
Ινχληνο 2017  1 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΩΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» 

λ. 2725/99 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άξζξν 1ν 

 

Με ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγγξαθή, 

κεηεγγξαθή ή απνδέζκεπζε Διιήλσλ εξαζηηερλψλ αζιεηψλ, ζε αζιεηηθά εξαζηηερληθά 

ζσκαηεία πνπ δηαζέηνπλ ηκήκαηα Πεηνζθαίξηζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, νη 

αθπξφηεηεο θαη νη ηπρφλ θπξψζεηο, ζηα πιαίζηα πνπ θαζνξίδνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 θαη 

33 παξ. 3 ηνπ λφκνπ 2725/99 (ΦΔΚ 121/17.6.99) 

 

 

Άξζξν 2ν 

Όξνη θαη Πξνϋπνζέζεηο εγγξαθήο αζιεηώλ 

 

1. Γηα ηελ αξρηθή εγγξαθή Έιιελα αζιεηή ζηε δχλακε νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνχ εξαζηηερληθνχ 

ζσκαηείνπ, εγγεγξακκέλνπ ζηα κεηξψα ηεο ΔΟΠΔ, ρξεηάδεηαη ν εγγξαθφκελνο: 

α) Να έρεη ζπκπιεξψζεη ην 8ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

β) Να κελ έρεη δειηίν εγγξαθήο (αζιεηηθήο ηδηφηεηαο) ζε άιιν αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ 

δηαηεξεί ηκήκα πεηνζθαίξηζεο. 

2. Υπήθννη θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίνη δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα, 

κπνξνχλ, αλεμάξηεηα ειηθίαο, λα εγγξάθνληαη ζε ζσκαηεία-κέιε ηεο Δ.Ο.ΠΔ., ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 33 παξ.7 ηνπ λ. 2725/1999, εθδνζείζαο 

ΥΑ 15135/07.06.2000, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Τελ ίδηα δπλαηφηεηα έρνπλ θαη ππήθννη 

θξαηψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέρξη δεθανθηώ (18) εηψλ. Οη αζιεηέο απηνί, εθφζνλ 

δελ είραλ απνθηήζεη ηελ αζιεηηθή ηδηφηεηα ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, απνθηνχλ ηελ 

ειιεληθή νκνζπνλδία σο νκνζπνλδία πξνέιεπζεο (Federation of Origin) ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο (FIVB), αλεμαξηήησο ηνπ αλ έρνπλ 

απνθηήζεη θαη ειιεληθή ηζαγέλεηα, εμνκνηψλνληαη κε Έιιελεο αζιεηέο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη εθαξκφδνληαη γη’ απηνχο νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Οη ελ ιφγσ αζιεηέο 

ράλνπλ ηα σο άλσ δηθαηψκαηα ζε πεξίπησζε πνπ ζα ππνβάινπλ αίηεζε ζηελ Γηεζλή 

Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο γηα αιιαγή νκνζπνλδίαο πξνέιεπζεο.   

 

 

Άξζξν 3ν 

Γηθαηνινγεηηθά 

 

Γηα ηελ, θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν, εγγξαθή αζιεηή ζηε δχλακε ζσκαηείνπ, ρξεηάδεηαη ε 

ππνβνιή ζηελ Δ.Ο.ΠΔ. ΜΟΝΟ κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ απφ ην 

ζσκαηείν πνπ αηηείηαη ηελ εγγξαθή ηνπ αζιεηή ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ: 

 

α) Αίηεζε εγγξαθήο ηνπ αζιεηή (ζε ζρεηηθφ έληππν ηεο ΔΟΠΔ), πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππφ 

εγγξαθή αζιεηή. Πξνθεηκέλνπ δε γηα αλήιηθνπο απαηηείηαη θαη ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ 

αζθνχλησλ ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ αζιεηή. 

 Η ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε αθνξά φινπο ηνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, αλήιηθνπο 

(φζνπο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο). 
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β) Πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ ή Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηεο Διιάδαο, ή ιεμηαξρηθή πξάμε 

γελλήζεσο ζε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ εθφζνλ ζε απηή αλαγξάθεηαη 

ε ηζαγέλεηα ηνπ αζιεηή (π.ρ. αιινδαπνί αζιεηέο θ.ι.π.)  ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ηνπ 

αζιεηή ζηα αληίζηνηρα Μεηξψα, ην νπνίν ζα θέξεη θσηνγξαθία ηνπ ππφ εγγξαθή αζιεηή ή 

θσηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο ηνπ Ταπηφηεηαο. 

 

γ) Βεβαίσζεο, γηα ηελ πγεία ηνπ αζιεηή, απφ γηαηξφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 

παξ. 9 ηνπ λ. 2725/99. 

 

δ) Έγρξσκε θσηνγξαθία ηνπ αζιεηή, ηχπνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο. 

 

ε)  Αζιεηήο µε ιαηηληθφ φλνκα θαηά ηελ έθδνζε ηνπ αζιεηηθνχ ηνπ δειηίνπ απηφ ζα 

κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά µε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/86 ηνπ αζιεηή 

ή ηνπ γνλέα εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αλήιηθν. 

 

ζη) Να έρεη θαηαηεζεί ην ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ παξάβνιν εγγξαθήο. Τν πνζφ ζα θαζνξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ. 

 

 

Άξζξν 4ν 

Αθπξόηεηεο – Κπξώζεηο 

 

1) Αζιεηήο πνπ ππνγξάθεη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο αηηήζεηο εγγξαθήο ζε δχν 

ζσκαηεία-κέιε ηεο ΔΟΠΔ, ηηκσξείηαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελφο (1) έηνπο απφ θάζε αγψλα, 

κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ./ΔΟΠΔ θαη κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Δγγξαθψλ-

Μεηεγγξαθψλ, ε δε ρξνληθά δεχηεξε αίηεζε εγγξαθήο απνξξίπηεηαη. 

 

2) Αληίζηνηρα, αζιεηήο πνπ ππνγξάθεη αηηήζεηο κεηεγγξαθήο ππέξ δχν (2) ή πεξηζζνηέξσλ 

ζσκαηείσλ-κειψλ ηεο ΔΟΠΔ θαηά ηελ ίδηα κεηαγξαθηθή πεξίνδν, ηηκσξείηαη κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ ελφο (1) έηνπο απφ θάζε αγψλα κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ. θαη κεηά απφ 

ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο κεηεγγξαθψλ-εγγξαθψλ, νη δε αηηήζεηο κεηεγγξαθήο 

απνξξίπηνληαη θαη ν αζιεηήο παξακέλεη ζην ζσκαηείν ηνπ. 

 

3) Δξαζηηέρλεο αζιεηήο πνπ έρεη αγσληζηεί έζησ θαη κία θνξά ζε επίζεκν αγψλα ηεο ηξέρνπζαο 

αγσληζηηθήο πεξηφδνπ κε εξαζηηερληθφ ζσκαηείν δελ κπνξεί λα κεηαγξαθεί κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν θαη λα αγσληζηεί θαηά ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν κε άιιν εξαζηηερληθφ ζσκαηείν – 

κέινο ηεο Δ.Ο.ΠΔ. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ζηνλ αζιεηή ρνξεγείηαη κεηαγξαθή κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ πνπ αλαηξέπεη αληίζεηε απφθαζε ηεο Δ.Ο.ΠΔ. 

 

4) Καηά ηεο απφθαζεο ηεο ΔΟΠΔ ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ή κεηεγγξαθή αζιεηή, γηα 

νπνηνδήπνηε ηππηθφ ή νπζηαζηηθφ ιφγν, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ 

ΑΣΔΑΓ θαη ζχκθσλα 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 κεηεγγξαθή, επεηδή ηεθκαίξεηαη φηη έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Η 

νθηαήκεξε πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 126 παξ. 1 ηνπ λ. 27/25/99 αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε, ηεο 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε απφ ηνλ πξψην αγψλα κεηαμχ ηνπ  

έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ πξνζθεχγνληνο  ζσκαηείνπ θαη ηνπ ζσκαηείνπ ζηε δχλακε ηνπ 

νπνίνπ έρεη εγγξαθεί ή κεηεγγξαθεί ν ελ ιφγσ αζιεηήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άξζξν 5ν 

Διεύζεξεο Μεηεγγξαθέο αζιεηώλ 

 

Δπηηξέπεηαη ε ειεχζεξε κεηεγγξαθή νπνηνπδήπνηε αζιεηή, κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ 

ηνπ.  

Γηα λα γίλεη δεθηή ηέηνηα αίηεζε κεηεγγξαθήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δγγξαθψλ – 

Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΟΠΔ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ΜΟΝΟ κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ απφ ην ζσκαηείν πνπ κεηεγγξάθεη ηνλ αζιεηή ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

1) Τν ζρεηηθφ έληππν-αίηεζεο ηεο ειεχζεξεο κεηεγγξαθήο ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αζιεηή, ην 

ζσκαηείν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη θαη απφ ην ζσκαηείν ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη. 

2) Απφθαζε ηνπ Γ.Σ. (απφζπαζκα πξαθηηθνχ) ηνπ ζσκαηείνπ  πνπ αλήθεη ν αζιεηήο, ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ αζιεηή θαη ην ζσκαηείν ζην νπνίν ζα κεηεγγξαθεί 

απηφο. 

