ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΔΣΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»
λ. 2725/99
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άξζξν 1ν
Με ηνλ παξόληα Καλνληζκό θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εγγξαθή,
κεηαγξαθή ή απνδέζκεπζε Διιήλσλ εξαζηηερλώλ αζιεηώλ, ζε αζιεηηθά εξαζηηερληθά ζσκαηεία
πνπ δηαζέηνπλ ηκήκαηα Πεηνζθαίξηζεο, ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, νη αθπξόηεηεο θαη νη
ηπρόλ θπξώζεηο, ζηα πιαίζηα πνπ θαζνξίδνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 θαη 33 παξ. 3 ηνπ
λόκνπ 2725/99 (ΦΔΚ 121/17.6.99).
Άξζξν 2ν
Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο αζιεηψλ
1) Γηα ηελ αξρηθή εγγξαθή Έιιελα αζιεηή ζηε δύλακε νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνύ εξαζηηερληθνύ
ζσκαηείνπ, εγγεγξακκέλνπ ζηα κεηξώα ηεο ΔΟΠΔ, ρξεηάδεηαη ν εγγξαθόκελνο:
α) Να έρεη ζπκπιεξώζεη ην 8ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
β) Να κελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξών αζιεηώλ ηεο ΔΟΠΔ.
2) Ξέλνη ππήθννη είηε πξνεξρφκελνη απφ ρψξα-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είηε
απφ ρψξα εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίνη δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα,
κπνξνύλ, αλεμάξηεηα ειηθίαο, λα εγγξάθνληαη ζε ζσκαηεία-κέιε ηεο Δ.Ο.ΠΔ., ππό ηηο
πξνϋπνζέζεηο ηεο θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 33 παξ.7 ηνπ λ. 2725/1999, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 35 ηνπ λ. 4603/14.3.2019. Οη αζιεηέο απηνί,
εθόζνλ δελ είραλ απνθηήζεη ηελ αζιεηηθή ηδηόηεηα ζηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο, απνθηνύλ ηελ
ειιεληθή νκνζπνλδία σο νκνζπνλδία πξνέιεπζεο (Federation of Origin) ζύκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνύο ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο (FIVB), αλεμαξηήησο ηνπ αλ έρνπλ
απνθηήζεη θαη ειιεληθή ηζαγέλεηα, εμνκνηώλνληαη κε Έιιελεο αζιεηέο ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο
ππνρξεώζεηο θαη εθαξκόδνληαη γη’ απηνύο νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο. Οη ελ ιόγσ αζιεηέο
ράλνπλ ηα σο άλσ δηθαηώκαηα ζε πεξίπησζε πνπ ζα ππνβάινπλ αίηεζε ζηελ Γηεζλή
Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο γηα αιιαγή νκνζπνλδίαο πξνέιεπζεο.
ε πεξίπησζε πνπ αζιεηήο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, έρεη απνθηήζεη, πξνγελέζηεξα,
ηελ αζιεηηθή ηδηφηεηα ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο
θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο (FIVB).
Άξζξν 3ν
Γηθαηνινγεηηθά
Γηα ηελ, θαηά ην πξνεγνύκελν άξζξν, εγγξαθή αζιεηή ζηε δύλακε ζσκαηείνπ, ρξεηάδεηαη ε
ππνβνιή ζηελ Δ.Ο.ΠΔ. ΜΟΝΟ κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ από ην
ζσκαηείν πνπ αηηείηαη ηελ εγγξαθή ηνπ αζιεηή ησλ αθόινπζσλ δηθαηνινγεηηθώλ:
α) Αίηεζε εγγξαθήο ηνπ αζιεηή (ζε ζρεηηθό έληππν ηεο ΔΟΠΔ), πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ ππό
εγγξαθή αζιεηή. Πξνθεηκέλνπ δε γηα αλήιηθνπο απαηηείηαη θαη ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ
αζθνύλησλ ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ αζιεηή.
Η ελ ιόγσ ζπγθαηάζεζε αθνξά όινπο ηνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, αλήιηθνπο
(όζνπο δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο).
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β) Πηζηνπνηεηηθό Γήκνπ ή Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο ηεο Διιάδαο, ή ιεμηαξρηθή πξάμε
γελλήζεσο ζε πεξηπηώζεηο αδπλακίαο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ εθόζνλ ζε απηή αλαγξάθεηαη
ε ηζαγέλεηα ηνπ αζιεηή (π.ρ. αιινδαπνί αζιεηέο θ.ι.π.) ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ηνπ
αζιεηή ζηα αληίζηνηρα Μεηξώα, ην νπνίν ζα θέξεη θσηνγξαθία ηνπ ππό εγγξαθή αζιεηή
γηα φζνπο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 12ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα φζνπο έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην 12ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ππνρξεσηηθά θσηνηππία ηεο
Αζηπλνκηθήο ηνπο Σαπηφηεηαο.
γ) Έγρξσκε θσηνγξαθία ηνπ αζιεηή, ηύπνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο.
δ) Δπίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ιαηηληθνύ νλόκαηνο ζε πεξίπησζε αιινδαπώλ Αζιεηώλ.
ε) Να έρεη θαηαηεζεί ην ζρεηηθό ρξεκαηηθό παξάβνιν εγγξαθήο. Τν πνζό ζα θαζνξίδεηαη κε
απόθαζε ηνπ ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ.
Άξζξν 4ν
Αθπξφηεηεο – Κπξψζεηο
1) Αζιεηήο πνπ ππνγξάθεη κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο αηηήζεηο εγγξαθήο ζε δύν
ζσκαηεία-κέιε ηεο ΔΟΠΔ, ηηκσξείηαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ ελόο (1) έηνπο από θάζε αγώλα,
κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ./ΔΟΠΔ θαη κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ΔγγξαθώλΜεηαγξαθώλ, ε δε ρξνληθά δεύηεξε αίηεζε εγγξαθήο απνξξίπηεηαη.
2) Αληίζηνηρα, αζιεηήο πνπ ππνγξάθεη αηηήζεηο κεηαγξαθήο ππέξ δύν (2) ή πεξηζζνηέξσλ
ζσκαηείσλ-κειώλ ηεο ΔΟΠΔ θαηά ηελ ίδηα κεηαγξαθηθή πεξίνδν, ηηκσξείηαη κε πνηλή
απνθιεηζκνύ ελόο (1) έηνπο από θάζε αγώλα κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ. θαη κεηά από
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο κεηαγξαθώλ-εγγξαθώλ, νη δε αηηήζεηο κεηαγξαθήο
απνξξίπηνληαη θαη ν αζιεηήο παξακέλεη ζην ζσκαηείν ηνπ.
3) Καηά ηεο απόθαζεο ηεο ΔΟΠΔ ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ή κεηαγξαθή αζιεηή, γηα
νπνηνδήπνηε ηππηθό ή νπζηαζηηθό ιόγν, δηθαηνύηαη λα αζθήζεη πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ ΑΣΔΑΓ
θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 124 επ. λ. 2725/99 θάζε ζσκαηείν ηεο ίδηαο
θαηεγνξίαο κε ην ζσκαηείν ζην νπνίν αλήθεη ν αζιεηήο, κε ηελ νπνία (πξνζθπγή) ζα
πξνζβάιιεη ηελ εγγξαθή ή κεηαγξαθή, επεηδή ηεθκαίξεηαη όηη έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Η
νθηαήκεξε πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 126 παξ. 1 ηνπ λ. 27/25/99 αξρίδεη από ηελ επνκέλε, ηεο
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν θνηλνπνίεζεο ή γλώζεο ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε από ηνλ πξώην αγώλα κεηαμύ ηνπ έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ πξνζθεύγνληνο
ζσκαηείνπ θαη ηνπ ζσκαηείνπ ζηε δύλακε ηνπ νπνίνπ έρεη εγγξαθεί ή κεηαγξαθεί ν ελ ιόγσ
αζιεηήο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άξζξν 5ν
Διεχζεξεο Μεηαγξαθέο αζιεηψλ
Δπηηξέπεηαη ε ειεύζεξε κεηαγξαθή νπνηνπδήπνηε αζιεηή, κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ
ηνπ.
Γηα λα γίλεη δεθηή ηέηνηα αίηεζε κεηαγξαθήο από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Δγγξαθώλ –
Μεηαγξαθώλ ηεο ΔΟΠΔ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ΜΟΝΟ κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Βάζεο
Γεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ από ην ζσκαηείν πνπ κεηαγξάθεη ηνλ αζιεηή ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
1) Τν ζρεηηθό έληππν-αίηεζεο ηεο ειεύζεξεο κεηαγξαθήο ππνγεγξακκέλν από ηνλ αζιεηή, ην
ζσκαηείν από ην νπνίν πξνέξρεηαη θαη από ην ζσκαηείν ζην νπνίν κεηαγξάθεηαη.
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2)

