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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» 
ν. 2725/99 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1Ο 
 

Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μεταγραφή και 
επανεγγραφή Ελλήνων ερασιτεχνών αθλητών, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία που διαθέτουν 
τμήματα Πετοσφαίρισης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ακυρότητες και οι τυχόν κυρώσεις, στα 
πλαίσια που καθορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 27 και 33 παρ. 3 του νόμου 2725/99 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 

Άρθρο 2ο 
Όροι και Προϋποθέσεις εγγραφής αθλητών 

 
1) Για την αρχική εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη οποιουδήποτε αθλητικού ερασιτεχνικού 

σωματείου, εγγεγραμμένου στα μητρώα της ΕΟΠΕ, χρειάζεται ο εγγραφόμενος: 
α) Να έχει συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας του. 
β) Να μην είναι εγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών της Ε.Ο.ΠΕ.  

2) Yπήκοοι, είτε χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, μπορούν, ανεξαρτήτως ηλικίας, να εγγράφονται σε 
σωματεία -μέλη της Ε.Ο.ΠΕ., υπό τις προϋποθέσεις της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 33 
παρ.7 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του ν. 4603/14.3.2019. 
Οι αθλητές αυτοί, εφόσον δεν είχαν αποκτήσει την αθλητική ιδιότητα στη χώρα καταγωγής 
τους, αποκτούν την ελληνική ομοσπονδία ως ομοσπονδία προέλευσης (Federation of Origin) 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB). Σε περίπτωση 
που αθλητής της κατηγορίας αυτής, έχει αποκτήσει, προγενέστερα, την αθλητική ιδιότητα στη 
χώρα καταγωγής του, ισχύουν τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Πετοσφαίρισης (FIVB).  

3) Για την εγγραφή αθλητή στη δύναμη ενός σωματείου, απαιτείται η υποβολή από το 
ενδιαφερόμενο σωματείο, ΜΟΝΟ μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου της Ε.Ο.ΠΕ., των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών και παραβόλων, όπως αυτά θα καθορίζονται με απόφαση του 
Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. και θα ανακοινώνονται με σχετική Εγκύκλιο.  

Άρθρο 3ο 
Δικαιολογητικά μεταγραφών 

 
Η κάθε αίτηση μεταγραφής και επανεγγραφής υποβάλλεται ΜΟΝΟ μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου 
της Ε.Ο.ΠΕ. από το σωματείο που μεταγράφει τον αθλητή. Τα απαιτούμενα, ανά περίπτωση 
δικαιολογητικά καθώς και τα παράβολα τους, θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. και θα 
ανακοινώνονται για κάθε μεταγραφική περίοδο (ΘΕΡΙΝΗ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ) με την Εγκύκλιο των 
Μεταγραφών.  
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Άρθρο 4ο 

Ακυρότητες – Κυρώσεις 
 

1) Αθλητής που υπογράφει αιτήσεις εγγραφής σε δύο σωματεία-μέλη της Ε.Ο.ΠΕ., κατά την ίδια 
μεταγραφική περίοδο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα, με 
απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταγραφών, η δε 
χρονικά δεύτερη αίτηση εγγραφής απορρίπτεται. 

2) Κατά της απόφασης της Ε.Ο.ΠΕ. σχετικά με την εγγραφή ή μεταγραφή ή επανεγγραφή αθλητή, 
για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του 
ΑΣΕΑΔ και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 επ. ν. 2725/99 κάθε σωματείο της ίδιας 
κατηγορίας με το σωματείο στο οποίο ανήκει ο αθλητής καθώς και κάθε σωματείο του οποίου 
το συγκεκριμένο αναπτυξιακό τμήμα αγωνίζεται στο ίδιο πρωτάθλημα με αυτό που αγωνίζεται 
ο αθλητής, με την οποία (προσφυγή) θα προσβάλλει την εγγραφή, την μεταγραφή ή 
επανεγγραφή, επειδή τεκμαίρεται ότι έχει έννομο συμφέρον. Η οκταήμερη προθεσμία του 
άρθρου 126 παρ. 1 του ν. 2725/99 αρχίζει από την επομένη, της καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης και σε κάθε περίπτωση από τον πρώτο 
αγώνα μεταξύ του έχοντος έννομο συμφέρον προσφεύγοντος σωματείου και του σωματείου 
στη δύναμη του οποίου έχει εγγραφεί ή μεταγραφεί ή επανεγγραφεί ο εν λόγω αθλητής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Άρθρο 5ο 

Μεταγραφές αθλητών με συγκατάθεση σωματείου 

 
1) Επιτρέπεται η μεταγραφή οποιουδήποτε αθλητή, με τη συγκατάθεση του σωματείου του 

εφόσον ΔΕΝ έχει συμπληρώσει το 19o έτος της ηλικίας του εντός του ημερολογιακού έτους στο 
οποίο υποβάλλει την αίτηση μεταγραφής. Η αίτηση μεταγραφής μπορεί να υποβληθεί και τις 
δυο μεταγραφικές περιόδους (ΘΕΡΙΝΗ ή ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ) με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο 
άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού.  
 

2) Επιτρέπεται η μεταγραφή με συγκατάθεση σωματείου αθλητή/τριας που έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στο πρωτάθλημα Αγοριών Κ17-Κοριτσιών Κ16, η αίτηση της οποίας, υποβάλλεται, 
το αργότερο μέχρι την λήξη της ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ μεταγραφικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση 
πριν την έναρξη του αντίστοιχου πρωταθλήματος, με την προϋπόθεση ότι ο αθλητής/τρια την 
προηγούμενη αγωνιστική περίοδο δεν είχε συμμετοχή σε κανέναν επίσημο αγώνα (παρουσία 
επίσημου διαιτητή και συμπλήρωση επίσημου φύλλου αγώνος) του σωματείου του.  
Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μόνο έναν (1) αθλητή της κατηγορίας αυτής ή 
έναν (1) αθλητή της παρ. 3 του άρθρου 9. Οι δύο αυτές περιπτώσεις εξαιρούνται από τον 
περιορισμό των πέντε (5) αναπτυξιακών μεταγραφών που προβλέπει το άρθρο 13 του 
παρόντος Κανονισμού και με δικαίωμα συμμετοχής MONO στο πρωτάθλημα Αγοριών Κ17 ή 
Κοριτσιών Κ16, αντίστοιχα. 
 