3) Παξάβνιν κεηεγγξαθήο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδεηαη απφ ην ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ θαη ζα 

αλαθνηλψλεηαη κε ηελ Δγθχθιην ησλ Μεηεγγξαθψλ θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο 

ηνπ. 

Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε κεηεγγξαθή εξαζηηέρλε αζιεηή  πνπ εγγξάθεηαη ζε ΤΑΑ 

Α1 Δζληθήο Καηεγνξίαο Αλδξψλ, κε παξάιιειε ππνγξαθή επαγγεικαηηθνχ ζπκβνιαίνπ, κε ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, ζηελ δεχηεξε κεηεγγξαθηθή πεξίνδν ησλ ΤΑΑ, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη αθφκα θαη εάλ ν αζιεηήο έρεη δηθαίσκα ιφγσ ειηθίαο ζε 

αλαπηπμηαθφ πξσηάζιεκα δελ ζα εθδνζεί δειηίν γηα ην πξσηάζιεκα απηφ ηελ αγσληζηηθή 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία κεηεγγξάθεηαη. 

 

 

Άξζξν 6ν 

Μεηεγγξαθέο κε Τπνζρεηηθή Δπηζηνιή 

 

Αζιεηήο ειηθίαο κέρξη είθνζη έμη (26) εηψλ θαη αζιήηξηα ειηθίαο κέρξη είθνζη πέληε (25) εηψλ 

έρεη ην δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί κε ππνζρεηηθή επηζηνιή, ζε άιιν ζσκαηείν, κφλν 

γηα κία αγσληζηηθή πεξίνδν. 

Μεηά ην ηέινο ηεο ρξνληθήο απηήο δηάξθεηαο, ν αζιεηήο επηζηξέθεη απηνδίθαηα ζην ζσκαηείν 

απφ ην νπνίν κεηεγγξάθεθε. Σηνλ αζιεηή/αζιήηξηα πνπ επηζηξέθεη, θαη εθφζνλ ζην πξφζσπφ 

ηνπ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε πξνυπφζεζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ νξίνπ ειηθίαο, είλαη δπλαηή ε 

εθ λένπ ρνξήγεζε κεηεγγξαθήο κε ππνζρεηηθή επηζηνιή, γηα ην ίδην ή νπνηνδήπνηε ζσκαηείν. 

Γηα λα γίλεη δεθηή ηέηνηα αίηεζε κεηεγγξαθήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δγγξαθψλ 

Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΟΠΔ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ΜΟΝΟ κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ απφ ην ζσκαηείν πνπ κεηεγγξάθεη ηνλ αζιεηή  ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

1) Τν ζρεηηθφ έληππν-αίηεζε ηεο κεηεγγξαθήο κε ππνζρεηηθή επηζηνιή ππνγεγξακκέλν απφ 

ηνλ αζιεηή, ην ζσκαηείν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη θαη απφ ην ζσκαηείν ζην νπνίν 

κεηεγγξάθεηαη.  

2) Απφθαζε ηνπ Γ.Σ. (απφζπαζκα πξαθηηθνχ) ηνπ ζσκαηείνπ  πνπ αλήθεη ν αζιεηήο, ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ αζιεηή θαη ην ζσκαηείν ζην νπνίν ζα κεηεγγξαθεί 

απηφο. 

3) Παξάβνιν κεηεγγξαθήο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδεηαη απφ ην ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ θαη ζα 

αλαθνηλψλεηαη κε ηελ Δγθχθιην ησλ Μεηεγγξαθψλ θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο 

ηνπ. 

Δπίζεο, αζιεηήο πνπ εγγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά ζε ρνιή Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(ΑΔΙ & ΣΔΙ) ηεο εκεδαπήο έρεη δηθαίωκα λα ππνβάιιεη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
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εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ/ΔΟΠΔ θαη αλαθνηλώλεηαη κε ηελ 

Δγθύθιην ηωλ Μεηεγγξαθώλ θάζε αγωληζηηθήο πεξηόδνπ, αίηεζε κεηεγγξαθήο κε 

Τπνζρεηηθή Δπηζηνιή, εθόζνλ εθηόο ηωλ παξαπάλω πξνβιεπνκέλωλ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαηεζεί  βεβαίωζε εγγξαθήο ζην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα. 

Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα εγγξάςεη ζηε δχλακή ηνπ αξηζκφ αζιεηψλ απφ ηελ 

θαηεγνξία απηή κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 

Δπηηξέπεηαη ε κεηεγγξαθή κε Υπνζρεηηθή Δπηζηνιή αζιεηή  πνπ εγγξάθεηαη ζε ΤΑΑ Α1 Δζληθήο 

Καηεγνξίαο Αλδξψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αγσληζηηθή πεξίνδν, κε παξάιιειε ππνγξαθή 

ηζφρξνλνπ επαγγεικαηηθνχ ζπκβνιαίνπ, ζηελ δεχηεξε κεηεγγξαθηθή πεξίνδν ησλ ΤΑΑ, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη αθφκα θαη εάλ ν αζιεηήο έρεη δηθαίσκα ιφγσ ειηθίαο ζε 

αλαπηπμηαθφ πξσηάζιεκα δελ ζα εθδνζεί δειηίν γηα ην πξσηάζιεκα απηφ. 

 

 

Άξζξν 7ν 

Μεηεγγξαθέο ρωξίο ηε ζπγθαηάζεζε ζωκαηείνπ 

 

Δπηηξέπεηαη ε  κεηεγγξαθή, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, νπνηνπδήπνηε αζιεηή 

θαη κφλν γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο θαη ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

1) Αζιεηήο ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηξηψλ (23) εηψλ, εθφζνλ ηηο ηειεπηαίεο ηξείο (3) 

αγσληζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αλήθεη ζηε δχλακε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ δελ ζπκκεηείρε ζηελ 

Δζληθή νκάδα ή δελ ηηκσξήζεθε γηα άξλεζε πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ζε απηή, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 5 ηνπ λ. 2725/99 θαη ησλ Δηδηθψλ Καλνληζκψλ ηεο ΔΟΠΔ, 

θαη ζπλνιηθά ζηηο πεξηφδνπο απηέο έρεη πάξεη κέξνο ζε ιηγφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο αγψλεο 

ησλ δηεμαρζέλησλ αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ θαη θππέιινπ ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, έρεη ην 

δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ζσκαηείνπ ηνπ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηξηεηίαο δελ ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο ηεο ηπρφλ ηηκσξίαο ηνπ αζιεηή, 

εθφζνλ ε Δπηηξνπή Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΟΠΔ απνθαλζεί φηη ε ηηκσξία ηνπ αζιεηή 

επηβιήζεθε ζχκθσλα κε ην πλεχκα θαη ην γξάκκα ηνπ Νφκνπ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 

ΔΟΠΔ θαη φρη κε ζθνπφ ηελ θαιθίδεπζε ηνπ δηθαηψκαηνο κεηεγγξαθήο ηνπ αζιεηή. 

Τν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ εηψλ δηαθφπηεηαη θαη ν αζιεηήο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε 

ηεο δηάηαμεο απηήο, αλ ζε απηφ ηνλ ρξφλν ζπκκεηείρε ζε επίζεκεο δηνξγαλψζεηο Beach 

Volleyball. 

 

2) Αζιεηήο πνπ ηηο δχν (2) ηειεπηαίεο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο εγγξαθήο δελ αγσλίζηεθε ζε νπνηνδήπνηε επίζεκν αγψλα ηνπ ζσκαηείνπ θαη δελ 

ζπκκεηείρε ζηελ Δζληθή νκάδα ή δελ ηηκσξήζεθε γηα άξλεζε πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ζηελ 

Δζληθή νκάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 5 ηνπ λ. 2725/99 θαη ησλ 

Δηδηθψλ Καλνληζκψλ ηεο ΔΟΠΔ, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί ζε ζσκαηείν ηεο 

πξνηίκεζήο ηνπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

ζπλδξνκή νπνηνπδήπνηε άιινπ ιφγνπ, εθηφο απφ ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ησλ αζθνχλησλ 

ηε γνληθή κέξηκλα, πξνθεηκέλνπ γηα αλήιηθνπο αζιεηέο. Τν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν εηψλ 

δηαθφπηεηαη θαη ν αζιεηήο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο δηάηαμεο απηήο, αλ ζε απηφ ηνλ 

ρξφλν ζπκκεηείρε ζε επίζεκεο δηνξγαλψζεηο Beach Volleyball. 

 

3) α) Αζιεηήο ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ εηθνζηνθηψ (28) εηψλ ή αζιήηξηα ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ 

είθνζη έμη (26) εηψλ εθφζνλ αλήθεη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) αγσληζηηθέο πεξηφδνπο ζην ίδην 

ζσκαηείν, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ. 
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Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν κεηεγγξαθφκελνο αζιεηήο ή ε κεηεγγξαθφκελε αζιήηξηα έρεη 

ην δηθαίσκα λα κεηαθηλεζεί ζε λέν ζσκαηείν, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ 

θάζε δχν (2) έηε. 

β) Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα εγγξάςεη ζηε δχλακή ηνπ κφλν έλαλ (1) αζιεηή απφ 

ηελ θαηεγνξία απηή, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ.   

 

4) α) Αζιεηήο ν νπνίνο, κεηνίθεζε ιφγσ εγγξαθήο ηνπ ζε ρνιή Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπ- 

ζεο (ΑΔΙ & ΣΔΙ) ηεο εκεδαπήο έρεη ην δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί ζε ζσκαηείν ηεο 

πξνηίκεζήο ηνπ, ην νπνίν εδξεχεη ζηελ πφιε φπνπ είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζην 

νπνίν ζπνπδάδεη ή ζε άιιε πφιε πνπ απέρεη ιηγφηεξν απφ εθαηφ ρηιηφκεηξα απφ απηή 

φπνπ θαη ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ε πφιε πνπ ζπνπδάδεη απέρεη πεξηζζφηεξν 

απφ δηαθφζηα (200) ρηιηφκεηξα απφ ηε πφιε πνπ εδξεχεη ην ζσκαηείν ζην νπνίν αλήθεη. 

Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο 

βεβαίσζεο ζηελ ΔΟΠΔ, ν αζιεηήο επαλέξρεηαη απηνδίθαηα ζην ζσκαηείν απφ ην νπνίν 

κεηεγγξάθεθε. 

Τν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο ζπκκεηέρεη ζε Μεηαπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα Σπνπδψλ. 

Ωο ρξφλνο θνίηεζεο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ, 

λνείηαη ν πξνβιεπφκελνο λφκηκνο ρξφλνο εηψλ ζπνπδψλ, απμεκέλνο θαηά δχν (2) έηε. 

Δθφζνλ, θαη κεηά ηε παξέιεπζε ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ν αζιεηήο δελ έρεη 

απνθνηηήζεη, επαλέξρεηαη απηνδίθαηα θαη ακέζσο ζην ζσκαηείν απφ ην νπνίν έρεη 

κεηεγγξαθεί, ππφ ηνλ φξν φηη ην ζσκαηείν ηνπ ζα ππνβάιιεη ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα 

πξνο ηελ ΔΟΠΔ θαη ζην νπνίν πάλησο, δελ έρεη ην δηθαίσκα ηεο επηζηξνθήο, (έζησ θαη 

ιφγσ κεηνίθεζεο), πξηλ απφ ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπ. 

Καη’ εμαίξεζε, είλαη δπλαηή ε επάλνδφο, ηνπ, θαηά ηα αλσηέξσ κεηεγγξαθφκελνπ ιφγσ 

ζπνπδψλ αζιεηή, ζην αξρηθφ ζσκαηείν απφ ην νπνίν κεηαθηλήζεθε πξηλ απφ ηελ 

απνθνίηεζή ηνπ, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ ζσκαηείνπ 

ζην νπνίν έρεη κεηεγγξαθεί, ιφγσ ζπνπδψλ, δειαδή κε ειεχζεξε κεηεγγξαθή. 

β) Αζιεηήο πνπ εγγξάθεηαη γηα πξώηε θνξά ζε ρνιή Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(ΑΔΙ & ΣΔΙ) ηεο εκεδαπήο έρεη δηθαίωκα λα ππνβάιιεη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ../ΔΟΠΔ θαη αλαθνηλώλεηαη κε ηελ 

Δγθύθιην ηωλ Μεηεγγξαθώλ θάζε αγωληζηηθήο πεξηόδνπ, αίηεζε κεηεγγξαθήο 

ρωξίο ζπγθαηάζεζε ζωκαηείνπ, ζύκθωλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν. 

γ) Αζιεηήο ν νπνίνο κεηεγγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλω δελ έρεη ην δηθαίσκα 

κεηεγγξαθήο ζε άιιν ζσκαηείν ηνπ ηφπνπ κεηνίθεζήο ηνπ, εθηφο εάλ ζπλαηλεί πξνο 

ηνχην, εγγξάθσο ην ζσκαηείν πνπ έρεη κεηεγγξαθεί. 

δ) Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα απνθηήζεη έωο δύν (2) αζιεηέο ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Σν 

Γ../Δ.Ο.ΠΔ. δύλαηαη λα δίλεη θαη’ εμαίξεζε παξαπάλω αξηζκό κεηεγγξαθώλ ηεο 

πεξηπηώζεωο β΄(πξωηνεηζαθηένη) ζην ίδην ζωκαηείν. 

ε) Σσκαηείν, ηνπ νπνίνπ ην ΤΑΠ αγσλίδεηαη ζηελ Α1 Δζληθή θαη. Αλδξψλ, κπνξεί λα 

απνθηήζεη αζιεηή κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. α θαη β ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηελ πεξ. α ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ. 

 

5) α) Αζιεηήο ν νπνίνο, κεηνίθεζε είηε ιφγσ κεηάζεζεο ή δηνξηζκνχ ηνπ ίδηνπ ή ελφο 

γνλέα ηνπ, αλ είλαη αλήιηθνο ή άγακνο θαη δεη καδί ηνπο, ζε δεκφζηα ζέζε ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. 

ή Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηα νπνία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο 

επηρνξεγνχληαη απφ ηελ Πνιηηεία ή επηρείξεζε πνπ ε πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ 
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θεθαιαίνπ ηεο αλήθεη ζην Γεκφζην, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί ζε ζσκαηείν ηεο 

πξνηίκεζήο ηνπ, ην νπνίν εδξεχεη ζηελ πφιε φπνπ βξίζθεηαη ε ππεξεζία δηνξηζκνχ ηνπ, 

ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ε πφιε πνπ ππεξεηεί απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 

δηαθφζηα (200) ρηιηφκεηξα απφ ηε πφιε πνπ εδξεχεη ην ζσκαηείν ηνπ. 

β) Αζιεηήο, ν νπνίνο γηα απνδεηθλπφκελνπο πιήξσο, επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο (πιελ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5α) ηνπ ηδίνπ ή θαη ησλ δχν γνλέσλ ηνπ, αλ είλαη 

αλήιηθνο ή άγακνο θαη δεη καδί ηνπο, κεηνηθεί ζε ηφπν πνπ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 

δηαθφζηα (200) ρηιηφκεηξα απφ ηελ έδξα ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, ε δε λέα δηακνλή ηνπ 

δηαξθεί απνδεδεηγκέλα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί 

ειεχζεξα ζε ζσκαηείν ηνπ ηφπνπ ηεο λέαο ηνπ θαηνηθίαο. 

γ) Δθφζνλ ν αζιεηήο απηφο επαλεγθαηαζηαζεί ζηνλ ηφπν ηεο αξρηθήο ηνπ θαηνηθίαο, 

επαλέξρεηαη ζην ζσκαηείν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη, κε αίηεζε, πνπ  ππνβάιιεη ην 

ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν ζηελ ΔΟΠΔ. Η επάλνδνο ηνπ αζιεηή γηα ην ιφγν απηφ δελ 

ππνινγίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ επηηξεπνκέλσλ κεηεγγξαθψλ. 

δ) Αζιεηήο ν νπνίνο κεηεγγξάθεηαη θαηά ηνλ παξαπάλσ ηξφπν δελ έρεη ην δηθαίσκα 

κεηεγγξαθήο ζε άιιν ζσκαηείν ηνπ ηφπνπ κεηνίθεζήο ηνπ, εθηφο αλ ζπλαηλνχλ πξνο 

ηνχην, εγγξάθσο ηφζν ην αξρηθφ ηνπ ζσκαηείν φζν θαη ην ζσκαηείν ζην νπνίν έρεη 

κεηεγγξαθεί. Δηδηθά γηα ηηο κεηεγγξαθέο πνπ έγηλαλ απφ ηε κεηεγγξαθηθή πεξίνδν 2008-

2009 θαη ζηηο νπνίεο έρεη θαηαβιεζεί ρξεκαηηθφ πνζφ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ δελ 

απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ αξρηθνχ ζσκαηείνπ ηνπ αζιεηή. 

ε) Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα απνθηήζεη έωο δύν (2) αζιεηέο ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.   

ζη)Σσκαηείν, ηνπ νπνίνπ ην ΤΑΠ αγσλίδεηαη ζηελ Α1 Δζληθή θαη. Αλδξψλ, δελ κπνξεί λα 

απνθηήζεη αζιεηή κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, νχηε άκεζα νχηε κε 

πεξαηηέξσ απφθηεζε ρσξίο ζπγθαηάζεζε ηνπ αξρηθνχ ζσκαηείνπ ηνπ αζιεηή πνπ ήδε 

θάλεη ρξήζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 

6) α) Αζιεηήο, ειηθίαο κέρξη δψδεθα (12) εηψλ έρεη ην δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί ειεχζεξα ζε  

ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ θαη κε έγγξαθε 

ζπλαίλεζε εθείλσλ πνπ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα. Τν δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα αζθεζεί 

κφλν κία θνξά. 