Παξάβνιν κεηαγξαθήο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδεηαη από ην ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ θαη ζα
αλαθνηλώλεηαη κε ηελ Δγθύθιην ησλ Μεηαγξαθώλ θαζώο επίζεο θαη ν ηξόπνο θαηαβνιήο
ηνπ.
Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ειεύζεξε κεηαγξαθή:
α) εξαζηηέρλε αζιεηή πνπ εγγξάθεηαη ζε ΤΑΑ Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξώλ, κε παξάιιειε
ππνγξαθή επαγγεικαηηθνύ ζπκβνιαίνπ, κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, ζηελ
δεύηεξε κεηαγξαθηθή πεξίνδν ησλ ΤΑΑ, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ηνλ πεξηνξηζκό όηη αθόκα
θαη εάλ ν αζιεηήο έρεη δηθαίσκα ιόγσ ειηθίαο ζε αλαπηπμηαθό πξσηάζιεκα δελ ζα εθδνζεί
δειηίν γηα ην πξσηάζιεκα απηό ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία κεηαγξάθεηαη.
β) αζιεηή/ηξηαο πνπ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κφλν ζην πξσηάζιεκα ΠακπαίδσλΠαγθνξαζίδσλ, ε αίηεζε ηεο νπνίαο, ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ
αληίζηνηρνπ πξση/ηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αζιεηήο/ηξηα ηελ πξνεγνχκελε
αγσληζηηθή πεξίνδν δελ είρε ζπκκεηνρή ζε θαλέλαλ επίζεκν αγψλα (παξνπζία
επίζεκνπ δηαηηεηή θαη ζπκπιήξσζε επίζεκνπ θχιινπ αγψλνο) ηνπ ζσκαηείνπ
ηνπ. Κάζε ζσκαηείν έρεη δηθαίσκα λα απνθηά έσο δύν αζιεηέο/ηξηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο,
ε νπνία εμαηξείηαη από ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ άξζξνπ 13 θαη κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κόλν ζην
πξσηάζιεκα Πακπαίδσλ ή Παγθνξαζίδσλ, αληίζηνηρα.
Άξζξν 6ν
Μεηαγξαθέο κε Τπνζρεηηθή Δπηζηνιή
Αζιεηήο ειηθίαο κέρξη είθνζη έμη (26) εηώλ θαη αζιήηξηα ειηθίαο κέρξη είθνζη πέληε (25) εηώλ
έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαγξαθεί κε ππνζρεηηθή επηζηνιή, ζε άιιν ζσκαηείν, κόλν γηα κία
αγσληζηηθή πεξίνδν.
Μεηά ην ηέινο ηεο ρξνληθήο απηήο δηάξθεηαο, ν αζιεηήο επηζηξέθεη απηνδίθαηα ζην ζσκαηείν
από ην νπνίν κεηαγξάθεθε. Σηνλ αζιεηή/αζιήηξηα πνπ επηζηξέθεη, θαη εθόζνλ ζην πξόζσπό
ηνπ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε πξνϋπόζεζε ηνπ πξναλαθεξόκελνπ νξίνπ ειηθίαο, είλαη δπλαηή ε
εθ λένπ ρνξήγεζε κεηαγξαθήο κε ππνζρεηηθή επηζηνιή, γηα ην ίδην ή νπνηνδήπνηε ζσκαηείν.
Γηα λα γίλεη δεθηή ηέηνηα αίηεζε κεηαγξαθήο από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Δγγξαθώλ
Μεηαγξαθώλ ηεο ΔΟΠΔ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ΜΟΝΟ κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Βάζεο
Γεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ από ην ζσκαηείν πνπ κεηαγξάθεη ηνλ αζιεηή
ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
1) Τν ζρεηηθό έληππν-αίηεζε ηεο κεηαγξαθήο κε ππνζρεηηθή επηζηνιή ππνγεγξακκέλν από ηνλ
αζιεηή, ην ζσκαηείν από ην νπνίν πξνέξρεηαη θαη από ην ζσκαηείν ζην νπνίν
κεηαγξάθεηαη.
2) Παξάβνιν κεηαγξαθήο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδεηαη από ην ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ θαη ζα
αλαθνηλώλεηαη κε ηελ Δγθύθιην ησλ Μεηαγξαθώλ θαζώο επίζεο θαη ν ηξόπνο θαηαβνιήο
ηνπ.
Δπίζεο επηηξέπεηαη:
α) Αζιεηήο πνπ εγγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά ζε Σρνιή Τξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙ & ΤΔΙ)
ηεο εκεδαπήο, έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη
κε απόθαζε ηνπ ΓΣ/ΔΟΠΔ θαη αλαθνηλώλεηαη κε ηελ Δγθύθιην Μεηαγξαθώλ θάζε
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, αίηεζε κεηαγξαθήο κε Υπνζρεηηθή Δπηζηνιή, εθόζνλ εθηόο ησλ
παξαπάλσ πξνβιεπνκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ:
1. Καηαηεζεί βεβαίσζε εγγξαθήο ή ειεθηξνληθήο αίηεζεο από ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ην
νπνίν εδξεύεη ζηελ ίδηα πόιε κε ην ζσκαηείν.
2. Γελ έρεη αγσληζηεί ζε επίζεκν αγώλα θαηά ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ε κεηαγξαθή.
Η δηάηαμε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αζιεηήο κεηά ηελ αξρηθή
εγγξαθή ηνπ, κεηεγγξάθεηαη ζε άιιε ρνιή Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην ίδην
αθαδεκατθφ έηνο.
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Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα εγγξάςεη ζηε δύλακή ηνπ αξηζκό αζιεηώλ από ηελ
θαηεγνξία απηή κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 13 ηνπ
παξόληνο Καλνληζκνύ.
β) Αζιεηήο πνπ έρεη παξαρσξεζεί κε Τπνζρεηηθή Δπηζηνιή, έρεη δηθαίσκα λα
επηζηξέςεη ζην αξρηθφ ηνπ ζσκαηείν, ηελ 2 ε (ρεηκεξηλή) κεηαγξαθηθή πεξίνδν ηεο
ίδηαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, εθφζνλ ππάξρεη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ σκαηείνπ ζην
νπνίν έρεη κεηαγξαθεί κε Τπνζρεηηθή Δπηζηνιή θαη ηνπ αζιεηή.
γ) Δπηηξέπεηαη ε κεηαγξαθή κε Υπνζρεηηθή Δπηζηνιή αζιεηή πνπ εγγξάθεηαη ζε ΤΑΑ Α1
Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξώλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή πεξίνδν, κε παξάιιειε
ππνγξαθή ηζόρξνλνπ επαγγεικαηηθνύ ζπκβνιαίνπ, ζηελ δεύηεξε κεηαγξαθηθή πεξίνδν ησλ
ΤΑΑ, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ηνλ πεξηνξηζκό όηη αθόκα θαη εάλ ν αζιεηήο έρεη δηθαίσκα
ιόγσ ειηθίαο ζε αλαπηπμηαθό πξσηάζιεκα δελ ζα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ
αγσληζηηθή ιίζηα γηα ην πξσηάζιεκα απηό.
δ) Σε πεξίπησζε πνπ εξαζηηέρλεο αζιεηήο ζηελ πξώηε κεηαγξαθηθή πεξίνδν ησλ ΤΑΑ, όπσο
εθάζηνηε απηή ηζρύεη, έρεη εγγξαθεί ζε ΤΑΑ Α1 Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξώλ γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή πεξίνδν κε Υπνζρεηηθή Δπηζηνιή θαη κε παξάιιειε ππνγξαθή
ηζόρξνλνπ επαγγεικαηηθνύ ζπκβνιαίνπ, όηαλ ην ζπκβόιαην ιπζεί θαηόπηλ θνηλήο
ζπλαίλεζεο, ν αζιεηήο επαλέξρεηαη ζην αξρηθό ηνπ ζσκαηείν ζην νπνίν απνθηά δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο κε ηελ επαλέληαμε ηνπ.
Άξζξν 7ν
Μεηαγξαθέο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ζσκαηείνπ
Δπηηξέπεηαη ε κεηαγξαθή, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, νπνηνπδήπνηε αζιεηή θαη
κόλν γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο θαη ππό ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:
1)

Αζιεηήο ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηξηώλ (23) εηώλ, εθόζνλ ηηο ηειεπηαίεο ηξείο (3)
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο πνπ αλήθεη ζηε δύλακε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ δελ ζπκκεηείρε ζηελ
Δζληθή νκάδα ή δελ ηηκσξήζεθε γηα άξλεζε πξνζθνξάο ππεξεζηώλ ζε απηή, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 5 ηνπ λ. 2725/99 θαη ησλ Δηδηθώλ Καλνληζκώλ ηεο ΔΟΠΔ,
θαη ζπλνιηθά ζηηο πεξηόδνπο απηέο έρεη πάξεη κέξνο ζε ιηγόηεξνπο από ηνπο κηζνύο αγώλεο
ησλ δηεμαρζέλησλ αγώλσλ πξσηαζιεκάησλ θαη θππέιινπ ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, έρεη ην
δηθαίσκα λα κεηαγξαθεί ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ
ζσκαηείνπ ηνπ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηξηεηίαο δελ ππνινγίδεηαη ν ρξόλνο ηεο ηπρόλ ηηκσξίαο ηνπ αζιεηή,
εθόζνλ ε Δπηηξνπή Μεηαγξαθώλ ηεο ΔΟΠΔ απνθαλζεί όηη ε ηηκσξία ηνπ αζιεηή
επηβιήζεθε ζύκθσλα κε ην πλεύκα θαη ην γξάκκα ηνπ Νόκνπ θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηεο
ΔΟΠΔ θαη όρη κε ζθνπό ηελ θαιθίδεπζε ηνπ δηθαηώκαηνο κεηαγξαθήο ηνπ αζιεηή.
Τν ρξνληθό δηάζηεκα ησλ ηξηώλ εηώλ δηαθόπηεηαη θαη ν αζιεηήο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε
ηεο δηάηαμεο απηήο, αλ ζε απηό ηνλ ρξόλν ζπκκεηείρε ζηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ Beach
Volleyball.

