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Προσ τα
ωματεύα
Α1 Εθνικόσ Κατηγορύασ Γυναικών
Μαρούςι, 21 Ιουνύου 2017
Αριθ. πρωτ. 2807/Μ.Κ.

ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ
αγωνιςτικόσ περιόδου 2017 - 2018
ύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ Τ.Α. 15135/7.6.2000, όπωσ αυτό τροποποιόθηκε και ιςχύει, ςασ
γνωρύζουμε ότι το Δ../Ε.Ο.ΠΕ. αποφϊςιςε τα παρακϊτω ςχετικϊ με τισ μετεγγραφϋσ
αλλοδαπών αθλητριών ςτα ςωματεύα Α1 Εθνικόσ Κατηγορύασ Γυναικών:
Α.

Μετεγγραφή αλλοδαπήσ αθλήτριασ ςε ςωματεία Α1 Εθνικήσ κατ. Γυναικών

Οι μετεγγραφϋσ των αλλοδαπών αθλητριών (μϋχρι 3) ςε ςωματεύα τησ Α1 Εθνικόσ Κατηγορύασ
Γυναικών θα γύνονται ςύμφωνα με την επιθυμύα του ωματεύου μϋχρι την ϋναρξη του Α’ Γύρου
τησ Α΄ Υϊςησ του πρωταθλόματοσ.
Για να εύναι ϋγκυρη η μετεγγραφό αυτό και να εκδοθεύ το δελτύο αθλητικόσ ιδιότητασ θα
πρϋπει το αργότερο μϋχρι την τελευταύα εργϊςιμη πριν την ϋναρξη του Α’ Γύρου του
πρωταθλόματοσ να ϋχει ολοκληρωθεύ η διαδικαςύα του ITC και αυτό να ϋχει εγκριθεύ από την
CEV ό την FIVB.
Επύςησ επιτρϋπεται η αντικατϊςταςη μιασ αρχικϊ αποκτηθεύςησ αλλοδαπόσ αθλότριασ με ϊλλη
και για μύα μόνο φορϊ καθώσ και η απόκτηςη αλλοδαπόσ αθλότριασ μετϊ την ϋναρξη του Α’
Γύρου (μϋχρι την ςυμπλόρωςη του αριθμού των τριών) μϋχρι την ϋναρξη του Β’ Γύρου τησ Α’
Υϊςησ του πρωταθλόματοσ).
Για να εύναι ϋγκυρη η αντικατϊςταςη ό η απόκτηςη θα πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ η
διαδικαςύα του ITC και αυτό να ϋχει εγκριθεύ από την CEV ό την FIVB το αργότερο μϋχρι την
τελευταύα εργϊςιμη πριν την ϋναρξη του Β’ Γύρου τησ Α’ Υϊςησ.
ε κϊθε περύπτωςη ακόμα και εϊν ϋχει ολοκληρωθεύ η διαδικαςύα του ITC και αυτό ϋχει
εγκριθεύ από την CEV ό την FIVB πριν από την παραπϊνω προθεςμύα, το δελτύο αθλητικόσ
ιδιότητασ τησ αλλοδαπόσ αθλότριασ δεν μπορεύ να εκδοθεύ πριν τη λόξη του Α’ Γύρου του
πρωταθλόματοσ.
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Επιτρϋπεται κατϊ τη διϊρκεια του ύδιου πρωταθλόματοσ αλλοδαπό αθλότρια να ςυμμετϊςχει
ςε αυτό (πρωτϊθλημα) με δύο διαφορετικϋσ ομϊδεσ.
Σο χρηματικό παρϊβολο ςτην ΕΟΠΕ για την μετεγγραφό αλλοδαπόσ αθλότριασ ςτα ςωματεύα
Α1 Εθνικόσ κατ. Γυναικών εύναι τριακόςια (300) ΕΤΡΩ.
Β.