β) Αζιεηήο πνπ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα Πακπαίδσλ ή αζιήηξηα πνπ έρεη 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα Παγθνξαζίδσλ θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

αγσληζηηθή πεξίνδν: 1) δελ ζπκκεηείρε ζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο Αλδξψλ ή Γπλαηθψλ 

αληίζηνηρα, 2) δελ ζπκκεηείρε ζηελ επηινγή Πξνεζληθήο ή Δζληθήο Οκάδαο θαη 3) δελ 

ζπκκεηείρε ζε αγψλα ηνπ  Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο Παίδσλ ή Κνξαζίδσλ, 

αληίζηνηρα, κε ηελ Α’ Οκάδα ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί 

ειεχζεξα ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ 

θαη κε έγγξαθε ζπλαίλεζε εθείλσλ πνπ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα. Τν δηθαίσκα απηφ 

κπνξεί λα αζθεζεί κφλν κία θνξά. 

γ) Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα απνθηήζεη κφλν έλαλ (1) αζιεηή ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.   

 

7) Αζιεηήο, ηνπ νπνίνπ ην ζωκαηείν: 

α)  Γηαιχζεθε ή δηαγξάθεθε απφ ηε δχλακε ηεο ΔΟΠΔ, ππφ ηνλ φξν φηη ε θαηά πεξίπησζε 

δηάιπζε ή δηαγξαθή ζα απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκν έγγξαθν. 

 Σε απηή ηελ πεξίπησζε ην δηθαίσκα κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο 

δηάιπζεο ή δηαγξαθήο ηνπ ζσκαηείνπ. 

Αλ ην έγγξαθν πνπ πηζηνπνηεί ηε δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ (π.ρ. ζρεηηθή βεβαίσζε 

αξκνδίνπ πξσηνδηθείνπ) απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ν αζιεηήο θαηαηεζεί απφ νπνηνδήπνηε 

ηξίην ζσκαηείν έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ζηελ ΔΟΠΔ, ν αζιεηήο ειεπζεξψλεηαη απηνδίθαηα 

θαη έρεη ην δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί ζην ζσκαηείν απηφ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζσκαηείν 
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ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ. 

β) Υπέβαιε δήισζε πεξί αλαζηνιήο δξαζηεξηφηεηαο γηα έλα (1) ρξφλν ή δήισζε πεξί κε 

ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα, ζην νπνίν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη ν αζιεηήο. 

 Σε απηή ηελ πεξίπησζε ν αζιεηήο κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ απφ ηελ επνκέλε 

ηεο δήισζεο αλαζηνιήο δξαζηεξηφηεηαο ή κε ζπκκεηνρήο ηνπ ζσκαηείνπ. Τφηε 

ζεσξείηαη φηη ν αζιεηήο έρεη κεηεγγξαθεί γηα κία (1) αγσληζηηθή πεξίνδν θαη ηελ 

επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν ν αζιεηήο επαλέξρεηαη απηνδίθαηα ζην ζσκαηείν 

πξνέιεπζήο ηνπ.  

Με απηή ηελ πεξίπησζε εμνκνηψλεηαη θαη ε κε ππνβνιή δήισζεο ζπκκεηνρήο ζην 

πξσηάζιεκα, ζην νπνίν δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη ν αζιεηήο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ην ζσκαηείν, πέξαλ ηεο αλαζηνιήο δξαζηεξηφηεηαο ή ηεο κε 

δήισζεο ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα, δελ έρεη ππνβάιεη ζηελ Ηιεθηξνληθή Βάζε 

Γεδνκέλσλ αλαλεψζεηο ησλ δειηίσλ ησλ αζιεηψλ, ηφηε ν αζιεηήο είλαη ειεχζεξνο.  

Δάλ ε αλαζηνιή ζπλερίζεη γηα 2ε αγσληζηηθή πεξίνδν, ηφηε ν αζιεηήο είλαη ειεχζεξνο. 

έρεη ην δηθαίσκα λα εληαρζεί ειεχζεξα νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν θαη κέρξη ηηο 

31 Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ζε νπνηνδήπνηε ζωκαηείν 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 ηηο 30 Ινπλίνπ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Αγψλσλ 

Πεηνζθαίξηζεο, ηελ επηζπκία λα αγσληζηεί ζε πξσηάζιεκα θαηψηεξεο θαηεγνξίαο θαη 

εθόζνλ απηόο δελ έρεη δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζε αλαπηπμηαθό πξωηάζιεκα, ζην 

νπνίν όκωο ην ζωκαηείν απηό έρεη δειώζεη ζπκκεηνρή, έρεη ην δηθαίσκα κφλν γηα 

εθείλε ηε κεηαγξαθηθή πεξίνδν λα κεηαγξαθεί ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ ζε 

άιιν ζσκαηείν πνπ ζα αγσλίδεηαη ζε πξσηάζιεκα κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο απφ ην 

πξσηάζιεκα πνπ επέιεμε ην ζσκαηείν λα αγσληζηεί. 

 

9) Αζιεηήο ή αζιήηξηα κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε νπνηνδήπνηε αλαπηπμηαθφ πξσηάζιεκα 

πνπ: α) δελ έρεη δεισζεί ζε Φχιιν Αγψλνο ζε νπνηνδήπνηε αγψλα (επίζεκν ή θηιηθφ) 

νπνηαζδήπνηε Δζληθήο Οκάδαο ηηο δχν ηειεπηαίεο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο, β) δελ ζπκκεηείρε 

ζηελ επηινγή Πξνεζληθήο Οκάδαο ηελ πξνεγνχκελε αγσληζηηθή πεξίνδν θαη γ) δελ 

ζπκκεηείρε ζε Κιηκάθην ηελ πξνεγνχκελε αγσληζηηθή πεξίνδν, έρεη δηθαίσκα λα 

κεηεγγξαθεί ειεχζεξα ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ζσκαηείνπ ηνπ γηα ζπνπδαίνπο ιφγνπο, πιήξσο αηηηνινγεκέλνπο θαη κε έγγξαθε ζπλαίλεζε 

εθείλσλ πνπ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα.  

Η Δπηηξνπή Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΟΠΔ αθνχ εμεηάζεη ηνπο ζπνπδαίνπο ιφγνπο πνπ 

επηθαιείηαη ν αζιεηήο γηα ηε κεηεγγξαθή ζα απνθαζίδεη ζρεηηθά.   

Τν δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα αζθεζεί κφλν κία θνξά. Αζιεηήο πνπ έρεη ήδε θάλεη ρξήζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο κεηεγγξαθήο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ έρεη δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ηεο 

δηάηαμεο απηήο. 

Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα απνθηήζεη κφλν έλαλ (1) αζιεηή ηεο θαηεγνξίαο απηήο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.   

 

10) Αζιεηήο, πνπ εγγξάθζεθε (λέα εγγξαθή) ζηε δύλακε ηνπ ζωκαηείνπ κέρξη 31 

Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο θαη από ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο κέρξη ηε ιήμε ηεο 

αγωληζηηθήο πεξηόδνπ πνπ έγηλε ε εγγξαθή ηνπ, δελ έιαβε κέξνο ζε νπνηνδήπνηε 

επίζεκν αγώλα ηνπ ζωκαηείνπ ηνπ, έρεη ην δηθαίωκα λα κεηεγγξαθεί ζε ζωκαηείν 

ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ρωξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζωκαηείνπ ηνπ, κε ηελ έγγξαθε 

ζπλαίλεζε εθείλωλ πνπ αζθνύλ ηε γνληθή κέξηκλα. 



Ινχληνο 2017  8 

Κάζε ζωκαηείν έρεη ην δηθαίωκα λα απνθηήζεη κόλν έλαλ (1) αζιεηή ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο, ζύκθωλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξόληνο 

Καλνληζκνύ. 

 

11) Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο αζιεηέο 

πνπ απνπζηάδνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα ιφγνπο ζπνπδψλ ή γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, θαζψο 

θαη γηα ηνπο αζιεηέο εθείλνπο πνπ ε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο αγσληζηηθέο εθδειψζεηο ησλ 

ζσκαηείσλ ηνπο νθείιεηαη ζε αλππέξβιεηα αίηηα (π.ρ. ζηξάηεπζε, ηξαπκαηηζκφ νθεηιφκελν 

ζε νπνηαδήπνηε αηηία θ.ι.π.), γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα απηά δηαξθνύλ. 

 Τν βάξνο ηεο απφδεημεο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ελαπφθεηηαη ζην ζσκαηείν πνπ αλήθεη ν 

αζιεηήο. Δπηηξέπεηαη φκσο αληαπφδεημε. 

 

12) Σηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ σο ζπκκεηνρή ηνπ αζιεηή ζε αγψλεο ηεο νκάδαο 

ηνπ δελ ζεσξείηαη ε απιή αλαγξαθή ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζην Φχιιν Αγψλνο, αιιά ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγψλα σο «βαζηθφο παίθηεο» ή σο αλαπιεξσκαηηθφο («αιιαγή»). Σηε 

ξχζκηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ δελ εκπίπηνπλ θαη νη αζιεηέο πνπ δειψλνληαη ζην 

Φχιιν Αγψλνο σο «LIBERO», νη νπνίνη κε ηε δήισζε ζην Φχιιν Αγψλνο ζεσξείηαη φηη 

αγσλίζηεθαλ. 