2) Αζιεηήο πνπ ηηο δύν (2) ηειεπηαίεο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο κεηαγξαθήο δελ αγσλίζηεθε ζε νπνηνδήπνηε επίζεκν αγώλα ηνπ ζσκαηείνπ θαη δελ
ζπκκεηείρε ζηελ Δζληθή νκάδα ή δελ ηηκσξήζεθε γηα άξλεζε πξνζθνξάο ππεξεζηώλ ζηελ
Δζληθή νκάδα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 5 ηνπ λ. 2725/99 θαη ησλ
Δηδηθώλ Καλνληζκώλ ηεο ΔΟΠΔ, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαγξαθεί ζε ζσκαηείν ηεο
πξνηίκεζήο ηνπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε
ζπλδξνκή νπνηνπδήπνηε άιινπ ιόγνπ, εθηόο από ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ησλ αζθνύλησλ
ηε γνληθή κέξηκλα, πξνθεηκέλνπ γηα αλήιηθνπο αζιεηέο. Τν ρξνληθό δηάζηεκα ησλ δύν εηώλ
δηαθόπηεηαη θαη ν αζιεηήο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο δηάηαμεο απηήο, αλ ζε απηό ηνλ
ρξόλν ζπκκεηείρε ζηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ Beach Volleyball.
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3) α) Αζιεηήο ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ εηθνζηνθηώ (28) εηώλ ή αζιήηξηα ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ
είθνζη έμη (26) εηώλ εθόζνλ αλήθεη ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) ζπλερόκελεο αγσληζηηθέο
πεξηόδνπο ζην ίδην ζσκαηείν, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαγξαθεί ζε ζσκαηείν ηεο
πξνηίκεζήο ηνπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ.
Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν κεηαγξαθόκελνο αζιεηήο ή ε κεηαγξαθόκελε αζιήηξηα έρεη ην
δηθαίσκα λα κεηαθηλεζεί ζε λέν ζσκαηείν, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ
θάζε δύν (2) έηε.
β) Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα εγγξάςεη ζηε δύλακή ηνπ κόλν έλαλ (1) αζιεηή από
ηελ θαηεγνξία απηή, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξόληνο
Καλνληζκνύ.
4) α) Αζιεηήο ν νπνίνο, κεηνίθεζε ιόγσ εγγξαθήο ηνπ ζε Σρνιή Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
(ΑΔΙ & ΤΔΙ) ηεο εκεδαπήο έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαγξαθεί ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο
ηνπ, ην νπνίν εδξεύεη ζηελ πόιε όπνπ είλαη ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ζην νπνίν ζπνπδάδεη
ή ζε άιιε πόιε πνπ απέρεη ιηγόηεξν από εθαηό ρηιηόκεηξα από απηή όπνπ ζπνπδάδεη θαη
ππό ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη ε πόιε πνπ ζπνπδάδεη απέρεη πεξηζζόηεξν από
δηαθόζηα (200) ρηιηόκεηξα από ηε πόιε πνπ εδξεύεη ην ζσκαηείν ζην νπνίν αλήθεη.
Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ από ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα θαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο
βεβαίσζεο ζηελ ΔΟΠΔ, ν αζιεηήο επαλέξρεηαη απηνδίθαηα ζην ζσκαηείν από ην νπνίν
κεηεγγξάθεθε.
Τν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο ζπκκεηέρεη ζε Μεηαπηπρηαθό
Πξόγξακκα Σπνπδώλ. Ωο ρξόλνο θνίηεζεο, εθηόο ηεο πεξίπησζεο Μεηαπηπρηαθνύ
Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ, λνείηαη ν πξνβιεπόκελνο λόκηκνο ρξόλνο εηώλ ζπνπδώλ,
απμεκέλνο θαηά δύν (2) έηε. Δθόζνλ, θαη κεηά ηε παξέιεπζε ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο, ν αζιεηήο δελ έρεη απνθνηηήζεη, επαλέξρεηαη απηνδίθαηα θαη ακέζσο ζην
ζσκαηείν από ην νπνίν έρεη κεηαγξαθεί θαη απφ ην νπνίν κπνξεί κε ηε ζπγθαηάζεζε
ηνπ λα κεηαγξαθεί ζε άιιν ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν.
β) Αζιεηήο πνπ εγγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά ζε Σρνιή Τξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙ &
ΤΔΙ) ηεο εκεδαπήο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ
νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ./ΔΟΠΔ θαη αλαθνηλώλεηαη κε ηελ Δγθύθιην ησλ
Μεηαγξαθώλ θάζε αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, αίηεζε κεηαγξαθήο ρσξίο ζπγθαηάζεζε
ζσκαηείνπ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ πεξ. α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
Η δηάηαμε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αζιεηήο κεηά ηελ αξρηθή
εγγξαθή ηνπ κεηεγγξάθεηαη ζε άιιε ρνιή Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην ίδην
αθαδεκατθφ έηνο.
γ) Αζιεηήο ν νπνίνο κεηαγξάθεηαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ έρεη ην δηθαίσκα
κεηαγξαθήο ζε άιιν ζσκαηείν ηνπ ηόπνπ κεηνίθεζήο ηνπ, εθηόο εάλ ζπλαηλεί πξνο
ηνύην, εγγξάθσο ην ζσκαηείν πνπ έρεη κεηαγξαθεί.
δ) Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα απνθηήζεη έσο δύν (2) αζιεηέο ηεο πεξ. α, β θαη γ
ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξόληνο
Καλνληζκνύ. Τν Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ. δύλαηαη λα δίλεη θαη’ εμαίξεζε παξαπάλσ αξηζκό
κεηαγξαθώλ ηεο πεξηπηώζεσο β’ (πξσηνεηζαθηένη) ζην ίδην ζσκαηείν.
ε) Σσκαηείν, ηνπ νπνίνπ ην ΤΑΠ αγσλίδεηαη ζηελ Α1 Δζληθή θαη. Αλδξώλ, κπνξεί λα
απνθηήζεη αζιεηή κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξ. α θαη β ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, κε
ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
ρξνληθό δηάζηεκα ησλ ζπνπδώλ, όπσο απηό θαζνξίδεηαη ζηελ πεξ. α ηεο παξνύζαο
παξαγξάθνπ.
ζη) Γηαθνπή κεηαγξαθήο ιόγσ ζπνπδώλ
1. Δίλαη δπλαηή ε επάλνδόο, ηνπ, θαηά ηα αλσηέξσ κεηαγξαθόκελνπ ιόγσ ζπνπδώλ,
αζιεηή, ζην αξρηθό ζσκαηείν από ην νπνίν κεηαθηλήζεθε πξηλ από ηελ απνθνίηεζή
ηνπ ή πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρξόλνπ θνίηεζεο όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, κε
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ηελ απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν έρεη
κεηαγξαθεί, ιόγσ ζπνπδώλ, δειαδή κε ειεύζεξε κεηαγξαθή. Η επάλνδνο ηνπ
αζιεηή γηα ην ιφγν απηφ δελ ππνινγίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ επηηξεπνκέλσλ
κεηαγξαθψλ.
2. Δίλαη δπλαηή ε ειεύζεξε κεηαγξαθή ηνπ αζιεηή ζε ηξίην ζσκαηείν, εθηόο ηνπ ηόπνπ
κεηνίθεζεο ηνπ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηόζν ηνπ
ζσκαηείνπ ζην νπνίν έρεη κεηαγξαθεί, όζν θαη ηνπ αξρηθνύ ηνπ ζσκαηείνπ.
Ο αζιεηήο πνπ θάλεη ρξήζε ηεο δηάηαμεο απηήο, δελ έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη
λέν αίηεζε κεηαγξαθήο ιφγσ ζπνπδψλ.
5) α) Αζιεηήο ν νπνίνο, κεηνίθεζε είηε ιόγσ κεηάζεζεο ή δηνξηζκνύ ηνπ ίδηνπ ή ελόο
γνλέα ηνπ, αλ είλαη αλήιηθνο ή άγακνο θαη δεη καδί ηνπο, ζε δεκόζηα ζέζε ή ζε Ν.Π.Γ.Γ.
ή Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ηα νπνία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο
επηρνξεγνύληαη από ηελ Πνιηηεία ή επηρείξεζε πνπ ε πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ ηεο αλήθεη ζην Γεκόζην, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί ζε ζσκαηείν ηεο
πξνηίκεζήο ηνπ, ην νπνίν εδξεύεη ζηελ πόιε όπνπ βξίζθεηαη ε ππεξεζία δηνξηζκνύ ηνπ,
ππό ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη ε πόιε πνπ ππεξεηεί απέρεη πεξηζζόηεξν από
δηαθόζηα (200) ρηιηόκεηξα από ηε πόιε πνπ εδξεύεη ην ζσκαηείν ηνπ.
β) Αζιεηήο, ν νπνίνο γηα απνδεηθλπόκελνπο πιήξσο, επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο (πιελ ησλ
πεξηπηώζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5α) ηνπ ηδίνπ ή θαη ησλ δύν γνλέσλ ηνπ, αλ είλαη
αλήιηθνο ή άγακνο θαη δεη καδί ηνπο, κεηνηθεί ζε ηόπν πνπ απέρεη πεξηζζόηεξν από
δηαθόζηα (200) ρηιηόκεηξα από ηελ έδξα ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, ε δε λέα δηακνλή ηνπ
δηαξθεί απνδεδεηγκέλα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαγξαθεί
ειεύζεξα ζε ζσκαηείν ηνπ ηόπνπ ηεο λέαο ηνπ θαηνηθίαο.
γ) Αζιεηήο ν νπνίνο κεηαγξάθεηαη θαηά ηνλ παξαπάλσ ηξόπν δελ έρεη ην δηθαίσκα
κεηαγξαθήο ζε άιιν ζσκαηείν ηνπ ηόπνπ κεηνίθεζήο ηνπ, εθηόο αλ ζπλαηλνύλ πξνο
ηνύην, εγγξάθσο ηόζν ην αξρηθό ηνπ ζσκαηείν όζν θαη ην ζσκαηείν ζην νπνίν έρεη
κεηαγξαθεί. Δηδηθά γηα ηηο κεηαγξαθέο πνπ έγηλαλ από ηε κεηαγξαθηθή πεξίνδν 20082009 θαη ζηηο νπνίεο έρεη θαηαβιεζεί ρξεκαηηθό πνζό ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ δελ
απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ αξρηθνύ ζσκαηείνπ ηνπ αζιεηή.
δ) Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα απνθηήζεη έσο δύν (2) αζιεηέο ησλ πεξ. α, β θαη γ
ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξόληνο
Καλνληζκνύ.
ε) Γηαθνπή κεηαγξαθήο ιόγσ εξγαζίαο
1. Δίλαη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο κεηαγξαθήο θαη ε επάλνδνο ηνπ αζιεηή ζην αξρηθό ηνπ
ζσκαηείν κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν
έρεη κεηαγξαθεί. Η επάλνδνο ηνπ αζιεηή γηα ην ιφγν απηφ δελ ππνινγίδεηαη
ζηνλ αξηζκφ ησλ επηηξεπνκέλσλ κεηαγξαθψλ.
2. Δίλαη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο κεηαγξαθήο θαη ε ειεύζεξε κεηαγξαθή αζιεηή ζε ηξίην
ζσκαηείν, εθηόο ηνπ ηόπνπ κεηνίθεζεο κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ηεο
ζπγθαηάζεζεο ηόζν ηνπ ζσκαηείνπ ζην νπνίν έρεη κεηαγξαθεί όζν θαη ηνπ αξρηθνύ
ηνπ ζσκαηείνπ.
Ο αζιεηήο πνπ θάλεη ρξήζε ηεο δηάηαμεο απηήο, δελ έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη
λέν αίηεκα κεηαγξαθήο ιφγσ κεηνίθεζεο.
ζη) Σσκαηείν, ηνπ νπνίνπ ην ΤΑΠ αγσλίδεηαη ζηελ Α1 Δζληθή θαη. Αλδξώλ, δελ κπνξεί λα
απνθηήζεη αζιεηή κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, νύηε άκεζα νύηε κε
πεξαηηέξσ απόθηεζε ρσξίο ζπγθαηάζεζε ηνπ αξρηθνύ ζσκαηείνπ ηνπ αζιεηή πνπ ήδε
θάλεη ρξήζε ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ.
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6) α) Αζιεηήο, ειηθίαο κέρξη δώδεθα (12) εηώλ έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαγξαθεί ειεύζεξα ζε
ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ θαη κε έγγξαθε
ζπλαίλεζε εθείλσλ πνπ αζθνύλ ηε γνληθή κέξηκλα. Τν δηθαίσκα απηό κπνξεί λα αζθεζεί
κόλν κία θνξά.
β) Αζιεηήο πνπ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα Πακπαίδσλ ή αζιήηξηα πνπ έρεη
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα Παγθνξαζίδσλ θαη θαηά ηελ πξνεγνύκελε
αγσληζηηθή πεξίνδν: 1) δελ ζπκκεηείρε ζε αγώλα πξσηαζιήκαηνο Αλδξώλ ή Γπλαηθώλ
αληίζηνηρα, 2) δελ ζπκκεηείρε ζηελ επηινγή Πξνεζληθήο ή Δζληθήο Οκάδαο θαη 3) δελ
ζπκκεηείρε ζε αγώλα ηνπ
Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Παίδσλ ή Κνξαζίδσλ,
αληίζηνηρα, κε ηελ Α’ Οκάδα ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαγξαθεί
ειεύζεξα ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ
θαη κε έγγξαθε ζπλαίλεζε εθείλσλ πνπ αζθνύλ ηε γνληθή κέξηκλα. Τν δηθαίσκα απηό
κπνξεί λα αζθεζεί κόλν κία θνξά.
γ) Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα απνθηήζεη κόλν έλαλ (1) αζιεηή ηεο θαηεγνξίαο
απηήο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.
7) Αζιεηήο, ηνπ νπνίνπ ην ζσκαηείν:
α) Γηαιύζεθε ή δηαγξάθεθε από ηε δύλακε ηεο ΔΟΠΔ, ππό ηνλ όξν όηη ε θαηά πεξίπησζε
δηάιπζε ή δηαγξαθή ζα απνδεηθλύεηαη από επίζεκν έγγξαθν.
Σε απηή ηελ πεξίπησζε ην δηθαίσκα κπνξεί λα αζθεζεί από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο
δηάιπζεο ή δηαγξαθήο ηνπ ζσκαηείνπ.
Αλ ην έγγξαθν πνπ πηζηνπνηεί ηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ (π.ρ. ζρεηηθή βεβαίσζε
αξκνδίνπ πξσηνδηθείνπ) από ην νπνίν πξνέξρεηαη ν αζιεηήο θαηαηεζεί από νπνηνδήπνηε
ηξίην ζσκαηείν έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ζηελ ΔΟΠΔ, ν αζιεηήο ειεπζεξώλεηαη απηνδίθαηα
θαη έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαγξαθεί ζην ζσκαηείν απηό ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζσκαηείν
ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ παξόληα
θαλνληζκό.
β) Υπέβαιε δήισζε πεξί αλαζηνιήο δξαζηεξηόηεηαο γηα έλα (1) ρξόλν ή δήισζε πεξί κε
ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα, ζην νπνίν δηθαηνύηαη λα ζπκκεηάζρεη ν αζιεηήο.
Σε απηή ηελ πεξίπησζε ν αζιεηήο κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ από ηελ επνκέλε
ηεο δήισζεο αλαζηνιήο δξαζηεξηόηεηαο ή κε ζπκκεηνρήο ηνπ ζσκαηείνπ. Τόηε
ζεσξείηαη όηη ν αζιεηήο έρεη κεηαγξαθεί γηα κία (1) αγσληζηηθή πεξίνδν θαη ηελ επόκελε
αγσληζηηθή πεξίνδν ν αζιεηήο επαλέξρεηαη απηνδίθαηα ζην ζσκαηείν πξνέιεπζήο ηνπ.
Με απηή ηελ πεξίπησζε εμνκνηώλεηαη θαη ε κε ππνβνιή δήισζεο ζπκκεηνρήο ζην
πξσηάζιεκα, ζην νπνίν δηθαηνύηαη λα ζπκκεηάζρεη ν αζιεηήο.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ην ζσκαηείν, πέξαλ ηεο αλαζηνιήο δξαζηεξηόηεηαο ή ηεο κε
δήισζεο ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα, δελ έρεη ππνβάιεη ζηελ Ηιεθηξνληθή Βάζε
Γεδνκέλσλ αλαλεώζεηο ησλ δειηίσλ ησλ αζιεηώλ, ηόηε ν αζιεηήο είλαη ειεύζεξνο.
Δάλ ε αλαζηνιή ζπλερίζεη γηα 2ε αγσληζηηθή πεξίνδν, ηόηε ν αζιεηήο είλαη ειεύζεξνο.
έρεη ην δηθαίσκα λα εληαρζεί ειεύζεξα νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν θαη κέρξη ηηο 31
Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ζε νπνηνδήπνηε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζεο ηνπ, κε ηελ
πξνϋπόζεζε όηη απηό ζα έρεη ζπκπιεξώζεη δύν ρξόληα από ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ ΔΟΠΔ.
8)