Άρθρο 6ο 
Μεταγραφές με Υποσχετική Επιστολή 

 
1) Επιτρέπεται η μεταγραφή με Υποσχετική επιστολή οποιουδήποτε αθλητή σε άλλο σωματείο την 

ΘΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13 του παρόντος 
Κανονισμού, εφόσον ΔΕΝ έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του εντός του 
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ημερολογιακού έτους στο οποίο υποβάλλει την αίτηση μεταγραφής. Μετά το τέλος της χρονικής 
αυτής διάρκειας, ο αθλητής επιστρέφει αυτοδίκαια στο σωματείο από το οποίο μεταγράφηκε.  
Στον αθλητή που επιστρέφει, και εφόσον στο πρόσωπό του συνεχίζει να υφίσταται η 
προϋπόθεση του ορίου ηλικίας, είναι δυνατή η εκ νέου χορήγηση μεταγραφής με υποσχετική 
επιστολή, για το ίδιο ή οποιοδήποτε σωματείο.  
 

2) Αθλητής που έχει παραχωρηθεί με Υποσχετική Επιστολή, έχει δικαίωμα να επιστρέψει στο 
αρχικό του σωματείο, την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, 
εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο έχει μεταγραφεί με Υποσχετική 
Επιστολή, με την προϋπόθεση ότι το αρχικό σωματείο δεν έχει συμπληρώσει των όριο των 
πέντε (5) αναπτυξιακών μεταγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 13 του παρόντος 
Κανονισμού.  
 

3) Aθλητής που έχει παραχωρηθεί με Υποσχετική επιστολή την ΘΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο, έχει 
δικαίωμα να μεταγραφεί σε τρίτο σωματείο, την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο της ίδιας 
αγωνιστικής περιόδου, εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση τόσο του αρχικού του σωματείου όσο 
και του σωματείου που είχε μεταγραφεί, με την προϋπόθεση ότι το τρίτο σωματείο δεν έχει 
συμπληρώσει των όριο των πέντε (5) αναπτυξιακών μεταγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 
13 του παρόντος Κανονισμού.  

Άρθρο 7ο 
Μεταγραφές χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου 

 
Επιτρέπεται η  μεταγραφή οποιουδήποτε αθλητή χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου, εφόσον ο 
αθλητής ΔΕΝ έχει συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του εντός του ημερολογιακού έτους στο 
οποία υποβάλλει την μεταγραφή και μόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις και υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
1) Αθλητής ο οποίος μετοίκησε λόγω πρώτης εγγραφής του σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(πρωτοεισακτέος σε ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής, έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί από το σωματείο 
στο οποίο ανήκει σε σωματείο της προτίμησής του στον τόπο σπουδών, το οποίο θα πρέπει να 
εδρεύει σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα της Ελλάδος. Ειδικά οι αθλητές οι οποίοι 
ανήκουν σε σωματεία της Αττικής, μπορούν να κάνουν χρήση της διάταξης αυτής, με την 
προϋπόθεση ότι το νέο σωματείο θα πρέπει να εδρεύει σε διαφορετική Περιφέρεια.  
Η μεταγραφή αυτή υποβάλλεται από το σωματείο έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους με 
την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού. 
 

2) Αθλητής ο οποίος: 
α) μετοίκησε λόγω αλλαγής του τόπου εργασίας ενός γονέα του, αν είναι ανήλικος και ζει μαζί 

τους, σε δημόσια θέση ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία για 
την εκτέλεση του έργου τους επιχορηγούνται από την Πολιτεία ή επιχείρηση που η 
πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ανήκει στο Δημόσιο, έχει το δικαίωμα να 
μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, το οποίο εδρεύει στην πόλη όπου βρίσκεται η 
υπηρεσία διορισμού του γονέα, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η πόλη αυτή βρίσκεται 
σε διαφορετική Περιφέρειακή Ενότητα της Ελλάδος από την πόλη που εδρεύει το σωματείο 
του. Ειδικά οι αθλητές οι οποίοι ανήκουν σε σωματεία της Αττικής, μπορούν να κάνουν 
χρήση της διάταξης αυτής, με την προϋπόθεση ότι το νέο σωματείο θα πρέπει να εδρεύει σε 
διαφορετική Περιφέρεια.  Για την απόδειξη της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους των 
γονέων του απαιτείται βεβαίωση της αντίστοιχης υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας ή 



 

                                                               

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ_2022           4 

 

ασφάλισης δημοσίου ή ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα του τόπου μετοίκησης, η οποία θα 
βεβαιώνει την μετοίκηση, πριν την υποβολή της αίτησης μεταγραφής.   
Η αίτηση μεταγραφής μπορεί να υποβληθεί και τις δυο μεταγραφικές περιόδους (ΘΕΡΙΝΗ ή 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ) με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού.  
Ο αθλητής έχει δικαίωμα να κάνει ξανά χρήση της διάταξης αυτής, εφόσον υπάρξει εκ νέου 
μετοίκησης ακόμα και την ίδια αγωνιστική περίοδο με τα παραπάνω κριτήρια, και εφόσον 
υφίσταται ακόμα η προυπόθεση της μη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας των 19 ετών εντός 
του ημερολογιακού έτους που υποβάλει την μεταγραφή.   

 

β) για αποδεικνυόμενους πλήρως, επαγγελματικούς λόγους (πλην της περ. α, της παραγράφου 
2),     του ιδίου ή των γονέων που έχουν την επιμέλεια, αν είναι ανήλικος και ζει μαζί τους, 
μετοικεί σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα της Ελλάδος από αυτής της έδρας του 
σωματείου του, η δε νέα διαμονή του διαρκεί αποδεδειγμένα τουλάχιστον έξι (6) μήνες, έχει 
το δικαίωμα να μεταγραφεί σε σωματείο του τόπου της νέας του κατοικίας. Ειδικά οι 
αθλητές οι οποίοι ανήκουν σε σωματεία της Αττικής, μπορούν να κάνουν χρήση της διάταξης 
αυτής, με την προϋπόθεση ότι το νέο σωματείο θα πρέπει να εδρεύει σε διαφορετική 
Περιφέρεια. Για την απόδειξη της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των 
γονέων απαιτείται βεβαίωση δημοσίου ασφαλιστικού φορέα του τόπου μετοίκησης από την 
οποία θα αποδεικνύεται η  μετοίκησή του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών 
πριν την υποβολή της αίτησης μεταγραφής.  
Η αίτηση μεταγραφής μπορεί να υποβληθεί και τις δυο μεταγραφικές περιόδους (ΘΕΡΙΝΗ ή 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)  με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού.  
Ο αθλητής έχει δικαίωμα να κάνει ξανά χρήση της διάταξη αυτής, εφόσον υπάρξει εκ νέου 
μετοίκηση με τα παραπάνω κριτήρια,  και υφίσταται ακόμα η προυπόθεση της μη 
συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας των 19 ετών εντός του ημερολογιακού έτους που υποβάλει 
την  μεταγραφή.   