 

13) Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4, 5, 6 πεξ.β θαη 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πέξαλ ησλ 

πξνεθηεζέλησλ θαηά πεξίπησζε πξνυπνζέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ε κεηεγγξαθή  

θαηαβάιιεηαη ζηελ ΔΟΠΔ ρξεκαηηθφ παξάβνιν, ην νπνίν νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

πνπ αγσλίδεηαη, ην ζσκαηείν πνπ απνθηά ηνλ αζιεηή ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία κεηεγγξάθεηαη, σο εμήο:   

Α1 Δζληθή Καη. Αλδξψλ ΤΑΑ: επηάκηζε ρηιηάδεο επξψ (7.500 €) 

Α1 Δζληθή Καη. Γπλαηθψλ: ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ (4.000 €) 

Α2 Δζληθή Καη. Αλδξψλ: ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ (4.000 €) 

Α2 Δζληθή Καη. Γπλαηθψλ: ηξεηο ρηιηάδεο επξψ (3.000 €) 

Β΄ Δζληθή Καη.-Δζληθφ Πεξηθεξεηαθφ Πξση/κα Αλδξψλ, Γπλαηθψλ: δχν ρηιηάδεο επξψ 

(2.000 €) 

Τνπηθή θαηεγνξία αλδξψλ – γπλαηθψλ: ρίιηα πεληαθφζηα επξψ (1.500 €)  

Τνπηθή θαηεγνξία 2 αλδξψλ – γπλαηθψλ: πεληαθφζηα επξψ (500 €) 

Τν 80 % πνπ πνζνχ απηνχ ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηελ ΔΟΠΔ ζην ζσκαηείν πνπ αλήθε ν 

αζιεηήο. 

Τα παξαπάλσ πνζά κεηψλνληαη θαηά ην ήκηζπ γηα αζιεηέο ειηθίαο κέρξη 18 εηψλ, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ ν αζιεηήο θαηά ηελ πξνεγνχκελε αγσληζηηθή πεξίνδν είρε ζπκκεηάζρεη 

ηνπιάρηζηνλ ζην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ αγψλσλ πνπ έδσζε ε νκάδα ηνπ ζηελ θαηεγνξία 

Αλδξψλ ή Γπλαηθψλ, αληίζηνηρα, πνπ αλήθε. 

Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4, 5, 6 πεξ.β θαη 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,  αλάινγα κε 

ηελ ειηθία θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αζιεηή ζε Δζληθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ζηελ νπνία 

κεηεγγξάθεηαη, ην πνζφ απηφ: 

1) δηπιαζηάδεηαη εάλ ηελ ηειεπηαία δηεηία έρεη ζπκκεηνρή ζε Δζληθή Οκάδα Αλδξψλ ή 

Γπλαηθψλ θαη κηάκηζε θνξά εάλ έρεη ζπκκεηνρή ζηηο ππφινηπεο Δζληθέο νκάδεο. 

Σπκκεηνρή ζεσξείηαη ε αλαγξαθή ζε Φχιιν Αγψλνο επίζεκεο δηνξγάλσζεο ή θηιηθνχ 

αγψλα. 

2) κεηψλεηαη θαηά 25% εάλ αγσλίζηεθε ζε ιηγφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο αγψλεο ηεο 

νκάδαο ηνπ θαηά ηελ πξνεγνχκελε αγσληζηηθή πεξίνδν, εθηφο αλ απηφ νθείιεηαη ζε 

ηξαπκαηηζκφ. 

3) κεηψλεηαη θαηά 25% εάλ ν αζιεηήο είλαη απφ 28 κέρξη 36 εηψλ ή ε αζιήηξηα είλαη απφ 

26 έσο 34 εηψλ 

4) κεδελίδεηαη εάλ ν αζιεηήο είλαη πάλσ απφ 36 εηψλ ή ε αζιήηξηα είλαη πάλσ απφ 34 

εηψλ. 



Ινχληνο 2017  9 

5) Τν ζσκαηείν ζην νπνίν αλήθε ν αζιεηήο έρεη δηθαίσκα λα παξαηηεζεί εγγξάθσο απφ 

ηελ θαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ. 

 

14) Η ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ρξεκαηηθνχ παξαβφινπ ησλ σο άλσ πνζψλ πθίζηαηαη σο 

πξνυπφζεζε έθδνζεο δειηίνπ αθφκε θαη ζε πεξίπησζε έγθξηζεο κε απφθαζε ηνπ ΑΣΔΑΓ 

κεηεγγξαθήο ρσξίο ζπγθαηάζεζε ζσκαηείνπ, πνπ είρε απνξξηθζεί απφ ηελ ΔΟΠΔ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηφ δελ έρεη θαηαβιεζεί κε ηελ αίηεζε κεηεγγξαθήο. Σν δειηίν ηνπ 

αζιεηή δελ εθδίδεηαη κέρξη ηελ θαηαβνιή ηνπ ρξεκαηηθνύ παξαβόινπ, αθόκα θαη 

ζε πεξίπηωζε κεηεγγξαθήο ηνπ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ζε άιιν ζωκαηείν ή ηεο 

επαλεγγξαθήο ηνπ ζην ίδην ή άιιν ζωκαηείν. 

 

15) Γηα λα γίλεη δεθηή αίηεζε κεηεγγξαθήο ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Δγγξαθψλ-Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΟΠΔ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ΜΟΝΟ κέζσ ηεο 

Ηιεθηξνληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ απφ ην ζσκαηείν πνπ κεηεγγξάθεη ηνλ αζιεηή 

ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) Τν ζρεηηθφ έληππν-αίηεζε ηεο κεηεγγξαθήο ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αζιεηή θαη απφ ην 

ζσκαηείν ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη. 

β) Γηα ηελ απφδεημε ηεο κεηνίθεζεο ιφγσ ζπνπδψλ (πεξ. 4α θαη 4β ηνπ παξφληνο άξζξνπ), 

βεβαίσζε ζπνπδψλ ηεο ρνιήο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΙ, ΣΔΙ). 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη βεβαίσζε ζπνπδψλ (π.ρ. ιφγσ θαινθαηξηλψλ δηαθνπψλ 

ησλ Γξακκαηεηψλ ησλ Α.Δ.Ι./Τ.Δ.Ι.) ε κεηεγγξαθή εθθξεκεί κέρξη λα πξνζθνκηζζεί ε 

βεβαίσζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη πάλησο 

κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα έθδνζε ηεο απφθαζεο κεηεγγξαθψλ απφ ηελ ΔΟΠΔ. 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 4β, ωο πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο βεβαίωζεο 

ζπνπδώλ, νξίδεηαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

κεηεγγξαθήο. 

γ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο κεηνίθεζεο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ηνπ ηδίνπ ή ησλ γνλέσλ 

ηνπ (πεξ. 5α ηνπ παξφληνο άξζξνπ), βεβαίσζε ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο ή αζθάιηζεο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ηνπ ηφπνπ 

κεηνίθεζεο, ε νπνία ζα βεβαηψλεη ηελ κφληκε κεηεγθαηάζηαζε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κελφο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κεηεγγξαθήο. 

δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο κεηνίθεζεο γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ηνπ ηδίνπ ή ησλ γνλέσλ 

ηνπ (πεξ. 5β ηνπ παξφληνο άξζξνπ), βεβαίσζε δεκνζίνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ηνπ ηφπνπ 

κεηνίθεζεο πνπ ζα βεβαηψλεη ηελ κεηεγθαηάζηαζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 

ελφο (1) ρξφλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κεηεγγξαθήο. 

ε) Παξάβνιν κεηεγγξαθήο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ γηα ηηο πεξ. 1, 2, 3, 6α, 7, 8 θαη 10 ζα 

απνθαζίδεηαη απφ ην ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ θαη ζα αλαθνηλψλεηαη κε ηελ Δγθχθιην ησλ 

Μεηεγγξαθψλ. 

 Δπίζεο κε ηελ Δγθχθιην ησλ Μεηεγγξαθψλ ζα αλαθνηλψλεηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ 

ρξεκαηηθψλ παξαβφισλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν. 