Αζιεηήο, πνπ αλήθεη ζε ζσκαηείν, ην νπνίν δήισζε κέρξη ηελ εκεξνκελία (θαηαιεθηηθή)
όπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Αγώλσλ Πεηνζθαίξηζεο, ηελ επηζπκία λα αγσληζηεί ζε πξσηάζιεκα θαηώηεξεο θαηεγνξίαο
θαη εθόζνλ απηόο δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε αλαπηπμηαθό πξσηάζιεκα, ζην νπνίν
όκσο ην ζσκαηείν απηό έρεη δειώζεη ζπκκεηνρή, έρεη ην δηθαίσκα κόλν γηα εθείλε ηε
κεηαγξαθηθή πεξίνδν λα κεηαγξαθεί ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ ζε άιιν
ζσκαηείν πνπ ζα αγσλίδεηαη ζε πξσηάζιεκα κεγαιύηεξεο θαηεγνξίαο από ην πξσηάζιεκα
πνπ επέιεμε ην ζσκαηείν λα αγσληζηεί.
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9)

Αζιεηήο ή αζιήηξηα κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε νπνηνδήπνηε αλαπηπμηαθό πξσηάζιεκα
πνπ: α) δελ έρεη δεισζεί ζε Φύιιν Αγώλνο ζε νπνηνδήπνηε αγώλα (επίζεκν ή θηιηθό)
νπνηαζδήπνηε Δζληθήο Οκάδαο ηηο δύν ηειεπηαίεο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο, β) δελ ζπκκεηείρε
ζηελ επηινγή Πξνεζληθήο Οκάδαο ηελ πξνεγνύκελε αγσληζηηθή πεξίνδν, έρεη δηθαίσκα λα
κεηαγξαθεί ειεύζεξα ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ
ζσκαηείνπ ηνπ γηα ζπνπδαίνπο ιόγνπο, πιήξσο αηηηνινγεκέλνπο θαη κε έγγξαθε ζπλαίλεζε
εθείλσλ πνπ αζθνύλ ηε γνληθή κέξηκλα.
Η Δπηηξνπή Μεηαγξαθώλ ηεο ΔΟΠΔ αθνύ εμεηάζεη ηνπο ζπνπδαίνπο ιόγνπο πνπ επηθαιείηαη
ν αζιεηήο γηα ηε κεηαγξαθή, ζα απνθαζίδεη ζρεηηθά.
Τν δηθαίσκα απηό κπνξεί λα αζθεζεί κόλν κία θνξά. Αζιεηήο πνπ θάλεη ρξήζε ηεο
δηάηαμεο απηήο δελ έρεη δηθαίσκα κεηαγξαθήο ζε άιιν ζσκαηείν πξηλ ηελ πάξνδν
δχν αγσληζηηθψλ πεξηφδσλ απφ ηελ κεηαγξαθή ηνπ. Αζιεηήο πνπ έρεη ήδε θάλεη
ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο ειεύζεξεο κεηαγξαθήο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δελ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη
ρξήζε ηεο δηάηαμεο απηήο.
Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα απνθηήζεη κόλν έλαλ (1) αζιεηή ηεο θαηεγνξίαο απηήο,
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.