3) Αθλητής, που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας του την ημερομηνία που 
υποβάλλει την αίτηση μεταγραφής έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της 
προτίμησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του και με έγγραφη ή ψηφιακή 
συναίνεση εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο 
μία φορά.  
Η αίτηση μεταγραφής μπορεί να υποβληθεί και τις δυο μεταγραφικές περιόδους (ΘΕΡΙΝΗ ή 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ)  με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού.  
 

4) Αθλητής/τρια που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Αγοριών Κ17-Κοριτσιών Κ16 και 
ο οποίος/α: 

 κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο δεν συμμετείχε σε αγώνα πρωταθλήματος 
Ανδρών ή Γυναικών αντίστοιχα,  

 κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο δεν συμμετείχε σε αγώνα του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Αγοριών Κ18 ή Κοριτσιών Κ18, αντίστοιχα, με την Α’ Ομάδα του 
σωματείου του, 

 δεν συμμετείχε ποτέ στην επιλογή Προεθνικής ή Εθνικής Ομάδας,  

έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη 
συγκατάθεση του σωματείου του και με έγγραφη ή ψηφιακή συναίνεση εκείνων που ασκούν τη 
γονική μέριμνα. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο μία φορά.  
Η αίτηση μεταγραφής μπορεί να υποβληθεί και τις δυο μεταγραφικές περιόδους (ΘΕΡΙΝΗ ή 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ) με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού.  
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Εφόσον η μεταγραφή υποβληθεί την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο τότε ο αθλητής δεν θα 
πρέπει να έχει αγωνιστεί και την αγωνιστική περίοδο κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση 
μεταγραφής.     

5) Αθλητής, που εγγράφηκε (νέα εγγραφή) στη δύναμη του σωματείου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
εκάστου έτους και από την ημερομηνία εγγραφής μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου που 
έγινε η εγγραφή του, δεν έλαβε μέρος σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα του σωματείου του, έχει 
το δικαίωμα να μεταγραφεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο σε σωματείο της προτίμησής του, 
χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του, με την έγγραφη ή ψηφιακή συναίνεση εκείνων που 
ασκούν τη γονική μέριμνα.  
Η αίτηση μεταγραφής μπορεί να υποβληθεί και τις δυο μεταγραφικές περιόδους (ΘΕΡΙΝΗ ή 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ) με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού. 
Εφόσον η μεταγραφή υποβληθεί την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο τότε ο αθλητής δεν θα 
πρέπει να έχει αγωνιστεί και την αγωνιστική περίοδο κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση 
μεταγραφής.     
 

6) Αθλητής, του οποίου το σωματείο: 
α) Διαλύθηκε ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ε.Ο.ΠΕ., υπό τον όρο ότι η κατά περίπτωση 

διάλυση ή διαγραφή θα αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο. Σε αυτή την περίπτωση το 
δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από την επόμενη της ημέρας διάλυσης ή διαγραφής του 
σωματείου. Αν το έγγραφο που πιστοποιεί τη διάλυση του σωματείου (π.χ. σχετική 
βεβαίωση αρμοδίου πρωτοδικείου) από το οποίο προέρχεται ο αθλητής κατατεθεί από 
οποιοδήποτε τρίτο σωματείο έχει έννομο συμφέρον στην Ε.Ο.ΠΕ., ο αθλητής ελευθερώνεται 
αυτοδίκαια και έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί στο σωματείο αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο 
σωματείο της προτίμησής του, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον παρόντα 
κανονισμό.  

 
β) Υπέβαλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας για ένα (1) χρόνο ή δήλωση περί μη 

συμμετοχής στο πρωτάθλημα, στο οποίο δικαιούται να συμμετάσχει ο αθλητής. Σε αυτή την 
περίπτωση ο αθλητής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του από την επομένη της δήλωσης 
αναστολής δραστηριότητας ή μη συμμετοχής του σωματείου. Τότε θεωρείται ότι ο αθλητής 
έχει μεταγραφεί για μία (1) αγωνιστική περίοδο και την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο 
αθλητής επανέρχεται αυτοδίκαια στο σωματείο προέλευσής του. Εάν η αναστολή συνεχίσει 
για 2η αγωνιστική περίοδο, τότε ο αθλητής είναι ελεύθερος. 
Με αυτή την περίπτωση εξομοιώνεται και η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο 
πρωτάθλημα, ή της αποβολής /αποχώρησης από αυτό, στο οποίο δικαιούται να συμμετάσχει 
ο αθλητής ή της ανάκλησης της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης στο άθλημα της 
Πετοσφαίρισης.  
 

γ) δεν έχει υποβάλει στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων ανανεώσεις αθλητών και πληρούνται 
οι προϋποθέσεις της παρ. 7 περ. α του παρόντος άρθρου, τότε ο αθλητής είναι ελεύθερος. 
Με την περίπτωση αυτή εξομοιώνεται και η περίπτωση των αθλητών που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις ανανεώσεις που έχει υποβάλλει το σωματείο αυτό με τον 
περιορισμό ότι το κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να μεταγράψει μόνο έναν (1) αθλητή από 
αυτή την κατηγορία. 

 
έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στις δυο μεταγραφικές περιόδους (ΘΕΡΙΝΗ ή ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ), σε 
οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησης του, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα έχει συμπληρώσει 
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δύο (2) χρόνια από την εγγραφή του στην Ε.Ο.ΠΕ και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο 
άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού.  
 
Κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση το Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. δύναται να εγκρίνει επιπλέον αριθμό 
μεταγραφών της παρούσης, ανάλογα με τον αριθμό των ενεργών Σωματείων στην έδρα του 
Σωματείου.  
 

7) Αθλητής με δικαίωμα συμμετοχής σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό πρωτάθλημα που: 

 δεν έχει δηλωθεί σε Φύλλο Αγώνος σε οποιοδήποτε αγώνα (επίσημο ή φιλικό) 
οποιασδήποτε Εθνικής Ομάδας τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους,  

 δεν συμμετείχε στην επιλογή Προεθνικής Ομάδας την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, 
έχει δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του χωρίς τη συγκατάθεση 
του σωματείου του για σπουδαίους λόγους, πλήρως αιτιολογημένους και με έγγραφη ή 
ψηφιακή  συναίνεση εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα.  
Η Επιτροπή Μεταγραφών της Ε.Ο.ΠΕ. αφού εξετάσει τους σπουδαίους λόγους που επικαλείται ο 
αθλητής για τη μεταγραφή, θα αποφασίζει σχετικά. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο 
μία φορά. Αθλητής που κάνει χρήση της διάταξης αυτής δεν έχει δικαίωμα μεταγραφής σε άλλο 
σωματείο πριν την πάροδο δύο αγωνιστικών περιόδων από την μεταγραφή του. Αθλητής που 
έχει ήδη κάνει χρήση του δικαιώματος μεταγραφής χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δεν έχει δικαίωμα να κάνει 
χρήση της διάταξης αυτής.  
Η αίτηση μεταγραφής μπορεί να υποβληθεί ΜΟΝΟ την ΘΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο.   
Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μόνο έναν (1) αθλητή της κατηγορίας αυτής, η 
οποία ΔΕΝ εξαιρείται από τον περιορισμό των πέντε (5) αναπτυξιακών μεταγραφών που 
προβλέπει το άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού.  
 