 

 

Άξζξν 7Α 

Μεηεγγξαθέο ζε ΣΑΑ 

 

Δηδηθά γηα ηνπο αζιεηέο, νη νπνίνη ζπλάπηνπλ επαγγεικαηηθά ζπκβφιαηα κε ΤΑΑ πξνβιέπεηαη 

απνδεκίσζή θαηάξηηζήο ησλ εξαζηηερληθψλ ζσκαηείσλ πνπ ηνπο εθπαίδεπζαλ σο εμήο: 

1) Τν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2,5 % επί ησλ εθηάθησλ απνδνρψλ 

(πξίκο) ηνπ αζιεηή, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην επίζεκν ζπκβφιαην πνπ ζπλάπηεη κε ην 

ΤΑΑ θαη γηα θάζε ζπκβφιαην πνπ απηφο ζπλάπηεη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ.  Τα  

αλαινγνχληα πνζά ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα είλαη θαηψηεξα (αθφκα θαη αλ 

πξνθχπηνπλ ινγηζηηθά) ηνπ πνζνχ ησλ 600 επξψ εηεζίσο. Δπίζεο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ 
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πνζφ 250 επξψ ζην ζσκαηείν κε ην νπνίν ν αζιεηήο απέθηεζε γηα πξψηε θνξά ηελ 

αζιεηηθή ηδηφηεηα. Τν πνζφ απηφ απμάλεηαη ζηα 750 επξψ, αλ ν αζιεηήο έρεη αγσληζηεί θαη 

ζε εζληθή νκάδα. Τα πνζά ηεο απνδεκίσζεο θαηαβάιινληαη θαη είλαη ιεμηπξφζεζκα θαηά ηελ 

εκέξα έλαξμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ αζιεηή κε ην ΤΑΑ. Σε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο 

(απαηηείηαη γξακκάηην είζπξαμεο απφ ην εξαζηηερληθφ ζσκαηείν ή άιινο λφκηκνο ηξφπνο 

θαηαβνιήο ή βεβαίσζε ηνπ ζσκαηείνπ φηη έρεη εηζπξάμεη ή δελ επηζπκεί ην ρξεκαηηθφ πνζφ) 

δελ εθδίδεηαη  αληίζηνηρα δειηίν αζιεηηθήο ηδηφηεηαο. 

 

2) Γηθαηνχρνη 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 επφκελεο 

αγσληζηηθέο πεξηφδνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηελ πξνεγνχκελε αγσληζηηθή πεξίνδν απφ 

ηε ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ είραλ ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ έλα αλαπηπμηαθφ πξσηάζιεκα 

ηνπ ίδηνπ θχινπ. Αλ δηθαηνχρα απνδεκίσζεο είλαη πεξηζζφηεξα απφ έλα εξαζηηερληθά 

ζσκαηεία ην θαζέλα εμ απηψλ δηθαηνχληαη πνζνζηφ αληίζηνηρν κε ηηο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο 

ππνινγηδφκελν πξνο 1,25% αλά αγσληζηηθή πεξίνδν. Υπνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο 

απνδεκίσζεο πθίζηαηαη θαη φηαλ ν αζιεηήο ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ην ΤΑΑ ηνπ εξαζηηερληθνχ 

ζσκαηείνπ πνπ είλαη δηθαηνχρνο. 

 

3) Η ξχζκηζε ηζρχεη γηα αζιεηέο πνπ ζπλάπηνπλ πξψην επαγγεικαηηθφ ζπκβφιαην απφ 

30/06/2011 θαη κεηά. 

 Η ξχζκηζε απηή ηζρχεη γηα φζνπο αζιεηέο ππνγξάςνπλ 1ν Σπκβφιαην ακεηβφκελνπ αζιεηή, 

κέρξη ηελ ειηθία ησλ 24 εηψλ. 

 

 

Άξζξν 8ν 

Απνδεζκεύζεηο  

 

1) Αζιεηήο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ ελ ελεξγεία αζιεηψλ, ν νπνίνο 

ππνβάιιεηαη εηεζίσο ζηελ ΔΟΠΔ, ζεσξείηαη φηη απνδεζκεχζεθε απφ ην ζσκαηείν ηνπ θαη έρεη 

ην δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί ειεχζεξα ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ. Αζιεηήο πνπ έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πίλαθα ηωλ ελ ελεξγεία αζιεηώλ δελ δηθαηνύηαη λα 

κεηεγγξαθεί κε απνδέζκεπζε θαη ωο εθ ηνύηνπ δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί 

(νξηζηηθνπνηεζεί) ε αίηεζε ζηελ Ηιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλωλ. 

2) Γηα λα γίλεη δεθηή ηέηνηα αίηεζε κεηεγγξαθήο απφ ηελ Δπηηξνπή Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΟΠΔ ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζεί ΜΟΝΟ κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ απφ ην 

ζσκαηείν πνπ κεηεγγξάθεη ηνλ αζιεηή ην ζρεηηθφ έληππν-αίηεζε ηεο κεηεγγξαθήο 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ αζιεηή θαη απφ ην ζσκαηείν ζην νπνίν κεηεγγξάθεηαη.  

Δπίζεο λα έρεη θαηαηεζεί ην παξάβνιν ηεο κεηεγγξαθήο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα 

απνθαζίδεηαη απφ ην ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ θαη ζα αλαθνηλψλεηαη κε ηελ Δγθχθιην ησλ Μεηεγγξαθψλ 

θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ. 

Κάζε ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα εγγξάςεη ζηε δχλακή ηνπ αξηζκφ αζιεηψλ απφ ηελ 

θαηεγνξία απηή κέρξη ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

3) Αζιεηήο πνπ απνδεζκεχζεθε απφ ην ζσκαηείν ηνπ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκθσλήζεη ηελ 

κεηεγγξαθή ηνπ ζε άιιν ζσκαηείν γηα νξηζκέλν ρξφλν, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη απφ κία (1) 

έσο ηξεηο (3) αγσληζηηθέο πεξηφδνπο.  Σηελ πεξίπησζε απηή ζα ζπκπιεξψλεηαη ην εηδηθφ 

έληππν κεηεγγξαθήο απνδεζκεπζέληα αζιεηή πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ. Γηα λα γίλεη δεθηή ε 

αίηεζε κεηεγγξαθήο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαηεζεί ην ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ παξάβνιν, ην χςνο 

ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδεηαη απφ ην ΓΣ  ηεο ΔΟΠΔ θαη ζα αλαθνηλψλεηαη κε ηελ Δγθχθιην 

ησλ Μεηεγγξαθψλ θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ. Με απφθαζε ηνπ 

Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ., πνπ ζα αλαθνηλψλεηαη επίζεο ζηελ Δγθχθιην Μεηεγγξαθψλ,  ζα θαζνξίδεηαη 

ζε πνηεο θαηεγνξίεο ζα ηζρχεη ε δηάηαμε απηή. 
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Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κεηεγγξαθήο, ην δειηίν ηνπ αζιεηή ζα αλαλεψλεηαη 

απηφκαηα. Γηαθνπή ηεο κεηεγγξαθήο πξηλ ηε ιήμε ηεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ θνηλή 

δήισζε ησλ δχν κεξψλ (ζσκαηείν-αζιεηήο), ε νπνία ππνβάιιεηαη ΜΟΝΟ θαηά ηελ πεξίνδν 

ησλ αλαλεψζεσλ ησλ δειηίσλ ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Σηελ πεξίπησζε απηή ν 

αζιεηήο θαζίζηαηαη ειεχζεξνο θαη έρεη δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί ζε φπνην ζσκαηείν 

επηζπκεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

 

Άξζξν 9ν 

Δπαλεγγξαθέο 

 

1)  Αζιεηήο πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ πίλαθα ηωλ ελ ελεξγεία αζιεηώλ, έρεη 

δηθαίωκα λα επαλεγγξαθεί ζην ίδην ζωκαηείν νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κε 

αίηεζε επαλεγγγξαθήο. 

2)  Αζιεηήο πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ πίλαθα ησλ ελ ελεξγεία αζιεηψλ ηελ ηειεπηαία 

αγσληζηηθή πεξίνδν, αιιά νχηε θαη ππέβαιιε αίηεζε κεηεγγξαθήο κε απνδέζκεπζε εληφο 

ηεο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ, ζεσξείηαη φηη απνδεζµεχζεθε απφ ην ζσκαηείν ηνπ θαη έρεη ην 

δηθαίσµα λα εγγξαθεί ειεχζεξα ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζεο ηνπ, νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

πεξίνδν θαη ζε θάζε πεξίπηωζε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξώηνπ πξωηαζιήκαηνο ζην 

νπνίν έρεη δηθαίωκα λα αγωληζηεί, κε αίηεζε επαλεγγξαθήο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

σο απνδεζµεπζέληα αζιεηή, θάζε ζσκαηείν δηθαηνχηαη λα απνθηήζεη µφλν έλαλ αζιεηή, κε 

ηνλ πεξηνξηζκό ηωλ πξνβιεπνκέλωλ ζην άξζξν 13 ηνπ παξόληνο, εληόο ηωλ 

πξνζεζκηώλ πνπ αλαθνηλώλνληαη κε ηελ Δγθύθιην ηωλ Δπαλεγγξαθώλ. 

3)  Αζιεηήο πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ πίλαθα ησλ ελ ελεξγεία αζιεηψλ δύν 

ζπλερόκελεο αγωληζηηθέο πεξηόδνπο, ζεσξείηαη φηη απνδεζκεχζεθε απφ ην ζσκαηείν 

ηνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα λα εγγξαθεί ειεχζεξα ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ 

νπνηεδήπνηε, κε αίηεζε επαλεγγξαθήο.  