10) Αζιεηήο, πνπ εγγξάθζεθε (λέα εγγξαθή) ζηε δύλακε ηνπ ζσκαηείνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ
εθάζηνπ έηνπο θαη από ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο κέρξη ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ
πνπ έγηλε ε εγγξαθή ηνπ, δελ έιαβε κέξνο ζε νπνηνδήπνηε επίζεκν αγώλα ηνπ ζσκαηείνπ
ηνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαγξαθεί ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ρσξίο ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, κε ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε εθείλσλ πνπ αζθνύλ ηε
γνληθή κέξηκλα.
Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα απνθηήζεη κόλν έλαλ (1) αζιεηή ηεο θαηεγνξίαο απηήο,
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.
11) Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξ. 1 θαη 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ εθαξκόδνληαη γηα ηνπο αζιεηέο:
α) πνπ απνπζηάδνπλ ζην εμσηεξηθό γηα ιόγνπο ζπνπδώλ ή γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο,
β) πνπ ε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο αγσληζηηθέο εθδειώζεηο ησλ ζσκαηείσλ ηνπο νθείιεηαη ζε
αλππέξβιεηα αίηηα (π.ρ. ζηξάηεπζε, ηξαπκαηηζκό νθεηιόκελν ζε νπνηαδήπνηε αηηία
θ.ι.π.)
γ) ζε πεξίπησζε πνπ ε ΔΟΠΔ δηαθόςεη ή/θαη καηαηώζεη ηα πξσηαζιήκαηα γηα ιόγνπο
αλσηέξαο βίαο (παλδεκίεο θιπ.)
δ) πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε «ιήζε» ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο
δεδνκέλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηελ Ηιεθηξνληθή Βάζε
Γεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ. γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηά δηαξθνχλ.
Τν βάξνο ηεο απόδεημεο ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ελαπόθεηηαη ζην ζσκαηείν πνπ αλήθεη ν
αζιεηήο. Δπηηξέπεηαη όκσο αληαπόδεημε.
12) Σηηο πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ σο ζπκκεηνρή ηνπ αζιεηή ζε αγώλεο ηεο νκάδαο
ηνπ δελ ζεσξείηαη ε απιή αλαγξαθή ηνπ νλόκαηόο ηνπ ζην Φύιιν Αγώλνο, αιιά ε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγώλα σο «βαζηθόο παίθηεο» ή σο αλαπιεξσκαηηθόο («αιιαγή»). Σηε
ξύζκηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ δελ εκπίπηνπλ θαη νη αζιεηέο πνπ δειώλνληαη ζην
Φύιιν Αγώλνο σο «LIBERO», νη νπνίνη κε ηε δήισζε ζην Φύιιν Αγώλνο ζεσξείηαη όηη
αγσλίζηεθαλ.
13) Σηηο πεξηπηώζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4, 5, 6 πεξ. β θαη 9 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, πέξαλ ησλ
πξνεθηεζέλησλ θαηά πεξίπησζε πξνϋπνζέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε κεηαγξαθή
θαηαβάιιεηαη ζηελ ΔΟΠΔ ρξεκαηηθό παξάβνιν, ην νπνίν νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία
πνπ αγσλίδεηαη, ην ζσκαηείν πνπ απνθηά ηνλ αζιεηή ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν θαηά ηελ
νπνία κεηαγξάθεηαη, σο εμήο:
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Α1 Δζληθή Καη. Αλδξώλ ΤΑΑ: επηάκηζε ρηιηάδεο επξώ (7.500 €)
Α1 Δζληθή Καη. Γπλαηθώλ: ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξώ (4.000 €)
Pre League Γπλαηθώλ: ηξεηζήκηζη ρηιηάδεο επξώ (3.500 €)
Pre League Αλδξώλ: ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξώ (4.000 €)
Α2 Δζληθή Καη. Αλδξώλ: ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξώ (4.000 €)
Α2 Δζληθή Καη. Γπλαηθώλ: ηξεηο ρηιηάδεο επξώ (3.000 €)
Β΄ Δζληθή Καη.-Δζληθό Πεξηθεξεηαθό Πξση/κα Αλδξώλ, Γπλαηθώλ: δύν ρηιηάδεο επξώ
(2.000 €)
Τνπηθή θαηεγνξία αλδξώλ – γπλαηθώλ: ρίιηα πεληαθόζηα επξώ (1.500 €)
Τνπηθή θαηεγνξία 2 αλδξώλ – γπλαηθώλ: πεληαθόζηα επξώ (500 €)
Τν 80 % πνπ πνζνύ απηνύ ζα θαηαβάιιεηαη από ηελ ΔΟΠΔ ζην ζσκαηείν πνπ αλήθε ν
αζιεηήο.
Τα παξαπάλσ πνζά κεηώλνληαη θαηά ην ήκηζπ γηα αζιεηέο ειηθίαο κέρξη 18 εηώλ, εθηόο ησλ
πεξηπηώζεσλ πνπ ν αζιεηήο θαηά ηελ πξνεγνύκελε αγσληζηηθή πεξίνδν είρε ζπκκεηάζρεη
ηνπιάρηζηνλ ζην 1/3 ηνπ ζπλόινπ ησλ αγώλσλ πνπ έδσζε ε νκάδα ηνπ ζηελ θαηεγνξία
Αλδξώλ ή Γπλαηθώλ, αληίζηνηρα, πνπ αλήθε.
Σηηο πεξηπηώζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4, 5, 6 πεξ.β θαη 9 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, αλάινγα κε
ηελ ειηθία θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αζιεηή ζε Δζληθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ζηελ νπνία
κεηαγξάθεηαη, ην πνζό απηό:
1) δηπιαζηάδεηαη εάλ ηελ ηειεπηαία δηεηία έρεη ζπκκεηνρή ζε Δζληθή Οκάδα Αλδξώλ ή
Γπλαηθώλ θαη κηάκηζε θνξά εάλ έρεη ζπκκεηνρή ζηηο ππόινηπεο Δζληθέο νκάδεο.
Σπκκεηνρή ζεσξείηαη ε αλαγξαθή ζε Φύιιν Αγώλνο επίζεκεο δηνξγάλσζεο ή θηιηθνύ
αγώλα.
2) κεηώλεηαη θαηά 25% εάλ αγσλίζηεθε ζε ιηγόηεξνπο από ηνπο κηζνύο αγώλεο ηεο νκάδαο
ηνπ θαηά ηελ πξνεγνύκελε αγσληζηηθή πεξίνδν, εθηόο αλ απηό νθείιεηαη ζε
ηξαπκαηηζκό.
3) κεηώλεηαη θαηά 25% εάλ ν αζιεηήο είλαη από 28 κέρξη 36 εηώλ ή ε αζιήηξηα είλαη από
26 έσο 34 εηώλ
4) κεδελίδεηαη εάλ ν αζιεηήο είλαη πάλσ από 36 εηώλ ή ε αζιήηξηα είλαη πάλσ από 34
εηώλ.
5) Τν ζσκαηείν ζην νπνίν αλήθε ν αζιεηήο έρεη δηθαίσκα λα παξαηηεζεί εγγξάθσο από ηελ
θαηαβνιή ηνπ παξαβόινπ.
14) Αίηεζε κεηαγξαθήο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ζσκαηείνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ρσξίο λα
πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, γηα λα εμεηαζηεί ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί
ρξεκαηηθφ παξάβνιν 10.000 €, ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη εάλ ν αζιεηήο έρεη δεισζεί
ζε Φχιιν Αγψλνο ζε νπνηνδήπνηε αγψλα (επίζεκν ή θηιηθφ) νπνηαζδήπνηε
Δζληθήο Οκάδαο. Σν 80 % πνπ πνζνχ απηνχ ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ ΔΟΠΔ ζην
ζσκαηείν πνπ αλήθε ν αζιεηήο.»
15) Η ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ρξεκαηηθνύ παξαβόινπ ησλ σο άλσ πνζώλ πθίζηαηαη σο
πξνϋπόζεζε έθδνζεο δειηίνπ αθόκε θαη ζε πεξίπησζε έγθξηζεο κε απόθαζε ηνπ ΑΣΔΑΓ
κεηαγξαθήο ρσξίο ζπγθαηάζεζε ζσκαηείνπ, πνπ είρε απνξξηθζεί από ηελ ΔΟΠΔ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ απηό δελ έρεη θαηαβιεζεί κε ηελ αίηεζε κεηαγξαθήο. Τν δειηίν ηνπ αζιεηή
δελ εθδίδεηαη κέρξη ηελ θαηαβνιή ηνπ ρξεκαηηθνύ παξαβόινπ, αθόκα θαη ζε πεξίπησζε
κεηαγξαθήο ηνπ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ζε άιιν ζσκαηείν ή ηεο επαλεγγξαθήο ηνπ ζην ίδην
ή άιιν ζσκαηείν.
16) Γηα λα γίλεη δεθηή αίηεζε κεηαγξαθήο ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ από ηελ αξκόδηα
Δπηηξνπή Δγγξαθώλ-Μεηαγξαθώλ ηεο ΔΟΠΔ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ΜΟΝΟ κέζσ ηεο
Ηιεθηξνληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ από ην ζσκαηείν πνπ κεηαγξάθεη ηνλ αζιεηή ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
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α) Τν ζρεηηθό έληππν-αίηεζε ηεο κεηαγξαθήο ππνγεγξακκέλν από ηνλ αζιεηή θαη από ην
ζσκαηείν ζην νπνίν κεηαγξάθεηαη.
β) Γηα ηελ απόδεημε ηεο κεηνίθεζεο ιόγσ ζπνπδώλ (πεξ. 4α θαη 4β ηνπ παξόληνο άξζξνπ),
βεβαίσζε ζπνπδώλ ηεο Σρνιήο Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΙ, ΤΔΙ).
Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη βεβαίσζε ζπνπδώλ (π.ρ. ιόγσ θαινθαηξηλώλ δηαθνπώλ
ησλ Γξακκαηεηώλ ησλ Α.Δ.Ι./Τ.Δ.Ι.) ε κεηαγξαθή εθθξεκεί κέρξη λα πξνζθνκηζζεί ε
βεβαίσζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη πάλησο
κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα έθδνζε ηεο απόθαζεο κεηαγξαθώλ από ηελ ΔΟΠΔ.
Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 4β, σο πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο βεβαίσζεο ζπνπδώλ,
νξίδεηαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κεηαγξαθήο.
γ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο κεηνίθεζεο γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο ηνπ ηδίνπ ή ησλ γνλέσλ
ηνπ (πεξ. 5α ηνπ παξόληνο άξζξνπ), βεβαίσζε ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ηνπ
Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο ή αζθάιηζεο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ηνπ ηόπνπ
κεηνίθεζεο, ε νπνία ζα βεβαηώλεη ηελ κόληκε κεηεγθαηάζηαζε, γηα ρξνληθό δηάζηεκα
ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) κελόο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κεηαγξαθήο.
δ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο κεηνίθεζεο γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο ηνπ ηδίνπ ή ησλ γνλέσλ
ηνπ (πεξ. 5β ηνπ παξόληνο άξζξνπ), βεβαίσζε δεκνζίνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ηνπ ηόπνπ
κεηνίθεζεο πνπ ζα βεβαηώλεη ηελ κεηεγθαηάζηαζε γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ
ελόο (1) ρξόλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κεηαγξαθήο.
ε) Παξάβνιν κεηαγξαθήο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ γηα ηηο πεξ. 1, 2, 3, 6α, 7, 8 θαη 10 ζα
απνθαζίδεηαη από ην ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ θαη ζα αλαθνηλώλεηαη κε ηελ Δγθύθιην ησλ
Μεηαγξαθώλ.
Δπίζεο κε ηελ Δγθύθιην ησλ Μεηαγξαθώλ ζα αλαθνηλώλεηαη ν ηξόπνο θαηαβνιήο ησλ
ρξεκαηηθώλ παξαβόισλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξόλ άξζξν.
Άξζξν 7Α
Μεηαγξαθέο ζε ΣΑΑ
Δηδηθά γηα ηνπο αζιεηέο, νη νπνίνη ζπλάπηνπλ επαγγεικαηηθά ζπκβόιαηα κε ΤΑΑ πξνβιέπεηαη
απνδεκίσζε θαηάξηηζεο ησλ εξαζηηερληθώλ ζσκαηείσλ πνπ ηνπο εθπαίδεπζαλ σο εμήο:
1) Τν πνζό ηεο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 2,5 % επί ησλ εθηάθησλ απνδνρώλ
(πξηκ) ηνπ αζιεηή, όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην επίζεκν ζπκβόιαην πνπ ζπλάπηεη κε ην
ΤΑΑ θαη γηα θάζε ζπκβόιαην πνπ απηόο ζπλάπηεη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 30 εηώλ. Τα
αλαινγνύληα πνζά ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνύλ λα είλαη θαηώηεξα (αθόκα θαη αλ
πξνθύπηνπλ ινγηζηηθά) ηνπ πνζνύ ησλ 600 επξώ εηεζίσο. Δπίζεο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ
πνζό 250 επξώ ζην ζσκαηείν κε ην νπνίν ν αζιεηήο απέθηεζε γηα πξώηε θνξά ηελ
αζιεηηθή ηδηόηεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηελ πξνεγνχκελε αγσληζηηθή πεξίνδν
απφ ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ είρε ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ έλα αλαπηπμηαθφ
πξσηάζιεκα ηνπ ίδηνπ θχινπ ή δελ ηεινχζε ζε αλαζηνιή. Τν πνζό απηό απμάλεηαη
ζηα 750 επξώ, αλ ν αζιεηήο έρεη αγσληζηεί θαη ζε εζληθή νκάδα. Τα πνζά ηεο απνδεκίσζεο
θαηαβάιινληαη θαη είλαη ιεμηπξόζεζκα θαηά ηελ εκέξα έλαξμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ αζιεηή
κε ην ΤΑΑ. Σε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο (απαηηείηαη γξακκάηην είζπξαμεο από ην
εξαζηηερληθό ζσκαηείν ή άιινο λόκηκνο ηξόπνο θαηαβνιήο ή βεβαίσζε ηνπ ζσκαηείνπ όηη
έρεη εηζπξάμεη ή δελ επηζπκεί ην ρξεκαηηθό πνζό) δελ εθδίδεηαη αληίζηνηρα δειηίν αζιεηηθήο
ηδηόηεηαο.
2)

