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Προς τα 
Σωματεία της ΕΟΠΕ 

Μαρούσι, 4 Iουλίου 2017 
Αριθ. πρωτ.3030 /Ν.Σ.  

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ & ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

 
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο μετεγγραφών αλλοδαπών αθλητριών στην Α1 Εθνική 

κατηγορία Γυναικών και την Εγκύκλιο Μεταγραφών Κυπρίων αθλητών και αθλητριών σε όλες 
τις κατηγορίες για το αγωνιστικό έτος 2017-2018, καθορίζονται οι διαδικασίες  μετεγγραφών 
αλλοδαπών αθλητριών στα σωματεία Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών και Κυπρίων αθλητών 
και Κυπρίων αθλητριών. 

1. Σε περίπτωση που ο αθλητής/αθλήτρια δεν έχει ξανακάνει Διεθνή Μετεγγραφή 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 ξεκαθαρίσετε 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, 

θα πρέπει να αποστείλει με επίσημη επιστολή στην ΕΟΠΕ, τα παρακάτω στοιχεία προκειμένου 
να δημιουργηθεί καρτέλα στο FIVB/VIS Manager: 

 
• Πλήρη ονοματεπώνυμο σωματείου 
• Υπεύθυνος επικοινωνίας για τις μετεγγραφές 
• Το όνομα του χορηγού αν υπάρχει 
• Web site, αν υπάρχει 
• Δ/νση αλληλογραφίας 
• Τηλέφωνο επικοινωνίας 
• Φαξ 
• Email.  
 
Τα στοιχεία αυτά θα υπάρχουν στην κάρτα Σωματείου στην FIVB και θα είναι 

προσβάσιμα σε όλες τις ομοσπονδίες και τις ομάδες. 
 
3. Στην συνέχεια, θα πρέπει να αποσταλεί αρχικά αίτηση του ενδιαφερόμενου 

σωματείου στην ΕΟΠΕ, σχετικά με την μεταγραφή αλλοδαπής αθλήτριας (Α1 Γυναικών) ή 
Κύπριου αθλητή /Κύπριας /αθλήτριας σε όλες τις κατηγορίες, η οποία θα αναφέρει το 
ονοματεπώνυμο, την υπηκοότητα, τον αριθμό διαβατηρίου, την ημερομηνία γέννησης και θα 
συνοδεύεται από αντίγραφο διαβατηρίου του αθλητή/αθλήτριας, προκειμένου να αναζητηθεί 
στο σύστημα και να ξεκινήσει από την ΕΟΠΕ η διαδικασία ως Ομοσπονδία που αποδέχεται τον 
αθλητή/αθλήτρια.        
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4. Μετά τα παραπάνω και αφού έχουν ολοκληρωθεί, 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, 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. 

 
 5. Για να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή ελεύθερου αθλητή/αθλήτριας θα πρέπει όλοι οι 

εμπλεκόμενοι να υπογράψουν ηλεκτρονικά δηλ, το σωματείο, ο αθλητής/αθλήτρια, η 
αλλοδαποί  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). 

 
6. Οικονομικοί Όροι 
Για να υπογράψει η ομοσπονδία από την οποία προέρχεται ο αθλητής/τρια, θα πρέπει 

το ενδιαφερόμενο Σωματείο να επικοινωνήσει και να καταβάλλει το ποσό που θα ζητηθεί, 
εφόσον αυτό ζητηθεί 

Παράβολα της CEV/FIVB: 
Προκειμένου για αθλητή/αθλήτρια που προέρχεται από την Ευρώπη και για να δοθεί η 

έγκριση και υπογράψει η CEV, θα πρέπει να καταβληθεί  το προβλεπόμενο ποσό, ανάλογα με 
την κατηγορία που αγωνίζεται το Σωματείο και το οποίο  είναι: 

Α1 Γυναικών (αλλοδαπές αθλήτριες): 1920 Ευρώ (€) 
A2 Ανδρών & PreLeague Γυναικών (Κύπριοι αθλητές & αθλήτριες):  1.440 Ευρώ (€) 
 
Η κατάθεση πρέπει να γίνει στον παρακάτω λογαριασμό της CEV: 
Beneficiary:   
Conféderation Européenne de Volleyball – 488 route de Longwy – L-1940 Luxembourg  
Euro Bank Account:  BGL BNP Paribas Luxembourg  
IBAN: LU 6000 3044 2729 8050 00 Swift: BGLLLULL  
 
Σημ. Για τους Κύπριους αθλητές/αθλήτριες, παράβολο στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 

(CEV), υποχρεώνονται να καταβάλλουν ΜΟΝΟ τα Σωματεία που αγωνίζονται στην Α1 και Α2 
Εθνική Κατηγορία Ανδρών και Α1 Εθνικής Κατηγορίας και Pre League Γυναικών αντίστοιχα. Τα 
Σωματεία των υπολοίπων κατηγοριών, ακολουθούν όλη την διαδικασία του ITC, αλλά δεν 
καταβάλλουν παράβολο στην CEV. 

Αν ο αθλητής/αθλήτρια προέρχεται από χώρα εκτός Ευρώπης θα πρέπει να καταβληθεί  
το προβλεπόμενο ποσό στον παρακάτω λογαριασμό της FIVB, για να δώσει την έγκρισή της:  

Beneficiary:  
Fédération Internationale de Volleyball (FIVB)  
Chemin Edouard-Sandoz 2-4  
1006 Lausanne  
Bank account:  
Banque Cantonale Vaudoise  
Case Postale 300 
CH-1001 LAUSANNE / Switzerland  
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 Account: K 5380.20.63 (Clearing: 767) 
BIC Code (Swift Address): BCVLCH2LXXX  
IBAN: CH05 0076 7000 K538 0206 3 
 
Το προβλεπόμενο ποσό παραβόλου της FIVB είναι: 
Α1 Γυναικών (αλλοδαπές αθλήτριες) 2.000 Ελβετικά Φράγκα (CHF) 
 
7. Το αποδεικτικό κατάθεσης στην FIVB ή στην CEV θα πρέπει να αποσταλεί στην ΕΟΠΕ 

(hellas@volleyball.gr ή fax 210 6801960). 
 
8. Η Διεθνής μετεγγραφή θα έχει ολοκληρωθεί μόλις εκδοθεί το Διεθνές Πιστοποιητικό 

Μετεγγραφών της FIVB (ITC).  
 
9. Τέλος πληροφορίες για τις Διεθνείς Μετεγγραφές μπορείτε να βρείτε και στην 

ιστοσελίδα της CEV 
http://www.cev.lu στην κατηγορία TRANSFERS.  
 
H Γραμματεία της ΕΟΠΕ παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή 

διευκρίνιση στο τηλ: 2106801 999 ή email: hellas@volleyball.gr  . 
 
 

 
Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

 
                      Γιώργος Καραμπέτσος    Νεκτάριος Χαλβατζής 
 
 
 
 
 
 