Γηα ηελ έγθξηζε φισλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ επαλεγγξαθήο απαηηείηαη ε θαηαβνιή 

ρξεκαηηθνχ παξαβφινπ ζηελ ΔΟΠΔ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδεηαη απφ ην ΓΣ ηεο ΔΟΠΔ 

θαη ζα αλαθνηλψλεηαη κε ηελ Δγθύθιην ηωλ Δπαλεγγξαθώλ θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο 

θαηαβνιήο ηνπ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άξζξν 10ν 

Αλαλεψζεηο Γειηίσλ Αζιεηψλ 

 

1) Τα ζσκαηεία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ θαη κέζα ζε πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην ΓΣ/ΔΟΠΔ θαη αλαθνηλψλεηαη κε ηελ Δγθχθιην Αλαλεψζεσλ, 

αλαλεψλνπλ ηα δειηία ησλ αζιεηψλ ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ. Γηα ηελ 

αλαλέσζε ησλ δειηίσλ απηψλ, απαηηείηαη θαηάζεζε ζηελ ΔΟΠΔ ρξεκαηηθνχ παξαβφινπ, ην 

χςνο ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην ΓΣ/ΔΟΠΔ θαη ζα αλαθνηλψλεηαη κε ηελ 

Δγθχθιην Αλαλεψζεσλ. 

 

2) Μεηά ηελ αλαλέσζε δειηίνπ αζιεηή ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ είλαη 

δπλαηή ε δηαγξαθή ηνπ, κε λεψηεξε απφθαζε ηνπ ΓΣ ηνπ ζσκαηείνπ κέρξη θαη 15 

επηεκβξίνπ θάζε έηνπο. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα αζιεηή πνπ δελ έρεη αλαλεσζεί ην δειηίν 

ηνπ, κε εμαίξεζε ηνπο αζιεηέο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ήδε ππνβιεζεί αίηεζε 

κεηεγγξαθήο. 
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Κάζε ζωκαηείν δηθαηνύηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη έωο ηξεηο (3) δηαγξαθέο αιιά θαη 

έωο ηξεηο (3) αλαλεώζεηο. 

 

3) Δίλαη δπλαηή ε γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο εθπξφζεζκε αλαλέσζε ησλ δειηίσλ ησλ αζιεηψλ 

ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ. Σηελ πεξίπησζε απηή αζιεηήο ηνπ 

ζσκαηείνπ απηνχ δχλαηαη λα κεηαγξαθεί σο ειεχζεξνο ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, 

εθφζνλ ε αίηεζε κεηαγξαθήο ηνπ ππνβιήζεθε ζηελ Ηιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο 

ΔΟΠΔ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αλαλέσζεο ησλ δειηίσλ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άξζξν 11ν 

Έθηαζε εθαξκνγήο – πεξηπηψζεηο 

 

1) Δπίζεκνο αγψλαο είλαη ν αγψλαο πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ ΔΟΠΔ ή δηεμάγεηαη κε ηελ 

έγθξηζε ηεο απφ ηηο αζιεηηθέο Δλψζεηο ή ηηο Τνπηθέο Δπηηξνπέο, ε δηεμαγσγή ηνπ νπνίνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Γεληθφ Καλνληζκφ Πξσηαζιεκάησλ θαη ηηο Πξνθεξχμεηο ηεο ΔΟΠΔ. 

 

2) Αζιεηήο ν νπνίνο αλήθεη ζηε δχλακε ζρνιείνπ ή ζρνιήο νπνηνπδήπνηε ραξαθηήξα, πνπ 

κεηέρεη ζε αγψλεο ηεο ΔΟΠΔ, ησλ Δλψζεσλ ή ησλ Τνπηθψλ Δπηηξνπψλ, έρεη ην δηθαίσκα 

λα εγγξαθεί ειεχζεξα ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, φηαλ παχζεη λα έρεη ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ καζεηή ή θνηηεηή, εθφζνλ δελ έρεη ππνγξάςεη δειηίν εγγξαθήο ζε ζσκαηείν, θαηά ην 

ρξφλν ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην ζρνιείν ή ζηε ζρνιή. Τα ζρνιεία ή 

νη ζρνιέο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά ηα παξαπάλσ ζε αγψλεο ηεο ΔΟΠΔ ππνρξενχληαη λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε ηα εηδηθά δειηία αζιεηηθήο ηδηφηεηαο θαη πγείαο ηα νπνία ζα 

πξνκεζεχνληαη απφ ηελ ΔΟΠΔ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. 

 

3) Αζιεηήο πνπ έρεη δηαγξαθεί ιφγσ πνηλήο απφ ηε δχλακε ζσκαηείνπ κε απφθαζή ηνπ ε 

νπνία έρεη επηθπξσζεί απφ ηελ ΔΟΠΔ  ή ν νπνίνο ζηεξήζεθε ηε θίιαζιε ηδηφηεηά ηνπ κε 

ηειεζίδηθε απφθαζε 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. 

 

4)    Σε πεξίπησζε κεηεγγξαθήο αλήιηθνπ αζιεηή, απαηηείηαη ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε εθείλσλ 

πνπ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα ζε απηφλ. 

 

5)    Η έλλνηα ηεο ιέμεο «αζιεηήο» ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζπκπεξηιακβάλεη 

πάληα θαη απηήλ ηεο «αζιήηξηαο», εθηφο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ζηηο νπνίεο γίλεηαη 

ξεηή, ζρεηηθή, αλαθνξά. 

 

6)    Αζιεηήο πνπ επηζπκεί λα κεηεγγξαθεί, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ ζε νκάδα 

ρψξαο ηεο Δ.Δ., ππφ ηνπο ινηπνχο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο 

θαη ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ ΔΟΠΔ ηελ 

πξφζεζή ηνπ απηή ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ 

θαη λα θαηαβιεζεί ζηελ ΔΟΠΔ είηε απφ ην ζσκαηείν ζην νπνίν ζα κεηεγγξαθεί είηε απφ ηνλ 

ίδην, ην ζρεηηθφ παξάβνιν. Ο αζιεηήο απηφο εθφζνλ επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα, εληάζζεηαη 

απηνδίθαηα ζηε δχλακε ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ζην νπνίν αλήθε πξηλ απφ ηε 

κεηεγγξαθή ηνπ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 10 ηνπ λ. 2725/99. 

 

7) Απαγνξεχεηαη ε κεηεγγξαθή Έιιελα αζιεηή ζε νπνηνδήπνηε ζσκαηείν ηνπ εμσηεξηθνχ εάλ 

απηφο έρεη αξλεζεί ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 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 
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ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο πεξί Δζληθψλ Οκάδσλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηεο ΔΟΠΔ. 

Σηελ πεξίπησζε απηή ε απαγφξεπζε ηεο 

κεηεγγξαθήο ζε νκάδα ηνπ εμσηεξηθνχ ηζρχεη θαη δηαξθεί γηα νιφθιεξε ηελ αγσληζηηθή 

πεξίνδν πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο ηηκσξίαο ηνπ αζιεηή απφ ηελ 

ΔΟΠΔ. 

 

8)  Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γίλεηαη κλεία παξαβφινπ, απηφ 

αληηθαζίζηαηαη κε εηδηθφ έληππν αίηεζεο κεηαγξαθήο ην νπνίνο ηα ζσκαηεία δχλαληαη λα 

πξνκεζεχνληαη απφ ηελ Δ.Ο.ΠΔ., έλαληη ηνπ, κέρξη ζήκεξα, πξνβιεπνκέλνπ παξαβφινπ. 

Τν χςνο, θαηά πεξίπησζε, ηνπ αλαινγνχληνο ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ζα θαζνξίδεηαη εηεζίσο 

απφ ην Γ.Σ. ηεο ΔΟΠΔ θαη ζα γλσζηνπνηείηαη εγθαίξσο ζηα ζσκαηεία. 

 

9)  Ωο αγσληζηηθή πεξίνδνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ λνείηαη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 1/9 έσο 15/7 ηνπ επνκέλνπ έηνπο. 

  

10) Οπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθχπηεη α) κεηαμχ ζσκαηείσλ, β) κεηαμχ αζιεηψλ/ηξηψλ θαη 

ζσκαηείνπ, γ) κεηαμχ αζιεηψλ/ηξηψλ θαη ΔΟΠΔ θαη δ) κεηαμχ ζσκαηείσλ θαη ΔΟΠΔ 

δχλαηαη λα επηιχεηαη θαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο Γηακεζνιάβεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 3898/2010 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φια ηα εκπιεθφκελα κέξε 

ην επηζπκνχλ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άξζξν 12ν 

Δπηηξνπή Μεηεγγξαθψλ - Δγγξαθψλ 

 

1) Με απφθαζε ηνπ Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ. ηνλ κήλα Μάτν θάζε έηνπο, ζπγθξνηείηαη πεληακειήο 

επηηξνπή ε νπνία είλαη αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα θάζε αίηεζε εγγξαθήο ή κεηεγγξαθήο. 