Γηθαηνύρνη απνδεκίσζεο είλαη ηα ζσκαηεία ζηα νπνία αλήθε ν αζιεηήο ηελ αγσληζηηθή
πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζπκπιήξσζε ην 14ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ηηο ηξεηο επόκελεο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηελ πξνεγνχκελε αγσληζηηθή
πεξίνδν απφ ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ είραλ ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ έλα
αλαπηπμηαθφ πξσηάζιεκα ηνπ ίδηνπ θχινπ ή δελ ηεινχζε ζε αλαζηνιή. Αλ
δηθαηνύρα απνδεκίσζεο είλαη πεξηζζόηεξα από έλα εξαζηηερληθά ζσκαηεία ην θαζέλα εμ
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απηώλ δηθαηνύληαη πνζνζηό αληίζηνηρν κε ηηο αγσληζηηθέο πεξηόδνπο ππνινγηδόκελν πξνο
1,25% αλά αγσληζηηθή πεξίνδν. Υπνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο πθίζηαηαη θαη
όηαλ ν αζιεηήο ζπλάπηεη ζύκβαζε κε ην ΤΑΑ ηνπ εξαζηηερληθνύ ζσκαηείνπ πνπ είλαη
δηθαηνύρνο.
3)

Η ξύζκηζε ηζρύεη γηα αζιεηέο πνπ ζπλάπηνπλ πξώην επαγγεικαηηθό ζπκβόιαην από
30/06/2011 θαη κεηά.
Η ξύζκηζε απηή ηζρύεη γηα όζνπο αζιεηέο ππνγξάςνπλ 1ν Σπκβόιαην ακεηβόκελνπ αζιεηή,
κέρξη ηελ ειηθία ησλ 24 εηώλ.
Άξζξν 8ν
Απνδεζκεχζεηο

1) Αζιεηήο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ ελ ελεξγεία αζιεηώλ, ν νπνίνο
ππνβάιιεηαη εηεζίσο ζηελ ΔΟΠΔ, ζεσξείηαη όηη απνδεζκεύζεθε από ην ζσκαηείν ηνπ θαη έρεη
ην δηθαίσκα λα κεηαγξαθεί ειεύζεξα ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ. Αζιεηήο πνπ έρεη
ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πίλαθα ησλ ελ ελεξγεία αζιεηώλ δελ δηθαηνύηαη λα κεηαγξαθεί κε
απνδέζκεπζε θαη σο εθ ηνύηνπ δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί (νξηζηηθνπνηεζεί) ε αίηεζε ζηελ
Ηιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ.
2) Γηα λα γίλεη δεθηή ηέηνηα αίηεζε κεηαγξαθήο από ηελ Δπηηξνπή Μεηαγξαθώλ ηεο ΔΟΠΔ ζα
πξέπεη λα ππνβιεζεί ΜΟΝΟ κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ από ην
ζσκαηείν πνπ κεηαγξάθεη ηνλ αζιεηή ην ζρεηηθό έληππν-αίηεζε ηεο κεηαγξαθήο
ππνγεγξακκέλν από ηνλ αζιεηή θαη από ην ζσκαηείν ζην νπνίν κεηαγξάθεηαη.
Δπίζεο λα έρεη θαηαηεζεί ην παξάβνιν ηεο κεηαγξαθήο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδεηαη
από ην ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ θαη ζα αλαθνηλώλεηαη κε ηελ Δγθύθιην Μεηαγξαθώλ θαζώο επίζεο θαη ν
ηξόπνο θαηαβνιήο ηνπ.
Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα εγγξάςεη ζηε δύλακή ηνπ αξηζκό αζιεηώλ από ηελ
θαηεγνξία απηή κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 11
ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.
3) Αζιεηήο πνπ απνδεζκεύζεθε από ην ζσκαηείν ηνπ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκθσλήζεη ηελ
κεηαγξαθή ηνπ ζε άιιν ζσκαηείν γηα νξηζκέλν ρξόλν, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη από κία (1)
έσο ηξεηο (3) αγσληζηηθέο πεξηόδνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα ζπκπιεξώλεηαη ην εηδηθό
έληππν κεηαγξαθήο απνδεζκεπζέληα αζιεηή πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ. Γηα λα γίλεη δεθηή ε
αίηεζε κεηαγξαθήο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαηεζεί ην ζρεηηθό ρξεκαηηθό παξάβνιν, ην ύςνο
ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδεηαη από ην ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ θαη ζα αλαθνηλώλεηαη κε ηελ Δγθύθιην
ησλ Μεηαγξαθώλ θαζώο επίζεο θαη ν ηξόπνο θαηαβνιήο ηνπ. Με απόθαζε ηνπ
Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ., πνπ ζα αλαθνηλώλεηαη επίζεο ζηελ Δγθύθιην Μεηαγξαθώλ, ζα θαζνξίδεηαη ζε
πνηεο θαηεγνξίεο ζα ηζρύεη ε δηάηαμε απηή.
Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κεηαγξαθήο, ην δειηίν ηνπ αζιεηή ζα αλαλεώλεηαη απηόκαηα.
Γηαθνπή ηεο κεηαγξαθήο πξηλ ηε ιήμε ηεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ θνηλή
δήισζε ησλ δχν κεξψλ (ζσκαηείν-αζιεηήο), ε νπνία ππνβάιιεηαη ΜΟΝΟ πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή ν αζιεηήο θαζίζηαηαη
ειεύζεξνο θαη έρεη δηθαίσκα λα κεηαγξαθεί ζε όπνην ζσκαηείν επηζπκεί, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
Άξζξν 9ν
Δπαλεγγξαθέο
1)

Αζιεηήο πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ πίλαθα ησλ ελ ελεξγεία αζιεηώλ, έρεη δηθαίσκα λα
επαλεγγξαθεί ζην ίδην ζσκαηείν νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κε αίηεζε επαλεγγξαθήο.
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2)

Αζιεηήο πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ πίλαθα ησλ ελ ελεξγεία αζιεηώλ ηελ ηειεπηαία
αγσληζηηθή πεξίνδν, αιιά νύηε θαη ππέβαιιε αίηεζε κεηαγξαθήο κε απνδέζκεπζε εληόο ηεο
κεηαγξαθηθήο πεξηόδνπ, ζεσξείηαη όηη απνδεζµεύζεθε από ην ζσκαηείν ηνπ θαη έρεη ην
δηθαίσµα λα επαλεγγξαθεί ειεύζεξα ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζεο ηνπ, νπνηαδήπνηε ρξνληθή
πεξίνδν θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξώηνπ πξσηαζιήκαηνο ζην νπνίν έρεη
δηθαίσκα λα αγσληζηεί, κε αίηεζε επαλεγγξαθήο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε σο
απνδεζµεπζέληα αζιεηή, θάζε ζσκαηείν δηθαηνύηαη λα απνθηήζεη µόλν έλαλ αζιεηή, κε ηνλ
πεξηνξηζκό ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 13 ηνπ παξόληνο, εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ
αλαθνηλώλνληαη κε ηελ Δγθύθιην ησλ Δπαλεγγξαθώλ. Απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 13 εμαηξνχληαη νη απνδεζκεπκέλνη αζιεηέο πνπ
εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά ζε ρνιή Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙ & ΣΔΙ) ηεο
εκεδαπήο θαη απφ απηνχο ην ζσκαηείν έρεη δηθαίσκα λα απνθηήζεη έσο δχν (2)
αζιεηέο.