8) Οι διατάξεις των παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τους αθλητές: 

 που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους,   

 που η μη συμμετοχή τους στις αγωνιστικές εκδηλώσεις των σωματείων τους οφείλεται σε      
ανυπέρβλητα αίτια (π.χ. στράτευση, τραυματισμό οφειλόμενο σε οποιαδήποτε αιτία κ.λ.π.) 
ή τιμωρία του αθλητή από το σωματείο στο οποίο ανήκει, η οποία έχει επικυρωθεί 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, 

 σε περίπτωση που η Ε.Ο.ΠΕ. διακόψει ή/και ματαιώσει τα πρωταθλήματα για λόγους  
ανωτέρας βίας (πανδημίες κλπ.), 

 που έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος στη «λήθη» των προσωπικών τους δεδομένων και 
ως εκ τούτου δεν εμφανίζονται στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ. για όσο 
χρονικό διάστημα αυτά διαρκούν. 

Το βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις αυτές εναπόκειται στο σωματείο που ανήκει ο 
αθλητής. Επιτρέπεται όμως ανταπόδειξη.  

9) Αίτηση μεταγραφής χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου, που υποβάλλεται χωρίς να προβλέπεται 
στον παρόντα Κανονισμό, για να εξεταστεί θα πρέπει να καταβληθεί χρηματικό παράβολο 
10.000 €, το οποίο διπλασιάζεται εάν ο αθλητής έχει δηλωθεί σε Φύλλο Αγώνος σε οποιοδήποτε 
αγώνα (επίσημο ή φιλικό) οποιασδήποτε Εθνικής Ομάδας.  Το 80% που ποσού αυτού θα 
καταβάλλεται από την Ε.Ο.ΠΕ. στο σωματείο που ανήκε ο αθλητής. 
 

10) Η υποχρέωση καταβολής του χρηματικού παραβόλου υφίσταται ως προϋπόθεση συμμετοχής 
στην αγωνιστική λίστα ακόμη και σε περίπτωση έγκρισης με απόφαση του ΑΣΕΑΔ μεταγραφής 
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χωρίς συγκατάθεση σωματείου, που είχε απορριφθεί από την Ε.Ο.ΠΕ., στην περίπτωση που 
αυτό δεν έχει καταβληθεί με την αίτηση μεταγραφής. Το δικαίωμα συμμετοχής του αθλητή στην 
αγωνιστική λίστα δεν θα δίνεται μέχρι την καταβολή του χρηματικού παραβόλου, ακόμα και σε 
περίπτωση μεταγραφής του καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλο σωματείο ή της επανεγγραφής του 
στο ίδιο ή άλλο σωματείο. 

 
Άρθρο 8ο 

Μεταγραφές σε ΤΑΑ 
 

1) Επιτρέπεται η μεταγραφή ερασιτέχνη αθλητή που εγγράφεται σε ΤΑΑ Α1 Εθνικής Κατηγορίας 
Ανδρών, με παράλληλη υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου, με τη συγκατάθεση του 
σωματείου του και στις δύο μεταγραφικές περιόδους των ΤΑΑ, με τον περιορισμό ότι ο αθλητής 
ΔΕΝ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αγωνιστική λίστα λόγω ηλικίας σε αναπτυξιακό 
πρωτάθλημα, εκτός αν κατατεθεί αίτηση μεταγραφής εντός των δύο μεταγραφικών περιόδων 
(ΘΕΡΙΝΗΣ ή ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ) της Ε.Ο.ΠΕ με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13 του 
παρόντος Κανονισμού.  
 

2) Σωματείο, του οποίου το ΤΑΑ αγωνίζεται στην Α1 Εθνική κατ. Ανδρών, μπορεί να αποκτήσει 
αθλητή χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου που ανήκει με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 
παρ. 1, με την προϋπόθεση ότι η χρονική διάρκεια του συμβολαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το χρονικό διάστημα του (1) ενός έτους με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13 του 
παρόντος Κανονισμού.  
 

3) Σε περίπτωση που Τ.Α.Α. έχει υποβιβαστεί και έχει υπαχθεί σε διακανονισμό των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς αθλητή και κατά τη δεύτερη του υποβιβασμού αγωνιστική 
περίοδο, το σωματείο εξακολουθεί να οφείλει ληξιπρόθεσμες δόσεις του διακανονισμού ή δεν 
έχει διακανονίσει εκ νέου την οφειλή του προς τον αθλητή, δεν θα έχει δικαίωμα να 
πραγματοποιήσει μεταγραφές. 

Άρθρο 9ο 
Μεταγραφές ελεύθερων αθλητών - Επανεγγραφές 

 
1) Αθλητής που δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών, έχει δικαίωμα να 

επανεγγραφεί στο ίδιο σωματείο οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι τη λήξη της ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ 
μεταγραφικής περιόδου με αίτηση επανεγγραφής.  
Εφόσον ο αθλητής έχει συμπληρώσει εντός του ημερολογιακού έτους στο οποίο υποβάλλει την 
επανεγγραφή, το 19ο έτος της ηλικίας του, τότε το σωματείο θα υποχρεούται να καταβάλλει 
αποζημίωση κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.   
 

2) Αθλητής ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών ο οποίος 
υποβάλλεται ετησίως στην Ε.Ο.ΠΕ. και εφόσον ΔΕΝ έχει συμπληρώσει εντός του ημερολογιακού 
έτους στο οποίο υποβάλλει την επανεγγραφή, το 19ο έτος της ηλικίας του, θεωρείται ότι 
αποδεσμεύθηκε από το σωματείο του και έχει το δικαίωμα να επανεγγραφεί ελεύθερα σε 
σωματείο της προτίμησής  του την ΘΕΡΙΝΗ ή την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ περίοδο με την επιφύλαξη των 
οριζόμενων στο άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού.  
Με την περίπτωση αυτή εξομοιώνεται και η περίπτωση των αθλητών που είναι 
αποδεσμευμένοι άνω των δύο ετών. Εφόσον πρόκειται για αθλητή ο οποίος είναι 
αποδεσμευμένος άνω των δύο (2) ετών και έχει συμπληρώσει εντός του ημερολογιακού έτους 
στο οποίο υποβάλλει την επανεγγραφή, το 19ο έτος της ηλικίας του, τότε το σωματείο θα 
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υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα 
Κανονισμό.   
 

