ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
www.volleyball.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ

1. Γενικές Αρχές
1.1. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ
Όταν ένας αθλητής αιτείται να αποκτήσει ∆ιεθνές Πιστοποιητικό Μεταγραφής, τότε και οι δύο
Οµοσπονδίες – Οµοσπονδία προέλευσης και Οµοσπονδία υποδοχής – δύναται βάση των
∆ιεθνών Κανονισµών να ζητήσουν την πληρωµή παραβόλου για τις µεταγραφές.
Το παράβολο έκδοσης Πιστοποιητικού ∆ιεθνούς Μεταγραφής είναι το µόνο παράβολο που
µπορούν να ζητήσουν οι Οµοσπονδίες για την διεθνή µεταγραφή ενός αθλητή.
Η Ελληνική Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης, µε βάση την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Νο.
25/29.05.2012 και µε άξονα τις οδηγίες της FIVB και της CEV εγκρίνει την καταβολή παραβόλου
∆ιεθνούς Μεταγραφής από τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες το οποίο µπορεί να υπολογιστεί
ακολουθώντας τα όσα προβλέπονται στους συνηµµένους πίνακες.

1.2 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Το µέγιστο ποσό παραβόλου για τις ∆ιεθνείς Μεταγραφές καθορίζεται από την CEV και
προβλέπεται στον συνηµµένο πίνακα του παραρτήµατος 3.

1.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ
Οι κατηγορίες των Οµοσπονδιών καθορίζονται από την CEV (βλ. πίνακα παραρτήµατος 4)
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2. Παράβολο ∆ιεθνούς Μεταγραφής – Οµοσπονδία Προέλευσης

2.1 ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Στο παράρτηµα 1 καθορίζεται το ποσό το οποίο ζητείται από την Ελληνική Οµοσπονδία
Πετοσφαίρισης ως Οµοσπονδία προέλευσης.
2.2 ΑΘΛΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
Ένας αθλητής-τρια χαρακτηρίζεται ως αθλητής Εθνικής Οµάδας όταν αυτός-ή έχουν συµµετάσχει
έστω και µία φορά στην προετοιµασία ή σε αγώνα Εθνικής Οµάδας κατά τους τελευταίους 12
µήνες πριν την ηµέρα υποβολής αίτησης για έκδοση ∆ιεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφών.
Η άρνηση συµµετοχής στην Εθνική Οµάδα έχει ως αποτέλεσµα την επιβολή της µέγιστης τιµής του
παραβόλου όπως προβλέπεται από την CEV και αναγράφεται στον πίνακα του παραρτήµατος 3.
Σε περίπτωση µη συµµετοχής λόγω τραυµατισµού (αντικειµενική δυσκολία) το παράβολο που θα
επιβληθεί είναι αυτό της κατηγορίας No National Player όπως προβλέπεται στον πίνακα του
παραρτήµατος 1.
2.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΠΟΥ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Η Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης λειτουργώντας ως Οµοσπονδία προέλευσης και µε
βάση την δυνατότητα που παραχωρείται από την CEV, εφαρµόζει πολιτική µείωσης του
παραβόλου ανάλογα µε τον αριθµό των αγωνιστικών περιόδων που αγωνίζεται ένας αθλητήςτρια στο εξωτερικό.
Το παράβολο βάση του πίνακα στο παράρτηµα 1 προσαρµόζεται ως εξής:
• Από 1 έως 4 αγωνιστικές περιόδους: 100% του ποσού που προβλέπεται στο παράρτηµα 1
• Από 5 έως 7 αγωνιστικές περιόδους: 75% του ποσού που προβλέπεται στο παράρτηµα 1
• Από 8 έως 10 αγωνιστικές περιόδους: 50% του ποσού που προβλέπεται στο παράρτηµα 1
• Πάνω από 11 αγωνιστικές περιόδους: 25% του ποσού που προβλέπεται στο παράρτηµα 1
Η επιστροφή του αθλητής-τριας ενδιάµεσα στις αγωνιστικές περιόδους που αγωνίζεται στο
εξωτερικό στην Ελλάδα, δεν αποτελεί κριτήριο για µηδενισµό του παραπάνω υπολογισµού.

