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Προς τα Σωματεία δύναμης Ε.Ο.ΠΕ. 

 
Μαρούσι, 23/6/2021 

                    Αριθ. πρωτ. 2386/ΝΣ 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

στα Πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης  
Αγωνιστικής Περιόδου 2021 - 2022 

 
Στα Πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης Αγωνιστικής Περιόδου 2021-2022, επιτρέπεται να 

συμμετέχουν αλλοδαποί αθλητές και αθλήτριες, είτε προερχόμενοι από χώρα-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην 
Ελλάδα, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 παρ.7 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 35 του ν. 4603/14.3.2019. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.ΠΕ., στην συνεδρίασή του Νο 6 της 17ης Ιουνίου 2021, 
καθόρισε τους όρους συμμετοχής των αλλοδαπών αθλητών και αθλητριών στα Πρωταθλήματα 
Πετοσφαίρισης αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 
 Α. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 

Δικαίωμα εγγραφής στο Φύλλο Αγώνος για κάθε ομάδα θα έχουν Αλλοδαποί αθλητές και 
αθλήτριες που έχουν μεταγραφεί με Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής (International Transfer 
Certificate - ITC) σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας  Πετοσφαίρισης 
(FIVB) και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, ως εξής: 
 Volleylague Ανδρών: Σύμφωνα με την Ειδική Προκήρυξη που θα εκδώσει η Ε.Σ.Α.Π. 
 Pre League Ανδρών: Δυο (2) αλλοδαποί αθλητές  
 Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών: Ένας (1) αλλοδαπός αθλητής 
 Volleyleague Γυναικών: Έως Τρείς (3) αλλοδαπές Αθλήτριες  
 Pre League Γυναικών: Δυο (2) αλλοδαπές αθλήτριες  
 Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών: Μία (1) αλλοδαπή αθλήτρια  
 Β’ Εθνική – Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα / Τοπικές Κατηγορίες/Αναπτυξιακά 

Πρωταθλήματα: Ένας/Μια (1) ανήλικος/η αλλοδαπός/η αθλητής/αθλήτρια, που 
συμπληρώνει τα 18 έτη μέσα στο 2022, δηλαδή έχει γεννηθεί μετά την 1.1.2004 ΚΑΙ ΟΙ 
ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, οι οποίοι, 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB), επιτρέπεται να 
μεταγραφούν σε άλλη χώρα εφόσον υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι μετοίκησης λόγω 
εργασίας των γονέων  
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Β. ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 
Δικαίωμα εγγραφής στο Φύλλο Αγώνος ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΕΘΝΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ) θα έχει 

και Ένας (1) αθλητής ή αθλήτρια Κυπριακής υπηκοότητας που σπουδάζει σε Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα της Ελλάδος (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) και έχει μεταγραφεί με Διεθνές 
Πιστοποιητικό Μεταγραφής (International Transfer Certificate - ITC) σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας  Πετοσφαίρισης (FIVB). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και 
για τους Κύπριους αθλητές/τριες, οι οποίοι έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής τουλάχιστον 
για μία αγωνιστική περίοδο και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους εγκαθίστανται 
μόνιμα στην Ελλάδα. 

Γ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Δικαίωμα εγγραφής στο Φύλλο Αγώνος κάθε αγώνα ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ και ανά 

ομάδα, θα έχουν και Αλλοδαποί/Κύπριοι αθλητές / αθλήτριες, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ Ε.Ο.ΠΕ. και δεν ηταν εγεγραμμένοι σε άλλη Ομοσπονδία, ως εξής: 
 Volleyleague Γυναικών: Μία (1)  Αθλήτρια 
 Pre League Γυναικών: Μία (1) αθλήτρια 
 Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών: Μία (1) αθλήτρια 
 Pre League Ανδρών: Ένας (1) αθλητής  
 Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών: Ένας (1) αθλητής 
 Β’ Εθνική / Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα – Τοπικά Πρωταθλήματα 