3) Επιτρέπεται η επανεγγραφή ελεύθερου αθλητή/τριας, που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο 
πρωτάθλημα Αγοριών Κ17-Κοριτσιών Κ16, η αίτηση της οποίας υποβάλλεται, το αργότερο μέχρι 
την λήξη της ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ μεταγραφικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη του 
αντίστοιχου πρωταθλήματος, με την προϋπόθεση ότι ο αθλητής/τρια την προηγούμενη 
αγωνιστική περίοδο δεν είχε συμμετοχή σε κανέναν επίσημο αγώνα (παρουσία επίσημου 
διαιτητή και συμπλήρωση επίσημου φύλλου αγώνος) του σωματείου του.  
Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει μόνο έναν (1) αθλητή της κατηγορίας αυτής ή 
έναν (1) αθλητή της παρ. 2 του άρθρου 5. Οι δύο αυτές περιπτώσεις εξαιρούνται από τον 
περιορισμό των πέντε (5) αναπτυξιακών μεταγραφών που προβλέπει το άρθρο 13 του 
παρόντος Κανονισμού και με δικαίωμα συμμετοχής MONO στο πρωτάθλημα Αγοριών Κ17 ή 
Κοριτσιών Κ16, αντίστοιχα. 
 

4) Ερασιτέχνης αθλητής μεταγράφεται ελεύθερα (επανεγγράφεται), σε άλλο σωματείο, από τη 
θερινή μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το 
δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του/της και εφεξής. Η διάρκεια της επανεγγραφής μπορεί 
να συμφωνηθεί από μία (1) έως πέντε (5) αγωνιστικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή, ο 
αθλητής θα ανανεώνεται αυτόματα για όλη την διάρκεια τους. 
 
Κατόπιν δηλώσεως του σωματείου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Ε.Ο.ΠΕ., μπορεί να γίνει 
αποδέσμευση του αθλητή, σε κάθε περίπτωση όμως πριν την έναρξη της μεταγραφικής 
περιόδου (ΘΕΡΙΝΗΣ ή ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ) και εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με την σχετική 
εγκύκλιο. Στην περίπτωση αυτή ο αθλητής καθίσταται ελεύθερος και έχει δικαίωμα να 
επανεγγραφεί σε όποιο σωματείο επιθυμεί πάντα κατά την διάρκεια της μεταγραφικής 
περιόδου (ΘΕΡΙΝΗΣ ή ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου με την 
επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού.  
Αθλητής που δεν κάνει χρήση της επανεγγραφής σε κάποιο άλλο σωματείο την ΘΕΡΙΝΗ 
μεταγραφική περίοδο μπορεί να κάνει χρήση της την ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ περίοδο έως ότου λήξει η ίδια 
αγωνιστική περίοδος.   
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3Α του Νόμου 2725/1999, για τις επανεγγραφές 
αθλητών σε ερασιτεχνικά σωματεία ή και στα ΤΑΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει εντός του 
ημερολογιακού έτους στο οποία υποβάλλεται η επανεγγραφή το 19ο έτος της ηλικίας τους, 
προβλέπεται «Αποζημίωση Κατάρτισης».  

Δικαιούχοι της αποζημίωσης κατάρτισης είναι όλα τα σωματεία που ανήκε ο αθλητής τις πέντε 
(5) προηγούμενες αγωνιστικές περίοδους συμπεριλαμβανομένης και της αγωνιστικής περιόδου 
που περιλαμβάνει και το έτος εντός του οποίου συμπληρώνει τα 19 και η οποία θα διαιρείται 
στο καθ’ένα εξ αυτών ανάλογα με τις αγωνιστικές περιόδους που ανήκε σε αυτά.   
 
Η βάση υπολογισμού της αποζημίωσης Κατάρτισης  θα είναι ένα ποσό που θα αποφασίζεται 
κατ’έτος από το Δ.Σ/Ε.Ο.ΠΕ. και το οποίο θα προσαυξάνεται ανάλογα με τα κατωτέρω. Οι 
οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις και οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα θα αποφασίζονται 
από το Δ.Σ. Ε.Ο.ΠΕ.   
 
Τα κριτήρια για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, τα οποία, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, 
είναι: 
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α)  Η συμμετοχή η μή του αθλητή σε επίσημους αγώνες για κάθε αγωνιστική περίοδο (σε 
περίπτωση μη συμμετοχής του αθλητή, μείωση της βάσης  υπολογισμού κατά 50%) 

 
β)  Η κατηγορία του σωματείου επανεγγραφής του αθλητή. 

Volleyleague – Α1 Ανδρών ΤΑΑ  προσαύξηση κατά 30% 
Volleyleague – Α1 Γυναικών   προσαύξηση κατά 20 % 
Preleague Γυναικών   προσαύξηση κατά 15 % 
Preleague Ανδρών   προσαύξηση κατά 10% 
A2 Εθνική Γυναικών    προσαύξηση κατά 10 % 
Α2 Εθνική Ανδρών   προσαύξηση κατά 5% 
Β’ Εθνικό Περιφερειακό / Τοπική κατηγορία (δεν προβλέπεται προσαύξηση) 
 

γ) Η συμμετοχή του αθλητή στην «Μεγάλη Λίστα-Long List» σε επίσημες διοργανώσεις 
αναπτυξιακής Εθνικής ομάδας (προσαύξηση κατά  10%) 

 
δ)  Η αναγραφή του αθλητή Φύλλο Αγώνος (14 αθλητές) αναπτυξιακής Εθνικής ομάδας σε 

επίσημη διοργάνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB), της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας (CEV) ή της Βαλκανικής Ένωσης (BVA) (προσαύξηση κατά 20%) 

 
ε)  Η συμμετοχή του αθλητή στην «Μεγάλη Λίστα-Long List» σε επίσημες διοργανώσεις 

Εθνικής ομάδας Ανδρών - Γυναικών (προσαύξηση κατά 20%) 
 

στ) Η αναγραφή του αθλητή Φύλλο Αγώνος (14 αθλητές) Εθνικής ομάδας Ανδρών–Γυναικών  
σε επίσημη διοργάνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB), της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας (CEV) ή της Βαλκανικής Ένωσης (BVA) (προσαύξηση κατά 40%) 
 

ζ) Φοιτητής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ (εκτός Volleyleague Ανδρών-Γυναικών) (μείωση της προσαύξησης 
κατά 50 %) 
 

Η αποζημίωση Κατάρτισης θα είναι απαιτητή έως το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου θα 
συμπληρώνεται το Εικοστό Τέταρτο (24ο) έτος της ηλικίας του αθλητή.   
 
Για την απόδειξη πληρωμής της αποζημίωσης κατάρτισης, απαιτείται γραμμάτιο είσπραξης από 
το Σωματείο που την δικαιούται ή άλλος νόμιμος τρόπος καταβολής ή βεβαίωση του Σωματείου 
ότι έχει ικανοποιηθεί και δεν έχει άλλη οικονομική απαίτηση. 
 