2.4 ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΕΚΤΟΣ VOLLEYLEAGUE
Στους αθλητές-τριες που αγωνίστηκαν σε οµάδα εκτός της Α1 Εθνικής Κατηγορίας κατά την
τελευταία αγωνιστική περίοδο το ποσό του παραβόλου µειώνεται κατά 10% από το ποσό που
αναγράφεται στον πίνακα του παραρτήµατος 1.

2.5 ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ CEV
Το παράβολο ∆ιεθνούς Μεταγραφής για τους αθλητές-τριες που επιθυµούν να µεταγραφούν σε
χώρα εκτός CEV προβλέπεται στον πίνακα του παραρτήµατος 2
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2.6 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Στους αθλητές-τριες οι οποίοι επιθυµούν να µεταγραφούν σε οµάδα του εξωτερικού για λιγότερο
από µία αγωνιστική χρονιά π.χ. από τον Ιανουάριο έως το τέλος του πρωταθλήµατος ή σε
οποιαδήποτε στιγµή ενώ το πρωτάθληµα βρίσκεται σε εξέλιξη ο υπολογισµός του παραβόλου
γίνεται µε βάση τον πίνακα του παραρτήµατος 1 υπολογίζοντας τους µήνες συµµετοχής στο
πρωτάθληµα ξεκινώντας από τον µήνα υπογραφής του ∆ιεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής
και αποδεχόµενοι ως 8 τους µήνες µιας πλήρους αγωνιστικής χρονιάς (Οκτώβριος-Μάιος).
Π.χ. No National Team Player σε οµάδα της Α1 κατηγορίας της Ιταλίας µε διάρκεια µεταγραφής
από τον Ιανουάριο έως το τέλος της χρονιάς. Εάν η µεταγραφή ήταν για ολόκληρη την
αγωνιστική περίοδο το παράβολο θα ήταν 1630€ για 8 µήνες. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι
5/8 * 1630 = 1018,75€ ~ 1020€
Σηµ: η στρογγυλοποίηση των ποσών γίνεται στην πιο κοντινή δεκάδα

2.7 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Η’ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στους αθλητές-τριες που επιθυµούν να αγωνιστούν στο εξωτερικό λόγω σπουδών ή εργασίας
δεν επιβάλλεται κανένα παράβολο µεταγραφής εφόσον κατατεθούν στην ΕΟΠΕ τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.

3. ∆ιαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού ∆ιεθνούς Μεταγραφής
3.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ - ΑΝ∆ΡΕΣ
Βλ. παράρτηµα 5

3.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Βλ. παράρτηµα 6

4. Ύψος παραβόλου και Λογαριασµός κατάθεσης στην CEV
Η κατάθεση παραβόλου στη CEV γίνεται πλέον µόνο σε Euros και το ποσό διαµορφώνεται στα
1.650,00€
Confederation Europeenne de Volleyball
488 route de Longwy
L1940 Luxembourg
IBAN: LU 6000 3044 2729 8050 00
Swift: BGLLLULL
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
www.volleyball.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
RECEIVING FEDERATION'S CATEGORY AND DIVISIONS
1&2

NT PLAYER

3

4
Highest &
2nd
Highest
Highest
Division Division
Women (only for
France)
Men
780
1370

Highest
Division
Men

Highest
Division
Women

Highest
Division
Men

Under 25

1040

830

980

25-35

800

640

750

600

Under 25

620

550

830

25-35

480

420

Over 35

300

300

5

Highest
Division
Women

Highest
Division
Highest Division & 2nd
& 2nd
HIGHEST Women
Highest
Men

1090

1630

1300

1050

840

1250

1000

730

1140

1000

1560

1370

640

560

880

770

1200

1050

300

300

400

400

500

500

Over 35
No NT
PLAYER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Εκτος Ε.Ε. (NT Player)