Προϋποθέςεισ Διεθνών Πιςτοποιητικών Μετεγγραφήσ αλλοδαπήσ αθλήτριασ ςτην
ΕΟΠΕ

Για να γύνει δεκτό η μετεγγραφό αλλοδαπόσ αθλότριασ θα πρϋπει:
1)

Να κατατεθεύ ϋγγραφη αύτηςη του ενδιαφερόμενου ςωματεύου ςτην ΕΟΠΕ ςχετικϊ με την
μεταγραφό αλλοδαπόσ αθλότριασ η οπούα θα αναφϋρει το ονοματεπώνυμο, την
υπηκοότητϊ, τον αριθμό διαβατηρύου, την ημερομηνύα γϋννηςησ και θα ςυνοδεύεται από
αντύγραφο διαβατηρύου τησ αθλότριασ

2)

Να ςυμπληρωθεύ κατϊλληλα το Ηλεκτρονικό Διεθνϋσ Πιςτοποιητικό Μετεγγραφόσ (ITC)
μϋςω τησ online εφαρμογόσ (VIS) τησ FIVB

3)

Nα κατατεθεύ ςτην ΕΟΠΕ από το ενδιαφερόμενο ςωματεύο το προβλεπόμενο παρϊβολο
(300 €) ςτην ΕΟΠΕ και να ϋχει ςταλεύ ςτην ΕΟΠΕ το αποδεικτικό τραπεζικόσ κατϊθεςησ.

4)

Να κατατεθεύ ςτην ΕΟΠΕ από το ενδιαφερόμενο ςωματεύο το αποδεικτικό τραπεζικόσ
κατϊθεςησ χρηματικού παραβόλου ςτην FIVB και προκειμϋνου για αθλότριεσ
προερχόμενεσ από χώρα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ςτη CEV, ποςού που ορύζεται από τουσ
κανονιςμούσ τησ FIVB.

5)

Να κατατεθεύ ςτην ΕΟΠΕ από το ενδιαφερόμενο ςωματεύο εγγυητικό επιςτολό τραπϋζησ
ύψουσ 15.000 € για μετεγγραφό αλλοδαπόσ αθλότριασ.
Διευκρινύζεται ότι αντύ τησ παραπϊνω εγγυητικόσ επιςτολόσ τα ςωματεύα μπορούν να
καταθϋτουν ςτην ΕΟΠΕ:
α) επιταγό τρϊπεζασ με το αντύςτοιχο ποςό εγγύηςησ και με ημερομηνύα λόξησ 20
ημϋρεσ μετϊ την ημερομηνύα λόξησ του πρωταθλόματοσ ό
β) ςυναλλαγματικό με το αντύςτοιχο ποςό εγγύηςησ και με ημερομηνύα λόξησ 20 ημϋρεσ
μετϊ την ημερομηνύα λόξησ του πρωταθλόματοσ

Σο ςωματεύο υποχρεούται εντόσ εύκοςι (20) ημερών από τη λόξη του πρωταθλόματοσ να
καταθϋςει ςτην ΕΟΠΕ ϋγγραφο τησ αλλοδαπόσ αθλότριασ με βεβαιωμϋνο το γνόςιο τησ
υπογραφόσ τησ ότι η αθλότρια ϋχει εξοφληθεύ από το ςωματεύο ϋτςι ώςτε η εγγυητικό
επιςτολό τρϊπεζασ ό η επιταγό ό η ςυναλλαγματικό να επιςτραφεύ από την ΕΟΠΕ ςτο
ςωματεύο.
Γ.

Εξομοίωςη αλλοδαπών αθλητριών με Ελληνίδεσ αθλήτριεσ

Με τισ Ελληνύδεσ αθλότριεσ εξομοιώνονται ωσ προσ τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ οι
αλλοδαπϋσ αθλότριεσ για τουσ οπούουσ ϋχει εκδοθεύ από την ΕΟΠΕ για πρώτη φορϊ δελτύο ςε
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ελληνικό ςωματεύο ςε ηλικύα κϊτω των 18 ετών, οι ομογενεύσ και οι αλλοδαπϋσ αθλότριεσ
προερχόμενοι από χώρεσ μϋλη τησ Ε.Ε. που ϋχουν εγγραφεύ ό μετεγγραφεύ ςύμφωνα με τισ
διατϊξεισ του ϊρθρου 1 περ. 1 τησ υπ’ αριθμ. πρωτ. 15135/7.6.2000 Τ.Α., όπωσ τροποποιόθηκε
και ιςχύει.
Σο Σμόμα Μητρώου (τηλ.:210-6801978) εύναι ςτη διϊθεςη ςασ για οποιαδόποτε βοόθεια
χρειαςτεύτε.

Ο Πρόεδροσ
Γιώργοσ Καραμπϋτςοσ

Ο Γεν. Γραμματϋασ
Νεκτϊριοσ Φαλβατζόσ
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