Για την έγκριση όλων των παραπάνω περιπτώσεων επανεγγραφής απαιτείται ΚΑΙ η καταβολή 
χρηματικού παραβόλου στην Ε.Ο.ΠΕ., το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. 
καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλη προϋπόθεση του παρόντος άρθρου, θα 
ανακοινώνεται με την Εγκύκλιο των μεταγραφών.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Άρθρο 10ο 

Ανανεώσεις Αθλητών 
 

1) Τα σωματεία μέσα σε προθεσμία που ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. και 
ανακοινώνεται με την Εγκύκλιο Ανανεώσεων, ανανεώνουν  τους αθλητές στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων της ΕΟΠΕ. Για την ανανέωση των αθλητών αυτών, απαιτείται κατάθεση στην 
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Ε.Ο.ΠΕ. χρηματικού παραβόλου, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται κάθε φορά από το 
Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. και θα ανακοινώνεται με την Εγκύκλιο Ανανεώσεων. 

2) Μετά την ανανέωση αθλητή στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΟΠΕ είναι δυνατή η 
διαγραφή του με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου. Η διαγραφή θα πραγματοποιείται 
έως δέκα (10) ημέρες πριν την λήξη της ΘΕΡΙΝΗΣ μεταγραφικής περιόδου. Κάθε σωματείο 
δικαιούται να πραγματοποιήσει έως πέντε (5) διαγραφές σε κάθε φύλο με την προϋπόθεση 
καταβολής παραβόλου. 

3) Μητρώο αθλητή που κάνει χρήση του δικαιώματος στην "λήθη" των προσωπικών του 
δεδομένων, ανανεώνεται αυτόματα από το σύστημα. Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα 
του αθλητή αυτού, δεν εμφανίζονται στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ. 

4) Είναι δυνατή η για λόγους ανωτέρας βίας εκπρόθεσμη ανανέωση των αθλητών στην 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΟΠΕ εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης 
της περιόδου των ανανεώσεων. Στην περίπτωση αυτή αθλητής του σωματείου αυτού δύναται 
να επανεγγραφεί ως ελεύθερος σε σωματείο της προτίμησής του, εφόσον η αίτηση 
επανεγγραφής του υποβλήθηκε στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της Ε.Ο.ΠΕ., πριν την 
ημερομηνία υποβολής ανανεώσεων.  

5) Ερασιτέχνης αθλητής ο οποίος έχει συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του εντός του 
ημερολογιακού έτους στο οποίο υποβάλλονται οι πίνακες ανανεώσεων των σωματείων, δεν 
συμπεριλαμβάνεται μέσα στο πίνακα αυτό. Όσον αφορά τους αθλητές ηλικίας άνω των 18, των 
σωματείων που διαθέτουν ΤΑΑ θα εφαρμόζεται η ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.  

6) Εάν κάποιος αθλητής είχε μεταγραφεί ή επανεγγραφεί την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο 
μόνο για συγκεκριμένη κατηγορία πρωταθλημάτων, τότε ο αθλητής αυτός θα ανανεώνεται στον 
πίνακα ανανεώσεων και θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αγωνιστική λίστα του σωματείου 
αυτού, ΜΟΝΟ για την ίδια κατηγορία της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
Άρθρο 11ο 

Έκταση εφαρμογής – περιπτώσεις 
 

1) Επίσημος αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την Ε.Ο.ΠΕ. ή διεξάγεται με την 
έγκριση της από τις αθλητικές Ενώσεις ή τις Τοπικές Επιτροπές, η διεξαγωγή του οποίου 
συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό Κανονισμό Πρωταθλημάτων και τις Προκηρύξεις της ΕΟΠΕ.  

2) Αθλητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από τη δύναμη σωματείου με απόφασή του η οποία 
έχει επικυρωθεί από την Ε.Ο.ΠΕ.  ή στερήθηκε τη φίλαθλη ιδιότητά του με τελεσίδικη απόφαση 
της Ε.Φ.Ι., έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί πάλι ως αθλητής σε οποιοδήποτε σωματείο της 
προτίμησής του, μετά το τέλος της επιβληθείσας ποινής του.  

3) Σε περίπτωση μεταγραφής ανήλικου αθλητή, απαιτείται η έγγραφη ή ψηφιακή συγκατάθεση 
εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν. 

4) Η έννοια της λέξης «αθλητής» στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού συμπεριλαμβάνει πάντα 
και αυτήν της «αθλήτριας», εκτός των διατάξεων του παρόντος στις οποίες γίνεται ρητή, 
σχετική, αναφορά. 

5) Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ως συμμετοχή του αθλητή σε αγώνες της ομάδας του 
δεν θεωρείται η απλή αναγραφή του ονόματός του στο Φύλλο Αγώνος, αλλά η συμμετοχή του 
στον αγώνα ως «βασικός παίκτης» ή ως αναπληρωματικός («αλλαγή»). Στη ρύθμιση της 
συγκεκριμένης παραγράφου δεν εμπίπτει και ο αθλητής που δηλώνεται στο Φύλλο Αγώνος ως 
«LIBERO», ο οποίος με τη δήλωση στο Φύλλο Αγώνος θεωρείται ότι αγωνίστηκε. 

6) Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ως «επιλογή στην Προ- Εθνική Ομάδα» θεωρείται η 
αναγραφή του στην «Μεγάλη Λίστα-Long List» που προβλέπεται στους Κανονισμούς της 
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Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIVB), της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (CEV) ή της Βαλκανικής Ένωσης 
(BVA). 

7) Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ως «συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα» θεωρείται η 
αναγραφή του σε Φύλλο Αγώνος (14 αθλητές) επίσημης διοργάνωσης της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας (FIVB) της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (CEV) ή της Βαλκανικής Ένωσης (BVA). 

8) Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί, χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του σε ομάδα του 
εξωτερικού, υπό τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας και αφού 
καταβληθεί στην Ε.Ο.ΠΕ. είτε από το σωματείο στο οποίο θα μεταγραφεί είτε από τον ίδιο, το 
σχετικό παράβολο. Ο αθλητής αυτός εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδίκαια 
στη δύναμη του αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκε πριν από τη μεταγραφή του, σύμφωνα 
με τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 10 του ν. 2725/99.  

9) Απαγορεύεται η μεταγραφή Έλληνα αθλητή σε οποιοδήποτε σωματείο του εξωτερικού, εάν 
αυτός έχει αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών του στην Εθνική Ομάδα και έχει τιμωρηθεί για την 
άρνησή του αυτή, με βάσει τη  διάταξη του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2725/99 σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις περί Εθνικών Ομάδων του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ο.ΠΕ.. Στην περίπτωση 
αυτή η απαγόρευση της μεταγραφής σε ομάδα του εξωτερικού ισχύει και διαρκεί για ολόκληρη 
την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί μετά την τελεσιδικία της απόφασης τιμωρίας του 
αθλητή από την Ε.Ο.ΠΕ.. 

