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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Προς τα
Σωματεία της Ε.Ο.ΠΕ.
Μαρούσι, 07 Ιουνίου 2017
Αριθ. πρωτ. 2490/Μ.Κ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
Αγωνιστικής περιόδου 2017-2018
Σας γνωρίζουμε ότι οι πίνακες ανανεωνόμενων δελτίων αθλητών/τριών χωρίζονται ανά ηλικία
ως εξής:
α) Αθλητές:

1) που έχουν γεννηθεί μέχρι και 31/12/1997
2) που έχουν γεννηθεί από 1/1/1998 και μετά

β) Αθλήτριες:

1) που έχουν γεννηθεί μέχρι και 31/12/1997
2) που έχουν γεννηθεί από 1/1/1998 και μετά

Η υποβολή των πινάκων θα γίνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων της ΕΟΠΕ
(http://mitroo.volleyball.gr) μέσα στο χρονικό διάστημα 19 έως 30 Ιουνίου 2017.
Στη βάση δεδομένων οι αθλητές και αθλήτριες των παραπάνω περιπτώσεων 1
χαρακτηρίζονται ως «ενήλικες» και των περιπτώσεων 2 χαρακτηρίζονται ως «αναπτυξιακά».
Για τη σωστή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών πινάκων ανανεωνόμενων δελτίων και την
υποβολή τους στην ΕΟΠΕ (ηλεκτρονικά), σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Κάθε σωματείο θα παραλάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχει δηλώσει ένα
πίνακα που περιλαμβάνει όνομα χρήστη (user name), κωδικό εισόδου (password) και μια
ακολουθία κωδικών ασφαλείας. Οι κωδικοί ασφαλείας είναι μιας χρήσης και πρέπει να
χρησιμοποιούνται κάθετα, αποκλειστικά με τη σειρά που έχουν δοθεί. Ο κωδικός ασφαλείας
είναι ημερήσιος και ισχύει από την είσοδο στο σύστημα μέχρι την έξοδο από αυτό ή μέχρι την
αλλαγή της ημερομηνίας. Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται με το ίδιο κλειδί ασφαλείας που
έχει χρησιμοποιηθεί κατά την είσοδο στο σύστημα και η χρήση του θεωρείται ισοδύναμη με
την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του κάθε σωματείου.
Αρχικά κάθε σωματείο θα εισέλθει στο ηλεκτρονικό σύστημα και θα ενεργοποιήσει τον
λογαριασμό του για την αγωνιστική περίοδο 2017-18 με τη χρήση ειδικού κωδικού που θα
σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχει δηλώσει.
α)

Κάθε σωματείο, μέσω του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του για τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα υποβάλει μέσα στο χρονικό διάστημα από 19-30/6/2017 τους
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πίνακες ανανεώσεων. Σημειώστε ότι μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στους
ηλεκτρονικούς πίνακες μόνο όταν αυτοί είναι σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης»,
πριν επιλέξετε την οριστική υποβολή τους με τη συμπλήρωση του πεδίου «κωδικός
ασφαλείας μιας χρήσης» (όπως παραπάνω).
β)

Για κάθε αθλητή/τρια που επιθυμείτε την ανανέωση του δελτίου θα επιλέγετε το πεδίο
της ανανέωσης και αυτόματα θα εμφανίζεται η ένδειξη « √ » (τσεκάρισμα ή «τικ»).

γ)

Από τους πίνακες αθλητών και αθλητριών, μπορεί να δηλωθεί απεριόριστος αριθμός
αθλητών και αθλητριών, αντίστοιχα.

δ)

Εάν τυχόν υπάρχουν αθλητές/τριες σας που δεν αναφέρονται σε καμία κατάσταση, τότε
θα πρέπει να καταγράψετε όλα τα στοιχεία τους και να τα αποστείλετε με επίσημο
έγγραφο του σωματείου, στην ΕΟΠΕ ως ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΩΝ
ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης του παραβόλου που
αντιστοιχεί σε αυτόν. Και για την κατάσταση αυτή θα πρέπει να αναγραφεί το σύνολο των
ανανεωμένων δελτίων αθλητών/τριών.

ε)

Επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών/τριών
μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 με εξαίρεση τους αθλητές/τριες για τους οποίους έχει ήδη
υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής. Κάθε σωματείο δικαιούται να πραγματοποιήσει
αριθμητικά έως τρεις (3) διαγραφές αλλά και έως τρεις (3) ανανεώσεις. Για να γίνει
διαγραφή ή ανανέωση δελτίου αθλητή/τριας θα πρέπει το σωματείο να στείλει επίσημο
έγγραφο στην ΕΟΠΕ, ΟΧΙ στη βάση δεδομένων και να καταθέσει το αντίστοιχο παράβολο
των 50 € για κάθε διαγραφή ή ανανέωση αθλητή.

