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Προς τα 
Σωματεία της ΕΟΠΕ 

Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2017 
Αριθ. πρωτ. 2802/Μ.Κ.  

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ  
αγωνιστικής περιόδου 2017 – 2018 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
 
Σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (CEV), από την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 
οι μετεγγραφές των Κυπρίων αθλητών/τριών σε ελληνικά, ερασιτεχνικά σωματεία οποιασδήποτε 
κατηγορίας θα πρέπει να γίνονται όχι με απλή υποβολή αίτησης εγγραφής στην Ομοσπονδία αλλά με 
την διαδικασία έκδοσης Διεθνούς Πιστοποιητικού μετεγγραφής (ITC).  Ως εκ τούτου όλοι οι Κύπριοι 
αθλητές/τριες που αγωνίστηκαν σε ελληνικό σωματείο την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 καθίστανται 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ και θα πρέπει να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης του Ηλεκτρονικού 
Πιστοποιητικού Μετεγγραφής (ITC). Αναλυτικές πληροφορίες για την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης 
Διεθνούς Πιστοποιητικού Μετεγγραφής (ITC) θα αποσταλούν στα σωματεία με ξεχωριστή εγκύκλιο.   
 
Κάθε Σωματείο μπορεί να έχει στην δύναμή του έως Δυο (2) αθλητές ή Δυο (2) αθλήτριες Κυπριακής 
υπηκοότητας 
 
Τα σωματεία της Α1 Ανδρών,  Α2 Ανδρών, Α1 Γυναικών και Pre-league Γυναικών, που αποκτούν 
Κύπριους αθλητές και αθλήτριες, υποχρεώνονται να καταβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
(CEV) το προβλεπόμενο παράβολο μετεγγραφής, ως οι δυο ανώτερες κατηγορίες Εθνικών 
Πρωταθλημάτων. Τα σωματεία όλων των υπόλοιπων κατηγοριών, δεν θα καταβάλλουν παράβολο 
στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (CEV).  
 
Οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες που έχουν ήδη μεταγραφεί σε Ελληνικά Σωματεία λόγω σπουδών και 
αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, μπορούν να 
μεταγραφούν στην συνέχεια σε Ελληνικά Σωματεία όλων των Κατηγοριών, πάντα με την ηλεκτρονική 
διαδικασία έκδοσης Διεθνούς Πιστοποιητικού Μετεγγραφής (ITC).  
 
Η κατάθεση των αιτήσεων μετεγγραφής των Κυπρίων αθλητών/τριων θα γίνουν από 4 Ιουλίου έως και 
2 Αυγούστου 2017, με επιστολή του ενδιαφερόμενου Σωματείου στο email: hellas@volleyball.gr 
Ειδικότερα, οι μετεγγραφές των Κυπρίων αθλητών/τριων που μεταγράφονται για πρώτη φορά, λόγω 
σπουδών την αγωνιστική περίοδο 2017-2018, θα μπορούν να κατατεθούν μέχρι την λήξη της 
προθεσμίας εγγραφής στα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά ιδρύματα.  
 
Το Τμήμα Μητρώου (τηλ.:210-6801978) είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε στη 
διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφής. 
 

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας 
 
                              Γιώργος Καραμπέτσος              Νεκτάριος Χαλβατζής 
 
 
Κοινοποίηση: Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις 
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