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Προσ τα              
ωματεία τησ ΕΟΠΕ 

                                                                                                                    Μαρούςι, 5 Ιουλίου 2019 
                                                                     Αριθ. πρωτ. 2888 /Ν.. 

                                                                              
 

ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ - 
ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ 

 
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ςυμμετοχόσ αλλοδαπών αθλητών - αθλητριών ςτα 
πρωταθλόματα πετοςφαύριςησ 2019-2020 καθορύζονται οι διαδικαςίεσ διεθνών 
μετεγγραφών. Οι διαδικαςίεσ αυτέσ αφορούν ΟΛΕ τισ μετεγγραφέσ, όπου ο 
αθλητήσ/αθλήτρια είναι εγγεγραμμένοσ ςε άλλη Ομοςπονδία και για την ςυμμετοχή του ςε 
Ελληνικό Πρωτάθλημα απαιτείται η διαδικαςία Διεθνούσ Μετεγγραφήσ και η Έκδοςη του 
Διεθνούσ Πιςτοποιητικού Μετεγγραφήσ (ITC- International Transfer Certificate) 
 
1. Σε περύπτωςη που ο αθλητόσ/αθλότρια δεν ϋχει πραγματοποιόςει Διεθνό Μετεγγραφό 
θα πρϋπει η Ομοςπονδύα ςτην οπούα ανόκει, να του/τησ δημιουργόςει καρτϋλα ςτο 
ςύςτημα τησ Διεθνούσ Ομοςπονδύασ FIVB/VIS Manager. Το ενδιαφερόμενο ςωματεύο δεν 
εμπλϋκεται ςε αυτό, απλϊ θα πρϋπει να ξεκαθαριςτεύ ςτον αθλητό/αθλότρια ότι χωρύσ να 
υπϊρχει καρτϋλα του αθλητό/αθλότριασ ςτο ςύςτημα, δεν μπορεύ να ξεκινόςει η 
διαδικαςύα μετεγγραφόσ. 
 
2. Σε περύπτωςη που και το ςωματεύο δεν ϋχει πραγματοποιόςει διεθνό μετεγγραφό, θα 
πρϋπει να αποςτεύλει με επύςημη επιςτολό ςτην ΕΟΠΕ, τα παρακϊτω ςτοιχεύα 
προκειμϋνου να δημιουργηθεύ καρτϋλα ςτο FIVB/VIS Manager: 
• Πλήρησ Ονομαςία ωματείου 
• Τπεύθυνοσ επικοινωνίασ για τισ μετεγγραφέσ 
• Σο όνομα του χορηγού αν υπάρχει 
• Web site 
• Δ/νςη αλληλογραφίασ 
• Σηλέφωνο επικοινωνίασ 
• Email. 
Σα ςτοιχεία αυτά θα υπάρχουν ςτην κάρτα ωματείου ςτην FIVB και θα είναι προςβάςιμα 
ςε όλεσ τισ ομοςπονδίεσ και τισ ομάδεσ. 
 
3. Στην ςυνϋχεια, θα πρϋπει να αποςταλεύ αρχικϊ, αύτηςη του ενδιαφερόμενου ςωματεύου 
ςτην ΕΟΠΕ, ςχετικϊ με την μεταγραφό αλλοδαπών και Κυπρύων αθλητών/αθλητριών, η 
οποία θα αναφέρει τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Ονοματεπώνυμο 

 Τπηκοότητα 



 

2 

 

 Αριθμό διαβατηρίου 

 Ημερομηνία γέννηςησ 
και θα ςυνοδεύεται από αντίγραφο διαβατηρίου του αθλητή/αθλήτριασ, προκειμένου να 
αναζητηθεύ ςτο ςύςτημα και να ξεκινόςει από την ΕΟΠΕ η διαδικαςύα, ωσ Ομοςπονδύα που 
αποδϋχεται τον αθλητό/αθλότρια. 

 
4. Μετϊ την ολοκλόρωςη των παραπϊνω, η ΕΟΠΕ θα ξεκινόςει την ηλεκτρονική 
διαδικαςία για την μετεγγραφή, εκδηλώνοντασ ενδιαφϋρον για τον αθλητό/αθλότρια και 
δεςμεύοντασ τον αθλητό/αθλότρια ςτο ςύςτημα για το ςωματεύο που ϋχει αποςτεύλει τα 
ςχετικϊ ςτοιχεύα του αθλητό/αθλότριασ. Σε περύπτωςη που ο αθλητόσ/αθλότρια δεν εύναι 
ελεύθεροσ/η ςτην χώρα του/τησ, δεν θα επιτραπεύ ςτην ΕΟΠΕ να προχωρόςει την 
διαδικαςύα, εκτόσ και αν υπογρϊψει το ϊλλο ςωματεύο για την παραχώρηςό του/τησ. Αν ο 
αθλητόσ/αθλότρια εύναι ελεύθεροσ/η θα πρϋπει με τουσ κωδικούσ που θα ςταλούν ςτο 
Σωματεύο από την FIVB, να υπογρϊψει το Σωματεύο ηλεκτρονικϊ την καρτϋλα του 
αθλητό/αθλότριασ, επιβεβαιώνοντασ με αυτόν τον τρόπο την πρόθεςη ςυνεργαςύασ από 
την πλευρϊ του Σωματεύου. 
 