Ανδρών/Γυναικών: έως και  Έξι (6) αθλητές/αθλήτριες 
 Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα: Σε κάθε Φύλλο Αγώνος θα πρέπει να εγγράφονται 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Πέντε (5) αθλητές / αθλήτριες που έχουν Ελληνική Υπηκοότητα και 
Ομοσπονδία προέλευσης (Federation of Origin) την Ε.Ο.ΠΕ. Οι υπόλοιποι 
αθλητές/αθλήτριες που μπορούν να εγγράφονται σε κάθε Φύλλο Αγώνος (πέραν των 
Πέντε με Ελληνική Υπηκοότητα και Ομοσπονδία προέλευσης - Federation of Origin - την 
Ε.Ο.ΠΕ.) μπορούν να είναι Αλλοδαποί/Κύπριοι αθλητές / αθλήτριες, που έχουν εγγραφεί 
για πρώτη φορά στην Ε.Ο.ΠΕ., και ένας /μια (1) Κύπριος/α αθλητής/αθλήτρια που έχει 
μεταγραφεί με ITC σε Ελληνικό Σωματείο 
 

Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΩΝ 
Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με έγγραφο του Σωματείου που περιλαμβάνει τα 

αναλυτικά στοιχεία του αθλητή/αθλήτριας για τον οποίο/οποία αιτείται η διεθνής μεταγραφή. Οι 
μετεγγραφές των αλλοδαπών αθλητών και αθλητριών, θα ολοκληρώνεται με την έκδοση του 
Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής (ITC) .  

Όλες οι διαδικασίες Διεθνούς Μεταγραφής στο Σύστημα Μεταγραφών της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας (FIVB VIS) πρέπει να έχουν ξεκινήσει το αργότερο έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημερομηνία έναρξης κάθε Πρωταθλήματος και να έχουν ολοκληρωθεί  το αργότερο 
έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης κάθε Πρωταθλήματος  

Επιτρέπεται αντικατάσταση ενός αρχικά αποκτηθέντος αλλοδαπού αθλητή ή μιας 
αλλοδαπής αθλήτριας, με άλλο αλλοδαπό αθλητή/αθλήτρια ή η αρχική απόκτηση αλλοδαπού 
αθλητή/αθλήτριας, στο διάστημα της 2ης (χειμερινής) μεταγραφικής περιόδου 2021-2022. Σε 
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κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες Διεθνούς Μεταγραφής στο Σύστημα Μεταγραφών της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB VIS) πρέπει να έχουν ξεκινήσει εντός της 2ης (χειμερινής) 
μεταγραφικής περιόδου 2021-2022 και να έχουν ολοκληρωθεί  το αργότερο έως και πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης της 2ης χειμερινής) μεταγραφικής περιόδου 
2021-2022 

Επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου αλλοδαπός αθλητής ή αλλοδαπή 
αθλήτρια, που έχει μεταγραφεί με ITC, να συμμετάσχει την ιδια αγωνιστική περίοδο σε δύο 
διαφορετικά Σωματεία, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα στο Διεθνές Σύστημα 
Μεταγραφών (VIS) η διαδικασία αποδέσμευσης (release) και η διαδικασία της νέας 
μεταγραφής   

 Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Το χρηματικό παράβολο στην ΕΟΠΕ για την Διεθνή Μετεγγραφή (ITC) αλλοδαπών αθλητών 

και αθλητριών (από χώρες της Ε.Ε., Κύπρο και τρίτες χώρες), στα Πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης 
2021-2022, καθορίζεται ως εξής: 

 Volleyleague Ανδρών: Πεντακόσια Ευρώ (500 €) 
 Volleyleague Γυναικών: Τριακόσια Ευρώ (300 €) 
 Pre League Γυναικών: Εκατόν Πενήντα Ευρώ (150 €) 
 Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών: Εκατόν Πενήντα Ευρώ (150 €) 
 Pre League Ανδρών: Εκατόν Πενήντα Ευρώ (150 €) 
 Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών: Εκατόν Πενήντα Ευρώ (150 €). 

