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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Προσ τα
ωματεύα τησ Ε.Ο.ΠΕ.
Μαρούςι, 07 Ιουνύου 2017
Αριθ. πρωτ. 2490/Μ.Κ.

ΕΓΚΤΚΛΙΟ
ΑΝΑΝΕΩΕΩΝ ΔΕΛΣΙΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ-ΣΡΙΩΝ
Αγωνιςτικόσ περιόδου 2017-2018
ασ γνωρύζουμε ότι οι πύνακεσ ανανεωνόμενων δελτύων αθλητών/τριών χωρύζονται ανϊ ηλικύα
ωσ εξόσ:
α) Αθλητϋσ:

1) που ϋχουν γεννηθεύ μϋχρι και 31/12/1997
2) που ϋχουν γεννηθεύ από 1/1/1998 και μετϊ

β) Αθλότριεσ:

1) που ϋχουν γεννηθεύ μϋχρι και 31/12/1997
2) που ϋχουν γεννηθεύ από 1/1/1998 και μετϊ

Η υποβολό των πινϊκων θα γύνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικϊ ςτη βϊςη δεδομϋνων τησ ΕΟΠΕ
(http://mitroo.volleyball.gr) μϋςα ςτο χρονικό διϊςτημα 19 ϋωσ 30 Ιουνύου 2017.
τη βϊςη δεδομϋνων οι αθλητϋσ και αθλότριεσ των παραπϊνω περιπτώςεων 1
χαρακτηρύζονται ωσ «ενόλικεσ» και των περιπτώςεων 2 χαρακτηρύζονται ωσ «αναπτυξιακϊ».
Για τη ςωςτό ςυμπλόρωςη των ηλεκτρονικών πινϊκων ανανεωνόμενων δελτύων και την
υποβολό τουσ ςτην ΕΟΠΕ (ηλεκτρονικϊ), ςασ γνωρύζουμε τα παρακϊτω:
Κϊθε ςωματεύο θα παραλϊβει ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη (email) που ϋχει δηλώςει ϋνα
πύνακα που περιλαμβϊνει όνομα χρόςτη (user name), κωδικό ειςόδου (password) και μια
ακολουθύα κωδικών αςφαλεύασ. Οι κωδικού αςφαλεύασ εύναι μιασ χρόςησ και πρϋπει να
χρηςιμοποιούνται κϊθετα, αποκλειςτικϊ με τη ςειρϊ που ϋχουν δοθεύ. Ο κωδικόσ αςφαλεύασ
εύναι ημερόςιοσ και ιςχύει από την εύςοδο ςτο ςύςτημα μϋχρι την ϋξοδο από αυτό ό μϋχρι την
αλλαγό τησ ημερομηνύασ. Η εκτϋλεςη των εργαςιών γύνεται με το ύδιο κλειδύ αςφαλεύασ που
ϋχει χρηςιμοποιηθεύ κατϊ την εύςοδο ςτο ςύςτημα και η χρόςη του θεωρεύται ιςοδύναμη με
την υπογραφό του εξουςιοδοτημϋνου εκπροςώπου του κϊθε ςωματεύου.
Αρχικϊ κϊθε ςωματεύο θα ειςϋλθει ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα και θα ενεργοποιόςει τον
λογαριαςμό του για την αγωνιςτικό περύοδο 2017-18 με τη χρόςη ειδικού κωδικού που θα
ςταλεύ ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη (email) που ϋχει δηλώςει.
α)

Κϊθε ςωματεύο, μϋςω του εξουςιοδοτημϋνου εκπροςώπου του για τη χρόςη των
ηλεκτρονικών υπηρεςιών, θα υποβϊλει μϋςα ςτο χρονικό διϊςτημα από 19-30/6/2017 τουσ
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πύνακεσ ανανεώςεων. ημειώςτε ότι μπορεύτε να κϊνετε οποιαδόποτε αλλαγό ςτουσ
ηλεκτρονικούσ πύνακεσ μόνο όταν αυτού εύναι ςε κατϊςταςη «προςωρινόσ αποθόκευςησ»,
πριν επιλϋξετε την οριςτικό υποβολό τουσ με τη ςυμπλόρωςη του πεδύου «κωδικόσ
αςφαλεύασ μιασ χρόςησ» (όπωσ παραπϊνω).
β)

Για κϊθε αθλητό/τρια που επιθυμεύτε την ανανϋωςη του δελτύου θα επιλϋγετε το πεδύο
τησ ανανϋωςησ και αυτόματα θα εμφανύζεται η ϋνδειξη « √ » (τςεκϊριςμα ό «τικ»).

