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Προς τα Σωματεία δύναμης Ε.Ο.ΠΕ.
Μαρούσι, 31 Μαΐου 2019
Αριθ. πρωτ. 2037/Μ.Κ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
στα Πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης Αγωνιστικής Περιόδου 2019 - 2020
Στα Πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης, 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 46 της 31ης Μαΐου 2019,
καθόρισε τους όρους συμμετοχής των αλλοδαπών αθλητών και αθλητριών στα
Πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης αγωνιστικής περιόδου 2019-2020
Α. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Δικαίωμα εγγραφής στο Φύλλο Αγώνος θα έχουν Αλλοδαποί αθλητές και αθλήτριες που
έχουν μεταγραφεί με Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής (International Transfer Certificate
- ITC) και σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB)
και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, ως εξής:


Volleyleague Γυναικών: έως Τρείς (3) Αθλήτριες



Pre League Γυναικών: Μια (1) αθλήτρια



Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών: Μια (1) αθλήτρια



Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών: Ένας (1) αθλητής

Β. ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Δικαίωμα εγγραφής στο Φύλλο Αγώνος ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ θα έχουν έως Δυο (2)
αθλητές ή αθλήτριες Κυπριακής υπηκοότητας που σπουδάζουν σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
της Ελλάδος (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) και έχουν μεταγραφεί με Διεθνές
Πιστοποιητικό Μεταγραφής (International Transfer Certificate - ITC) και σύμφωνα με τους
Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB).

Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, ο αριθμός των αθλητών ή αθλητριών Κυπριακής
υπηκοότητας

που

σπουδάζουν

σε

Εκπαιδευτικό

Ίδρυμα

της

Ελλάδος

(ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) και θα έχουν δικαίωμα αναγραφής στα Φύλλα
Αγώνος θα είναι Ένας (1) αθλητής / Μια (1) αθλήτρια

Γ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Δικαίωμα εγγραφής στο Φύλλο Αγώνος κάθε αγώνα ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ θα έχουν
και Αλλοδαποί/Κύπριοι αθλητές / αθλήτριες, που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στην
Ε.Ο.ΠΕ., καθορίζοντάς την ως Ομοσπονδία Προέλευσης (Federation of Origin) λόγω 1ης
εγγραφής στην Ελλάδα ως εξής:


Volleyleague Γυναικών: Mια (1) Αθλήτρια



Pre League Γυναικών: Μια (1) αθλήτρια



Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών: Μια (1) αθλήτρια



Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών: Ένας (1) αθλητής



Β’ Εθνική

/

Εθνικό

Περιφερειακό

Πρωτάθλημα

–

Τοπικά Πρωταθλήματα

Ανδρών/Γυναικών: έως Οκτώ (8) αθλητές/αθλήτριες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, ο αριθμός των Αλλοδαπών αθλητών /
αθλητριών, που έχουν Ελληνική Υπηκοότητα και Ομοσπονδία προέλευσης (Federation of
Origin) την Ε.Ο.ΠΕ. και θα έχουν δικαίωμα αναγραφής στο Φύλλο Αγώνος

