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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

 
Σε εφαρμογή της Εγκυκλίου Συμμετοχής Αλλοδαπών Αθλητών-Αθλητριών στα Πρωταθλήματα 
2020-2021, παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθηθούν για κάθε μεταγραφή αλλοδαπού αθλητή ή αθλήτριας (Υπηκόους χωρών Ε.Ε., 
Κυπρίους και Τρίτων Χωρών): 
 
1. Το Σωματείο που ενδιαφέρεται να εντάξει στην δύναμή του αλλοδαπό αθλητή ή αθλήτρια, 

ΥΠΗΚΟΟ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, πρέπει να στείλει στην ΕΟΠΕ, επιστολή με 
την οποία να ζητείται να αποσταλεί από την Ε.Ο.ΠΕ. έγγραφο προς την Προξενική Αρχή του 
τόπου διαμονής του/της, για να χορηγηθεί ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΒΙΖΑ) ως 
ΑΘΛΗΤΗΣ/ΑΘΛΗΤΡΙΑ 

2. Όταν ο αθλητής / αθλήτρια αφιχθεί στην Ελλάδα, το Σωματείο πρέπει να υποβάλλει στην 
αρμόδια υπηρεσία της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του τόπου διαμονής τους τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά  και σχετική αίτηση για χορήγηση Άδειας Διαμονής, 
σύμφωνα με το άρθρο 17 ΤΟΥ Νόμου 4251/2014, όπως ισχύει  

3. Αντίγραφο της αίτησης για χορήγηση Άδειας Διαμονής πρέπει να αποσταλεί στην ΕΟΠΕ 
(itc@volleyball.gr) για να επιτραπεί στον αθλητή/αθλήτρια να αγωνιστεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 35 του Νόμου 4603/2019 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 33 του ν. 2725/1999. 

4. Για τους Υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί η αποστολή στην ΕΟΠΕ 
αντιγράφου του Διαβατηρίου του/της: 

5. Οι μετεγγραφές των αλλοδαπών αθλητών και αθλητριών, θα γίνονται με την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής (ITC) μέχρι πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν την έναρξη του αντίστοιχου Πρωταθλήματος και προκειμένου για Κύπριους 
Αθλητές/αθλήτριες – Φοιτητές, για το πρώτο Πρωτάθλημα που έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής.  

6. Η διαδικασία γίνεται μέσα από το Σύστημα Διεθνών Μεταγραφών της FIVB (VIS) και όχι 
μέσα από το σύστημα μεταγραφών των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών 

 
Όλες οι σχετικές πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται στην Εγκύκλιο Συμμετοχής Αλλοδαπών 
Αθλητών 2020-2021. Για κάθε σχετική ερώτηση διευκρίνιση, μπορείτε να αποστέλλεται email 
στο: itc@volleyball.gr. 
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