γ)

Από τουσ πύνακεσ αθλητών και αθλητριών, μπορεύ να δηλωθεύ απεριόριςτοσ αριθμόσ
αθλητών και αθλητριών, αντύςτοιχα.

δ)

Εϊν τυχόν υπϊρχουν αθλητϋσ/τριεσ ςασ που δεν αναφϋρονται ςε καμύα κατϊςταςη, τότε
θα πρϋπει να καταγρϊψετε όλα τα ςτοιχεύα τουσ και να τα αποςτεύλετε με επύςημο
ϋγγραφο του ςωματεύου, ςτην ΕΟΠΕ ωσ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΩΝ
ΔΕΛΣΙΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ –ΣΡΙΩΝ μαζύ με το αποδεικτικό κατϊθεςησ του παραβόλου που
αντιςτοιχεύ ςε αυτόν. Και για την κατϊςταςη αυτό θα πρϋπει να αναγραφεύ το ςύνολο των
ανανεωμϋνων δελτύων αθλητών/τριών.

ε)

Επιτρϋπεται οποιαδόποτε τροποπούηςη ςτον πύνακα των εν ενεργεύα αθλητών/τριών
μϋχρι τισ 15 επτεμβρύου 2017 με εξαύρεςη τουσ αθλητϋσ/τριεσ για τουσ οπούουσ ϋχει όδη
υποβληθεύ αύτηςη μετεγγραφόσ. Κϊθε ςωματεύο δικαιούται να πραγματοποιόςει
αριθμητικϊ ϋωσ τρεισ (3) διαγραφϋσ αλλϊ και ϋωσ τρεισ (3) ανανεώςεισ. Για να γύνει
διαγραφό ό ανανϋωςη δελτύου αθλητό/τριασ θα πρϋπει το ςωματεύο να ςτεύλει επύςημο
ϋγγραφο ςτην ΕΟΠΕ, ΟΧΙ ςτη βϊςη δεδομϋνων και να καταθϋςει το αντύςτοιχο παρϊβολο
των 50 € για κϊθε διαγραφό ό ανανϋωςη αθλητό.

ςτ) Δελτύο αθλητό/τριασ που ϋχει μετεγγραφεύ κατϊ την προηγούμενη/προηγούμενεσ
αγωνιςτικϋσ περιόδουσ με Αποδϋςμευςη περιοριςμϋνου χρόνου (ϊρθρο 8 παρ. 3 του
Κανονιςμού Εγγραφών-Μετεγγραφών) και η χρονικό διϊρκειϊ του ςυμπεριλαμβϊνει την
αγωνιςτικό περύοδο 2017-2018 ΑΝΑΝΕΩΝΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ (εμφανύζεται η ϋνδειξη « √ »). ε
περύπτωςη που τα δύο μϋρη (αθλητόσ/τρια-ςωματεύο) επιθυμούν τη διακοπό τησ
μετεγγραφόσ, αυτό θα πρϋπει να δηλώνεται ςτον ειδικό χώρο και να υποβϊλλεται το
ϋντυπο κοινόσ δόλωςησ των δύο μερών (ςωματεύο-αθλητόσ/τρια), ΜΟΝΟ κατϊ την
περύοδο των ανανεώςεων των δελτύων. την περύπτωςη αυτό ο/η αθλητόσ/τρια
καθύςταται ελεύθεροσ//η και ϋχει δικαύωμα να μετεγγραφεύ ςε όποιο ςωματεύο επιθυμεύ,
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 8 του Κανονιςμού Εγγραφών-Μετεγγραφών.
ζ)