3)

Αζιεηήο πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ πίλαθα ησλ ελ ελεξγεία αζιεηώλ δύν ζπλερόκελεο
αγσληζηηθέο πεξηόδνπο, ζεσξείηαη όηη απνδεζκεύζεθε από ην ζσκαηείν ηνπ θαη έρεη ην
δηθαίσκα λα εγγξαθεί ειεύζεξα ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ νπνηεδήπνηε, κε αίηεζε
επαλεγγξαθήο.
Γηα ηελ έγθξηζε όισλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ επαλεγγξαθήο απαηηείηαη ε θαηαβνιή
ρξεκαηηθνύ παξαβόινπ ζηελ ΔΟΠΔ, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδεηαη από ην ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ
θαη ζα αλαθνηλώλεηαη κε ηελ Δγθύθιην ησλ Δπαλεγγξαθώλ θαζώο επίζεο θαη ν ηξόπνο
θαηαβνιήο ηνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άξζξν 10ν
Αλαλεψζεηο Αζιεηψλ
1)

Τα ζσκαηεία κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά από ην ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ θαη
αλαθνηλώλεηαη κε ηελ Δγθύθιην Αλαλεώζεσλ, αλαλεώλνπλ ηνπο αζιεηέο ζηελ ειεθηξνληθή
βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ. Γηα ηελ αλαλέσζε ησλ αζιεηώλ απηώλ, απαηηείηαη θαηάζεζε
ζηελ ΔΟΠΔ ρξεκαηηθνύ παξαβόινπ, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά από ην
ΓΣ/ΔΟΠΔ θαη ζα αλαθνηλώλεηαη κε ηελ Δγθύθιην Αλαλεώζεσλ.

2)

Μεηά ηελ αλαλέσζε αζιεηή ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ είλαη δπλαηή ε
δηαγξαθή ηνπ, κε λεώηεξε απόθαζε ηνπ ΓΣ ηνπ ζσκαηείνπ κέρξη θαη 15 Σεπηεκβξίνπ θάζε
έηνπο. Κάζε ζσκαηείν δηθαηνύηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη έσο ηξεηο (3) δηαγξαθέο.

3) Μεηξψν αζιεηή πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ "ιήζε" ησλ πξνζσπηθψλ
ηνπ δεδνκέλσλ, αλαλεψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. εκεηψλεηαη φηη ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζιεηή απηνχ, δελ εκθαλίδνληαη ζηελ Ηιεθηξνληθή Βάζε
Γεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ.
4)

Δίλαη δπλαηή ε γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο εθπξόζεζκε αλαλέσζε ησλ
ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ. Σηελ πεξίπησζε απηή αζιεηήο
απηνύ δύλαηαη λα κεηαγξαθεί σο ειεύζεξνο ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο
αίηεζε κεηαγξαθήο ηνπ ππνβιήζεθε ζηελ Ηιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αλαλεώζεσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άξζξν 11ν
Έθηαζε εθαξκνγήο – πεξηπηψζεηο
1)

Δπίζεκνο αγώλαο είλαη ν αγώλαο πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηελ ΔΟΠΔ ή δηεμάγεηαη κε ηελ
έγθξηζε ηεο από ηηο αζιεηηθέο Δλώζεηο ή ηηο Τνπηθέο Δπηηξνπέο, ε δηεμαγσγή ηνπ νπνίνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Γεληθό Καλνληζκό Πξσηαζιεκάησλ θαη ηηο Πξνθεξύμεηο ηεο ΔΟΠΔ.

2)

Αζιεηήο πνπ έρεη δηαγξαθεί ιόγσ πνηλήο από ηε δύλακε ζσκαηείνπ κε απόθαζή ηνπ ε
νπνία έρεη επηθπξσζεί από ηελ ΔΟΠΔ ή ν νπνίνο ζηεξήζεθε ηε θίιαζιε ηδηόηεηά ηνπ κε
ηειεζίδηθε απόθαζε ηεο Δ.Φ.Ι., έρεη ην δηθαίσκα λα εγγξαθεί πάιη σο αζιεηήο ζε
νπνηνδήπνηε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, κεηά ην ηέινο ηεο επηβιεζείζαο πνηλήο ηνπ.

3)

Σε πεξίπησζε κεηαγξαθήο αλήιηθνπ αζιεηή, απαηηείηαη ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε εθείλσλ
πνπ αζθνύλ ηε γνληθή κέξηκλα ζε απηόλ.

4)

Η έλλνηα ηεο ιέμεο «αζιεηήο» ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ζπκπεξηιακβάλεη
πάληα θαη απηήλ ηεο «αζιήηξηαο», εθηόο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο ζηηο νπνίεο γίλεηαη
ξεηή, ζρεηηθή, αλαθνξά.

5)

Αζιεηήο πνπ επηζπκεί λα κεηαγξαθεί, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ ζε νκάδα
ηνπ εμσηεξηθνύ, ππό ηνπο ινηπνύο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο
θαη ηνπ Κνηλνηηθνύ Γηθαίνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ ΔΟΠΔ ηελ
πξόζεζή ηνπ απηή ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θάζε κεηαγξαθηθήο
πεξηόδνπ θαη λα θαηαβιεζεί ζηελ ΔΟΠΔ είηε από ην ζσκαηείν ζην νπνίν ζα κεηαγξαθεί
είηε από ηνλ ίδην, ην ζρεηηθό παξάβνιν. Ο αζιεηήο απηόο εθόζνλ επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα,
εληάζζεηαη απηνδίθαηα ζηε δύλακε ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ ζην νπνίν αλήθε πξηλ από ηε
κεηαγξαθή ηνπ, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 10 ηνπ λ. 2725/99.

6)

Απαγνξεύεηαη ε κεηαγξαθή Έιιελα αζιεηή ζε νπνηνδήπνηε ζσκαηείν ηνπ εμσηεξηθνύ εάλ
απηόο έρεη αξλεζεί ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηνπ ζηελ Δζληθή Οκάδα θαη έρεη ηηκσξεζεί γηα
ηελ άξλεζή ηνπ απηή, κε βάζεη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 5 ηνπ λ. 2725/99 ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο πεξί Δζληθώλ Οκάδσλ ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ ηεο ΔΟΠΔ.
Σηελ πεξίπησζε απηή ε απαγόξεπζε ηεο κεηαγξαθήο ζε νκάδα ηνπ εμσηεξηθνύ ηζρύεη θαη
δηαξθεί γηα νιόθιεξε ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ ηειεζηδηθία ηεο
απόθαζεο ηηκσξίαο ηνπ αζιεηή από ηελ ΔΟΠΔ.

7)

Ωο αγσληζηηθή πεξίνδνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ λνείηαη ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 1/9 έσο 15/7 ηνπ επνκέλνπ έηνπο. Τν ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ ζε ηδηαίηεξα εμαηξεηηθέο
θαη έθηαθηεο θαηαζηάζεηο (παλδεκίεο θ.ι.π.), κπνξεί λα θαζνξίζεη δηαθνξεηηθά ηελ έλαξμε
θαη ιήμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηόδνπ.

8)

Οπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθύπηεη α) κεηαμύ ζσκαηείσλ, β) κεηαμύ αζιεηώλ/ηξηώλ θαη
ζσκαηείνπ, γ) κεηαμύ αζιεηώλ/ηξηώλ θαη ΔΟΠΔ θαη δ) κεηαμύ ζσκαηείσλ θαη ΔΟΠΔ
δύλαηαη λα επηιύεηαη θαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο Γηακεζνιάβεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 3898/2010 όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη όια ηα εκπιεθόκελα κέξε
ην επηζπκνύλ.

9)

Αζιεηήο πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ "ιήζε" ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ
δεδνκέλσλ, αθελφο κελ δελ εκθαλίδνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ζην
Μεηξψν ηεο ΔΟΠΔ, αθεηέξνπ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε «ιήζε» ν
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αζιεηήο δελ απνδεζκεχεηαη απφ ην ζσκαηείν ηνπ θαη δελ πξνζκεηξάηαη ζηηο
αγσληζηηθέο πεξηφδνπο γηα λα απνδεζκεπζεί.
10) Αζιεηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ, εθφζνλ ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
κεηαγξαθήο, έρεη αγσληζηεί κε ην ζσκαηείν ζην νπνίν αλήθεη.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άξζξν 12ν
Δπηηξνπή Μεηαγξαθψλ - Δγγξαθψλ
1)

Με απόθαζε ηνπ Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ. ηνλ κήλα Μάην θάζε έηνπο, ζπγθξνηείηαη πεληακειήο
επηηξνπή ε νπνία είλαη αξκόδηα λα απνθαζίδεη γηα θάζε αίηεζε εγγξαθήο ή κεηαγξαθήο.

2)

Η αλσηέξσ επηηξνπή απνηειείηαη από ηνλ Πξόεδξν ή έλαλ Αληηπξόεδξν ηεο ΔΟΠΔ, σο
Πξόεδξν, ην Γεληθό ή Δηδηθό Γξακκαηέα θαη έλα κέινο ηνπ Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ. θαη από δύν κέιε
Γ.Σ. Δλώζεσλ ηεο Δ.Ο.ΠΔ., σο κέιε. Φξέε γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο ζα εθηειεί
ππεξεζηαθόο παξάγνληαο ηεο ΔΟΠΔ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.
Σπγθαιείηαη από ηνλ Πξόεδξό ηεο θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία, εθόζνλ παξίζηαληαη
ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε ηεο. Οη απνθάζεηο ηεο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξόλησλ. Σε ηζνςεθία ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Οη δε απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο, επηθπξώλνληαη από ην Γ.Σ. ηεο ΔΟΠΔ θαη πξνζβάιινληαη κε πξνζθπγή ελώπηνλ
ηνπ Α.Σ.Δ.ΑΓ. ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία.