στ) Δελτίο αθλητή/τριας που έχει μετεγγραφεί κατά την προηγούμενη/προηγούμενες
αγωνιστικές περιόδους με Αποδέσμευση περιορισμένου χρόνου (άρθρο 8 παρ. 3 του
Κανονισμού Εγγραφών-Μετεγγραφών) και η χρονική διάρκειά του συμπεριλαμβάνει την
αγωνιστική περίοδο 2017-2018 ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ (εμφανίζεται η ένδειξη « √ »). Σε
περίπτωση που τα δύο μέρη (αθλητής/τρια-σωματείο) επιθυμούν τη διακοπή της
μετεγγραφής, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται στον ειδικό χώρο και να υποβάλλεται το
έντυπο κοινής δήλωσης των δύο μερών (σωματείο-αθλητής/τρια), ΜΟΝΟ κατά την
περίοδο των ανανεώσεων των δελτίων. Στην περίπτωση αυτή ο/η αθλητής/τρια
καθίσταται ελεύθερος//η και έχει δικαίωμα να μετεγγραφεί σε όποιο σωματείο επιθυμεί,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κανονισμού Εγγραφών-Μετεγγραφών.
ζ)

Σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (CEV), από την αγωνιστική
περίοδο 201-7-2018 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).
Τα σωματεία της Α1 Ανδρών, Α2 Ανδρών, Α1 Γυναικών και Pre-league Γυναικών,
υποχρεώνονται να καταβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (CEV) το
προβλεπόμενο παράβολο μετεγγραφής.
Τα σωματεία όλων των υπόλοιπων κατηγοριών, δεν θα καταβάλλουν παράβολο στην
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (CEV). Ως εκ τούτου όλοι οι Κύπριοι αθλητές/τριες που
αγωνίστηκαν σε ελληνικό σωματείο την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 καθίστανται
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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.
Μετά την λήξη της προθεσμίας των ανανεώσεων, θα είναι στη διάθεση των σωματείων, μέσα
από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, τα μητρώα όλων των αθλητών/τριών, από όπου θα
μπορούν να ενημερώνονται για την ανανέωση ή μη του δελτίου του κάθε αθλητή/τριας για την
αγωνιστική περίοδο 2017-2018.
Σας γνωστοποιούμε ότι οι αθλητές/τριες που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις ανανεώσεις
δελτίων του σωματείου τους, είναι ελεύθεροι να μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο
σωματείο επιθυμούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού ΕγγραφώνΜετεγγραφών.
Για την ανανέωση των δελτίων των αθλητών/τριών που έχουν δηλωθεί, απαιτείται κατάθεση
στην ΕΟΠΕ χρηματικού παραβόλου το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με την ηλικία
του αθλητή/τριας ως εξής:
Αθλητές
50,00 € : για αυτούς που έχουν γεννηθεί έως 31.12.1981
2,00 €
: για αυτούς που έχουν γεννηθεί από 1.1.1982 έως και 31/12/1997
1,00 €
: για αυτούς που έχουν γεννηθεί από 1.1.1998 και μετά
Αθλήτριες:
50,00 €
: για αυτές που έχουν γεννηθεί έως 31.12.1981
2,00 €
: για αυτές που έχουν γεννηθεί από 1.1.1982 έως και 31/12/1997
1,00 €
: για αυτές που έχουν γεννηθεί από 1/1/1998 και μετά
Τα χρηματικά παράβολα για την ανανέωση των δελτίων θα κατατίθενται στον παρακάτω
τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΠΕ:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθ. λογαριασμού: 5033-062418-528
IBAN: GR92 0172 0330 0050 3306 2418 528
Στην κατάθεση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αναγράφονται:
1) Η πλήρης επωνυμία του σωματείου
2) ο αριθμός μητρώου (της ΕΟΠΕ) του σωματείου
3) ο αριθμός των αθλητών-τριών
Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης θα υποβάλλεται σε αρχείο PDF στο αντίστοιχο σημείο
στον ηλεκτρονικό πίνακα ανανεωμένων δελτίων του σωματείου.
Η κατάθεση θα πρέπει να γίνεται, είτε σε Τραπεζικό Κατάστημα, είτε μέσω web banking και σε
ΚΑΜΙΑ περίπτωση σε Μηχάνημα Αυτόματης Ανάληψης (ΑΤΜ), όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα
αναγραφής αιτιολογίας κατάθεσης.
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Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ληφθεί υπόψη η κατάθεση του συγκεκριμένου παραβόλου και
θα πρέπει να καταβληθεί εκ νέου.
Προσοχή: Σε περίπτωση που οι ανανεώσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως 30.6.2017 ή δεν έχει
πληρωθεί το χρηματικό παράβολο έως 1.7.2017, οι αθλητές/τριες καθίστανται αυτόματα
ελεύθεροι/ες.
Παρακαλούνται τα σωματεία όσους αθλητές/τριες δεν δηλώσουν στους πίνακες
ανανεωνόμενων δελτίων αθλητών/τριών να τους ενημερώσουν έγκαιρα, προκειμένου αυτοί
να έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής τους με αποδέσμευση σε άλλο σωματείο μέσα στο
χρονικό περιθώριο των μετεγγραφών (4/7 – 2/8/2017).
Το Τμήμα Μητρώου (τηλ.:210-6801978) είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια
χρειαστείτε για τη συμπλήρωση των πινάκων.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Καραμπέτσος

Ο Γεν Γραμματέας

Νεκτάριος Χαλβατζής

Κοινοποίηση: Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις
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