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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Προς τα Σωματεία
Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών – Volley League A1 Γυναικών
Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2018
Αριθ. πρωτ. 3273 /Μ.Κ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
αγωνιστικής περιόδου 2018 - 2019
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 15135/7.6.2000, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, σας
γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. (Νο. 27/20.06.2018) αποφάσισε τα παρακάτω σχετικά με τις
μετεγγραφές αλλοδαπών αθλητριών στα σωματεία Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών:
Α. Μετεγγραφή αλλοδαπής αθλήτριας σε σωματεία Α1 Εθνικής κατ. Γυναικών
Οι μετεγγραφές των αλλοδαπών αθλητριών (μέχρι 3) σε σωματεία της Α1 Εθνικής Κατηγορίας
Γυναικών θα γίνονται σύμφωνα με την επιθυμία του Σωματείου μέχρι την έναρξη του Α’ Γύρου της Α΄
Φάσης του πρωταθλήματος.
Για να είναι έγκυρη η μετεγγραφή αυτή και να εγκριθεί η συμμετοχή της στους αγώνες, θα πρέπει το
αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη πριν την έναρξη του Α’ Γύρου του πρωταθλήματος να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία του ITC και αυτό να έχει εγκριθεί από την CEV ή την FIVB.
Επίσης επιτρέπεται η αντικατάσταση μιας αρχικά αποκτηθείσης αλλοδαπής αθλήτριας με άλλη και
για μία μόνο φορά καθώς και η απόκτηση αλλοδαπής αθλήτριας μετά την έναρξη του Α’ Γύρου
(μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των τριών) μέχρι την έναρξη του Β’ Γύρου της Α’ Φάσης του
πρωταθλήματος).
Για να είναι έγκυρη η αντικατάσταση ή 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 την τελευταία εργάσιμη πριν
την έναρξη του Β’ Γύρου της Α’ Φάσης.
Σε κάθε περίπτωση ακόμα και εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ITC και αυτό έχει εγκριθεί από
την CEV ή την FIVB πριν από την παραπάνω προθεσμία, η συμμετοχή της αλλοδαπής αθλήτριας δεν
μπορεί να εγκριθεί πριν τη λήξη του Α’ Γύρου του πρωταθλήματος.
Επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του ίδιου πρωταθλήματος αλλοδαπή αθλήτρια να συμμετάσχει σε
αυτό (πρωτάθλημα) με δύο διαφορετικές ομάδες.
Το χρηματικό παράβολο στην ΕΟΠΕ για την μετεγγραφή αλλοδαπής αθλήτριας στα σωματεία
Α1 Εθνικής κατ. Γυναικών είναι τριακόσια (300) ΕΥΡΩ.
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Β.
Προϋποθέσεις Διεθνών Πιστοποιητικών Μετεγγραφής αλλοδαπής αθλήτριας στην ΕΟΠΕ
Για να γίνει δεκτή η μετεγγραφή αλλοδαπής αθλήτριας θα πρέπει:
1) Να κατατεθεί έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου σωματείου στην ΕΟΠΕ σχετικά με την
μεταγραφή αλλοδαπής αθλήτριας η οποία θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο, την υπηκοότητά,
τον αριθμό διαβατηρίου, την ημερομηνία γέννησης και θα συνοδεύεται από αντίγραφο
διαβατηρίου της αθλήτριας.
2) Να συμπληρωθεί κατάλληλα το Ηλεκτρονικό Διεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής (ITC) μέσω
της online εφαρμογής (VIS) της FIVB.
3) Nα κατατεθεί στην ΕΟΠΕ από το ενδιαφερόμενο σωματείο το προβλεπόμενο παράβολο (300 €)
στην ΕΟΠΕ και να έχει σταλεί στην ΕΟΠΕ το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης.
4) Να κατατεθεί στην ΕΟΠΕ από το ενδιαφερόμενο σωματείο το αποδεικτικό τραπεζικής
κατάθεσης χρηματικού παραβόλου στην FIVB και προκειμένου για αθλήτριες προερχόμενες από
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη CEV, ποσού που ορίζεται από τους κανονισμούς της FIVB.
5) Να 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:
α) επιταγή τράπεζας με το αντίστοιχο ποσό εγγύησης και με ημερομηνία λήξης 20 ημέρες μετά
την ημερομηνία λήξης του πρωταθλήματος ή
β) 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.
Γ.

Εξομοίωση αλλοδαπών αθλητριών με Ελληνίδες αθλήτριες

Με τις Ελληνίδες αθλήτριες εξομοιώνονται ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οι
αλλοδαπές αθλήτριες για τους οποίους έχει εκδοθεί από την ΕΟΠΕ για πρώτη φορά δελτίο σε
ελληνικό σωματείο σε ηλικία κάτω των 18 ετών, οι ομογενείς και οι αλλοδαπές αθλήτριες
προερχόμενοι από χώρες μέλη της Ε.Ε. που έχουν εγγραφεί ή μετεγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 περ. 1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 15135/7.6.2000 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Τμήμα Μητρώου (τηλ.:210-6801977-78) είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια
χρειαστείτε.
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Καραμπέτσος

Νεκτάριος Χαλβατζής

Κοινοποίηση: Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις
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