ύμφωνα με απόφαςη τησ Ευρωπαώκόσ υνομοςπονδύασ (CEV), από την αγωνιςτικό
περύοδο 201-7-2018 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 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 2016-2017 καθύςτανται
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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.
Μετϊ την λόξη τησ προθεςμύασ των ανανεώςεων, θα εύναι ςτη διϊθεςη των ςωματεύων, μϋςα
από την ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋνων, τα μητρώα όλων των αθλητών/τριών, από όπου θα
μπορούν να ενημερώνονται για την ανανϋωςη ό μη του δελτύου του κϊθε αθλητό/τριασ για την
αγωνιςτικό περύοδο 2017-2018.
ασ γνωςτοποιούμε ότι οι αθλητϋσ/τριεσ που δεν ϋχουν ςυμπεριληφθεύ ςτισ ανανεώςεισ
δελτύων του ςωματεύου τουσ, εύναι ελεύθεροι να μετεγγραφούν ςε οποιοδόποτε ϊλλο
ςωματεύο επιθυμούν, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 8 του Κανονιςμού ΕγγραφώνΜετεγγραφών.
Για την ανανϋωςη των δελτύων των αθλητών/τριών που ϋχουν δηλωθεύ, απαιτεύται κατϊθεςη
ςτην ΕΟΠΕ χρηματικού παραβόλου το ύψοσ του οπούου καθορύζεται ανϊλογα με την ηλικύα
του αθλητό/τριασ ωσ εξόσ:
Αθλητϋσ
50,00 € : για αυτούσ που ϋχουν γεννηθεύ ϋωσ 31.12.1981
2,00 €
: για αυτούσ που ϋχουν γεννηθεύ από 1.1.1982 ϋωσ και 31/12/1997
1,00 €
: για αυτούσ που ϋχουν γεννηθεύ από 1.1.1998 και μετϊ
Αθλότριεσ:
50,00 €
: για αυτϋσ που ϋχουν γεννηθεύ ϋωσ 31.12.1981
2,00 €
: για αυτϋσ που ϋχουν γεννηθεύ από 1.1.1982 ϋωσ και 31/12/1997
1,00 €
: για αυτϋσ που ϋχουν γεννηθεύ από 1/1/1998 και μετϊ
Σα χρηματικϊ παρϊβολα για την ανανϋωςη των δελτύων θα κατατύθενται ςτον παρακϊτω
τραπεζικό λογαριαςμό τησ ΕΟΠΕ:
ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ
Αριθ. λογαριαςμού: 5033-062418-528
IBAN: GR92 0172 0330 0050 3306 2418 528
την κατϊθεςη θα πρϋπει ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ να αναγρϊφονται:
1) Η πλόρησ επωνυμύα του ςωματεύου
2) ο αριθμόσ μητρώου (τησ ΕΟΠΕ) του ςωματεύου
3) ο αριθμόσ των αθλητών-τριών
Αντύγραφο τησ απόδειξησ κατϊθεςησ θα υποβϊλλεται ςε αρχεύο PDF ςτο αντύςτοιχο ςημεύο
ςτον ηλεκτρονικό πύνακα ανανεωμϋνων δελτύων του ςωματεύου.
Η κατϊθεςη θα πρϋπει να γύνεται, εύτε ςε Σραπεζικό Κατϊςτημα, εύτε μϋςω web banking και ςε
ΚΑΜΙΑ περύπτωςη ςε Μηχϊνημα Αυτόματησ Ανϊληψησ (ΑΣΜ), όπου δεν υπϊρχει η δυνατότητα
αναγραφόσ αιτιολογύασ κατϊθεςησ.
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ε αντύθετη περύπτωςη δεν θα ληφθεύ υπόψη η κατϊθεςη του ςυγκεκριμϋνου παραβόλου και
θα πρϋπει να καταβληθεύ εκ νϋου.
Προςοχό: ε περύπτωςη που οι ανανεώςεισ δεν ϋχουν οριςτικοποιηθεύ ϋωσ 30.6.2017 ό δεν ϋχει
πληρωθεύ το χρηματικό παρϊβολο ϋωσ 1.7.2017, οι αθλητϋσ/τριεσ καθύςτανται αυτόματα
ελεύθεροι/εσ.
Παρακαλούνται τα ςωματεύα όςουσ αθλητϋσ/τριεσ δεν δηλώςουν ςτουσ πύνακεσ
ανανεωνόμενων δελτύων αθλητών/τριών να τουσ ενημερώςουν ϋγκαιρα, προκειμϋνου αυτού
να ϋχουν τη δυνατότητα μετεγγραφόσ τουσ με αποδϋςμευςη ςε ϊλλο ςωματεύο μϋςα ςτο
χρονικό περιθώριο των μετεγγραφών (4/7 – 2/8/2017).
Σο Σμόμα Μητρώου (τηλ.:210-6801978) εύναι ςτη διϊθεςη ςασ για οποιαδόποτε βοόθεια
χρειαςτεύτε για τη ςυμπλόρωςη των πινϊκων.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Καραμπέτσος

Ο Γεμ Γραμματέας

Νεκτάριος Χαλβατζής

Κοινοπούηςη: Σοπικϋσ Επιτροπϋσ και Ενώςεισ
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