόβων
– Νεανύδων και δηλώςει ςυμμετοχό ςτο πρωτϊθλημα Εφόβων – Νεανύδων, τότε ο αθλητόσ/τρια θα
ϋχει δικαύωμα ςυμμετοχόσ ΜΟΝΟ ςτο πρωτϊθλημα Ανδρών – Γυναικών.
ε περύπτωςη υποβολόσ υπερϊριθμων αιτόςεων μετεγγραφόσ, το ςωματεύο θα πρϋπει μϋχρι τη
λόξη τησ μεταγραφικόσ περιόδου να ϋχει διαγρϊψει τισ υπερϊριθμεσ αιτόςεισ μετεγγραφόσ. ε
αντύθετη περύπτωςη ΔΙΑΓΡΑΥΟΝΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ οι αιτόςεισ αυτϋσ (υπερϊριθμεσ) λαμβανομϋνησ
υπόψη τησ ςειρϊσ που υποβλόθηκαν.
Ζ.
Μετεγγραφϋσ Ομογενών Αθλητών
Η κατϊθεςη των αιτόςεων μετεγγραφόσ των Ομογενών αθλητών θα γύνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικϊ από
το ςωματεύο ςτο οπούο μεταγρϊφεται ο αθλητόσ/τρια.
Η.

Μετεγγραφϋσ Κυπρύων Αθλητών

ύμφωνα με την απόφαςη τησ Ευρωπαώκόσ υνομοςπονδύασ (CEV), οι μετεγγραφϋσ των Κυπρύων
αθλητών/τριών ςε ελληνικϊ, εραςιτεχνικϊ ςωματεύα οποιαςδόποτε κατηγορύασ θα πρϋπει να
γύνονται όχι με απλό υποβολό αύτηςησ εγγραφόσ ςτην Ομοςπονδύα αλλϊ με την ηλεκτρονικό
διαδικαςύα ϋκδοςησ Διεθνούσ Πιςτοποιητικού Μετεγγραφόσ (ITC).
Σα ςωματεύα τησ Α1 Ανδρών, Α2 Ανδρών, Α1 Γυναικών και Pre-league Γυναικών, υποχρεώνονται να
καταβϊλλουν ςτην Ευρωπαώκό υνομοςπονδύα (CEV) το προβλεπόμενο παρϊβολο μετεγγραφόσ.
Σα ςωματεύα όλων των υπόλοιπων κατηγοριών, δεν θα καταβϊλλουν παρϊβολο ςτην Ευρωπαώκό
υνομοςπονδύα (CEV). Ωσ εκ τούτου όλοι οι Κύπριοι αθλητϋσ/τριεσ που αγωνύςτηκαν ςε ελληνικό
ςωματεύο την αγωνιςτικό περύοδο 2017-2018 καθύςτανται ΕΛΕΤΘΕΡΟΙ και θα πρϋπει να
προχωρόςουν ςτην ηλεκτρονικό διαδικαςύα ϋκδοςησ του Ηλεκτρονικού πιςτοποιητικού
Μετεγγραφόσ (ITC). Αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για την ηλεκτρονικό διαδικαςύα ϋκδοςησ Διεθνούσ
Πιςτοποιητικού Μετεγγραφόσ (ITC) θα αποςταλούν ςτα ςωματεύα με ξεχωριςτό εγκύκλιο.
Θ.

υμμετοχό Αλλοδαπών και Κυπρύων αθλητών-τριών

Σο κϊθε ςωματεύο θα μπορεύ να αναγρϊψει ςτο Υ.Α. ϋωσ τϋςςερισ (4) αθλητϋσ/τριεσ που δεν ϋχουν
την ελληνικό Τπηκοότητα και που εύναι εγγεγραμμϋνοι/εσ για πρώτη φορϊ ςτην Ελλϊδα δηλαδό
ϋχουν Ομοςπονδύα προϋλευςησ (Federation of Origin) την Ε.Ο.ΠΕ. Από τον περιοριςμό αυτό,
εξαιρούνται οι Κύπριοι αθλητϋσ/τριεσ που ςπουδϊζουν ςτην Ελλϊδα και ϋχουν εγγραφεύ ςτο
μητρώο τησ ΕΟΠΕ ςύμφωνα με το ϊρθρο 3 τησ Τ.Α. 151357.6.2000, όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ.
ΠΡΟΟΦΗ:

Οι προθεςμύεσ καταθϋςεων αιτόςεων μετεγγραφόσ θα τηρηθούν αυςτηρϊ και δεν
θα δοθεύ καμύα παρϊταςη και το ςύςτημα θα κλεύςει την ημερομηνύα λόξησ τησ κϊθε
μετεγγραφόσ όπωσ αυτό ορύζεται παραπϊνω, για το κϊθε εύδοσ.

Σο Σμόμα Μητρώου (τηλ.:210-6801977-78) εύναι ςτη διϊθεςη ςασ για οποιαδόποτε βοόθεια
χρειαςτεύτε ςτη διαδικαςύα τησ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ των αιτόςεων μετεγγραφόσ.
Ο Πρόεδροσ

Ο Γεν. Γραμματϋασ

Γιώργοσ Καραμπϋτςοσ

Νεκτϊριοσ Φαλβατζόσ