Το παράβολο στην Ε.Ο.ΠΕ. μεταγραφής Κύπριων αθλητών / αθλητριών για τις Κατηγορίες  
Β’ Εθνικής / Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος, τα Τοπικά Πρωταθλήματα 
Ανδρών/Γυναικών και τα Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα και των ανήλικων αθλητών/αθλητριών 
που μεταγράφονται λόγω μετοίκησης των γονέων τους, ορίζεται στο ποσό των Δεκαπέντε 
Ευρώ (15 €) 

Παράβολα της CEV/FIVB: 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB) για κάθε διεθνή 

μεταγραφή στις δυο (2) ανώτερες Εθνικές Κατηγορίες της Ελλάδος, καταβάλλεται και 
αντίστοιχο Παράβολο Μεταγραφής (Transfer Fee) στην Διεθνή Ομοσπονδία (FIVB) ή την 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πετοσφαίρισης (CEV) 

Προκειμένου για αθλητή/αθλήτρια που προέρχεται από χώρα της Ευρώπης (Ε.Ε. ή άλλης 
Ευρωπαϊκής χώρας) θα πρέπει να καταβληθεί το προβλεπόμενο παράβολο (Transfer Fee) στην 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πετοσφαίρισης (C.E.V.) ανάλογα με την κατηγορία που αγωνίζεται 
το Σωματείο και το οποίο  είναι: 

 Volleyleague Γυναικών: 1,920.00 Ευρώ (€) 
 Pre League Ανδρών & PreLeague Γυναικών: 1,440.00 Ευρώ (€) 

Η κατάθεση πρέπει να γίνει στον παρακάτω λογαριασμό της CEV: 
Beneficiary:   
Conféderation Européenne de Volleyball – 488 route de Longwy – L-1940 Luxembourg 
EUR Bank Account:  BGL BNP Paribas Luxembourg 
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IBAN: LU 6000 3044 2729 8050 00 

                                                        Swift: BGLLLULL 
Προκειμένου για αθλητή/αθλήτρια που προέρχεται από χώρα εκτός Ευρώπης, το 

προβλεπόμενο παράβολο (Transfer Fee) θα πρέπει να καταβληθεί  στην Διεθνή Ομοσπονδία 
(FIVB) και το οποίο  είναι: 

 Α1 Γυναικών: 2.000 Ελβετικά Φράγκα (CHF) 
 Pre League Ανδρών & PreLeague Γυναικών: 1.500 Ελβετικά Φράγκα (CHF) 

Η κατάθεση πρέπει να γίνει στον παρακάτω λογαριασμό της FIVB: 
Beneficiary:  
Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) – Chemin Edouard-Sandoz 2-4 – CH-1006, 
Lausanne 

CHF Bank account:  Banque Cantonale Vaudoise 
Case Postale 300 

CH-1001 LAUSANNE / Switzerland 
Account: K 5380.20.63 (Clearing: 767) 

IBAN: CH05 0076 7000 K538 0206 3 
BIC Code (Swift Address): BCVLCH2LXXX 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα κάθε είδους έξοδα για τα τραπεζικά εμβάσματα των παραβόλων προς FIVB 
& CEV, πρέπει να καλύπτονται από το Σωματείο, έτσι ώστε το ποσό που θα φθάνει στην 
FIVB/CEV να είναι αυτό που αναφέρεται προηγουμένως. 

Το αποδεικτικό κατάθεσης στην FIVB ή στην CEV θα πρέπει να αποσταλεί στην ΕΟΠΕ 
(itc@volleyball.gr). 

Για μεταγραφή αλλοδαπής αθλήτριας στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών και αλλοδαπού 
αθλητή στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών (3η ανώτερη Εθνική κατηγορία Ελλάδος), καθώς και 
για κάθε άλλη μεταγραφή αλλοδαπών αθλητών/αθλητριών σε κατώτερες κατηγορίες,  δεν 
υπάρχει υποχρέωση καταβολής παραβόλου (Transfer Fee) στην CEV ή την FIVB (παραμένει η 
καταβολή παραβόλου στην ΕΟΠΕ) 

Τα παράβολα στην CEV ή την FIVB, δεν έχουν σχέση με τα παράβολα που δικαιούνται οι 
Ομοσπονδίες προέλευσης των αθλητών/αθλητριών για τις Κατηγορίες Volleyleague Γυναικών, 
Pre League Ανδρών & PreLeague Γυναικών. Στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών & Γυναικών, 
καθώς και για κάθε άλλη μεταγραφή αλλοδαπών αθλητών/αθλητριών σε κατώτερες 
κατηγορίες δεν προβλέπεται Παράβολο για τις Ομοσπονδίες προέλευσης των 
αθλητών/αθλητριών   