5. Για να ολοκληρωθεύ η μετεγγραφό ελεύθερου αθλητό/αθλότριασ θα πρϋπει όλοι οι 
εμπλεκόμενοι να υπογρϊψουν ηλεκτρονικϊ δηλαδό, το ςωματεύο, ο αθλητόσ/αθλότρια, η 
αλλοδαπό Ομοςπονδύα και η ΕΟΠΕ και ςτο τϋλοσ να ςταλεύ η ϋγκριςη από την FIVB 
(Υπογραμμύζεται ότι, αν ο αθλητόσ/αθλότρια δεν εύναι ελεύθεροσ/η, θα πρϋπει να 
υπογρϊψει και το προηγούμενο ςωματεύο όπου ανόκει όπωσ αναφϋρεται παραπϊνω). 
 
6. Οικονομικοί Όροι 
Για να υπογρϊψει η ομοςπονδύα από την οπούα προϋρχεται ο αθλητόσ/τρια, θα πρϋπει το 
ενδιαφερόμενο Σωματεύο να επικοινωνόςει με την Ομοςπονδύα προϋλευςησ του 
αθλητό/αθλότριασ και να καταβϊλλει το ποςό που θα ζητηθεύ, εφόςον αυτό υπϊρχει. 
Παράβολα τησ CEV/FIVB: 
Για αθλητό/αθλότρια που προέρχεται από χώρα τησ Ευρώπησ (Ε.Ε. και εκτόσ Ε.Ε.) και για να 
δοθεύ η ϋγκριςη, θα πρϋπει να καταβληθεύ ΣΗΝ CEV το προβλεπόμενο ποςό, ανϊλογα με 
την κατηγορύα που αγωνύζεται το Σωματεύο και το οπούο εύναι: 

Α1 Γυναικών: 1.920 Ευρώ (€) 
A2 Ανδρών & PreLeague Γυναικών: 1.440 Ευρώ (€) 
A2 Γυναικών: ΦΩΡΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΗΝ CEV 

Η κατϊθεςη πρϋπει να γύνει ςτον παρακϊτω λογαριαςμό τησ CEV: 
Beneficiary:  Conféderation Européenne de Volleyball – 488 route de Longwy – L-1940 
Luxembourg 
EUR Bank Account:  BGL BNP Paribas Luxembourg 
                              IBAN: LU 6000 3044 2729 8050 00   
                              Swift: BGLLLULL 
 
Για αθλητό/αθλότρια που προϋρχεται από χώρα ΕΚΣΟ ΕΤΡΩΠΗ και για να δοθεύ η 
ϋγκριςη θα πρϋπει να καταβληθεύ ΣΗΝ FIVB το προβλεπόμενο ποςό, ανϊλογα με την 
κατηγορύα που αγωνύζεται το Σωματεύο και το οπούο εύναι: 
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Α1 Γυναικών: 2.000 ΕΛΒΕΣΙΚΑ ΥΡΑΓΚΑ (CHF) 
A2 Ανδρών & PreLeague Γυναικών: 1.500 ΕΛΒΕΣΙΚΑ ΥΡΑΓΚΑ (CHF) 
A2 Γυναικών: ΦΩΡΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΗΝ FIVB 

Η κατϊθεςη πρϋπει να γύνει ςτον παρακϊτω 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 
 
7. Το αποδεικτικό κατϊθεςησ ςτην FIVB ό ςτην CEV θα πρϋπει να αποςταλεύ ςτην ΕΟΠΕ 
(hellas@volleyball.gr). 
Τπενθυμίζεται ότι, εκτόσ από την πληρωμή παραβόλων ςτην CEV/FIVB ή και ςτην 
Ομοςπονδία Προέλευςησ του αθλητή/αθλήτριασ (εάν απαιτηθεί), χρειάζεται για την 
ολοκλήρωςη τησ μετεγγραφήσ και η καταβολή παραβόλου ςτην Ε.Ο.ΠΕ. ωσ εξήσ: 

• Volleyleague Γυναικών: Σριακόςια 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 €). 

Σο παράβολο ςτην Ε.Ο.ΠΕ. μεταγραφήσ Κυπρίων αθλητών / αθλητριών για τισ Κατηγορίεσ  
Β’ Εθνικήσ / Εθνικού Περιφερειακού Πρωταθλήματοσ, τα Σοπικά Πρωταθλήματα 
Ανδρών/Γυναικών και τα Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα, ορίζεται ςτο ποςό των Δεκαπέντε 
Ευρώ (15 €) 
 
8. Η Διεθνόσ μετεγγραφό θα ϋχει ολοκληρωθεύ μόλισ εκδοθεύ το Διεθνϋσ Πιςτοποιητικό 
Μετεγγραφών τησ FIVB (ITC). 
 
9. Τϋλοσ πληροφορύεσ για τισ Διεθνεύσ Μετεγγραφϋσ μπορεύτε να βρεύτε και ςτην 
ιςτοςελύδα τησ CEV http://www.cev.eu ςτην κατηγορύα TRANSFERS. 
 
H Γραμματεύα τησ ΕΟΠΕ παραμϋνει ςτη διϊθεςό ςασ για οποιαδόποτε πληροφορύα ό 
διευκρύνιςη ςτο τηλ: 210-6801999 ή email: hellas@volleyball.gr. 
 

Με εκτύμηςη, 
                 Ο Πρόεδροσ                                      Ο Γεν. Γραμματϋασ 

 

                   Γεώργιοσ Καραμπϋτςοσ                                                   Νεκτϊριοσ Χαλβατζόσ 
 
 
Κοινοπούηςη: Τοπικϋσ Επιτροπϋσ και Ενώςεισ  

mailto:hellas@volleyball.gr