  

2) Η αλσηέξσ επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή έλαλ Αληηπξφεδξν ηεο ΔΟΠΔ, σο 

Πξφεδξν, ην Γεληθφ ή Δηδηθφ Γξακκαηέα θαη έλα κέινο ηνπ Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ. θαη απφ δχν κέιε 

Γ.Σ. Δλψζεσλ ηεο Δ.Ο.ΠΔ., σο κέιε. Φξέε γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο ζα εθηειεί ππεξεζηαθφο 

παξάγνληαο ηεο ΔΟΠΔ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

Σπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία, εθφζνλ παξίζηαληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) κέιε ηεο. Οη απνθάζεηο ηεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ. Σε ηζνςεθία ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Οη δε απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, 

επηθπξψλνληαη απφ ην Γ.Σ. ηεο ΔΟΠΔ θαη πξνζβάιινληαη κε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ 

Α.Σ.Δ.ΑΓ. ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

 

3) Η απφθαζε ηεο επηηξνπήο κεηεγγξαθψλ – εγγξαθψλ, εγθξηηηθή ή απνξξηπηηθή, πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη ζην Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ. γηα επηθχξσζε, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ζαξάληα 

(40) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηεγγξαθψλ θαη ηξηάληα εκεξψλ απφ ηε ιήμε 

πξνζεζκίαο ησλ απνδεζκεχζεσλ. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο κεηεγγξαθήο, ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ, ε Δπηηξνπή Μεηεγγξαθψλ ηεο ΔΟΠΔ δχλαηαη, θαηά ηε θξίζε 

ηεο, λα θαιεί ην ζσκαηείν, απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ν ππφ κεηεγγξαθή αζιεηήο λα 

θαηαζέηεη – κφλνλ εγγξάθσο – πξνο ηελ ΔΟΠΔ ηηο απφςεηο ηνπ ή ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο γηα 

ηελ ππφ έγθξηζε κεηεγγξαθή. 

 

4) Αλ ε ζρεηηθή επηθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο ΔΟΠΔ δελ εθδνζεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ, θαηά πεξίπησζε, ιήμε θάζε πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, ε κεηεγγξαθή ζεσξείηαη ζπληειεζκέλε ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη 
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εθ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ απνδεηθλχεηαη ε λνκηκφηεηα ηεο αηηνχκελεο 

κεηεγγξαθήο. 

 

5) Καηά ηεο επηθπξσηηθήο απφθαζεο ηνπ Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ. επηηξέπεηαη πξνζθπγή ζην ΑΣΔΑΓ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 126 ηνπ λ. 2725/99. 

 

6) Καηά ηελ εθδίθαζε ησλ αηηήζεσλ κεηεγγξαθψλ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη θαη 

εθπξφζσπνη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζσκαηείσλ, θαζψο θαη νη κεηεγγξαθφκελνη αζιεηέο. Η 

παξνπζία ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε ιήςε απφθαζεο. 

 

7) Αλαθνξηθά κε ηελ κεηαθίλεζε αζιεηψλ πνπ νθείιεηαη ζηε ζπγρψλεπζε ζσκαηείσλ ή 

ηκεκάησλ ζσκαηείσλ εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2  ηνπ λ. 2725/99 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 24731/22.10.99 απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ 

Πνιηηηζκνχ (ΦΔΚ 1976/4.11.99). 

Οη κεηαθηλνχκελνη ζην πξνεξρφκελν απφ ηε ζπγρψλεπζε ζσκαηείν ή ηκήκα ζσκαηείνπ 

εληάζζνληαη ζε απηφ αλεμαξηήησο πξνβιεπνκέλνπ αξηζκνχ, αλά θαηεγνξία, εγγξαθψλ – 

κεηεγγξαθψλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

Σε θάζε πεξίπησζε ην πξνεξρφκελν απφ ηε ζπγρψλεπζε ζσκαηείν κπνξεί λα εληάμεη ζηε 

δχλακή ηνπ θαη αζιεηέο απφ ηηο θαηεγνξίεο εγγξαθψλ – κεηεγγξαθψλ πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

Οη παξαπάλσ εγγξαθέο – κεηεγγξαθέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα θαη’ εμαίξεζε κέρξη θαη 

είθνζη (20) εκέξεο πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηαζιήκαηνο. 

Τέινο, αζιεηέο πνπ απνδεζκεχνληαη κεηά απφ ζπγρψλεπζε ησλ ζσκαηείσλ απφ ηα 

νπνία πξνέξρνληαη, δχλαληαη λα εγγξάθνληαη ειεχζεξα ζε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπο, 

σο λένη αζιεηέο. 

 

8) Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, φπνπ απαηηείηαη σο πξνυπφζεζε 

νξηζκέλε ειηθία, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο, ιακβάλεηαη ππφςε σο εκέξα γέλλεζεο απηή πνπ 

πξνθχπηεη απφ επίζεκν πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ηνπ αζιεηή πνπ εθδίδεηαη θαηά πεξίπησζε 

απφ ηνλ νηθείν Γήκν ή ην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα. Ωο ρξνληθφ θξηηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο ειηθίαο ηνπ αζιεηή ιακβάλεηαη ππφςε ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο, θαηά πεξίπησζε, ιήμεο 

ηεο κεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ. 

 

9) Τν Γ.Σ. ηεο ΔΟΠΔ κε εηδηθέο εγθπθιίνπο ηνπ ζα κπνξεί λα θαζνξίδεη ηπρφλ ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

 

Άξζξν 13ν 

Υξνληθή πεξίνδνο – αξηζκόο κεηεγγξαθώλ 

 

Με απφθαζε ηνπ Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ., ηνλ κήλα Μάτν θάζε έηνπο αλαθνηλψλεηαη πξνο ηα ζσκαηεία ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ κεηεγγξαθψλ. Η πεξίνδνο ησλ µεηεγγξαθψλ είλαη 

ζπλνιηθά ηξηάληα (30) εµέξεο (άξζξν 33λ.2725/99) θαη ζηελ απφθαζε ηνπ Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ. πεξί 

πξνθήξπμεο ηεο µεηεγγξαθηθήο πεξηφδνπ ζα θαζνξίδνληαη, επί µέξνπο, ηα δηαζηήµαηα, αλάινγα 

µε ηελ πεξίπησζε ησλ µεηαθηλνχµελσλ αζιεηψλ.  

 

Κάζε ζσκαηείν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη απεξηφξηζην αξηζκφ κεηεγγξαθψλ θαη 

επαλεγγξαθώλ γηα θάζε θχιν απφ φιεο ηηο παξαπάλσ αλαθεξφµελεο πεξηπηψζεηο, εθηφο απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη ξεηά ζπγθεθξηµέλνο αξηζµφο αζιεηψλ. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

αζιεηψλ πνπ απνθηά θάζε ζσκαηείν κε κεηεγγξαθή ή επαλεγγξαθή, κφλν πέληε κπνξνχλ 

λα είλαη ειηθίαο πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα αγσλίδνληαη ζε αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα, κε 

εμαίξεζε: α) ηωλ πεξηπηώζεωλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 7 (αλαζηνιή δξαζηεξηόηεηαο, 
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δηάιπζε θ.ι.π.) ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ε νπνία εθαξκόδεηαη κόλν γηα ηα ζωκαηεία 

πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη δύν ρξόληα από ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ ΔΟΠΔ, β) ηεο 

αλαλέωζεο κεηεγγξαθήο κε Τπνζρεηηθή Δπηζηνιή ζην ίδην ζωκαηείν, γ) ηεο 

κεηεγγξαθήο αζιεηή, ν νπνίνο ηελ πξνεγνύκελε κεηεγγξαθηθή πεξίνδν είρε 

κεηεγγξαθεί κε Τπνζρεηηθή Δπηζηνιή ζην ίδην ζωκαηείν θαη δ) ηωλ πεξηπηώζεωλ ηωλ 

παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 9 (επαλεγγξαθέο). 

 

Σε θάζε πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο κεηεγγξάθεηαη θαη δελ έρεη ηειεηψζεη ε αγσληζηηθή πεξίνδνο, 

απηφο παξακέλεη θαη αγσλίδεηαη κε ην αξρηθφ ζσκαηείν ηνπ, κέρξη ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Σ./Δ.Ο.ΠΔ. 

 

Οη αζιεηέο πνπ εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά ζε αλψηεξν ή αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο 

εκεδαπήο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.Σ./ΔΟΠΔ θαη αλαθνηλψλεηαη κε ηελ Δγθχθιην ησλ Μεηεγγξαθψλ θάζε 

αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, αίηεζε κεηεγγξαθήο ρσξίο ζπγθαηάζεζε ζσκαηείνπ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ή αίηεζε κεηεγγξαθήο κε ππνζρεηηθή 

επηζηνιή. Σηελ πεξίπησζε ηεο κεηεγγξαθήο κε ππνζρεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα: α) 

πιεξνχληαη νη ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 θαη β) θαηαηεζεί 

βεβαίσζε εγγξαθήο ζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. 

 

 

Άξζξν 14ν 

Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο εγγξαθήο – κεηεγγξαθήο 

αιινδαπνύ, νκνγελή, Κππξίνπ αζιεηή 

 

Τα ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή θαη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ, νκνγελψλ θαη Κππξίσλ αζιεηψλ ζηα 

ειιεληθά πξσηαζιήκαηα, ζα ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ 

Υπνπξγνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο ΔΟΠΔ, φπσο θαζνξίδεη ην άξζξν 33 παξ. 7 ηνπ λ. 2725/99. 

 

 

Άξζξν 15ν 

 

Ο παξφλ θαλνληζκφο εγγξαθψλ – κεηεγγξαθψλ ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο 

ζπγθείκελνο απφ 14 ζπλνιηθά άξζξα  ν νπνίνο θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 27 ηνπ λ. 2725/99 (ΦΔΚ 121/17.6.99), ππνβάιιεηαη αξκνδίσο πξνο έγθξηζε. 
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