MEN

WOMEN

Under 25

1000

850

25-35

750

640

Under 25

1500

1280

25-35

1000

850

Over 35

500

500

Over 35

Εκτος Ε.Ε. (No NT Player)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
www.volleyball.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
CLASIFICATION OF CEV NATIONAL FEDERATIONS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Μεταγραφή Έλληνα αθλητή σε οµάδα του εξωτερικού (ΑΝ∆ΡΕΣ µε συµβόλαιο µε
οµάδα της VOLLEYLEAGUE)
∆ιαδικασία έκδοσης ∆ιεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής

1

□

Έγγραφο αίτηµα µεταγραφής του αθλητή για να αγωνιστεί σε οµάδα του εξωτερικού
(αποστολή µε fax στο 210-6801690 ή µε email στο hellas@volleyball.gr και
hspiliakos@volleyball.gr
Π.χ. Σας γνωστοποιώ την πρόθεσή µου να αγωνιστώ σε οµάδα του εξωτερικού για τη
χρονιά 2011-2012 και ζητώ από την ΕΟΠΕ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
έκδοση ∆ιεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής (International Transfer Certificate-ITC). Η
οµάδα που θα αγωνιστώ είναι η ...... και αγωνίζεται στην ....... κατηγορία του
.........πρωταθλήµατος. Κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο συµµετείχα στο πρωτάθληµα
της ..... κατηγορίας µε το σωµατείο ........

2

Αποστολή στοιχείων από τον αθλητή µε email στο hspiliakos@volleyball.gr

2.1

□

Προσωπικό email, σκαναρισµένο διαβατήριο, ηλεκτρονική φωτογραφία

3

□

∆ηµιουργία προσωπικού λογαριασµού του αθλητή από την ΕΟΠΕ στην online εφαρµογή VIS
της FIVB και αποστολή username και password στο προσωπικό email του αθλητή

4

□

Αποστολή βεβαίωσης από την ΕΣΑΠ στην ΕΟΠΕ ότι ο αθλητής δεν έχει κατατεθειµένο
συµβόλαιο σε ισχύ

5

□

Ενηµέρωση του αθλητή από την ΕΟΠΕ σχετικά µε το ποσό των χρηµάτων που πρέπει να
καταβληθεί βάση της εγκεκριµένης συµφωνίας ∆.Σ. Νο. (βλ. συνηµµένο πίνακα)

6

□

Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης του παραβόλου ∆ιεθνούς Μεταγραφής από τον αθλητή
στην ΕΟΠΕ µε fax(210-6801960) ή µε email (hspiliakos@volleyball.gr)

7

□

Αίτηµα µεταγραφής από την ενδιαφερόµενη οµάδα του εξωτερικού µέσω του site της FIVB
(online εφαρµογή VIS) ΠΡΟΣΟΧΗ: το status της µεταγραφής θα πρέπει να παραµείνει σε draft
από την ενδιαφερόµενη οµάδα έως ότου η ΕΟΠΕ προσθέσει τους ειδικούς όρους συµφωνίας
σχετικά µε τις Εθνικές Οµάδες.

8

□

Υπογραφή από τον παίχτη ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής VIS της FIVB µε το ατοµικό
username και password που έχει λάβει ο αθλητής από την ΕΟΠΕ

9

□
□
□
□

Υπογραφή από την ενδιαφερόµενη οµάδα µέσω της εφαρµογής VIS της FIVB

10
11
12

Υπογραφή από την ενδιαφερόµενη Οµοσπονδία µέσω της εφαρµογής VIS της FIVB
Υπογραφή από την ΕΟΠΕ µέσω της εφαρµογής VIS της FIVB
Εκτύπωση ∆ιεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής και αρχειοθέτηση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
Μεταγραφή Έλληνα αθλητή-τριας σε οµάδα του εξωτερικού
(ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΑΝ∆ΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΟΜΑ∆Α)
∆ιαδικασία έκδοσης ∆ιεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής

1

□

2

□

3

Κατάθεση βεβαίωσης αθλητών έως την έναρξη της µεταγραφικής περιόδου στην ΕΟΠΕ (fax
210-6801960 ή email hellas@volleyball.gr σχετικά µε την πρόθεσή τους να αγωνιστούν σε
επαγγελµατική οµάδα του εξωτερικού. (σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται συγκατάθεση
του ελληνικού σωµατείου που ανήκε ο αθλητής-τρια. Εάν ο αθλητής-τρια δεν καταθέσει
εµπρόθεσµα την παραπάνω βεβαίωση η µεταγραφή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε
την έγγραφη συγκατάθεση του σωµατείου.
Έγγραφο αίτηµα µεταγραφής του αθλητή για να αγωνιστεί σε οµάδα του εξωτερικού
(αποστολή µε fax στο 210-6801690 ή µε email στο hellas@volleyball.gr και
hspiliakos@volleyball.gr
Π.χ. Σας γνωστοποιώ την πρόθεσή µου να αγωνιστώ σε οµάδα του εξωτερικού για τη
χρονιά 2011-2012 και ζητώ από την ΕΟΠΕ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
έκδοση ∆ιεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής (International Transfer Certificate-ITC). Η
οµάδα που θα αγωνιστώ είναι η ...... και συµµετέχει στο πρωτάθληµα της ....... κατηγορίας
του .........πρωταθλήµατος. Κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο συµµετείχα στο
πρωτάθληµα της ..... κατηγορίας µε το σωµατείο ........
Ενηµέρωση από την ΕΟΠΕ του σωµατείου που ανήκε ο αθλητής-τρια την περασµένη
αγωνιστική χρονιά σχετικά µε την πρόθεσή της να αγωνιστεί σε οµάδα του εξωτερικού (εκτός
και αν ο αθλητής-τρια είναι ελεύθερος)
Αποστολή στοιχείων από τον αθλητή-τρια µε email στο hspiliakos@volleyball.gr

3.1

□

Προσωπικό email, σκαναρισµένο διαβατήριο, ηλεκτρονική φωτογραφία

4

□

Έγγραφη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου σωµατείου ότι έχει υπογράψει επαγγελµατικό
συµβόλαιο µε την αθλητή-τρια (µόνο στην περίπτωση που ο αθλητής-τρια φεύγει χωρίς
συγκατάθεση)

5

□

∆ηµιουργία προσωπικού λογαριασµού του αθλητή από την ΕΟΠΕ στην online εφαρµογή
VIS της FIVB και αποστολή username και password στο προσωπικό email του αθλητή

6

□

Ενηµέρωση του αθλητή από την ΕΟΠΕ σχετικά µε το ποσό των χρηµάτων που πρέπει να
καταβληθεί βάση της εγκεκριµένης συµφωνίας ∆.Σ. Νο. (βλ. συνηµµένο πίνακα)

7

□

Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης του παραβόλου ∆ιεθνούς Μεταγραφής από τον αθλητή
στην ΕΟΠΕ µε fax(210-6801960) ή µε email (hspiliakos@volleyball.gr)

8

□

Αίτηµα µεταγραφής από την ενδιαφερόµενη οµάδα του εξωτερικού µέσω του site της FIVB
(online εφαρµογή VIS) ΠΡΟΣΟΧΗ: το status της µεταγραφής θα πρέπει να παραµείνει σε
draft από την ενδιαφερόµενη οµάδα έως ότου η ΕΟΠΕ προσθέσει τους ειδικούς όρους
συµφωνίας σχετικά µε τις Εθνικές Οµάδες.

9

□

Ενηµέρωση του ελληνικού σωµατείου στο οποίο ανήκε ο αθλητής-τρια σχετικά µε την
αποδέσµευσή της λόγω υπογραφής επαγγελµατικού συµβολαίου (µόνο στις περιπτώσεις
που είναι χωρίς συγκατάθεση ελληνικού σωµατείου)

10

□

Υπογραφή από τον παίχτη ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής VIS της FIVB µε το ατοµικό
username και password που έχει λάβει ο αθλητής από την ΕΟΠΕ

11

□

Υπογραφή από την ενδιαφερόµενη οµάδα µέσω της εφαρµογής VIS της FIVB

12

□

Υπογραφή από την ενδιαφερόµενη Οµοσπονδία µέσω της εφαρµογής VIS της FIVB

13

□

Υπογραφή από την ΕΟΠΕ µέσω της εφαρµογής VIS της FIVB

14

□

Εκτύπωση ∆ιεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής και αρχειοθέτηση
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