10) Ως αγωνιστική περίοδος κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού νοείται το χρονικό 
διάστημα από 1/9 έως 15/7 του επομένου έτους. Το Δ.Σ.  της Ε.Ο.ΠΕ. σε ιδιαίτερα εξαιρετικές 
και έκτακτες καταστάσεις (πανδημίες κ.λ.π.), μπορεί να καθορίσει διαφορετικά την έναρξη και 
λήξη κάθε αγωνιστικής περιόδου. 

11) Οποιαδήποτε διαφορά ανακύπτει: α) μεταξύ σωματείων, β) μεταξύ αθλητών και σωματείου, γ) 
μεταξύ αθλητών και Ε.Ο.ΠΕ. και δ) μεταξύ σωματείων και Ε.Ο.ΠΕ. δύναται να επιλύεται και με 
τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3898/2010 όπως εκάστοτε 
ισχύει, με την προϋπόθεση ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη το επιθυμούν. 

12) Αθλητής που κάνει χρήση του δικαιώματος στην "λήθη" των προσωπικών του δεδομένων, 
αφενός μεν δεν εμφανίζονται τα προσωπικά του δεδομένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της 
Ε.Ο.ΠΕ., αφετέρου για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η «λήθη» ο αθλητής δεν αποδεσμεύεται 
από το σωματείο του και δεν προσμετράται στις αγωνιστικές περιόδους για να αποδεσμευθεί.  

13) Τα προσωπικά δεδομένα εκάστου αθλητή, όπως αυτά δηλώνονται από το Σωματείο στην 
Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της Ε.Ο.ΠΕ., διατηρούνται για αόριστο χρονικό διάστημα και 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
Άρθρο 12ο 

Επιτροπή Μεταγραφών 
 

1) Με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. τον μήνα Μάιο κάθε έτους, συγκροτείται πενταμελής επιτροπή η 
οποία είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε αίτηση εγγραφής, μεταγραφής ή επανεγγραφής. 

2) Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο της Ε.Ο.ΠΕ., ως 
Πρόεδρο, το Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα και ένα μέλος του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. και από δύο μέλη Δ.Σ. 
Ενώσεων της Ε.Ο.ΠΕ., ως μέλη. Χρέη γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί υπηρεσιακός 
παράγοντας της Ε.Ο.ΠΕ., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και 
βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη της. Οι αποφάσεις της 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου. Οι δε αποφάσεις της Επιτροπής, επικυρώνονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ ή από την Ε.Ε. 
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κατά εξουσιοδότηση και προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.ΑΔ. σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία. 

3) Η απόφαση της επιτροπής μεταγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να υποβάλλεται στο 
Δ.Σ. ή Ε.Ε. της Ε.Ο.ΠΕ. για επικύρωση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκα (10) εργασίμων 
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας μεταγραφών και επανεγγραφών. Σε περίπτωση υποβολής 
αίτησης μεταγραφής χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου, η Επιτροπή Μεταγραφών της 
Ε.Ο.ΠΕ. δύναται, κατά τη κρίση της, να καλεί το σωματείο, από το οποίο προέρχεται ο υπό 
μεταγραφή αθλητής να καταθέτει – μόνον εγγράφως – προς την Ε.Ο.ΠΕ. τις απόψεις του ή 
τυχόν διευκρινήσεις για την υπό έγκριση μεταγραφή. 

4) Αν η σχετική επικυρωτική απόφαση του Δ.Σ ή Ε.Ε. της Ε.Ο.ΠΕ. δεν εκδοθεί μέσα σε προθεσμία 
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την, κατά περίπτωση, λήξη κάθε προθεσμίας της 
προηγούμενης παραγράφου, η μεταγραφή ή επανεγγραφή, θεωρείται συντελεσμένη υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών αποδεικνύεται η 
νομιμότητα της αιτούμενης μεταγραφής ή επανεγγραφής. 

5) Κατά της επικυρωτικής απόφασης του Δ.Σ ή Ε.Ε. της Ε.Ο.ΠΕ. επιτρέπεται προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ, 
σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 126 του ν. 2725/99. 

6) Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων μεταγραφών ή επανεγγραφών, έχουν το δικαίωμα να 
παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σωματείων, καθώς και οι 
μεταγραφόμενοι αθλητές. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη απόφασης. 

7) Αναφορικά με την μετακίνηση αθλητών που οφείλεται στη συγχώνευση σωματείων ή τμημάτων 
σωματείων εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2  του ν. 2725/99 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 24731/22.10.99 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 
1976/4.11.99). Οι μετακινούμενοι στο προερχόμενο από τη συγχώνευση σωματείο ή τμήμα 
σωματείου εντάσσονται σε αυτό ανεξαρτήτως προβλεπομένου αριθμού, ανά κατηγορία, 
εγγραφών – μεταγραφών, όπως αυτές προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος. 
Σε κάθε περίπτωση το προερχόμενο από τη συγχώνευση σωματείο μπορεί να εντάξει στη 
δύναμή του και αθλητές από τις κατηγορίες εγγραφών, μεταγραφών ή επανεγγραφών που 
καθορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος. Τέλος, αθλητές που αποδεσμεύονται μετά 
από συγχώνευση των σωματείων από τα οποία προέρχονται, δύνανται να επανεγγράφονται σε 
σωματείο της προτίμησής τους κατά την ΘΕΡΙΝΗ ή ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ μεταγραφική περίοδο.  

8) Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην παρούσα, όπου απαιτείται ως προϋπόθεση 
ορισμένη ηλικία, για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται υπόψη ως ημέρα γέννησης αυτή που 
προκύπτει από επίσημο πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή που εκδίδεται κατά περίπτωση 
από τον οικείο Δήμο ή το Δημοτικό Διαμέρισμα. Ως χρονικό κριτήριο για τον προσδιορισμό της 
ηλικίας του αθλητή λαμβάνεται υπόψη το ημερολογιακό έτος γέννησης του αθλητή. 

9) Το Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. με ειδικές εγκυκλίους του θα μπορεί να καθορίζει τυχόν λεπτομέρειες του 
παρόντος Κανονισμού. 

10) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης μεταγραφής ή επανεγγραφής, το χρηματικό παράβολο 
επιστρέφεται στο σωματείο. 