ΣΤ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 
Για να γίνουν δεκτές οι μεταγραφές αλλοδαπών αθλητών και αθλητριών θα πρέπει: 

 Να έχει κατατεθεί έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου σωματείου στην ΕΟΠΕ σχετικά με την 
μεταγραφή αλλοδαπού αθλητή ή αλλοδαπής αθλήτριας η οποία θα αναφέρει το 
ονοματεπώνυμο, την υπηκοότητα, τον αριθμό διαβατηρίου, την ημερομηνία γέννησης και 
να συνοδεύεται από αντίγραφο διαβατηρίου του αθλητή / αθλήτριας. 
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 Να έχει συμπληρωθεί κατάλληλα από την Ομοσπονδία προέλευσης του αθλητή/αθλήτριας, το 
Ηλεκτρονικό Διεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής (ITC) μέσω της online εφαρμογής (VIS) της 
FIVB 

 Nα έχει κατατεθεί στην ΕΟΠΕ από το ενδιαφερόμενο σωματείο το προβλεπόμενο παράβολο 
και να έχει σταλεί στην ΕΟΠΕ το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης. 

 Να έχει κατατεθεί στην ΕΟΠΕ από το ενδιαφερόμενο σωματείο το αποδεικτικό τραπεζικής 
κατάθεσης του ποσού που ορίζεται από τους κανονισμούς της FIVB σαν Χρηματικό Παράβολο 
Διεθνούς Μεταγραφής (Transfer Fee) 

 Να έχει κατατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου 46303/2019  
 Διαβατήριο κράτους - μέλους Ε.Ε., 

ή 
 άδεια διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής 

για τους αθλητές/αθλήτριες υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.  
 Κάθε Σωματείο μπορεί να εγγράψει στο Φύλλο Αγώνος όλων των Πρωταθλημάτων, 

Έναν/Μια (1) ανήλικο/η αλλοδαπό/η αθλητή/αθλήτρια, (αθλητής/αθλήτρια που συμπληρώνει 
τα 18 έτη μέσα στο 2022 - γεννηθέντες/γεννηθείσες μετά την 1.1.2004), οι οποίοι, σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB), επιτρέπεται να μεταγραφούν σε άλλη 
χώρα εφόσον υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι μετοίκησης λόγω εργασίας των γονέων ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 
ΕΙΝΑΙ ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΛΛΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. Σε αυτή την περίπτωση, 
απαιτείται η αποστολή από τον κηδεμόνα αίτησης, με την οποία ζητείται η έναρξη της 
διαδικασίας για την διεθνή μετεγγραφή. Επίσης θα πρέπει να αποσταλούν στην ΕΟΠΕ 
(itc@volleyball.gr) τα παρακάτω τα οποία απαιτούνται από την FIVB: 

 Επιστολή από τους γονείς στην οποία εξηγούν την αιτία της μετεγκατάστασης στην 
Ελλάδα και οποιαδήποτε υποστηρικτικά έγγραφα (βεβαίωση εργασίας κ.λ.π.) 

 Βεβαίωση εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων σε σχολείο στην Ελλάδα 
 Υποστηρικτική επιστολή από την Ομοσπονδία στην οποία είναι εγγεγραμμένος/η α 

ανήλικος αθλητής/αθλήτρια, με την οποία να συμφωνεί στην μεταγραφή του ανήλικου 
αθλητή/αθλήτριας 

 
Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 
1. Σε περίπτωση που ο αθλητής/αθλήτρια δεν έχει πραγματοποιήσει Διεθνή Μετεγγραφή στο 

παρελθόν, θα πρέπει η Ομοσπονδία στην οποία ανήκει, να του/της δημιουργήσει καρτέλα στο 
σύστημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας FIVB/VIS Manager. Το ενδιαφερόμενο σωματείο δεν 
εμπλέκεται σε αυτό, απλά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί στον αθλητή/αθλήτρια ότι χωρίς να 
υπάρχει καρτέλα του αθλητή/αθλήτριας στο σύστημα, δεν μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία 
μετεγγραφής. 