στ0

Πρωτάθλημα Β’ Εθνικής / Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος & στις Τοπικές
Κατηγορίες Ανδρών/Γυναικών θα είναι έως Έξι (6) αθλητές/αθλήτριες
 Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα: Σε κάθε Φύλλο Αγώνος θα πρέπει να εγγράφονται
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Δυο (2) αθλητές / αθλήτριες που έχουν Ελληνική Υπηκοότητα και
Ομοσπονδία προέλευσης (Federation of Origin) την Ε.Ο.ΠΕ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, θα πρέπει να εγγράφονται στο Φύλλο
Αγώνος ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Τέσσερις (4) αθλητές / αθλήτριες που έχουν Ελληνική Υπηκοότητα
και Ομοσπονδία προέλευσης (Federation of Origin) την Ε.Ο.ΠΕ.
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Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΩΝ
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 εχει δικαίωμα
συμμετοχής.
Επιτρέπεται αντικατάσταση ενός αρχικά αποκτηθέντος αλλοδαπού αθλητή ή μιας
αλλοδαπής αθλήτριας, με άλλο αλλοδαπό αθλητή/αθλήτρια μόνο μετά την λήξη του Α’
Γύρου του αντίστοιχου Πρωταθλήματος. Για να είναι έγκυρη η αντικατάσταση θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ITC και αυτό να έχει εγκριθεί από την CEV ή την FIVB
το αργότερο μέχρι ΤΡΕΙΣ (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του Β’ Γύρου του
αντίστοιχου Πρωταθλήματος.
Επιτρέπεται η έναρξη των διαδικασιών απόκτησης αλλοδαπού αθλητή ή αλλοδαπής
αθλήτριας μετά την έναρξη του Πρωταθλήματος και έως την έναρξη του Β’ Γύρου του
Πρωταθλήματος (είτε αρχική απόκτηση είτε συμπλήρωση του αριθμού των τριών (3) για
το Πρωτάθλημα της Volleyleague A1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών). Για να είναι έγκυρη η
απόκτηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ITC και αυτό να έχει εγκριθεί
από την CEV ή την FIVB το αργότερο μέχρι ΤΡΕΙΣ (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του
Β’ Γύρου του αντίστοιχου Πρωταθλήματος.
Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης ή αρχικής απόκτησης μετά την έναρξη του Α’
Γύρου ή πρόσθεσης αθλήτριας για το Πρωτάθλημα της Volleyleague A1 Εθνικής Κατηγορίας
Γυναικών έως του αριθμού των τριών (3), ακόμα και εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
του ITC και αυτό έχει εγκριθεί από την CEV ή την FIVB, η συμμετοχή τους θα επιτρέπεται
MONO στον Β’ Γύρο των Πρωταθλημάτων.
Επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου αλλοδαπός αθλητής ή
αλλοδαπή αθλήτρια, που έχει μεταγραφεί με ITC, να συμμετάσχει σε δύο διαφορετικά
Σωματεία .
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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 2019-2020, καθορίζεται ως εξής:
• Volleyleague Γυναικών: Τριακόσια Ευρώ (300 €)
• Pre League Γυναικών: Εκατό Πενήντα Ευρώ (150 €)
• Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών: Εκατό Πενήντα Ευρώ (150 €)
• Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών: Εκατό Πενήντα Ευρώ (150 €).
Το παράβολο στην Ε.Ο.ΠΕ. μεταγραφής Κυπρίων αθλητών / αθλητριών για τις
Κατηγορίες

Β’ Εθνικής / Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήματος, τα Τοπικά

Πρωταθλήματα Ανδρών/Γυναικών και τα Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα, 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).
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: 1920 Ευρώ (€)



A2 Ανδρών & PreLeague Γυναικών: 1.440 Ευρώ (€)

Προκειμένου για αθλητή/αθλήτρια που προέρχεται από χώρα εκτός Ευρώπης, το
προβλεπόμενο παράβολο (Transfer Fee) θα πρέπει να καταβληθεί
Ομοσπονδία (FIVB) και το οποίο είναι:


Α1 Γυναικών: 2.000 Ελβετικά Φράγκα (CHF)



A2 Ανδρών & PreLeague Γυναικών: 1.500 Ελβετικά Φράγκα (CHF)
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στην Διεθνή

Για μεταγραφή αλλοδαπής αθλήτριας στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών (3η ανώτερη
Εθνική κατηγορία Ελλάδος), δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής παραβόλου (Transfer Fee)
στην CEV ή την FIVB
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, A2 Ανδρών & PreLeague Γυναικών. Στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, δεν
προβλέπεται Παράβολο από τις Ομοσπονδίες προέλευσης των αθλητριών

Ζ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 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.



Να έχει συμπληρωθεί κατάλληλα 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)



Για τα Σωματεία της Volleyleague Γυναικών, να έχει κατατεθεί στην ΕΟΠΕ από το
ενδιαφερόμενο σωματείο, εγγυητική επιστολή τραπέζης ύψους 15.000 € για
μετεγγραφή αλλοδαπής αθλήτριας. Διευκρινίζεται ότι αντί της παραπάνω εγγυητικής
επιστολής τα σωματεία μπορούν να καταθέτουν στην ΕΟΠΕ:
o Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή η επιταγή με το αντίστοιχο ποσό εγγύησης και
με ημερομηνία λήξης 20 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης του πρωταθλήματος
ή
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o Συναλλαγματική με το αντίστοιχο ποσό εγγύησης και με ημερομηνία λήξης 20
ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης του πρωταθλήματος.
Το σωματείο υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του πρωταθλήματος
να καταθέσει στην ΕΟΠΕ έγγραφο της αλλοδαπής αθλήτριας με βεβαιωμένο το γνήσιο
της υπογραφής της ότι η αθλήτρια έχει εξοφληθεί από το σωματείο έτσι ώστε η
εγγυητική επιστολή τράπεζας ή η επιταγή ή η συναλλαγματική να επιστραφεί από την
ΕΟΠΕ στο σωματείο.
Το Τμήμα Μητρώου (email: mitroo@volleyball.gr, τηλ.:210-6801977-78) είναι στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Καραμπέτσος

Νεκτάριος Χαλβατζής

Κοινοποίηση: Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις
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