11) Ακύρωση μεταγραφής ή επανεγγραφής μπορεί να ζητηθεί με κοινή συμφωνία των μερών, μόνο 
σε έκτακτες περιπτώσεις εντός μεταγραφικής περιόδου (ΘΕΡΙΝΗΣ ή ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ) με την 
προϋπόθεση να μην έχει αγωνιστεί κατά την διάρκεια της ίδιας μεταγραφικής περιόδου που 
υποβάλλει την ακύρωση.   

Άρθρο 13ο 
Χρονική περίοδος – αριθμός μεταγραφών 

 
Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η υποβολή, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου, 
αιτήσεων μεταγραφών ή επανεγγραφών θα καθορίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. Ε.Ο.ΠΕ.. 
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Κάθε σωματείο μπορεί να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό μεταγραφών και επανεγγραφών για 
κάθε φύλο από όλες τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
προβλέπεται ρητά συγκεκριµένος αριθµός αθλητών. Από το σύνολο των αθλητών που αποκτά κάθε 
σωματείο με μεταγραφή ή επανεγγραφή, μόνο πέντε (5) μπορούν να είναι ηλικίας που να τους 
επιτρέπει να αγωνίζονται σε αναπτυξιακά πρωταθλήματα, με εξαίρεση:  

 της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 (μόνο για Αγόρια Κ17 – Κορίτσια Κ16)  

 της ανανέωσης μεταγραφής με Υποσχετική Επιστολή στο ίδιο σωματείο, 

 της μεταγραφής αθλητή, ο οποίος την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο είχε μεταγραφεί με 
Υποσχετική Επιστολή στο ίδιο σωματείο.   

 των περιπτώσεων της παρ. 1 και 3 του άρθρου 9 (επανεγγραφές).  

 Εάν κάποιο σωματείο θέλει να εντάξει έναν αθλητή στο  δυναμικό του ο οποίος έχει δικαίωμα 
συμμετοχής σε αναπτυξιακό πρωτάθλημα και έχει ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο των πέντε 
(5) αναπτυξιακών μεταγραφών τότε έχει το δικαίωμα να τον μεταγράψει ή επανεγγράψει, μόνο 
για τα πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών. Ο αθλητής αυτός την επόμενη αγωνιστική περίοδο 
θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αγωνιστική λίστα του σωματείου αυτού, ΜΟΝΟ στην ίδια 
κατηγορία.  Εάν το σωματείο την επόμενη αγωνιστική περίοδο θέλει να εντάξει τον αθλητή σε 
αναπτυξιακό πρωτάθλημα τότε θα προσμετράται η μεταγραφή ή επανεγγραφή του μέσα στις 5 
αναπτυξιακές μεταγραφές που προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού.  
 
Συνοπτικά οι μεταγραφές και επανεγγραφές που ισχύουν σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό 
και που έχει δικαίωμα το κάθε σωματείο να υποβάλλει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, και σύμφωνα 
πάντα με τους παραπάνω περιορισμούς είναι: 

 Άρθρο 5.1 Με συγκατάθεση (θερινή ή χειμερινή)  
 Άρθρο 6.1 Υποσχετική (θερινή ή χειμερινή) 
 Άρθρο 6.2 Επιστροφή Υποσχετικής (χειμερινή) 
 Άρθρο 6.3 Επιστροφή Υποσχετικής σε τρίτο σωματείο (χειμερινή)  
 Άρθρο 7.1 Χωρίς συγκατάθεση λόγω σπουδών πρωτοεισακτέου (έως 31/12) 
 Άρθρο 7.2α Χωρίς συγκατάθεση λόγω εργασίας στο δημόσιο τομέα (θερινή ή χειμερινή) 
 Άρθρο 7.2β Χωρίς συγκατάθεση λόγω εργασίας σε ιδιωτικό τομέα (θερινή ή χειμερινή) 
 Άρθρο 7.3 Χωρίς συγκατάθεση έως 12 ετών (θερινή ή χειμερινή) 
 Άρθρο 7.4 Χωρίς συγκατάθεση Αγόρια Κ17- Κορίτσια Κ16 (θερινή ή χειμερινή) 
 Άρθρο 7.5 Χωρίς συγκατάθεση πρώτη εγγραφή και αποχή (θερινή ή χειμερινή) 
 Άρθρο 7.6α Χωρίς συγκατάθεση λόγω διάλυσης (θερινή ή χειμερινή) 
 Άρθρο 7.6β Χωρίς συγκατάθεση λόγω αναστολής (θερινή ή χειμερινή) 
 Άρθρο 7.7 Χωρίς συγκατάθεση για σπουδαίους λόγους (θερινή) - έναν (1) αθλητή 
 Άρθρο 9.1 Επανεγγραφή στο ίδιο σωματείο (θερινή ή χειμερινή) 
 Άρθρο 9.2 Επανεγγραφή αποδεσμευμένου έως 19 (θερινή ή χειμερινή) 
 Άρθρο 9.4 Επανεγγραφή αποδεσμευμένου άνω των 19 (θερινή ή χειμερινή)  

 
Εξαιρούνται από τις 5 αναπτυξιακές μεταγραφές: 

 Άρθρο 5.2 Με συγκατάθεση μόνο για Αγόρια Κ17- Κορίτσια Κ16 
(πριν την έναρξη του πρωταθλήματος Αγοριών Κ17- Κοριτσιών Κ16, μέχρι την 
λήξη  της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου) – έναν (1) αθλητή  

Ή 
 Άρθρο 9.3 Επανεγγραφή αποδεσμευμένου μόνο για Αγόρια Κ17- Κορίτσια Κ16  

(πριν την έναρξη του πρωταθλήματος Αγοριών Κ17- Κοριτσιών Κ16, μέχρι την 
λήξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου) – έναν (1) αθλητή 
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Άρθρο 14ο 
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής – μεταγραφής 

Αλλοδαπού, Ομογενή, Πρόσφυγα, Κυπρίου αθλητή 
  

Τα σχετικά με την εγγραφή και συμμετοχή αλλοδαπών, ομογενών, προσφύγων και Κυπρίων αθλητών 
στα ελληνικά πρωταθλήματα, θα ρυθμίζονται  με σχετική Εγκύκλιο, η οποία θα εκδίδεται από  το Δ.Σ. 
της Ε.Ο.ΠΕ. και θα ανακοινώνεται πριν την έναρξη της θερινής μεταγραφικής περιόδου και θα μπορεί 
να συμπληρώνεται/τροποποιείται με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ε. της Ε.Ο.ΠΕ. μέχρι την λήξη της χειμερινής 
μεταγραφικής περιόδου. 

 
Άρθρο 15ο 

 
Ο παρόν κανονισμός εγγραφών – μεταγραφών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης 
συγκείμενος από 15 συνολικά άρθρα ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
27 του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/17.6.99), και τροποποιείται σύμφωνα με τον Νόμο 4573/2020 υποβάλλεται 
αρμοδίως προς έγκριση. 

******** 