2. Σε περίπτωση που και το σωματείο δεν έχει πραγματοποιήσει διεθνή μετεγγραφή στο 
παρελθόν, θα πρέπει να αποστείλει με επίσημη επιστολή στην ΕΟΠΕ, τα παρακάτω στοιχεία 
προκειμένου να δημιουργηθεί καρτέλα στο FIVB/VIS Manager: 

• Πλήρης Ονομασία Σωματείου 
• Υπεύθυνος επικοινωνίας για τις μεταγραφές 

mailto:itc@volleyball.gr
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• Το όνομα του χορηγού αν υπάρχει 
• Web site 
• Δ/νση αλληλογραφίας 
• Τηλέφωνο επικοινωνίας 
• Email. 

Τα στοιχεία αυτά θα υπάρχουν στην κάρτα Σωματείου στην FIVB και θα είναι προσβάσιμα σε όλες 
τις ομοσπονδίες και τις ομάδες. 

3. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, η ΕΟΠΕ θα ξεκινήσει την ηλεκτρονική διαδικασία 
για την μετεγγραφή, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για τον αθλητή/αθλήτρια και δεσμεύοντας τον 
αθλητή/αθλήτρια στο σύστημα για το σωματείο που έχει αποστείλει τα σχετικά στοιχεία του 
αθλητή/αθλήτριας. Σε περίπτωση που ο αθλητής/αθλήτρια δεν είναι ελεύθερος/η στην χώρα 
του/της, δεν θα επιτραπεί στην ΕΟΠΕ να προχωρήσει την διαδικασία, εκτός και αν υπογράψει το 
άλλο σωματείο για την παραχώρησή του/της. Αν ο αθλητής/αθλήτρια είναι ελεύθερος/η θα 
πρέπει με τους κωδικούς που θα σταλούν στο Σωματείο από την FIVB, να υπογράψει το Σωματείο 
ηλεκτρονικά την καρτέλα του αθλητή/αθλήτριας, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την 
πρόθεση συνεργασίας από την πλευρά του Σωματείου. 

4. Για να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή ελεύθερου αθλητή/αθλήτριας θα πρέπει όλοι οι 
εμπλεκόμενοι να υπογράψουν ηλεκτρονικά δηλαδή, το σωματείο, ο αθλητής/αθλήτρια, η 
αλλοδαπή Ομοσπονδία και η ΕΟΠΕ και στο τέλος να σταλεί η έγκριση από την FIVB 
(Υπογραμμίζεται ότι, αν ο αθλητής/αθλήτρια δεν είναι ελεύθερος/η, θα πρέπει να υπογράψει και 
το προηγούμενο σωματείο όπου ανήκει όπως αναφέρεται παραπάνω). 

5. Η Διεθνής μετεγγραφή θα έχει ολοκληρωθεί μόλις εκδοθεί το Διεθνές Πιστοποιητικό 
Μετεγγραφών της FIVB (ITC). 

6. Τέλος πληροφορίες για τις Διεθνείς Μετεγγραφές μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα 
της CEV https://inside.cev.eu/transfers/ 

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο email: 
itc@volleyball.gr   
    

Για το ΔΣ της ΕΟΠΕ, 
             Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας     

                                                                                      

 
 

  
                        
                        Γεώργιος Καραμπέτσος                                          Νεκτάριος Χαλβατζής 

 
 
Κοινοποίηση: Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις 
 

https://inside.cev.eu/transfers/
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 

 
Σε εφαρμογή της Εγκυκλίου Συμμετοχής Αλλοδαπών Αθλητών-Αθλητριών στα Πρωταθλήματα 2021-2022, 
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 (ΥΠΗΚΟΟΣ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) 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, ή της Άδειας Διαμονής σε περίπτωση που έχει 
ήδη λάβει,  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. 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 2021-
2022. Για κάθε σχετική ερώτηση διευκρίνιση, μπορείτε να αποστέλλεται email στο: itc@volleyball.gr. 
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