3)

Η απόθαζε ηεο επηηξνπήο κεηαγξαθώλ – εγγξαθώλ, εγθξηηηθή ή απνξξηπηηθή, πξέπεη λα
ππνβάιιεηαη ζην Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ. γηα επηθύξσζε, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ζαξάληα
(40) εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαγξαθώλ θαη ηξηάληα εκεξώλ από ηε ιήμε
πξνζεζκίαο ησλ απνδεζκεύζεσλ. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο κεηαγξαθήο, ρσξίο ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ, ε Δπηηξνπή Μεηαγξαθώλ ηεο ΔΟΠΔ δύλαηαη, θαηά ηε θξίζε
ηεο, λα θαιεί ην ζσκαηείν, από ην νπνίν πξνέξρεηαη ν ππό κεηαγξαθή αζιεηήο λα
θαηαζέηεη – κόλνλ εγγξάθσο – πξνο ηελ ΔΟΠΔ ηηο απόςεηο ηνπ ή ηπρόλ δηεπθξηλήζεηο γηα
ηελ ππό έγθξηζε κεηαγξαθή.

4)

Αλ ε ζρεηηθή επηθπξσηηθή απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο ΔΟΠΔ δελ εθδνζεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα
(10) εκεξώλ από ηελ, θαηά πεξίπησζε, ιήμε θάζε πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ, ε κεηαγξαθή ζεσξείηαη ζπληειεζκέλε ππό ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη εθ
ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθώλ απνδεηθλύεηαη ε λνκηκόηεηα ηεο αηηνύκελεο
κεηαγξαθήο.

5)

Καηά ηεο επηθπξσηηθήο απόθαζεο ηνπ Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ. επηηξέπεηαη πξνζθπγή ζην ΑΣΔΑΓ,
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 126 ηνπ λ. 2725/99.

6)

Καηά ηελ εθδίθαζε ησλ αηηήζεσλ κεηαγξαθώλ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη θαη
εθπξόζσπνη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζσκαηείσλ, θαζώο θαη νη κεηαγξαθόκελνη αζιεηέο. Η
παξνπζία ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ιήςε απόθαζεο.

7)

Αλαθνξηθά κε ηελ κεηαθίλεζε αζιεηώλ πνπ νθείιεηαη ζηε ζπγρώλεπζε ζσκαηείσλ ή
ηκεκάησλ ζσκαηείσλ εθαξκόδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ηνπ λ. 2725/99 ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 24731/22.10.99 απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ
Πνιηηηζκνύ (ΦΔΚ 1976/4.11.99).
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Οη κεηαθηλνύκελνη ζην πξνεξρόκελν από ηε ζπγρώλεπζε ζσκαηείν ή ηκήκα ζσκαηείνπ
εληάζζνληαη ζε απηό αλεμαξηήησο πξνβιεπνκέλνπ αξηζκνύ, αλά θαηεγνξία, εγγξαθώλ –
κεηαγξαθώλ, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο.
Σε θάζε πεξίπησζε ην πξνεξρόκελν από ηε ζπγρώλεπζε ζσκαηείν κπνξεί λα εληάμεη ζηε
δύλακή ηνπ θαη αζιεηέο από ηηο θαηεγνξίεο εγγξαθώλ – κεηαγξαθώλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο
ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο.
Οη παξαπάλσ εγγξαθέο – κεηαγξαθέο κπνξνύλ λα ιάβνπλ ρώξα θαη’ εμαίξεζε κέρξη θαη
είθνζη (20) εκέξεο πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηαζιήκαηνο.
Τέινο, αζιεηέο πνπ απνδεζκεύνληαη κεηά από ζπγρώλεπζε ησλ ζσκαηείσλ από ηα νπνία
πξνέξρνληαη, δύλαληαη λα εγγξάθνληαη ειεύζεξα ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπο, σο λένη
αζιεηέο.
8)

Δθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνύζα, όπνπ απαηηείηαη σο πξνϋπόζεζε
νξηζκέλε ειηθία, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο, ιακβάλεηαη ππόςε σο εκέξα γέλλεζεο απηή πνπ
πξνθύπηεη από επίζεκν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ηνπ αζιεηή πνπ εθδίδεηαη θαηά πεξίπησζε
από ηνλ νηθείν Γήκν ή ην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα. Ωο ρξνληθό θξηηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό
ηεο ειηθίαο ηνπ αζιεηή ιακβάλεηαη ππόςε ην ρξνληθό ζεκείν ηεο, θαηά πεξίπησζε, ιήμεο
ηεο κεηαγξαθηθήο πεξηόδνπ.

9)

Τν Γ.Σ. ηεο ΔΟΠΔ κε εηδηθέο εγθπθιίνπο ηνπ ζα κπνξεί λα θαζνξίδεη ηπρόλ ιεπηνκέξεηεο ηνπ
παξόληνο Καλνληζκνύ.

10) Σε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο αίηεζεο κεηαγξαθήο, ην ρξεκαηηθό παξάβνιν επηζηξέθεηαη
ζην ζσκαηείν.
Άξζξν 13ν
Υξνληθή πεξίνδνο – αξηζκφο κεηαγξαθψλ
Τν ρξνληθό δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν επηηξέπεηαη ε ππνβνιή, κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Βάζεο
Γεδνκέλσλ, αηηήζεσλ κεηαγξαθώλ ζα θαζνξίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ ΓΣ ΔΟΠΔ.
Κάζε ζσκαηείν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη απεξηόξηζην αξηζκό κεηαγξαθώλ θαη επαλεγγξαθώλ
γηα θάζε θύιν από όιεο ηηο παξαπάλσ αλαθεξόµελεο πεξηπηώζεηο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο
όπνπ πξνβιέπεηαη ξεηά ζπγθεθξηκέλνο αξηζµόο αζιεηώλ. Από ην ζύλνιν ησλ αζιεηώλ πνπ
απνθηά θάζε ζσκαηείν κε κεηαγξαθή ή επαλεγγξαθή, κόλν πέληε κπνξνύλ λα είλαη ειηθίαο πνπ
λα ηνπο επηηξέπεη λα αγσλίδνληαη ζε αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα, κε εμαίξεζε: α) ησλ
πεξηπηώζεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 7 (αλαζηνιή δξαζηεξηόηεηαο, δηάιπζε θ.ι.π.) ηνπ
παξόληνο Καλνληζκνύ, ε νπνία εθαξκόδεηαη κόλν γηα ηα ζσκαηεία πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη δύν
ρξόληα από ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ ΔΟΠΔ, β) ηεο αλαλέσζεο κεηαγξαθήο κε Υπνζρεηηθή
Δπηζηνιή ζην ίδην ζσκαηείν, γ) ηεο κεηαγξαθήο αζιεηή, ν νπνίνο ηελ πξνεγνύκελε
κεηαγξαθηθή πεξίνδν είρε κεηαγξαθεί κε Υπνζρεηηθή Δπηζηνιή ζην ίδην ζσκαηείν θαη δ) ησλ
πεξηπηώζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 9 (επαλεγγξαθέο). ηελ παξαπάλσ δηάηαμε,
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πεηνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκβφιαην κε ΣΑΑ Α1
Δζληθήο θαηεγνξίαο Αλδξψλ θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε αγσληζηηθή πεξίνδν δελ
αλήθαλ ζην ΣΑΑ απηφ, είηε σο ακεηβφκελνη είηε σο εξαζηηέρλεο.
Σε θάζε πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο κεηαγξάθεηαη θαη δελ έρεη ηειεηώζεη ε αγσληζηηθή πεξίνδνο,
απηόο παξακέλεη θαη αγσλίδεηαη κε ην αξρηθό ζσκαηείν ηνπ, κέρξη ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο
πεξηόδνπ, πνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ.
Οη αζιεηέο πνπ εγγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά ζε αλώηεξν ή αλώηαην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηεο
εκεδαπήο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη κε
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απόθαζε ηνπ Γ.Σ./ΔΟΠΔ θαη αλαθνηλώλεηαη κε ηελ Δγθύθιην ησλ Μεηαγξαθώλ θάζε
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, αίηεζε κεηαγξαθήο ρσξίο ζπγθαηάζεζε ζσκαηείνπ, ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 7 ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ή αίηεζε κεηαγξαθήο κε ππνζρεηηθή
επηζηνιή. Σηελ πεξίπησζε ηεο κεηαγξαθήο κε ππνζρεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί
βεβαίσζε εγγξαθήο ή ειεθηξνληθή αίηεζε από ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα.
Σε πεξίπησζε πνπ Τ.Α.Α. έρεη ππνβηβαζηεί θαη έρεη ππαρζεί ζε δηαθαλνληζκό ησλ ιεμηπξόζεζκσλ
νθεηιώλ ηνπ πξνο αζιεηή θαη θαηά ηε δεύηεξε ηνπ ππνβηβαζκνύ αγσληζηηθή πεξίνδν, ην
ζσκαηείν εμαθνινπζεί λα νθείιεη ιεμηπξόζεζκεο δόζεηο ηνπ δηαθαλνληζκνύ ή δελ έρεη
δηαθαλνλίζεη εθ λένπ ηελ νθεηιή ηνπ πξνο ηνλ αζιεηή, δελ ζα έρεη δηθαίσκα λα
πξαγκαηνπνηήζεη κεηαγξαθέο.
Άξζξν 14ν
Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο – κεηαγξαθήο
αιινδαπνχ, νκνγελή, Κππξίνπ αζιεηή
Τα ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή θαη ζπκκεηνρή αιινδαπώλ, νκνγελώλ θαη Κππξίσλ αζιεηώλ ζηα
ειιεληθά πξσηαζιήκαηα, ζα ξπζκίδνληαη κε ζρεηηθή Δγθχθιην, ε νπνία ζα εθδίδεηαη απφ
ην Γ.. ηεο ΔΟΠΔ θαη ζα αλαθνηλψλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 1 εο κεηαγξαθηθήο
(ζεξηλήο) πεξηφδνπ θαη ζα κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη/ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ
Γ.. ηεο ΔΟΠΔ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 2 εο κεηαγξαθηθήο (ρεηκεξηλήο) πεξηφδνπ.
Άξζξν 15ν
Ο παξόλ θαλνληζκόο εγγξαθώλ – κεηαγξαθώλ ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο
ζπγθείκελνο από 15 ζπλνιηθά άξζξα ν νπνίνο θαηαξηίζηεθε ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην
άξζξν 27 ηνπ λ. 2725/99 (ΦΔΚ 121/17.6.99), θαη ηξνπνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν
4573/2020 ππνβάιιεηαη αξκνδίσο πξνο έγθξηζε.

@@@@@@@
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